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RAQUEL OLIVEIRA/JOÃO MALTEZ 

O
t 

 s gastos em obras públicas, 
ransportes e programas 

nos setores da Energia e 
Ambiente deverão chegar, nos 
próximos dez anos, aos 22 mil 
milhões de euros. Esta 'chuva' 
multimilionária está inscrita no 
Programa Nacional de Investi-
mentos 2030 (PNI2030), que foi 
apreciado ont em em Conselho 

INVESTIMENTO PRIVADO 
QUE ESTÁ PREVISTO É DE 
7,5 MIL MILHÕES DE EUROS 

PROGRAMA SERÁ O TEMA 
PARA O PRIMEIRO DEBATE 
QUINZENAL DESTE ANO 

de Ministros e deverá ser o tema 
escolhido pelo chefe do Gover-
no, António Costa, para o pri 
melro debate quinzenal do ano, 
hoje, no Parlamento. 

De acordo com uma síntese do 
PNI2030, a que o CM teve aces-
so, as áreas dos transportes e da 
mobilidade arrecadam a prin-
cipal fatia do investimento pre-
visto. O pacote financeiro que 
lhes está destinado ascende a 

mais de 12,6 mil milhões de eu-
ros, o equivalente a 58% da ver-
ba global que está inscrita no 
programa. 

Uma parte importante dos 
projetos previstos no docu-
mento contam com uma fatia 
de investimento privado - mais 
de 7,5 mil milhões de curas - ou 
são levados a cabo com o apoio 
de fundos europeus (5,8 mil mi-
lhões de euros). 

Entre as intervenções elenca-
das no PNI2030 é possível en-
contrar um conjunto de medi-
das que desde há muito são 
anunciadas, como a conclusão 
da autoestrada entre o Porto de 
Sines e Beja ou, na Grande Lis-
boa, na ferrovia, a ligação, em 
Alcântara, da Linha de Cascais à 
Linha de Cintura. 

As traves mestras da estratégia 
de investimento do Estado para 
a próxima década, que terá 
aplicação prática entre 2021 e 
2030, surgem numa semana 
marcada por vários anúncios do 
Governo nas área dos transpor-
tes e equipamentos públicos. 
Em ano eleitoral, António 

Costa e o ministro do Planea-
mento, Pedro Marques, marca-
ram presença no lançamento 
do concurso para a compra de 

22 novos comboios pela CP e na 
assinatura do acordo, entre o 
Estado e a ANA, para a constru-
ção do aeroporto do Montijo e 
expansão da Portela. 

O PNI2030, que hoje será en-
tregue no Parlamento aos dife-
rentes grupos parlamentares, 
será posteriormente debatido e 
votado pelos deputados, para 
depois ser encaminhado para o 
Conselho Superior de Obras 
Públicas, um órgão indepen-
dente de consulta e de apoio ao 
Governo, que foi criado já na 
presente legislatura. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

COR IIILK) 

DÉCADA DE 
OBRAS 

PNI20301 PRÓXIMAS LEGISLATURAS 

n  Programa Nacional de Investimento 
2030 (PNI2030), que será desenvolvido 

entre 2021e 2030, nas duas próximas legis-
laturas, contará com ima transferência de 4 
mil milhões de euros dó 0.-çamento do Esta-
do. O pacote financeira global do programa 
ascende a 22 mil milhões de euros. 

 

 
 

 

 
 

O O D MO0 

C̀huva' de 22 
mil milhões em 
obras públicas 
e transportes 
DÉCADA Programa é para executar entre 2021 e 2030 e envolve também 

projetos nas áreas da energia e do ambiente FATIA Com 12,6 mil milhões 

de euros, pacote financeiro para transportes e mobilidade é o mais robusto 

Portos recebem 
um investimento 
de 4,5 mil milhões 
13 O volume de investimento 
previsto pelo Programa Na-
cional de Investimento 2030 
no setor marítimo e portuário 
é de cerca de 4,5 mil milhões 
de euros. Para Sines está fixa-
do um valor de 940 milhões; 
para Lisboa 663 milhões e 
para Leixões 379 milhões. • 

 

ENERGIAS RENOVÁVEIS 
TAMBÉM ABRANGIDAS 
B As energias renováveis 
são também -ira dos alvos 
do programa de investimen-
tos para a prdxirna década. 
Para as renováveis mais tra-
dicionais - eaca, solar e hí-
drica - estão destinados 650 
milhões d?. euros e para pro-
jetos que 'eis= aproveitar 
a energia das ondas estão 
previstos mas de 1,1 mil 
milhões de mos. • 

 

Lisboa tem destinados 940 milhões 
de euros de Investimentos 

 

 

  

Página 1



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,26 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 78519835 11-01-2019

António Costa desdobra-se 
em iniciativas para anunciar 
milhões em investimentos 

Aeroporto avança 
na base do Montijo 
13 O reforço da capacidade 
aeroportuária de Lisboa 
conta com um investimen-
to, até 2022, que ascende 
a 1,3 mil milhões, suporta-
do pela ANA, e que inclui 
a construção de um novo 
aeroporto no Montijo. e 

Compra de 22 novos 
comboios regionais 

A CP lançou esta semana 
um concurso para a com-
pra de 22 novos comboios, 
por 168 milhões de euros, 
que deverão chegar nos 
próximos quatro anos, se-
gundo o ministro das In-
fraestruturas. o 

Frota da CP está envelhecida 

Linha circular 
no Metro de Lisboa 

Melhorias na segurança 
e redução de ruído no IC8 
entre a Ali e a kl 

650 milhões € 

Metro de Lisboa 

445 milhões € 

13 O Metropolitano de Lis-
boa avançou esta semana 
com o concurso que per-
mitirá a ligação entre o 
Rato e o Cais do Sodré (li-
nha circular) e que implica 
a construção de duas esta-
ções: Estrela e Santos. o 

Ligação do Arco 
Ribeirinho Sul à A2 

200 milhões 

Programa prevé 2E0 milhões 
para troços de estradas inacabados 

Finalizar estradas 
entra no plano 
I3 Há 260 milhões de euros 
no programa de investimen-
tos para construir troços 
de estradas incompletas. São 
os casos da variante entre 
a Maia e Famalicão, da via do 
Tâmega, da ligação Ponte de 
Sôr a Portalegre, da via entre 
Penafiel e Entre-os-Rios e 
entre Peniche e Carregado. 4) 

Ligação da Linha 
de Cascais 
à linha de cintura 

200 milhões 

Porto de Lisboa ........... 

665  milhões Gil  Fonte Proprrã Nac'enal de Fnviestimentos 2030 

Porto de Sines 

940 milhões € 

Modenização da linha 
do Algarve 

100 milhões € 

o 

2g fase de expansão 
do aeroporto de Lisboa 

507 milhões 

Nova ligação  
Aveiro/Mangualde 

650 milhões C 

PRINCIPAIS OBRAS NO PAÍS ENTRE 2021 E 2030 

ma,  Ferrovia 11.0  Rodovia Metros urbanos  1.1.  Aeroportos — Portos 

Intervenção na Linha 
do Norte 
Troços entre Cacia/Gaia, 
Soure/Coimbra, 
Santarém/Entroncamento 
e Alverca/Azambuja 

1,5 mil milhões € 

IP8 - Sines/Beja 

130 milhões € 

Via navegável do Douro 

102 milhões 

ARROIOS 1 OBRA RESGATADA 

n  Metropolitano de Lisboa vai tomar posse 
IV administrativa da obra da estação de Ar-
roios, após ter rescindido o contrato com 
o empreiteiro, anunciou a Câmara Municipal 
de Lisboa. A posse administrativa da obra de-
verá ocorrer "na próxima segunda-feira", afir-
mou o vereador da Mobilidade no município. 

PPP 1 MENOS 1,5 MIL MILHÕES 
ESTÁ PREVISTA UMA REDUÇÃO 

DE1,5 MIL MI _FIÕES DE EUROS 

COM AS PARCERIAS PÚBLICO-

-PRIVADAS NO PROGRAMA 

NACIONAL DE INVEST MENTOS 

PARA A PRÓXIMA DÉCADA. 

TRANSTEJO 1 RENOVAÇÃO DA FROTA 

OConselho de Ministros aprovou ontem o plano 
de renovação da frota da Transtejo, que inclui 

a compra de 10 novos barcos. O primeiro catamarã 
deverá entrar em circulação no final do próximo ano. 
"Estamos a projetar a entrega do primeiro navio no 
final de 2020 ou no início de 2021", disse o secretá-
rio de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes. 
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euro 
milhões ESTA SEXTA 
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ameis  

Intenção  de  voto no partido liderado 
j  por Rio perto do mínimo hiS.Órie0 P.28 MONTENEGRO AVANÇA COM PSD A CAIR NAS SONDAGENS 

"NAO SOU 
OPÇÃO PARA 
O BENFICA" 
PEDE TRANQUILIDADE PARA 
BRUNO LAGE NA LIDERANÇA 
DOS ENCARNADOS P.6 E 7 

DÁ PARTE DO PASSE  PIO 

DRAGÃO TENTA 
AGARRAR HERRERA 

JOGO QUE AFASTOU LEÃO DA CHAMPIONS P.33 

AGUIA SUSPEITA DE PAGAR 
VITÓRIA DO MARÍTIMO  CONTRA O SPORTING 

RONALDO 
DÁ AMOSTRA 
DE ADN 
À JUSTIÇA 
AMERICANA 
E ataca inglesa 

HOJE 
• REVISTA 

LÍDER.DE TV 
E LAZER 

GUIA COMPLETO DE 25 CANAIS 

INVESTIMENTO PÚBLICO P.4 E 5 

Governo anuncia 'chuva' 
de 22 mil milhões 

HOMICÍDIO DE TRIATLETA P.12 

CADEIA VIGIA 
CARTAS 
DA VIÚVA 
ROSA 

04  APOSTA.PT 
NOSSA 

CES,ONTIVA, 1 C./.0,0 

APOSTE 10€ 
E GANHE: 

SPORTING CP - FC PORTO 

(1) (X) (2) 

30€ 34€ 25£ 

SANTA MARIA DA FEIRA P.21 

Despedida após revelar 
caso de assédio moral 

Obrigado 
por reciclar. 

so

pontoverde 
 -,g2oaclu 

AÇÃO JUDICIAL NA PÓVOA DE VARZIM P.16 E 17 

EUROIVIL 
QUER 13 MILINE 
DE EX-Mil 

AMÉLIA EXIGE 
DINHEIRO 

E UM PRÉDIO 
QUE  AGORA 
PERTENCE .  

A ABÍLIO 

O HOMEM RECLAMOU 
jackpot na Santa Casa 

PROCESSO 
EM TRIBUNAL 
 ALEGA QUE FOI 

PRESSIONADA 

O ANTIGA EMPREGADA de limpeza diz que prémio 
é dela e que casaram com separação de bens 

PIIB 
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MINISTÉRIO DO MAR 

Medida de segurança aprovada 

Segurança 
armada 
contra piratas 
El  O Conselho de Ministros 
aprovou uma proposta de lei 
que autoriza o Governo a criar o 
regime jurídico para o exercício 
de segurança privada armada 
a bordo dos navios com bandei-
ra portuguesa, que atravessem 
áreas de alto risco como o Golfo 
da Guiné ou o mar Arábico. 

De acordo com o Ministério 
do Mar, "são garantidos Os me-
canismos de segurança pública 
necessários, mediante a consa-
gração de um quadro legal que 
assegure a efetiva capacidade 
de proteção dos navios, em ar-
ticulação com a garantia ade-
quada de segurança pública". 

Os armadores poderão tam-
bém contratar empresas sedia-
das na União Europeia para 
a prestação dos serviços em 
causa. O objetivo é "aumentar 
a competitividade e atrativida - 
de da bandeira portuguesa". • 
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Montenegro decidiu avançar. 
Sem tempo a perder, dado que 
estamos em ano de legislativas, 
Montenegro assumirá hoje que 
está disponível para ser líder. Se 
Rió recusar o repto, Montene-
gro está munido: tem a garantia 
de que conseguirá reunir as 33 
assinaturas necessárias para 

Quem ganha com esta turbu-
lência é o PS que de uma inten - 
ção de voto legislativo de 37% 
em dezembro sobe para 37;7% 
em janeiro. Ainda assim, a 
maioria absoluta é um cenário 
longínquo. O afundanço do PSD 
está também patente na avalia-
ção dos líderes: Rio é o que reú - 

convocarttraconsell António 
extraordinário. Costa está no topo (10,2). e 

Montenegro 
deu os primeiros 
sinais de candidatura 
no congresso do PSD 

DIANA RAMOS/JANETE FRAZÃOI 
/JOSÉ CASTRO MOURA 

L
uís Montenegro assume-
-se já hoje como candida-
to a líder do PSD. O ex - lí-

der parlamentar do partido vai 
desafiar Rui Rio a convocar 
eleições diretas, numa declara-
ção agendada para hoje, às 
16h00, no Centro Cultural de 
Belém, Lisboa. Aumenta assim 
ti turbulência 
interna no 
PSD que, de 
resto, já faz 
mossa junto 
dos eleitores, segundo uma 
sondagem da Aximage para o 
CM e 'Jornal de Negócios'. 

A intenção de voto legislativo 
no PSD tem vindo a cair desde 
novembro, quando alcançou 
os 26,4%. Foi precisamente 
nesse três que estalou a polé-
'mica das falsas presenças cio 

deputado José Silvaria E foi no 
mês seguinte que os sociais - 
-democratas caíram para os 
24,7%. Este mês, a queda 
acentua-se mais é o partido 
desliza até aos 24,1%. 

A instabilidade no PSD tem 
vindo a ser acompanhada nos 
últimos meses por crescentes 
movimentações internas com 
vista a destituir Rio da lideran-

ça. O ponto de 
LUIS MONTENEGRO SEGUE - saturação 
SEGURO DE QUE CONSEGUE . atingiu o pico 

TER AS 33 ASSINATUFtAS nas férias de 
Natal, com a 

pressão toda a recair sobre Luís 
Montenegro. Terá sido até feito 
um estudo de opinião interno 
que colocava o PSD num valor 
abaixo de 20% dos votos, sabe o 
CM. O estudo terá sido alargado 
e Os dados não se alteraram, 
que fez soar campainhas.  
Após muita ponderação, 

Catarina 
Martins 

Jerdnimo 
de Sousa 9.8 

AVALIAÇÃO DOS MINISTROS 

O iELH0Ft Mário O PIOR 
Centeno 
Finanças 

BARÓMETRO CM/AXIMAGE 

 

  
  

    

  
  

    

  
  

PSD BE 

24,1% 8,8% 

Também há críticos 
que estão contra 
ataque a Rui Rio 

INTENÇÃO DE VOTO LEGISLATIVO 
PS PSD 

39,0 39,9 38,9 37,8 37,0 
sr) O 

27,2 
24 1   24,0 26,4 24.7  1.4531 

:■••—Co''sse"'""0«,"•m0 

Ju1.18 set. out. nov. dez. jan.19 

AVALIAÇÃO DOS LÍDERES PARTIDÁRIOS 

Dez.18- 

Jan.-19-- 37,7% 

CDU 

374, b% 24,7% 10,0% 

PS CDS-PP 

9,4% 

8,7% 

*Outros, 
brancos 
e nulos 

7,7 

4011~11~~ 
FICHA TÉCNICA Universo innlviduos inscritos nos cadernos eleitorais em Ponugal com telefone fixo no lar ou possuidores de tetemóvel. Amostra aleatória e estratificada (rega°, 
habita sexo. idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo fel extraida de um subuniverso obtido de forma Idéntica. A amostra teve 608 entrevistas 
efetivas: 283 a homens e 325 a mulheres: 56 no interior Norte Centro. 84 no Litoral Norte, 104 na Area Metropolitana do Porto. 109 no Litoral Centro. 174 na Área Metropolitana 
sie Lisboa e 81 no Sul e ilhas: 100 em aldeias, 164 em vilas e 344 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratifica* é obtida após reequilibragern amostrai. Técnica 
Entrevista telefónica por tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 4 e 7 de janeiro de 2019. com  uma taxa de resposta de 76.4%. Erro probabilisfico 
Para o total de uma amostra aleatória simples com 606 entrevistas, o desvicrpedrâo máximo de uma proporçâo é 0,020 (ou seja. uma margem de erro -a 95%- de 4.00%1. 
Responsabilidade do estudo Aximage Comunica* e Imagem Lda., sob a direção técnica de Jorge de Sá o do Jobo Queiroz 

Montenegro avança 
com PSD a afundar 
ELEIÇÕES O  Ex -líder da bancada desafia Rio a marcar diretas DADOS O PSD cai na intenção de voto 

13 Entre os criticos da atual 
direção há quem duvide da 
estratégia de Luís Montene-
gro. Ao CM, Carlos Carreiras 
afirma que acha "um erro 
evoluir numa lógica destas", 
defendendo que Rio deve ir às 
legislativas. Miguel Pinto Luz 
segue-o: "Não me verão 
a contribuir para divisionis-
mo" . Pelo contrário, Pedro 
Duarte, que já manifestou 
vontade de um dia se candi-
datar, diz que é sempre bom 
"mudar para melhor". E Mi-
guel Morgado está avaliar se 
concorre caso haja eleições. o 

Pedro Duarte já tinha assumido que 

admitia um dia concorrer à liderança 

Nota de Marcelo 
alcança o valor mais 
baixo de sempre 
13 Marcelo Rebelo de Sousa 
conquista este mês urna nota 
de 15,9 valores que, apesar de 
elevada, é a mais baixa desde 
que entrou no Palácio de Be-
lém, em janeiro de 2016. Nos 
últimos meses, a nota do Che-
fe de Estado tem caído na son-
dagem CM/ Aximage. Ontem, 
sobre a crise interna no PSD, 
Marcelo evitou comentar, 
mas lembrou que tem defen-
dido "que é bom um Governo 
ter oposições fortes". o F.G./J.F. 

Chefe de Estado cai na avaliação 

7,2% 5,3% 2,8% 34,6% 

6,3% 9,9% 3,5% 33,4% 

AVALIAÇÃO 
DOS LIDERES =
PARTIDÁRIOS 

CONFIANÇA PARA PM 
Jan.19 26,9% 

Dez.18 28,1% 

Assunção 
Cristas 

1 Marta 
- . Temido 

Saúde 

Notas de O a 20 

o 

AVALIAÇÃO 
DOS LIDERES 
PARTIDÁRIOS 

CONFIANÇA PARA PM 
Jan.19 
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"NAO SOU 
OPÇÃO PARA 
O BENFICA" 
PEDE TRANQUILIDADE PARA 
BRUNO LAGE NA LIDERANÇA 
DOS ENCARNADOS P.6 E 7 

DÁ PARTE DO PASSE  PIO 

DRAGÃO TENTA 
AGARRAR HERRERA 

JOGO QUE AFASTOU LEÃO DA CHAMPIONS P.33 

AGUIA SUSPEITA DE PAGAR 
VITÓRIA DO MARÍTIMO  CONTRA O SPORTING 

RONALDO 
DÁ AMOSTRA 
DE ADN 
À JUSTIÇA 
AMERICANA 
E ataca inglesa 

HOJE 
• REVISTA 

LÍDER.DE TV 
E LAZER 

GUIA COMPLETO DE 25 CANAIS 

INVESTIMENTO PÚBLICO P.4 E 5 

Governo anuncia 'chuva' 
de 22 mil milhões 

HOMICÍDIO DE TRIATLETA P.12 

CADEIA VIGIA 
CARTAS 
DA VIÚVA 
ROSA 

04  APOSTA.PT 
NOSSA 

CES,ONTIVA, 1 C./.0,0 

APOSTE 10€ 
E GANHE: 

SPORTING CP - FC PORTO 

(1) (X) (2) 

30€ 34€ 25£ 

SANTA MARIA DA FEIRA P.21 

Despedida após revelar 
caso de assédio moral 

Obrigado 
por reciclar. 

so

pontoverde 
 -,g2oaclu 

AÇÃO JUDICIAL NA PÓVOA DE VARZIM P.16 E 17 

EUROIVIL 
QUER 13 MILINE 
DE EX-Mil 

AMÉLIA EXIGE 
DINHEIRO 

E UM PRÉDIO 
QUE  AGORA 
PERTENCE .  

A ABÍLIO 

O HOMEM RECLAMOU 
jackpot na Santa Casa 

PROCESSO 
EM TRIBUNAL 
 ALEGA QUE FOI 

PRESSIONADA 

O ANTIGA EMPREGADA de limpeza diz que prémio 
é dela e que casaram com separação de bens 

PIIB 
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HOSPITAL AVANÇA 
O Governo aprovou on-
tem uma resolução 
com caráter prioritário 
e de investimento pú-
blico da construção do 
Hospital Central do 
Alentejo, em Évora. 
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ESCLARECIMENTO 

Pedidos de 
indemnização 
em fevereiro 
13  Os familiares das cinco 
vítimas que morreram na 
sequência da derrocada 
da EM255, cm Borba, pode - 
rão apresentar Os requeri-
mentos para indemnizações 
a partir de fevereiro. Na edi-
ção de ontem, o CM anun-
ciou erradamente que este 
prazo terminava no final 
deste mês de janeiro. 

Estes requerimentos de-
verão ser apresentados à 
Provedoria de ►ustiça, que 
até ao final de janeiro irá fi-
xar os critérios de indemni - 
zação a atribuir às famílias. 

Este processo será condu - 
zido por Maria Lúcia Ama-
ral, que aceitou o pedido 
feito pelo primeiro- minis-
tro, António Costa. • 
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PCP critica governo 
por não ir à posse 
de Maduro 

LISBOA O PCP criticou ontem a 
decisão do governo português 
de não se fazer representar na 
tomada de posse do presidente 
da Venezuela, Nicolás Maduro. 
"Esta atitude de claudicação 
nacional perante a União Euro-
peia, quq se insere na escalada 
de desestabilização e agressão 
contra a Venezuela, é contrária 
à defesa dos interesses de Por-
tugal", defende o PCP. 
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SOFIA MARTINS SANTOS 
sofia.santos@ionline.pt  

O ano começou com o governo a 
fazer vários anúncios de investi-
mentos que serão feitos no setor 
dos transportes. António Costa 
transformou praticamente este 
tema no centro de toda a sua agen-
da. Foram várias as sessões em 
que esteve acompanhado pelo 
ministro Pedro Marques, respon-
sável pelo Planeamento e Infraes-
truturas, a anunciar o investimen-
to público que será feito em pro-
jetos de infraestruturas e que 
marcarão os próximos anos. Ontem, 
praticamente a encerrar a sema-
na, o Programa Nacional de Inves-
timentos 2030 foi apreciado pelo 
conselhos de ministros mas, de  

acordo com comunicado divul-
gado no final da reunião, ficou 
decidido que terá de ser subme-
tido à Assembleia da República. 

No fundo, falamos de um pro-
grama que determina todos os 
grandes investimentos com que 
os portugueses podem contar 
nos próximos dez anos, em áreas 
como o ambiente, os transpor-
tes, a energia ou ainda a mobi-
lidade. No total, estão contem-
plados mais de 20,4 mil milhões 
de euros. 

A partir daqui, falta que o Con-
selho Superior de Obras Públi-
cas avalie o documento e que ele 
seja discutido na Assembleia, 
onde António Costa pretende 
conseguir o apoio de "uma maio-
ria alargada". 

"Pela primeira vez, queremos 
que seja um programa aprova-
do não só pelo governo, mas que 
seja também aprovado pela 
Assembleia da República pela 
maior maioria possível e, dese-
javelmente, por uma maioria de 
dois terços. Se é possível, não 
sabemos, mas é desejável que 
assim seja", já tinha dito Antó-
nio Costa durante o lançamen-
to do concurso para a compra 
de 22 novos comboios pela CP. 

Nos transportes, a ferrovia deve-
rá continuara ser a principal apos-
ta, assim como a mobilidade urba-
na, onde se inserem as expansões 
dos metros de Lisboa e do Porto. 
Aliás, este também foi um dos 
pontos que marcaram a semana: 
já está aberto o concurso público 

BRUNO GONÇALVES 

internacional para a expansão da 
rede do metropolitano de Lisboa 
entre o Rato e o Cais do Sodré. Em 
causa está um investimento de 
cerca de 210 milhões de euros que 
permitirá a criação da tão polé-
mica linha circular e das novas 
estações de Santos e da Estrela. 

Para António Costa, falar de 
todos estes grandes investimen-
tos é falar de um tema impera-
tivo e de grande importância 
para Portugal, já que "o país é 
adulto e sabe que não é possível 
fazer tudo já, mas sabe que, com 
persistência, determinação e pas-
so a passo, vamos fazer tudo o 
que necessitamos". 

A mostrar a urgência de tudo 
o que o atual primeiro-ministro 
pretende que avance em Portu-
gal está, por exemplo, a assina-
tura do acordo para a expansão 
do Aeroporto Humberto Delga-
do, em Lisboa, e transformação 
do Montijo em aeroporto civil. 
Críticas sobre a localização à par-
te, a verdade é que o acordo foi 
assinado sem que o estudo que 
avalia as questões ambientais 
estivesse pronto. 

"Não discuto mais se a decisão 
é certa ou errada, esta é a deci-
são", disse António Costa sobre a 
solução Montijo + Portela para 
resolver o problema de falta de 
capacidade do Aeroporto Hum-
berto Delgado. 

Costa rejeita a ideia de que o eleitoralismo esteja na base de tantos anúncios 

Transportes. Programa 
de investimentos segue 
para o parlamento 

O conselho de ministros já apreciou o conjunto de grandes projetos 
para os próximos dez anos. Costa quer "maioria alargada" 
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Prioridade 
ao Hospital 
Central 
do Alentejo 
satisfaz 
autarquia 

Autarca de Évora 
tem dúvidas sobre 
o financiamento 

SAÚDE  O presidente da Câma-
ra de Évora, Carlos Pinto de 
Sá, congratulou-se ontem por 
o Governo ter atribuído "ca-
ráter prioritário" à construção 
do Hospital Central do Alen-
tejo, esperando que a decisão 
possa "agilizar" o arranque do 
projeto. 

"É mais uma decisão que 
nos parece importante, uma 
vez que esperamos que possa 
agilizar a abertura do concur-
so para a construção" da in-
fraestrutura, afirmou o autar-
ca comunista, em declarações 
à agência Lusa. 

Pinto de Sá comentava a re-
solução, aprovada ontem em 
Conselho de Ministros, que 
"estabelece o caráter prioritá-
rio" da construção do Hospi-
tal Central do Alentejo, em 
Évora, definindo-o como 
"projeto estruturante de in-
vestimento público". 

GOVERNO EXPLICA HOJE 

Fonte oficial do Ministério da 
Saúde adiantou que hoje vai 
ser apresentado em Évora "o 

' projeto de financiamento" 
para o novo hospital do Alen-
tejo. A cerimónia, presidida 
pelo primeiro-ministro, An-
tónio Costa, e na qual partici-
pam também os ministros da 
Saúde e Infraestruturas, Mar-
ta Temido e Pedro Marques, 
respetivamente, vai ter lugar 
nas instalações do Hospital 
do Espírito Santo de Évora. 

O autarca de Évora disse, 
contudo, ter "algumas dúvi-
das" sobre o financiamento 
do projeto, nomeadamente 
qual a proveniência das ver-
bas necessárias, referindo que 
essas questões "ainda não fo-
ram explicadas". 

"Também ainda não estão 
resolvidos alguns problemas 
que têm a ver com terrenos 
que são necessários para as 
acessibilidades e as obras de 
um conjunto de infraestrutu-
ras", sublinhou, indicando 
que aguarda "uma agilização 
de processos" nestas áreas.. 
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Marcha lenta para exigir 
obras no Liceu Camões 
LISBOA  Nem um concurso para obras "pronto a arrancar", 
conforme prometeu o Governo, acabou ontem com a mar-
cha lenta até à Assembleia da República de 400 alunos do 
Liceu Camões, que há anos esperam obras na escola, com 
graves sinais de degradação. João Jaime, diretor do liceu, 
apoiou o protesto e lembrou um relatório de 2012 do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil que encontrou fragi-
lidades no edifício. "É natural que algum dia haja algum 
problema, e depois, aí sim, vão-se queixar, como em Bor-
ba, como nos incêndios", desabafou. 
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Centro hopitalar 
não paga trabalho 
suplementar 

Medida diz respeito a oito funcionárias e 
administração garante estar a cumprir normas 

Sandra Ferreira 
locais@jn.pt  

VISEU  O Centro Hospitalar 
de Tondela-Viseu (CHTV) 
não paga, desde 2015, às as-
sistentes operacionais da 
central telefónica e balcão 
de informações os suple-
mentos de horas de qualida-
de, ou seja, trabalho notur-
no, fins de semana e feria-
dos, denuncia a Comissão 
Coordenadora Distrital do 
Bloco de Esquerda (BE) de 
Viseu. "Nesta situação estão 
oito funcionárias da central 
telefónica e três do balcão 
de informação, mas pode-
rão existir mais", adianta 
Carlos Couto, do Bloco de 
Esquerda. 

Segundo relata, o não pa-
gamento tem a ver com 
uma norma que remonta ao 
Orçamento do Estado de 
2013. "Segundo a interpre-
tação do CHTV sobre essa 
norma, as funções daquelas 
trabalhadoras não são de 
apoio direto à prestação de 
cuidados de saúde e, como 
tal, não têm direito ao paga-
mento de horas de qualida-
de", realça o BE, sem aco-
lher o argumento. 

Aquelas funcionárias, que 
recebem e encaminham to-
das as chamadas telefónicas 
do exterior, "têm dentro 
das suas responsabilidades o  

contacto com os familiares 
dos doentes, bombeiros, po-
lícias e outras instituições 
do Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) entre outras enti-
dades", contrapõe. 

Em maio de 2017, as fun-
cionárias enviaram uma 
carta ao presidente da Re-
pública e ao primeiro-mi-
nistro. "Em ambos os casos, 
a resposta foi a de que o as-
sunto iria ser reencaminha-
do, não tendo sido apresen-
tada qualquer solução até à 
data", lamenta o BE. 

O Centro Hospitalar Ton-
dela-Viseu, contactado pelo 
JN, diz que "segue as orien-
tações emanadas pela ACCS 
[Administração Central do 
Sistema de Saúde] ".• 

FRASE 

Carlos Couto 
Bloco de Esquerda de Viseu 

"Estes funcionários 
perdem, em média, 
200 euros por mês. 
Iremos falar com a 
Administração e com 
os sindicatos" 

Centro Hospitalar diz respeitar orientações da ACCS 
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Cinco mil sem médico de familia 

CARTAXO  O presidente da Câmara, Pedro Magalhães Ri-
beiro, pediu uma audiência urgente à ministra da Saú-
de, para que seja reforçado o número de médicos de fa-
mília nas unidades de saúde do concelho. Em comuni-
cado, o edil afirma que o concelho tem quase 5000 uten-
tes sem médico de família na Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados (UC SP), o que gera desigualdades 
em relação às unidades de saúde familiar (USF). 
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Pediatria 
funciona há 
cerca de io 
anos em 
contentores 

NEGOCIAÇÕES 

PSD/ Porto quer 
explicações 
A Distrital do PSD 
exigiu ao Governo 
explicações sobre 
a demissão da Ad-
ministração do S. 
João. Num comu-
nicado enviado à 
Lusa, os sociais-
-democratas con-
sideram que "a 
passividade do 
Governo é parti-
cularmente gra-
ve", uma vez que 
as demissões são 
justificadas pelas 
"cativações do Mi-
nistério das Fi-
nanças". 

Renúncia 
A Administração 
do S. João pediu 
anteontem a re-
núncia de fun-
ções. Ao JN, o hos-
pital explicou que 
o mandato de An-
tónio Oliveira e 
Silva terminou 
em dezembro de 
2018 e a decisão 
foi tomada para 
"facilitar a sua 
substituição". 

Manisa Silva 
locais@jn.pr  

PORTO  No dia em que anun-
ciou a renúncia ao cargo de 
presidente do Conselho de 
Administração do Hospital 
de S. João, no Porto, Antó-
nio Oliveira e Silva enviou 
uma carta a Pedro Arroja, 
presidente da associação 
"Um lugar para o Joãozi-
nho", exigindo a devolução 
do terreno cedido há três 
anos para a construção da 
ala pediátrica. 

Na missiva, António Oli-
veira e Silva diz que as con-
dições impostas por Pedro 
Arroja para a transferência 
da obra são "inaceitáveis" e 
"ilegais", sublinhando que 
"o prazo de vigência do 
protocolo" foi "esgotado". 
Em causa está uma carta, 
datada de 3 de janeiro, na  

qual Pedro Arroja discrimi-
na as condições para devol-
ver o espaço. A associação 
exige fazer a obra até que o 
Estado a possa continuar e 
que o S. João assuma o con-
trato firmado com as cons-
trutoras Lucios/Somague. 
É ainda pedido ao hospital 
que "faça prova" da exis-
tência de verbas para a pe-
diatria. 

"Nunca este centro hospi-
talar poderia assumir a po-
sição contratual da `Joãozi-
nho' sem violar de forma 
grosseira os princípios jurí-
dicos fundamentais que re-
gem a sua atuação", lê-se no 
documento. 

O hospital esclarece ainda 
que findo o prazo, "a única 
condição para a restituição 
da parcela era a apresenta-
ção de um pedido nesse 
sentido", que já foi feito.  

"Sucede que (...) os motivos 
que justificaram a celebra-
ção [do protocolo com a as-
sociação] - a inexistência 
de financiamento público -
são hoje inexistentes", re-
fere a Administração. 

NEGOCIAÇÃO EM CAUSA 

Contactado pelo JN, Pedro 
Arroja acusou o S. João de 
não cumprir o que foi con-
tratualizado e garantiu que 
a associação não vai entre-
gar a obra ao hospital. "A 
cláusula primeira diz que a 
Administração tem de ce-
der o espaço por três anos, 
mas isso não aconteceu. A 
associação vai manter o es-
taleiro da obra e esperar que 
o hospital cumpra o que as-
sinou", afirmou. 

"A Administração não fez 
nem deixou fazer. O espaço 
apenas foi cedido durante  

os quatro meses de obra", 
reiterou Pedro Arroja. 

Temendo que as negocia-
ções não cheguem a bom 
porto, Jorge Pires, presiden-
te da Associação Pediátrica 
Oncológica , revelou que 
vai pedir uma audição à mi-
nistra da Saúde para que in-
tervenha no processo. 

"Temos de encontrar uma 
maneira civilizada de resol-
ver o problema, caso contrá-
rio arranjamos uma guerra 
jurídica. Houve um incum-
primento por parte do hos-
pital e a Administração de-
veria ter feito uma contra-
proposta [à carta de Pedro 
Arroja] e não afirmar apenas 
que não era possível", consi-
derou Jorge Pires que pon-
dera avançar com uma ação 
crime "para responsabilizar 
os políticos e a Administra-
ção do hospital". 

S. João exige 
devolução do terreno 
para a pediatria 
António Oliveira e Silva diz que as condições de Pedro Arroja para a 
transferência da obra são "ilegais" e que o prazo de cedência foi "esgotado" 
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TRANSTEJO 
COM 90 MILHÕES 
PARA BARCOS 
O Governo aprovou o plano de 
renovação da frota da Transte-
jo. A compra dos novos catama-
rãs vai custar 57 milhões, a que 
se somam mais 33 milhões para 
a manutenção até 2035. De 
acordo com o Ministério do 
Ambiente e Transição Energé-
tica, os navios deverão começar 
a entrar ao serviço, de forma fa-
seada, no final do próximo ano, 
prevendo-se que, em 2024, já 
estejam todos operacionais. Os 
catamarãs têm capacidade para 
transportar entre 400 e 450 
passageiros e vão reforçar as li-
gações entre Cacilhas, Seixal, 
Monfijo e Cais do Sodré. ■ 
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Edmundo Martinho lidera a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, penalizada por perdas com obrigações do BES. 

BANCA 

Santa Casa de Lisboa 
apanhada na queda do BES 
Foram perdas de 2 milhões de euros aquelas que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
já registou nas suas contas devido ao BES. A entidade, que é agora acionista do Montepio, 
viu-se penalizada pelas obrigações do banco, que está em liquidação. 

Miguel Baltazar 

DIOGO CAVALEIRO 

diosocavaleiro@negocios.pt  

Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lis-
boa, através do seu 
fundo de pensões, é 
uma das "lesadas" 

do Banco Espírito Santo, em pro-
cesso de liquidação. A entidade. 
quando era presidida por Pedro 
Santana Lopes, saiu prejudicada 
pelas obrigações da instituição fi-
nanceira que tinha em carteira. Fo-
ram mais de 2 milhões de euros de 
perdas. 

O fundo de pensões da Miseri-
córdia de Lisboa surge na lista de 
credores na liquidação do BES, já 
que o seu mandatário terá pedido 
a consulta do processo de liquida-
ção que corre no juízo do Comér-
cio da Comarca de Lisboa. Ainda 
não é uma credora reconhecida, 
urna vez que essa listagem'só será 
feita em março. 

Questionada, a assessoria de 
imprensa da Santa Casa, que tem 
Edmundo Martinho como prove-
dor, respondeu ao Negócios que 
tudo se deve a um investimento 
que saiu prejudicado pela decisão 
do Banco de Portugal de 29 de de-
zembro de 2015. 

"Em 2015, em consequência 
da transferência das obrigações sé-
nior BES detidas pelo Fundo de 
Pensões SCML no valor de 2,6 mi-
lhões de euros, do Novo Banco 
para o BES, as contas do fundo de 
pensões registaram uma imparida-
de por referência a essas obriga-
ções de cerca de 90%, originando 
um impacto negativo de cerca de 
2,3 milhões de euros", responde 
aquela fonte. 

Ou seja, há mais de três anos, 
foi logo registado o embate da re- 

66 
As contas do fundo 
de pensões SCML 
registaram uma 
imparidade [...] 
de cerca de 90%, 
originando um 
impacto negativo de 
cerca de 2,3 milhões. 
MISERICÓRDIA DE LISBOA 

Assessoria de imprensa 

transmissão de dívida nas contas 
consolidadas: aqueles 2,3 milhões 
foram dados como "perdidos". 
Agora, está apenas inscrita a pos-
sibilidade de aqueles títulos de dí-
vida virem a render 300 mil euros, 
perto de 12% do valor investido. 

Este é o montante que, à parti-
da, a Santa Casa antecipa receber 
na liquidação do BES. Conforme 
noticiou o Negócios esta quinta-
feira, a comissão liquidatáriaj á re-
cebeu reclamações referentes a 
21.830 credores, em setembro. 

A Misericórdia ainda poderá 
tentar recuperar um montante do 
valor investido pelo seu fundo de 
pensões superior ao contabilizado. 
Tal depende da consideração da 
comissão liquidatária e do tribunal 
de que é efetivamente um credor 
comum (sénior) da instituição. 

Isto porque os credores de um 
banco não podem ficar mais preju-
dicados numa resolução bancária  

(como a de 3 de agosto de 2014 do 
BES) do que ficariam se, naquela 
data, o banco tivesse ido logo para 
liquidação. A lei impõe que, quan-
do isso acontece, tais credores têm 
de ser indemnizados pelo Fundo 
de Resolução. 

No caso do BES, a Deloitte já 
concluiu que os credores comuns 
(como obrigacionistas seniores) 
têm de receber 31,7% do investi-
mento. Ou seja, se tal valor não for 
alcançado na liquidação do banco, 
que corre em Lisboa, o Fundo de 
Resolução tem de indemnizar até 
alcançar aquela percentagem. 

Depois de apanhada na queda 
do BES, a Santa Casa tornou-se, 
entretanto, acionista do Banco 
Montepio com uma posição abai-
xo de 1%, equivalente a 75 mil eu-
ros, montante reduzido depois da 
polémica política criada quando 
esteve em cima da mesa a coloca-
ção de 200 milhões de coros. ■  

RETRANSMISSÃO 

n1 pacto 
para a 
Santa Casa 

O Banco de Portugal retransmitiu 

divida sénior que estava no Novo 

Banco para o BES no final de 2015, 

para capitalizar o banco, que es-

tava em processo de venda. Foram 

cinco séries de obrigações. 

2,6 
OBRIGAÇÕES 
O fundo de pensões 
da Santa Casa 
tinha obrigações 
seniores do BES de 
2,6 milhões de euros. 

300 
IMPARIDADE 
A Santa Casa registou 
uma imparidade que 
baixou o valor dos 
títulos em carteira 
para 300 mil euros. 

31 
INDEMNIZAÇÃO 
Os credores seniores 
do BES terão direito 
a receber 31,7% do 
seu investimento do 
Fundo de Resolução. 
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Ricardo Salgado, que durante 22 anos foi presidente executivo do BES, e que foi também "chairman" da ESFG, volta a ser o principal visado pelo Banco de Portugal. 

SUPERVISÃO BANCÁRIA 

Omissões e descontrolos no BES 
geram coimas de 8 milhões 
Ricardo Salgado é alvo de uma sanção de 1,8 milhões de euros na terceira 
contraordenação do Banco de Portugal. Já anunciou que vai recorrer. A falta 
de controlo do BES e da ESFG sobre o BESA, filial em Angola, é o tema central. 

Bruno Simão 

DIOGO CAVALEIRO 

diogocavaleiro@negocios.pt  

A 
s falhas na relação do 
Banco Espírito Santo 
com a filial emAngol a 
são a peça central do 

terceiro processo de contraordena-
ção concluído pelo Banco de Portu-
gal em relação à esfera do BES. A 
ausência de controlo da casa-mãe é 
um dos motivos para o conjunto de 
coimas que ascende a 8 milhões de 
euros, 3,5 milhões dos quais a serem 
pagas por ex-administradores. 

O processo, que tinha começa-
do com 18 acusados em 2015, ter-
mina com oito condenados, dois de- 

les coletivos (BES e o seu principal 
acionista, a Espírito Santo Finan-
cial Group, onde consolidava) e seis 
individuais. Destes, Ricardo Salga-
do volta a ser o principal alvo, sen-
do-lhe aplicada uma colina de 1,8 
milhões de euros. O ex-banqueiro 
vai recorrer, anunciou a defesa, que 
insiste que o Banco de Portugal é 
imparcial e que já havia condenados 
"pré-escolhidos". 

O braço-direito do ex-CEO do 
BES, que esteve para sucedê-lo, 
Amílcar Morais Pires, foi condena-
do a uma coima de 1,2 milhões de 
euros. Também vai recorrer de uma 
decisão "perversamente injusta e 
notoriamente interessada". Rui Sil-
veira, ex-administrador do banco 
com o pelouro jurídico e de audito-
ria, tem de pagar 400 mil euros. 

São duas as grandes infrações  

imputadas no processo produzido 
pelo Banco de Portugal. Uma delas 
visa as violações ao disposto no Avi-
so n.° 5/2008 do Banco de Portu-
gal que obriga os bancos a ter um 
sistema de controlo interno sufi-
ciente para assegurar que há circu-
lação de informação verdadeira e 
que permita uma gestão "completa, 
fiável, pertinente e tempestiva". E 
tem de haver forma de a controlar. 
Não aconteceu no BES. Por vários 
anos. 

Também não havia qualquer 
análise, considerada consistente aos 
olhos do Banco de Portugal, no que 
diz respeito ao risco de crédito 
aquando da transferência de fundos 
do BES para o BESA. O BES che-
gou a ter uma exposição à filial an-
golana, onde detinha mais de 57% 
do capital, superior a 3,3 mil mi- 

lhões de euros. Não havia limites na 
exposição, nem garantia de que a 
mesma era utilizada para os fins 
para que fora disponibilizada. 

A outra grande violação do nor-
mativo imputada neste processo, e 
aí os grandes visados são já Ricardo 
Salgado e Morais Pires, diz respei-
to ao facto de se ter realizado uma 
assembleia-geral do BES Angola, 
em dezembro de 2013, onde foi 
transmitida a informação de que ha-
via créditos de 5,7 mil milhões de 
dólares (perto de 5 mil milhões de 
euros, ao câmbio atual) cujo desti-
natário final era desconhecido e que 
não tinham garantidas associadas. 

A informação não foi passada 
por aqueles dois ex-gestores ao su-
pervisor nem aos restantes colegas. 

Aliás, havia acusações a outros 
sete elementos da gestão do BES à 

Desta vez, não 
houve inibições 

Além das coimas, o Banco de Por-

tugal pode determinar sanções 

acessórias aos condenados nos 

processos de contraordenação. 

Neste caso relativo à relação do 

BES e ESFG com BESA, os visados 

têm de publicar a decisão quan-

do ela se tornar definitiva. Mas há 

uma diferença face ao que ocor-
reu nos anteriores: não houve a 

sanção de inibição de exercícios 
de cargos em instituições finan-

ceiras. Ricardo Salgado já está ini-

bido de exercer funções por oito 

anos no âmbito da primeira con-

traordenação que teve lugar, con-
forme decisão confirmada pelo 

Tribunal de Santarém (à espera 
de recurso da Relação). Morais Pi-

res também já foi inibido por um 

ano, também no âmbito da mes-

ma ação. 

data, como José Maria Ricciardi, e 
a três membros da comissão de au-
ditoria, que foram arquivadas. 

As acusações que seguiram em 
frente, além de Salgado, Morais Pi-
res e Silveira, são relativas a três ex-
administradores da ESFG, com coi-
mas entre 120 mil euros, para José 
Castella e José Caldeira da Silva, e 
150 mil, para Gherardo Laffineur 
Petracchini. O Banco de Portugal 
atribui-lhes menor responsabilida-
de nas falhas detetadas, razão para 
que haja uma suspensão em três 
quartos da sanção. 

Em relação às sociedades cole-
tivas condenadas, o BES sofre uma 
coima de 3,4 milhões de euros e a 
ESFG de 1 milhão. Ficam suspen-
sas,  até porque o seu pagamento iria 
diminuir o montante a recuperar 
pelas massas insolventes. mi 
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OS PROCESSOS DO BDP SOBRE O BES 

0 Banco de Portugal dividiu em quatro os processos contraordenacionais 
que levantou no âmbito do caso Banco Espírito Santo. Com  o processo rela-
tivo às falhas no controlo na relação do BES e da ESFG com o BESA fecha-se 

a terceira condenação do supervisor. Já houve dois processos concluídos, 
mas nenhuma das decisões tornou-se ainda definitiva: ambos estão agora  

no Tribunal da Relação de Lisboa, ainda que por diferentes razões: um por 

decisão de Salgado e Morais Pires, outro devido ao recurso do Banco de Por-
tugal. A nova contraordenação, agora fechada, ainda pode ser alvo de im-

pugnação pelos visados. E para concluir o trabalho em torno do BES, resul-
tante das investigações iniciadas em 2014, há ainda um dossiê para concluir. 

RICARDO SALGADO 
Ex-presidente executivo 
do BES 

ACUSAÇÃO CONDENAÇÃO SITUAÇÃO 5,15 
Primeiro: as contas 
falsificadas da ESI 

e o efeito no banco 

Segundo: 
o descontrolo 
nas participações 

Terceiro: as falhas 
de controlo 
sobre o BESA 

Quarto: a peça 
central chamada 
Eurofin 

A ESI tinha contas falsificadas, 

com base nas quais o BES colo-

cou títulos de dívida junto dos 

seus clientes. O BdP considera-

va terem existido atos dolosos 

de gestão danosa. 

O BES não assegurava mecanis-

mos de controlo e combate ao 

branqueamento de capitais nas 

suas filiais e sucursais no es-

trangeiro: Angola, Estados Uni-

dos, Macau e em Cabo Verde. 

Foi em 2015 que ficou feita 

a acusação: o BdP considerou 

que se verificou a violação 

de normas que obrigavam a um 

sistema de controlo do BES 

e da ESFG em relação ao BESA. 

Em 2018, o BdP concluiu que a 

Eurofin, veículo da Suíça, era uti-
lizado para financiar investimen-

tos e outras operações por parte 

de membros do GES, com encar-

gos de 1.249 milhões para o BES. 

O BdP queria uma coima única 

de 4 milhões aplicada a Ricardo 

Salgado. O Tribunal da Supervi-

são de Santarém confirmou, em 

grande medida, a decisão, mas 

baixou a coima para 3,7 milhões. 

O BES promoveu a condenação, 

com Salgado a ter de enfrentar 

uma coima de 350 mil euros 

e Morais Pires de 150 mil euros. 

Houve recursos para 

o Tribunal de Santarém. 

Foram 18 os acusados pelo Ban-

co de Portugal, mas, no fim, só 

oito condenados. Ricardo Salga-

do e Morais Pires voltam a ser 

os protagonistas. BES e ESFG 

também sofrem coimas. 

Segundo noticiado aquando da 

acusação, Salgado é o principal 

visado. Morais Pires, Isabel 

Almeida e José Manuel Espírito 

Santo também constam. 

Mas não há ainda decisão final. 

Após a confirmação da sentença, 

tanto Ricardo Salgado como 

Morais Pires, condenado 

em 350 mil euros, recorreram. 

O caso está agora no Tribunal 

da Relação de Lisboa. 

Santarém tomou uma decisão: 

anular o processo por não ter 

sido assegurada a defesa dos 

arguidos. O Banco de Portugal 

e o Ministério Público recorreram 

para a Relação. Aguarda-se. 

No dia da condenação soube-se 

já que haverá recurso. Ricardo 
Salgado seguirá para Santarém. 

Assim, o ponto final neste 
processo contraordenacional 

está também distante. 

Os advogados já tiveram o espaço 
para a apresentação da defesa, 
e segue-se agora o período de 
audições e inquirições a testemu-

nhas. Aguarda-se decisão final, 
de condenação ou arquivamento. 

COIMAS TOTAIS 
O BdP aplicou, nas três 
condenações, coimas de 
6,15 milhões a Salgado. 
O valor efetivo pode ser 
distinto tendo em conta 
as decisões judiciais. 

AMÍLCAR MORAIS PIRES 
Ex-administrador 
financeiro do BES 

1,95 
COIMAS TOTAIS 
O processo agora 
fechado é o que aplica 
a maior coima a Morais 
Pires, de 1,2 milhões. 
Ao todo, o BdP aplicou 
coimas de 1,95 milhões. 

Contraordenação sobre Eurofin 
ainda sem data para conclusão 
O Banco de Portugal tem ainda de 
tornar uma decisão final num pro-
cesso contraordenacional ao caso 
Banco Espírito Santo. É o quarto: 
aquele em que figura a Eurofin, o 
veículo suíço que esteve envolvido 
cm operações que acabaram por 
causar perdas ao banco português 
e que o próprio governador, Carlos 
Costa, admitiu ter ligações a Ricar-
do Salgado e ao Grupo Espírito 
Santo. 

A acusação já há. Saiu em julho 
do ano passado. Ricardo Salgado 
voltou a ser um dos principais visa- 

dos, como noticiaram, na altura, o 
Expresso e o Observador, a par de 
Amílcar Morais Pires, o administra-
dor financeiro, e Isabel Almeida, di-
retora do BES como departamen-
to financeiro. 

Em causa estava a utilização da 
Eurofin num esquema que teria vá-
rios fins, corno o financiamento a in-
vestimentos da família Espírito 
Santo, e também próximos da famí-
lia, bem como o parqueamento de 
participações e de ativos que trou-
xessem risco para o banco, de acor-
do com o Expresso. Na altura, o se- 

manário noticiou que a utilização 
deste esquema teve implicações di-
retas no BES de 1.249 milhões de 
euros. 

Houve também compra e re-
compra de obrigações que acaba-
ram por prejudicar a instituição fi-
nanceira portuguesa. 

Estes factos, porém, poderão 
não constar da decisão final, que 
pode ser de condenação ou de ar-
quivamento. Isto porque houve um 
prazo para a apresentação da defe-
sa, e há também espaço para que 
haja inquirições e audições a teste- 

munhas. Este último está ainda a 
decorrer. E, como ocorre neste tipo 
de processos, cada testemunha 
pode sempre desencadear uma 
nova. Além disso, novos dados po-
dem trazer implicações naquele que 
é o desenho final da determinação 
do Banco de Portugal. 

Contudo, não é expectável que 
o desfecho do processo possa ocor-
rer no curto prazo: por exemplo, a 
condenação notificada aos visados 
esta quinta-feira, 10 de janeiro, do 
terceiro processo contraordenacio-
nal, advém de uma acusação que  

teve lugar em 2015. 
O ponto final no processo em 

torno da Eurofin e das operações 
que causaram perdas no banco com 
recompras de obrigações ditará, à 
partida, o fim das contraordenações 
determinadas pelo Banco de Portu-
gal em torno do Banco Espírito 
Santo. Nos três casos que já termi-
naram, Ricardo Salgado é a princi-
pal face. Aliás, a defesa reiterou esta 
quinta-feira que o governador, Car-
I os Costa, já fez, em 2014, uma "pré-
-escolha" de quem são os visados. ■ 

DIOGO CAVALEIRO 
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Santa Casa apanhada 
no colapso do BES 
Fundo de pensões da Misericórdia de Lisboa é credor de 2,6 milhões de euros. 
Omissões e descontrolos no banco levam a coimas de 8 milhões do regulador. 
EMPRESAS 19 a 21 

Estado entra com 
18% em plano de 
investimentos 
de 22 mil milhões 

António Costa acaba 
a governar ora à 
esquerda ora à direita 
PRIMEIRA-LINHA 4 a 9 

Publicidade 

e OC 
FI M 

CMVM analisa 
valorização da 
Inapa antes 
de operação 
da Parpública 
MERCADOS 26 a 27 

Anacom exige 
aos CTT uma 
estação em 
cada concelho 
EMPRESAS 22 

Política 

Desafio de 
Montenegro 
a Rio é "jogada 
de alto risco" 

soudagm 
Popularidade 
de Marcelo em 
queda acentuada 
ECONOMIA 15 

negoclos 

Miguel Pinto 
Bastos Araújo 

"O conhecimento 
científico pode 

tirar graus 
de liberdade 
à política" 

sophia, a escritora 
que dançava 
os poemas 

Elizabeth Warren, 
a mulher que quer 
destronar Trump 
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GOVERNO 
REVELA PLANO 

Os ministros dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto San-
tos Silva, e da Administra-
ção Interna, Eduardo Ca-
brita, apresentam esta sex-
ta-feira um plano de contin-
gência no caso de um Brexit 
sem acordo para os cidadãos 
portugueses residentes no 
Reino Unido. ■ 
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A COR DO 
DINHEIRO 

CAMILO LOURENÇO 
Jornalista de economia 

carnilolourenco@gmail.com  

O show-off à Sócrates que pode tramar Costa 
Primeiro foi o investimento na linha do 
norte para reduzir o tempo de desloca-
ção entre Lisboa e Porto em 20 minutos. 
20!!! Esta semana foi a vez da compra de 
22 comboios para a CP. Depois veio a ce-
reja no topo do bolo: a construção de um 
"novo" aeroporto, num investimento de 
1715 milhões (com promessa de 10 mil 
empregos) e ainda o investimento no Me-
tro de Lisboa, com a criação de um "loop" 
numa das linhas. 

É oficial: António Costa entrou em 
2019 com um "carpet bombing" para por 
o país a falar dos biliões que vão mexer  

com a economia. 
A estratégia vai funcionar? Tenho 

muitas dúvidas. Eu sei que os media sa-
livam de cada vez que um governante vo-
mita números. Sobretudo se eles vierem 
embrulhados numa caixa com etiqueta a 
dizer "investimento" (em vez de "despe-
sa"). E não hesitam em fazer manchetes 
e abrir telejornais com esses biliões. 

Pergunta: o exagero nos biliões garan-
te a maioria absoluta? Não necessaria-
mente. Porquê? Experimente consultar 
as manchetes dos meses anteriores à pré-
bancarrota. Vai perceber que José Sócra- 

tes seguiu uma estratégia muito pareci-
da. E a coisa acabou como sabemos... Ora 
António Costa está a fazer a mesma coi-
sa. Esquecendo-se que os portugueses es-
tabelecem uma ligação estreita entre os 
biliões de Sócrates e o resgate de 2011. E 
como desconfio que não acharam piada 
aos sacrifícios que tiveram de fazer en-
tre 2010 e 2015 vão pensar duas vezes. 

É estranho. Há seis meses Costa pisa-
va a carpete vermelha da maioria abso-
luta. Agora, apesar dos monumentais dis-
parates de Rio, parece cada vez mais lon-
ge dela. ■ 
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PAULO 
CARMONA 

CAMILO 
LOURENÇO 

maovisivel@gmail.com  

CAMILO 
LOURENÇO 

PAULO 
CARMONA 

A MÃO 
VISÍVEL 

Observações sobre 
o impacto das 
políticas para toda 
a sociedade e dos 
efeitos a médio 
e longo prazo por 
oposição às de 
efeitos imediatos 
e dirigidas apenas 
a certos grupos 
da sociedade. 

uando a Troika chegou a Por-
tugal uma das suas principais 
preocupações foi assegurar a 
transparência das contas pú-
blicas. Um dos setores onde o 
problema era crónico era a 
Saúde. Daí o esforço para le-
var o Estado a consolidar as 
contas de todas as entidades 

TRIBUNAL DE CONTAS 

JORNAL DE NEGÓCIOS 
8 DE JANEIRO DE 2019 

públicas do setor (59) e garan-
tir a redução dos prazos de pa-
gamento. 

Nos últimos três anos ou-
vimos o ex-ministro da Saúde 
e o atual titular das Finanças 
jurarem pela transparência 
das contas da Saúde: nada de 
atrasos nos pagamentos a cre-
dores e fornecedores, contas 
claras nos hospitais do SNS, 
consolidação das contas, etc. 

O Tribunal de Contas des-
montou esta semana este mito, 
ao fazer "acusações" gravíssi-
mas à forma como a Saúde é 
gerida (exercício de 2017): 
hospitais que fazem o que que-
rem (sem serem penalizados 
pela Secretaria de Estado), 27 
entidades (das 59) sem certi-
ficação legal de contas, 31 com 
"reservas" e ou "ênfases", dife-
renças de 309 milhões de eu-
ros na "conciliação" das con-
tas dos centros hospitalares e 
universitários de Lisboa, Por-
to e São João... Uma trapalha-
da à antiga portuguesa! 

Uma das "acusações" mais 
graves é a constatação de um 
"forte agravamento" (21,4%) 
da dívida consolidada daSaú-
de: quase 2969,7m i1 milhões 
de euros, dos quais 2 mil mi-
lhões devidos a fornecedores 
(mais 17%). 

Moral da história: tudo o 
que de bom a Troika andou 
por aqui a fazer durante qua-
tro anos foi revertido pelo go-
verno. E, pior, as contas da 
Saúde voltaram àquela nebu-
losa que dá muito jeito ao So-
cialismo para esconder a ver-
dadeira situação do setor. La-
mentável! ■  

ivemos num país com uma atávi-
ca dependência do Estado, do Rei 
e da Corte. Foi assim que fomos 
habituados durante grande parte 
da nossahistória, desde quando os 
empreendedores e conquistado-
res não regressaram das Índias. 

Vieram golpes e revoluções, 
mas pouco mudou. Talvez a mais 
importante tivesse sido a Revolu-
ção Liberal, quando o nome não 
era um anátema e sinónimo de 
qualquer coisa muito má, ao mo-
derar o poder de um só homem, 
bom ou tonto. 

Mesmo a nossa revolução dos 
cravos pouco mudou nessa depen-
dência Veio a liberdade política, o 
fim dum regime caduco e repres-
sivo, mas os empresários conti-
nuaram a depender do Estado. 
Porque o regime político demo-
crático assim o desejava, captum-
do os empresários, numaforma re-
quentadasalazarista, e sendo cap-
turado por eles. Era bom para to-
dos. Todos viviam confortáveis e 
coniventes. Uns porque tinham 

"Precisamos 
de um novo 

.S'alazar?" 
MANUEL LUIS GOUCHA 

PÚBLICO 
3 DE JANEIRO DE 2019 

negócios e rendas, os outros não os 
tendo faziam o percurso da sabu-
jice para os conseguir. 

Politicamente mudámos, mas 
economicamente tem parecido 
uma versão do Triunfo dos Porcos, 
sendo que o antigo condiciona-
mento industrial renasceu para 
umaversão de "empresários man-
sos do regime e os outros". 

Até que as coisas começaram 
a mudar. Agrande revolução invi-
sível de 2012/2014 fez com que os 
grandes empresários e banqueiros 
ligados à corte e ao rei tivessem o 
seu Alcácer Quibir. Um principe-
zinho diria que o essencial é invi-
sível aos olhos, e talvez por isso as 
ondas de choque dessa revolução 
estão a ser desvalorizadas, as polí-
ticas públicas sonham com um 
mundo pré-revolução estimulan-
do o consumo, os rendimentos, as 
35 horas numa parte da população 
trabalhadora, pago por impostos 
indiretos sobre os restantes, igno-
rando os sinais de mudança. Num 
país sem capital, endividado e res-
sacado, a viver na ilusão, se não 
mudar a bem, mudará a mal. E o 
pior a acontecer será para o Esta-
do e para todos os que dependem 
dele. De 4 em 4 anos haverá uma 
nova "reforma" da Segurança So-
cial e os professores e os médicos 
serão os novos proletários. 

Contudo, a pouco e pouco, há 
cada vez mais empresas vencedo-
ras na dura luta que é competir no 
mundo, livres por não depende-
rem da corte nem do Rei. 

A qualidade da gestão e o VAB 
esmagado em cadeias de valor é 
outro tema importante, mas pelo 
menos não necessitam de donos 
políticos... na liberdade que dá o 
mundo. ■ 

"Sabendo que tal 
ação prejudicava a 

fiabilidade da Conta 
Consolidada do 

Ministério da Saúde, 
ainda assim o 

Ministério não 
adotou quaisquer 

medidas coercivas 
para fazer cumprir 

as suas orientações." 

O Socialismo 
dá-se mal com 
o escrutínio 

A liberdade 
vem da 
independência 
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Ligar Lisboa ao Porto em duas horas é' 

Uma ponte ferroviária sobre o 
Tejo é a peça em falta no PNI2030 
Quase 40% dos quatro mil milhões de euros previstos para a ferrovia destinam-se a 

ligar Lisboa ao Porto em duas horas e a criar massa crítica para encurtar as distâncias 

para o Montijo, Alentejo e Algarve através de uma nova ponte sobre o Tejo 

Investimento por sector 
de actividade 
Em milhões de euros 

O tabu da alta velocidade vai ser dis- Energia 
cretamente quebrado no Programa 4930 
Nacional de Investimentos 2030 
(PN12030), que prevê afectar 1500 
milhões de euros para melhorar a li-
gação ferroviária Lisboa-Porto atra-
vés da construção de variantes aptas 
para os 250 quilómetros/hora, que 
vão permitir ligar o Tejo ao Douro em 
apenas duas horas. 

A receita está na construção de no-
vos troços de "altas prestações" entre 
Aveiro e Gaia (51 quilómetros), entre 
Soure, Coimbra e Mealhada (54 quiló-
metros), entre Vale de Santarém e En-
troncamento (32 quilómetros) e entre 
Alverca e Azambuja (26 quilómetros). 
Estas novas linhas vão permitir se-
gregar o tráfego de longo curso do 
dos serviços regionais, suburbanos 
e de mercadorias, permitindo assim 
aumentar a capacidade da linha .e as 
velocidades dos comboios mais rá-
pidos. 

Esta estratégia levará a que, por 
Fomo PUBI ICO  força do aumento da procura que a 

redução do tempo de percurso irá 
provocar, se prossiga no futuro com  Previsto está o 
a construção de novos troços na Li-  investimento de nha do Norte até haver, na prática, 
uma nova linha (dir-se-ia que de alta  200 milhões que 
velocidade, mas isso é tabu) entre 
Lisboa e o Porto. O sucesso desta  prevê ligar a Linha 
verdadeira coluna vertebral ferrovi-  de Cascais à Linha 
ária, associado a melhorias na ligação  da Cintura através Lisboa-Algarve e à procura gerada 
pelo aeroporto do Montijo, ditará a  de um túnel em 
necessidade de uma terceira travessia  Alcântara do Tejo, ferroviária, que é a peça em 
falta no corredor atlântico. 

A importância dada à Linha do de rentabilidade. O seu custo está 
Norte — ou à "nova" Linha do Norte — estimado em 650 milhões. 
traduz-se nos 1500 milhões de euros Já com mais sabor a novidade, con- 
previstos para este projecto, quando tudo, está o investimento de 200 mi-
a maioria dos restantes 12 programas lhões de euros que prevê ligar a Linha 
ferroviários propostos no PN12030, de Cascais à Linha da Cintura através 
saído ontem do Conselho de Minis- de um túnel em Alcântara. Uma obra 
tros, oscila entre os 100 e os 200 mi- para concluir até 2030, embora no 
lhões. Com  urna excepção: o Governo curto prazo esteja prevista a renova-
insiste em candidatar pela terceira ção da infra-estrutura entre Cais do 
vez a fundos comunitários uma linha Sodré e Cascais. 
Aveiro-Mangualde, que já foi chumba- A electrificação do resto da rede 
da duas vezes por Bruxelas por falta ferroviária tem orçados 205 milhões 

Investimento 
Carlos Cipriano 

Fontes de financiamento O PN12030 contempla ainda 155 
Em milhões de euros milhões de euros para o aumento da 

capacidade nas áreas metropolitanas, 
);;es em que se inclui a quadruplicação do 

Ambiente troço Roma/Areeiro-Braço de Prata 
3570 12.916 em Lisboa e do troço Contumil-Er- 

Regadio Sector provado mesinde no Grande Porto. Ainda na 
750 Invicta, prevê-se uma ligação ferrovi- 

7568 ária ao Aeroporto Sá Carneiro através 

Sector empresarial do Estado 
dá Linha de Leixões, projecto que te-
rá a sua réplica no Algarve com uma 

1446 ligação ao aeroporto de Faro. 
A actual linha Lisboa-Algarve tem 

contemplados cem milhões de euros 
Transportes e mobilidade para, através de intervenções na zona 

da serra algarvia, se poder reduzir o 
Marítimo-portuário Aeroportuário tempo de trajecto para Faro. 

O próprio Vouguinha não está 
2488 800 esquecido, estando previstos 75 mi- 

lhões para a requalificação do troço 

le> aberto — e dependendo de estudos 
Espinho-Oliveira de Azeméis. Em 

Rodoviário Rodo- a cargo da Infra-Estruturas de Portu- 
Mobilidade 

-ferroviário gâ e dos municípios da zona — está sustentável 

3390 *1585 iw? eventual reconversão para via larga 

410 
405

e ligação rede de suburbanos do 
Porto, ou a manutenção da via estrei-

°I"

-1  

ta, reconvertendo-a num sistema de 
metro ligeiro ou tram-train. 

Menos visíveis para o público são 
os investimentos em segurança ferro-

de euros. Destinam-se a colocar a ca- viária, renovação e redução do ruído 
tenária na Linha do Douro desde a (375 milhões de euros) e em sistemas 
Régua ao Pocinho e no Oeste entre de sinalização e telecomunicações 
as Caldas da Rainha e o Louriçal. Isto (270 milhões). 
no pressuposto de que, no âmbito do No total, são 4010 milhões que es- 
Ferrovia 2020, em curso, se iniciem tão previstos em investimentos fer-
as electrificações dos troços Marco de roviários, um programa ainda mais 
Canavezes-Régua e Meleças-Caldas ambicioso do que os 2700 milhões de 
da Rainha, para os quais nem sequer euros do Ferrovia 2020, o qual, três 
foram ainda lançados concursos pú- anos depois de ter sido apresentado, 
blicos. se encontra com uma reduzidíssima 

Também no horizonte 2030 está taxa de execução, somando os pro-
a electrificação da linha Casa Bran- jectos vários anos de atrasos. Dos 19 
ca-Beja e a duplicação do troço Po- empreendimentos que deveriam es-
ceirão-Bombel na linha do Alentejo. tar concluídos ou em obras, só oito 
Um pouco mais a sul, pretende-se estão em execução e nenhum está. 
construir uma linha directa de Sines terminado. 
a Grândola (120 milhões de euros) Tecnicamente, o PNI 2030 comple- 
que evite as pendentes da serra de menta e dá continuidade aos investi-
Santiago do Cacém para facilitar a mentos do Ferrovia 2020, mas o grau 
circulação dos pesados comboios de de atraso deste — e o facto de o pacote 
mercadorias. Está ainda prevista a re- de projectos agora "apreciado" em 
abertura da linha Beja-Funcheira pa- Conselho de Ministros estar calenda-
ra abrir um novo caminho ferroviário rizado para uma próxima legislatura 
aos comboios que, vindos de Sines, se — legitima as maiores dúvidas sobre 
destinam a Évora e Badajoz. a sua concretização. 
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parte dos objectivos dos investimentos ferroviários planeados 

Queremos que seja um programa 
aprovado não só pelo Governo 
mas também pela AR, pela maior 
maioria possível e, desejavelmente, 
por uma maioria de dois terços 
António Costa 

Orçamento do Estado financia um quinto 
do megaplano de obras públicas 

,.uisa Pinto 

O Programa Nacional de Investi-
mentos 2030 (PNI2030), desenha-
do pelo Governo e que saiu ontem 
do Conselho de Ministros, distribui 
quase 22 mil milhões de euros para 
um total de 72 programas e projec-
tos a realizar entre 2021 e 2030. Os 
transportes e a mobilidade absor-
vem a fatia de leão deste programa 
para o qual, refere a proposta do 
Governo, o esforço do Orçamento 
do Estado será de quatro mil mi-
lhões de euros em toda uma déca-
da — ou seja, 18% do investimento 
necessário. 

Urna das críticas que o actual Go-
verno fez ao programa anterior, o 
PETI 3+, e do qual apenas 20% está 
executado, é o facto de os projectos 
que ele continha não terem todos fi-
nanciamento garantido. Os progra-
mas que fazem o PNI2030 também 
ainda não. A proposta que foi envia-
da para a Assembleia da República 
identifica quem é que deve pagar 
a factura, e ela vai quase toda para 
as administrações públicas e para 
o investimento privado. 

Esta foi a proposta final que saiu 
ontem do Conselho de Ministros, e 
que sistematizou um processo de 
auscultação pública que decorreu 
entre junho e Setembro de 2018. O 
documento foi enviado para a As-
sembleia da República, e António 
Costa pretende "amarrar" dois ter-
ços dos deputados na sua aprova-
ção, antes de o enviar para o Con-
selho Superior de Obras Públicas. 
Para o primeiro-ministro, esse é a 
ambição necessária para garantir 
que o' objectivo de avançar dos in-
vestimentos é concretizado. 

De acordo com o documento pro-
posto pelo Governo, as adrfiiuistra-
ções públicas vão pagar quase 12,9 
mil milhões de euros deste investi-
mento, mas com recurso a várias 
fontes de financiamento. Os fun-
dos comunitários assumirão 5750 
milhões (um valor a confirmar no 
âmbito das negociações e do acor-
do de parceria que vai ser assina- 

do para fechar o próximo ciclo 
de financiamento comunitários). 

O Fundo Ambiental (instrumento 
financeiro para apoiar as políticas 
do ambiente) assumirá 1620 milhões 
de euros. A redução de encargos 
com as parcerias público-privadas 
(PPP) deverá ficar-se por 1,5 mil mi-
lhões de euros ao longo da década. 
Das receitas gerais do Estado só se-
rão retirados 3959 milhões. O Sector 
Empresarial do Estado assume uma 
magra fatia de 6% do investimento 
necessário para concretizar o pro-
grama: 1466 milhões. 

Transportes captam 60% 
Comparado com o bolo global que 
estava definido para o PETI3+, que 
estabelecia investimentos de seis 
mil milhões de euros, o PNI2030 
mais do que triplica. Mas, segun-
do o Governo, são os investimen-
tos necessários para "materializar 
os investimentos estruturantes de 
promoção pública a realizar entre 
2021 e 2030, elencando todos os 
investimentos de valor superior a 
75 milhões de euros a realizar em 
Portugal continental", com foco 
em quatro áreas temáticas dos 
quais os transportes e a mobilida-
de assumem a principal fatia, com 
quase 60% do investimento: 12678 
milhões de euros. Desta rubrica, os 
investimentos na ferrovia surgem 
agora como prioritários depois de 
décadas de investimento com prio-
ridade na rodovia. 

Além dos investimentos ferroviá-
rios, ganha também destaque o pro-
grama que inclui os projectos dedi-
cados à mobilidade e transportes 
públicos, e que assume uma verba 
de 3390 milhões de euros. 

Uma grande parte desta verba 
irá para os investimentos necessá-
rios à expansão do Metro do Porto 
(620 milhões) e do Metro de Lisboa 
(445 milhões) e para programas de 
promoção da Mobilidade eléctri-
ca (360 milhões), da Rede Nacio-
nal de Interconexão Ciclável (300 
milhões), e da Multimodalidade 
Urbana (200 milhões). Olhando 
para a dispersão geográfica destes  

investimentos ,verifica-se que 670 
milhões de euros serão destinados 
à Área Metropolitana de Lisboa, 
240 milhões à Área Metropolitana 
do Porto e 105 milhões para todas 
as outras cidades. 

Os investimentos previstos para o 
sector rodoviário ficam-se, na pró-
xima década, pelos 1625 milhões de 
euros, sendo que o maior investi-
mento está destinado para a obra 
do 1C8 entre as casas Brancas (A17) 
e o Pombal (nó da Al). 

Os chamados missing links, que o 
Governo não consegui incluir na re-
programação do actual ciclo comu-
nitário, irão absorver 260 milhões 
de euros, para pagar, nomeadamen-
te, a Variante à EN14 (entre Maia e 
Famalicão), a Via do Tâmega (no tro-
ço entre o Corgo e A7), o IC9 (entre 
a A23, em Ponte de Sor e o IC13), o 
1C35 (entre Penafiel e Entre-os-Rios, 
e que vai abranger a população de 
Castelo de Paiva), e a primeira fase 
do IC 11, entre Peniche-Carregado. 

O programa também contempla 
vários alargamentos e aumentos de 
capacidade do IC2 em Alenquer, 
Condeixa e Leiria, a reformulação 
dos nós da VCI, no Porto, e as va-
riantes urbanas da EN125. Esta ru-
brica vai absorver 195 milhões de 
euros. A ligação à A2, no chamado 
Programa Arco Ribeirinho Sul, leva 
200 milhões, e o 1P8, entre Sines e 
Beja, também surge contemplado 
com 1390 milhões. 

Igualmente relevantes são os in-
vestimentos mistos, que juntam ro-
dovia e ferrovia, e que assumem 405 
milhões de euros do total. Destes, 
podem destacar-se os acessos aos 
aeroportos nacionais: as ligações 
ferroviárias aos aeroportos do Por-
to e de Faro e ainda a reestruturação 
das acessibilidades rodoviárias ao 
Aeroporto Humberto Delgado cus-
tarão 30 milhões. Os investimentos 
previstos para o sector aeroportuá-
rio serão assumidos pela ANA, que 
deverá alocar 507 milhões para a 
segunda fase de expansão do aero-
porto de Lisboa. 

luísa.pinto@publico.pt  
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Investimentos 
até 2030 abrem 
caminho a la 
travessia no Tejo 

Médico que 
recusou doentes 
afastado por 
interesse público 

Na próxima década haverá 
22 mil milhões para obras 
públicas. Transportes e 
mobilidade valem mais de 
metade deste total p22123 

INEM recebeu denúncias 
sobre três casos graves. 
Médico de Évora "trabalhou" 
pelo menos 46 horas em dois 
sítios ao mesmo tempo p18/19 

PSD 
Montenegro 
avançajá contra 
Rio, o líder que 
perdeu aliados 

Os passos e as 
datas decisivas 
do cerco ao 
presidente 
Destaque, 2 a 4 
e Editam.'" 

pontoverde
Q 50: ieda rlú 

Obrigado 
por reciclar. 
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MAI deixou 
dezenas de 
refugiados 
sem estatuto 
vários meses 
Processos estiveram meses à espera 
da assinatura do ministro. Ontem ainda 
havia 129 casos pendentes Sociedade, 16 

Pedro Marques na 
frente para liderar 
PS nas europeias 
Ministro é o preferido para cabeça de 
lista no núcleo duro de António Costa MO 

   

Ipsilon 
Josef Nadj 
no Porto 
entre a dança 
e a fotografia 

Inimigo Público 
Extrema-direita 
debate "Portugal 
precisa de um 
novo Goucha?" 

  

  

   

    

-JbLICIDÂD 

Lisboa inicia 
guerra ao lixo 
e o primeiro 
alvo é o plástico 

Venda de bebidas em copos 
de plástico proibida a partir 
de 2020. Beatas e pastilhas 
elásticas no chão vão dar 
até 1500 coros de multa p20 

PuNvicay.ol 
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Como ministro do Planeamentoe das Infra-Estruturas, Pedro Marques geriu os fundos comunitários e preparou o próximo quadro de apoios 

Pedro Marques ganha força como 
"número um" do PS às europeias 
Oficialmente, o cabeça de lista do PS ao Parlamento Europeu é anunciado a 16 de Fevereiro, na convenção 
do Porto, mas na linha da frente da decisão de António Costa surge o ministro Pedro Marques 

Eleições 
São Josõ Almeida 
O nome de Pedro Marques, ministro 
do Planeamento e das Infra-Estrutu-
ras, "vai ganhando força" dentro do 
PS como cabeça de lista às eleições 
europeias. A decisão ainda não está 
tomada, mas o PÚBLICO sabe que, 
no núcleo duro de António Costa, Pe-
dro Marques é visto como uma forte 
possibilidade para "número um" dos 
socialistas na disputa eleitoral mar-
cada para 26 de Maio. 

O nome será anunciado formal-
mente por António Costa na conven-
ção europeia do PS, no Porto, a 16 de 
Fevereiro. A escolha final caberá ao 
secretário-geral e primeiro-ministro, 
mas a solução Pedro Marques tem 
feito o seu caminho interno e respon-
de aos critérios estabelecidos para 
a escolha dos candidatos. Os outros 
nomes já referidos para liderar a lis-
ta são figuras como Augusto Santos 
Silva, Maria Manuel Leitão Marques 
e Ana Catarina Mendes - esta última 
já excluiu, de viva voz, esta possibi-
lidade. 

Um dos critérios que poderão de-
terminar a escolha de Pedro Marques 
tem que ver com o facto de o minis-
tro corresponder à linha de rejuve-
nescimento de quadros que António 
Costa assumiu no congresso de Maio 
na Batalha. Pedro Marques tem 43 
anos, pelo que assegura a promessa 
do secretário-geral socialista de reno-
var geracionahnente os quadros polí-
ticos do PS com visibilidade pública e 
com cargos de responsabilidade. 

A aposta numa nova geração tem 
vindo a ser preparada pelo líder do 
PS e esteve presente na escolha feita 
por Costa de Ana Catarina Mendes 
para secretária-geral adjunta, de 
Fernando Medina para lhe suceder 
como presidente da Câmara de Lis-
boa e de Pedro Nuno Santos para 
secretário de Estado dos Assuntos 
Parlamentares, lugar nevrálgico na 
gestão das relações políticas com os 
parceiros de aliança parlamentar, o 
BE, o PCP e o PEV. 

Membro do secretariado nacional 
do partido, Pedro Marques preenche 
igualmente outros critérios de peso 
na decisão final que António Costa to- 

Um dos critérios 
que poderão 
determinar a 
escolha de Pedro 
Marques tem que 
ver com o facto 
de o ministro 
corresponder 
à linha de 
rejuvenescimento 
de quadros que 
António Costa 
assumiu no 
congresso de Maio 

mará. Entre eles a experiência políti-
ca e governativa, nomeadamente em 
queStões europeias - mas também a 
proximidade política do líder. 

Como ministro do Planeamento e 
das Infra-Estruturas é Pedro Marques 
quem tem assegurado a gestão dos 
fundos comunitários e foi ele quem 
fez a preparação e coadjuvou o pri-
meiro-ministro na negociação do no-
vo programa financeiro e orçamental 
da União Europeia, ou seja, as verbas 
que caberão a Pornigal, no âmbito do 
quadro de apoio de fundos comuni 
tários para a década 20-30. 

Além disso, Pedro Marques tem 
experiência anterior• neste domínio. 
Como secretário de Estado da Segu• 
rança Social, entre 2005 e 2011, este-
ve ligado à gestão dos fundos comu-
nitários neste sector da governação. 
E ao longo dos anos tem trabalhado  

com António- Costa, bem como com 
António Vitorino, na defesa da ideia 
de que a União Europeia deve não 
só manter, mas mesmo reforçar a 
capacidade orçamental da zona eu-
ro para haver convergência entre 
Estados-membros. Essa tese vingou 
e foi aprovada no último Conselho 
Europeu. 

Garantido está já, corno o PÚBLI-
CO noticiou, que Carlos Zorrinho, 
Pedro Silva Pereira e Maria João Ro-
drigties continuarão no Parlamento 
Europeu, pois têm lugar elegível as-
segurado na lista do PS, tanto mais 
que a direcção do partido, nomea-
damente a secretária-geral adjunta, 
Ana Catarina Mendes, em entrevista 
ao PÚBLICO, já assumiu que o ob-
jectivo é aumentar a representação 
que conta actualmente com oito eu-
rodeputados. 

A incógnita que permanece é a 
de saber se Francisco Assis irá ou 
não continuar a ser candidato. Ao 
PÚBLICO Assis declarou que ainda 
não tinha falado com "o secretário-
geral nem com ninguém da direcção 
do PS" sobre o assunto. E esvaziou a 
ideia de existência de "qualquer ten-
são" entre si e António Costa. 

A despedir-se do Parlamento Euro-
peu estão Ana Comes e Manuel dos 
Santos. A eurodeputada por decisão 
própria, anunciada há meses. O eu-
rodeputado, porque é alvo de um 
processo disciplinar, determinado 
pelo próprio António Costa, por ter 
escrito no Twitter que a ex-deputada 
do PS e actual presidente da Câmara 
de Matosinhos, Luísa Salgueiro, era 
"cigana". 

sao.jose.almeida@publico.pt  
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Investimentos 
até 2030 abrem 
caminho a la 
travessia no Tejo 

Médico que 
recusou doentes 
afastado por 
interesse público 

Na próxima década haverá 
22 mil milhões para obras 
públicas. Transportes e 
mobilidade valem mais de 
metade deste total p22123 

INEM recebeu denúncias 
sobre três casos graves. 
Médico de Évora "trabalhou" 
pelo menos 46 horas em dois 
sítios ao mesmo tempo p18/19 

PSD 
Montenegro 
avançajá contra 
Rio, o líder que 
perdeu aliados 

Os passos e as 
datas decisivas 
do cerco ao 
presidente 
Destaque, 2 a 4 
e Editam.'" 

pontoverde
Q 50: ieda rlú 

Obrigado 
por reciclar. 
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MAI deixou 
dezenas de 
refugiados 
sem estatuto 
vários meses 
Processos estiveram meses à espera 
da assinatura do ministro. Ontem ainda 
havia 129 casos pendentes Sociedade, 16 

Pedro Marques na 
frente para liderar 
PS nas europeias 
Ministro é o preferido para cabeça de 
lista no núcleo duro de António Costa MO 

   

Ipsilon 
Josef Nadj 
no Porto 
entre a dança 
e a fotografia 

Inimigo Público 
Extrema-direita 
debate "Portugal 
precisa de um 
novo Goucha?" 

  

  

   

    

-JbLICIDÂD 

Lisboa inicia 
guerra ao lixo 
e o primeiro 
alvo é o plástico 

Venda de bebidas em copos 
de plástico proibida a partir 
de 2020. Beatas e pastilhas 
elásticas no chão vão dar 
até 1500 coros de multa p20 

PuNvicay.ol 
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Paixões 
súbitas 

Opinião 
Helena Pereira 
Há pessoas que se apaixonam 
lentamente e há outras que têm 
um arrebatamento súbito. António 
Guterres tinha uma paixão pela 
educação, conhecida muito 
antes da campanha de 1995 que o 
levou perto da maioria absoluta. 
Este Governo de António Costa, 
porém, parece ter-se apaixonado 
de repente pelo ensino superior. 
Senão, vejamos. 

Em Maio de 2015, António Costa 
elaborou o programa eleitoral 
do PS sem qualquer tipo de 
cedências. Ainda não se falava em 
"geringonça", fez o programa que 
quis e não se descortina a ideia de 
acabar com as propinas. Até onde 
ia o documento? "Rever o regime 
de atribuição de bolsas, tendo em 
vista o cumprimento do objectivo 
europeu de aumentar o número 
de estudantes do ensino superior 
e a democratização do acesso 
e garantindo a possibilidade de 
pagamento faseado de propinas". 
Curiosamente, o programa de 
Governo conseguiu ser mais vago 
a este respeito do que o programa 
eleitoral mas esse pagamento mais 
faseado, é verdade, acabaria por 
ser uma realidade graças a um 
projecto de lei socialista, aprovado 
com a ajuda do PCP e BE e com a 
abstenção do PSD e CDS. 

Em Março de 2016, quando 
questionado sobre a proposta 
do BE e PS de se congelar o 
valor máximo das propinas, o 
ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Manuel Heitor, 
respondeu de forma taxativa 
que "a questão das propinas 
está perfeitamente regulada em 
Portugal. Está estabilizada e, por 
isso, não há nenhuma pergunta 
e nenhuma dúvida sobre esse 
assunto". 

Entretanto, o PCP e o BE 
entregaram no Parlamento 
um projecto de resolução a 
recomendar o fim das propinas 
no ensino superior público. Foi 
chumbado dia 10 de Março de 
2017 com os votos contra do PS,  

PSD e CDS. Na altura, apenas os 
deputados do PS, que pertenciam 
ãJS, Hugo Torres, Diogo Leão e 
Ivan Gonçalves abstiveram-se e 
entregaram declarações de voto. 

Na negociação do OE para 
este ano, com o BE e o PCP a 
pressionar, o PS acabaria por 
aceitar as propostas de baixar o 
tecto máximo das propinas para 
856 euros. E Manuel Heitor começa 
a insistir na possibilidade de se 
eliminar as propinas mas a muito 
longo prazo, só "nas próximas 
décadas". "Tem de ser visto num 
processo de convergência com a 
Europa", dizia. 

Esta segunda-feira, a posição 
evoluiu para um horizonte 
mais curto, dez anos. Mas, 
curiosamente, ao longo deste 
tempo, António Costa nunca se 
pronunciou em concreto sobre a 
exequibilidade de uma eliminação 
de propinas. O que trará o futuro 
programa eleitoral do PS? Uma 
substancial redução? A eliminação 
de propinas? E os mestrados, que 

Antônio Costa 
nunca se 
pronunciou em 
concreto sobre 
a exequibilidade 
de uma eliminação 
de propinas 
fazem parte da licenciatura? A lei, 
tal como está, fixa um tecto para 
propinas e deixa às universidades 
toda a liberdade para fixar as 
propinas dos mestrados. Isso 
continuará? O que se poupará 
na licenciatura vai-se pagar 
nos mestrados? Significará que a 
muito curto prazo os mestrados 
integrados que ainda existem em 
alguns cursos deixarão de existir 
para ser pagos à parte? O valor 
que as universidades perderem 
com propinas será compensado 
via transferências do Orçamento 
do Estado? Afinal, qual a filosofia 
para o financiamento do ensino 
superior? Aguardemos as respostas. 

E, já agora, a súbita paixão pelo 
ensino superior estará ligada ao 
divórcio com os professores do 
ensino básico? 

helena.pereira@publico.pt  
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Cristina Tavares acusou a empresa de assédio, foi despedida e o tribunal obrigou a empresa a reintegrá-la 

13 A empresa Fernando Cou-
to Cortiças S.A. despediu 
Cristina Tavares com base na 
extinção do posto de traba-
lho. Depois de uma batalha 
judicial, a operária foi reinte-
grada em maio de 2018. A 
mulher terá sido alvo de as- 

sédio moral e obrigada a car-
regar, todos os dias, a mesma 
palete com o mesmo mate-
rial. Na sequência de uni pro-
cesso de investigação, a Au-
toridade para as Condições 
de Trabalho multou a empre-
sa em 31 mil ouros. Empresa em Santa Maria da Feira 

Corticeira tinha sido multada em 31 mil 

SANTA MARIA DA FEIRA 

Foi despedida após 
denunciar assédio moral 
JUSTIFICAÇÃO O  Fernando Couto Cortiças despediu mulher, acusando-a de colocar em causa o bom 
nome da empresa APOIO O  Sindicato dos Operários Corticeiros garante apoiar Cristina Tavares 

PAULO JORGE DUARTE 

A
empresa Fernando Couto 
Cortiças S.A., de Santa 
Maria cia Feira, despediu 

novamente Cristina Tavares, 
depois de a funcionária ter sido 
reintegrada judicialmente em 
maio de 2018 e ter denunciado 
assédio moral por parte da fir-
ma. A mulher foi suspensa em 
novembro do ano passado e 
alvo de uru processo disciplinar. 
O despedimento por justa causa 
foi- lhe comunicado ontem. 
"Procedemos ao despedi-

mento de Cristina Tavares por 
ter ficado provado que a traba-
lhadora divulgou um conjunto 
de factos que bem sabia serem 
falsos e caluniosos, e que puse-
ram em causa o bom nome da 

FUNCIONÁRIA FOI ALVO 
DE PROCESSO SEIS MESES 
APÓS SER REINTEGRADA 
empresa, causando danos inco 
mensuráveis e irreparáveis" 
disse, em comunicado, a admi 
nistração da empresa. "Como 
certamente a trabalhadora irá 
impugnar o despedimento ju 
dicialmen te, deixamos a nossa 
defesa para o local próprio", 
acrescentou a empresa. "Essa 
empresa afasta quem não aceita 
despedimentos ilícitos, quem 
luta pela reintegração do seu 
posto de trabalho em detrimen-
to de indemnizações", referiu o 
Sindicato dos Operários Corti-
ceiros cio Norte, que vai apoiar 
Cristina e que amanhã prestará 
mais esclarecimentos. e 
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ameis  

Intenção  de  voto no partido liderado 
j  por Rio perto do mínimo hiS.Órie0 P.28 MONTENEGRO AVANÇA COM PSD A CAIR NAS SONDAGENS 

"NAO SOU 
OPÇÃO PARA 
O BENFICA" 
PEDE TRANQUILIDADE PARA 
BRUNO LAGE NA LIDERANÇA 
DOS ENCARNADOS P.6 E 7 

DÁ PARTE DO PASSE  PIO 

DRAGÃO TENTA 
AGARRAR HERRERA 

JOGO QUE AFASTOU LEÃO DA CHAMPIONS P.33 

AGUIA SUSPEITA DE PAGAR 
VITÓRIA DO MARÍTIMO  CONTRA O SPORTING 

RONALDO 
DÁ AMOSTRA 
DE ADN 
À JUSTIÇA 
AMERICANA 
E ataca inglesa 

HOJE 
• REVISTA 

LÍDER.DE TV 
E LAZER 

GUIA COMPLETO DE 25 CANAIS 

INVESTIMENTO PÚBLICO P.4 E 5 

Governo anuncia 'chuva' 
de 22 mil milhões 

HOMICÍDIO DE TRIATLETA P.12 

CADEIA VIGIA 
CARTAS 
DA VIÚVA 
ROSA 

04  APOSTA.PT 
NOSSA 

CES,ONTIVA, 1 C./.0,0 
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E GANHE: 

SPORTING CP - FC PORTO 
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30€ 34€ 25£ 

SANTA MARIA DA FEIRA P.21 

Despedida após revelar 
caso de assédio moral 

Obrigado 
por reciclar. 

so

pontoverde 
 -,g2oaclu 

AÇÃO JUDICIAL NA PÓVOA DE VARZIM P.16 E 17 

EUROIVIL 
QUER 13 MILINE 
DE EX-Mil 

AMÉLIA EXIGE 
DINHEIRO 

E UM PRÉDIO 
QUE  AGORA 
PERTENCE .  

A ABÍLIO 

O HOMEM RECLAMOU 
jackpot na Santa Casa 

PROCESSO 
EM TRIBUNAL 
 ALEGA QUE FOI 

PRESSIONADA 

O ANTIGA EMPREGADA de limpeza diz que prémio 
é dela e que casaram com separação de bens 

PIIB 
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SE HÁ CARREIRA QUE NÃO 
ME PARECE EM PERIGO É A 

DE SINDICALISTA, NÃO 
ACHAS, O ANA AVOILA? 

GRAÇA, SE QUISERES, 
EU POSSO MALHAR NESSA 
MALTA DAS TOURADAS. 

NÃO TE PREOCUPES, QUE EU 
PEGO-05 DE CARAS. SEM AJUDAS! 

MAS PODES CONTAR SEMPRE 
COM O GRUPO DE FORCADOS 

AMADORES DO LARGO DO RATO. 

HUMOR BANANAL 

CRÓNICA BANANALIDADES 

NOTAS DE 500 
Banco Central Europeu anunciou que 

as notas de 500 euros começam a ser 
retiradas de circulação a partir de 27 de 
janeiro, por receio de que possam ser 
utilizadas para facilitar atividades ilícitas. 
Em Portugal, esta notícia é assim como as 7, 
que falam de naves espaciais. Sabe-se que .5. 
existem, mas poucos viram uma. 
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MAIS&MENOS 

»MAR LANO ROVER 

MENOS EMPREGO 
0 grupo automóvel 
britânico Jaguar 

Land Rover anunciou 
ontem a eliminação de 
4500 empregos, cerca 
de 10% dos seus efeti-
vos, no âmbito do plano 
de reestruturação que 
é destinado à redução 
dos custos do grupo. 

MAIS CONTRATAÇÕES 

DEFICIENTES 
+ As empresas pú- 

blicas blicas e privadas, 
de grande e média di-
mensão, passam a es-
tar obrigadas a contra-
tar entre 1% e 2% de 
pessoas com deficiên-
cia, com grau de inca-
pacidade igual ou supe-
rior a 60%. A legislação 
foi publicada ontem e 
entra em vigor dia lde 
fevereiro. 
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SOMA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

Os funcionários públicos, cuja 
base remuneratória passe de 
580 para 635,07 euros — mon-
tante correspondente atualmen-
te ao quarto nível da Tabela 
Remuneratória Única — vão per-
der os pontos da avaliação de 
desempenho dos últimos anos 
que dariam direito à progres-
são remuneratória. O alerta foi 
dado pela Frente Comum, após 
reunião com o Ministério das 
Finanças. 

"Os funcionários perdem os 10 
pontos, o governo passa-os admi-
nistrativamente para os 635 
euros e perdem a possibilidade 
depois de usufruir dos pontos" 
para progredirem mais tarde na 
carreira, afirmou Ana Avoila. 

A medida abrange os trabalha-
dores que estão abaixo deste 
nível salarial e que começaram 
a progredir faseadamente em 
janeiro de 2018, mas também  

os funcionários que só reuni-
ram as condições para a pro-
gressão faseada em 2019. 

Na prática, um trabalhador 
que ganhe 607 euros por ter 
recebido metade do valor da 
progressão devida passa de ime-
diato para os 635 euros, não 
tendo de esperar por dezem-
bro de 2019, quando seria paga 
a última tranche do acréscimo 
salarial. No entanto, um traba-
lhador que, por exemplo, tinha 
nove pontos (faltando apenas 
um para a progressão para o 
próximo nível remuneratório 
— 683 euros), ficará sem os mes-
mos, tendo de recomeçar a con-
tagem do início. 

Esta atualização irá abranger 
cerca de 70 mil funcionários 
públicos e irá custar 50 milhões 
de euros aos cofres do Estado. 
Cerca de 600 mil trabalhadores 
ficarão de fora destes aumentos 
— o que não agrada aos sindica-
tos da administração pública 
que têm vindo a pedir atualiza- 

ções salariais para todos os fun-
cionários públicos. 

A portaria que atualiza a base 
remuneratória da função públi-
ca para os 635 euros deverá ser 
aprovada no próximo Conselho 
de Ministros, devendo entrar 
em vigor em fevereiro com 
retroativos, diçqe ainda Ana Avoi-
la. Mas para a dirigente sindi-
cal, o governo "não está a cum-
prir a lei" com esta solução e 
por isso, a ação de luta previs-
ta para fevereiro —greve ou mani- 

FESAP dia  que 
governo está 

disponível para 
rever tabelas 

de IRS 

festação nacional — irá manter-
se. Tal como i avançou ontem, 
estas são as duas soluções que 
estão em cima da mesa para 
serem votadas em plenário no 
próximo dia 15. 

Ana Avoila defendeu ainda que 
o governo "praticamente não 
vai gastar dinheiro" com esta 
solução que faz com que os tra-
balhadores que entrarem ago-
ra para o Estado a ganhar 635 
euros ficam em pé de igualda-
de com outros que têm, por exem-
plo, mais de 20 anos de serviço. 

Ao contrário da Frente Comum, 
que vê este dossiê fechado, a 
Fesap acredita que "haja sensi-
bilidade para equacionar o pro-
blema". Ainda assim, a estrutu-
ra sindical liderada por José 
Abrãao admite que caso essa 
ideia não seja alterada está dis-
ponível para avançar para a dis-
cussão de formas de luta. "No 
dia em que a gente souber que 
as pessoas deitam os pontos fora 
e que se verifica um apagão, não 
tenham dúvidas que no dia 
seguinte temos de decidir todas 
as formas de luta. Não é só de 
um dia, nem será só para os pró-
ximos tempos". 

O responsável chamou ainda 
a atenção para o facto de o gover-
no estar disponível para rever 
as tabelas de IRS de forma a 
garantir que, com a atualização 
dos escalões mais baixos da fun-
ção pública, os trabalhadores 
que passam a ganhar 635,07 
euros ficam isentos do imposto. 

Função pública. Trabalhadores com 
aumentos perdem direito a progressão 

Frente Comum diz que funcionários públicos abrangidos pelo aumento 
salarial para 635 euros vão perder o direito às progressões que resultem 
da acumulação de pontos na avaliação de desempenho 

Ana Avoila ameaça avançar com greve ou manifestação MAFALDA GOMES 
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Município 
recruta mais 
117 este ano 

PORTO  A Câmara do Porto 
vai acrescentar 117 postos de 
trabalho ao mapa de pessoal 
durante o ano de 2019. 

A proposta vai ser subme-
tida ao Executivo municipal 
na reunião extraordinária de 
segunda-feira. A Câmara 
"opta por aprovar, durante o 
mês de janeiro, o mapa 
anual global de recrutamen-
to consolidado, definindo 
assim, desde já, os recruta-
mentos a promover durante 
todo o ano". A proposta 
"considera o acréscimo de 
117 postos de trabalho, resul-
tantes das necessidades 
identificadas pelas diferen-
tes unidades orgânicas".• 
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Pampilhosa contorna 
lei para recrutar 
funcionários 
À semelhança da Câmara de Pedrógão Grande, a Autarquia 
serrana também se socorreu de uma associação para contratar 
49 trabalhadores, apesar de estar legalmente impedida 

PROTAGONISTA 

José Dias 
Presidente da Câmara 
de Pampilhosa da Serra 

"Não ternos nada a es-
conder, porque foi tudo 
feito de uma forma cla-
ra. Nào sei se é urna irre-
gularidade. O meu obje-
tivo é resolver o proble-
ma das pessoas" 

Alexandra Barata 
locais@jn.pt  

EMPREGO  A Cãmara de Pampilho-
sa da Serra (PSD) também recor-
reu à Pinhais do Zêzere - associa-
ção privada sem fins lucrativos lo-
calizada em Pedrógão Grande -
como "testa de ferro" para contra-
tar trabalhadores para o municí-
pio, apesar de estar impedida le-
galmente de o fazer. O presidente 
da Autarquia, José Dias, confirma 
a utilização deste expediente, mas 
garante ter sido um "processo 
transparente". 

José Días explica que os trabalha-
dores celebravam contratos com a 
Pinhais do Zêzere para prestar ser-
viços à Cãmara. "As pessoas traba-
lhavam sob as nossas ordens e pi- 

cavam o ponto", afirma. "Não te-
mos nada a esconder, foi tudo fei-
to de uma forma clara. Não sei se 
é uma irregularidade. O meu obje-
tivo é resolver o problema das pes-
soas", disse ontem ao JN. 

Face à possibilidade de admitir 
alguns destes trabalhadores nos 
quadros do município, ao abrigo 
da lei de regularização de precá-
rios, o autarca diz que contactou a 
Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional de 
Coimbra (CCDRC) e a Direção-
-Geral de Administração Local 
(DGAL) para saber se existia en-
quadramento legal para o efeito. 

CCDRC NÃO CONFIRMA PARECER 
"Pedi essa informação e foí-me 
dito que podia aproveitar para re- 

gularizar a situação", revela. A 
CCDRC esclarece, contudo, que 
"no caso concreto de Pampilhosa, 
não há qualquer registo de parecer 
prestado a respeito do assunto 
`trabalhadores precários". Além 
disso, explica que "dá pareceres 
por escrito no âmbito de uma as-
sessoria jurídica técnica voluntá-
ria, que não são vinculativos para 
as câmaras municipais, que têm 
inteira autonomia face à 
CCDRC". A DGAL também subli-
nha que não lhe compete "verifi-
car ou pronunciar-se sobre o mé-
rito, oportunidade ou regularida-
de das decisões dos órgãos autár-
quicos nesta matéria, atento o 
princípio da autonomia local". 

O município aproveitou, assim, 
a lei destinada a regularizar a si- 

Câmara Municipal 
de Pampilhosa da Serra 
tem agora, com a integração 
dos 49 precários, 
198 trabalhadores 

ESQUEMA 

Especialista em 
Direito diz que é 
unia fraude a lei 

Professor de Direito na Uni-
versidade do Porto, João Pa-
checo Amorim não tem dúvi-
das de que o expediente que 
as câmaras municipais de 
Pampilhosa da Serra e de Pe-
drógão Grande utilizaram 
para recrutar trabalhadores, 
através da associação Pinhais 
do Zêzere, constitui uma 
"fraude à lei". "Utilizaram 
um mecanismo que formal-
mente tem cobertura, mas 
para atingir um fim que a lei 
não permite, é uma fraude", 
assegura o especialista. 
João Pacheco Amorim consi-
dera, por outro lado, que se os 
subsídios transferidos pelas 
autarquias para os cofres da 
associação tinham como obje-
tivo pagar os salários dos tra-
balhadores que lhes presta-
vam serviços, como se se tra-
tasse de um trabalho tempo-
rário, confirma que tudo não 
passava de um "esquema, des-
tinado a contornar a lei". 

tuação dos trabalhadores precá-
rios para, em meados do ano pas-
sado, admitir 49 pessoas, que pres-
tavam serviços à Autarquia por in-
termédio da Pinhais do Zêzere. 
"Não admitimos todos. Só os que 
eram importantes para o dia a dia 
do município", acrescenta o edil. 

Este estratagema de utilizar a as-
sociação como "testa de ferro" para 
recrutar trabalhadores, de uma 
forma indireta, foi ainda utilizado 
pela Câmara de Pedrógão Grande 
(PS), que integrou 53 nos quadros, 
tal como o JN avançou ontem. "Há 
situações tão complicadas que, por 
vezes, os autarcas têm de tomar es-
tas iniciativas para minimizar os 
problemas. Havia uma necessida-
de absoluta da prestação desses 
serviços", justifica José Dias. • 
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REIVINDICAÇÃO 

CGTP pede 
atualização 
geral de 4% 

A CGTP aprovou 
ontem, em plená-
rio, a intensifica-
ção das ações de 
luta entre janeiro 
einarço e exige o 
aumento geral dos 
salários em, pelo 
menos, 4% com 
acréscimo não in-
ferior a 4o euros. 
Foi ainda convoca-
da uma concentra-
ção no dia em que 
a proposta de lei 
[que altera o Códi-
go do Trabalho] for 
apresentada para 
votação na Assem-
bleia da República. 
Para a CGTP, este 
diploma conflitua 
com a Constitui-
ção, nomeadamen-
te, pondo fim ao 
período experi-
mental. 

Governo aumenta 
apenas alguns e a 
greve está à vista 

Quem subir para o escalão dos 635 euros arrisca-se 
a não progredir. Sindicatos têm diferentes leituras 

Maria Caetano 
maxia.s.caetano@dinheirovivo.pt  

FUNÇÃO PÚBLICA  As nego-
ciações estarão fechadas e a 
nova tabela remuneratória 
única da Função Pública po-
derá ir já na próxima sema-
na a Conselho de Ministros 
sem que os sindicatos te-
nham visto as revindica-
ções atendidas. A Frente Co-
mum decide na próxima se-
gunda-feira se avança para 
uma greve nacional e a FE-
SAP, que já antes prometeu 
dar uma primavera quente 
ao Governo, vai ainda deci-
dir se a acompanha. O Sin-
dicato dos Técnicos do Esta-
do (STE) não avança. 

Depois de uma nova reu-
nião, ontem, liderada pela 
secretária de Estado da Ad-
ministração Pública, Fátima 
Fonseca, o Governo man-
tém a posição de mexer ape-
nas no fundo da tabela, com 
uma valorização salarial 
para os 635,07 euros a inci-
dir nas remunerações mais 
baixas - os três níveis infe-
riores, que atualmente al-
cançam os 583,58 euros, e 
que serão eliminados. O ob-
jetivo é gastar no máximo 
50 milhões de euros, aco- 

lhendo na atualização 70 
mil trabalhadores e deixan-
do mais de 600 mil de fora. 

A mudança irá anular tam-
bém a progressão a quem, 
nos salários mais baixos, te-
nha reunido créditos para 
subir de escalão até aqui. 
Para a Frente Comum, "isso 
foi clarinho e assumido" na 
reunião. A estrutura reúne-
-se em plenário na segunda-
-feira para decidir formas de 
luta a adotar no final de fe-
vereiro. 

A FESAP, no entanto, ain-
da acredita numa solução e 
faz depender dela a decisão 
de avançar para greve ou 
manifestação, sozinha ou 
com a Frente Comum. 

Para o STE, que acusou o 
Governo de não ser claro no 
processo negociai, a última 
reunião do processo signifi-
cou também um desfecho 
pouco certo. "Esta proposta 
não é clara e não consegui-
mos perceber o que é que 
ela quer significar. Prova-
velmente, uma desconstru-
ção da tabela remuneratória 
única. Diz-nos que o futuro 
nos trará surpresas, mas não 
sabemos quais são", disse 
Helena Rodrigues, presi-
dente do STE. • 

Ana Avoila, dirigente sindical, durante uma ação recente de protesto 
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Cristina Tavares foi despedida outra vez ontem 

Operária que denunciou 
"castigos" despedida 
Empresa alega que Cristina Tavares denegriu imagem de corticeira 
e acusa-a de difamação. Sindicato vai levar o caso novamente a tribunal 

Salomão Rodrigues 
locais@jn.pt  

FEIRA  Foi formalmente des-
pedida a funcionária que de-
nunciou alegados "castigos" 
e "assédio moral" por parte 
da Fernando Couto-Corti-
ças, de Paços de Brandão. 
Cristina Tavares é acusada 
de ter difamado a empresa. 

A trabalhadora estava já 
suspensa, por estar a correr 
o processo disciplinar com 
vista ao despedimento. Se-
gundo escreve em comuni-
cado a corticeira, Cristina 
Tavares "usou um conjun-
tos de factos que bem sabia 
serem falsos e caluniosos, 
que puseram em causa o 
bom nome da empresa, 
causando danos incomen- 

suráveis e irreparáveis". 
O Sindicato dos Operários 

Corticeiros do Norte afirma 
que "a coragem da trabalha-
dora em intentar uma ação 
contra o despedimento", 
"de recusar uma indemniza- 

ção em detrimento da rein-
tegração" e "de resistir a me-
sesde práticas humilhantes 
e degradantes é considerado 
pela entidade patronal um 
crime". Alirio Martins, coor-
denador do Sindicato, con- 

firma que o despedimento 
será levado a tribunal. 

Os problemas de Cristina 
Tavares na empresa começa-
ram no ano passado, depois 
de ter sido despedida por ale-
gada extinção do posto de 
trabalho. Recorreu e °Tribu-
nal da Relação do Porto or-
denou a sua reintegração. 
Na nova função, a funcioná-
ria passou a carregar e des-
carregar sucessivamente a 
mesma palete com sacos de 
cortiça, como "castigo". 

Em 26 de novembro, a Fer-
nando Couto-Cortiças, SA 
foi notificada da decisão da 
Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho da aplica-
ção à empresa de uma coima 
superior a 31 mil euros, por 
assédio moral. • 
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Homem queimado 
devido a explosão 
pAREDgs  Um homem de 48 
anos ficou ferido com gravi-
dade num acidente de tra-
balho, em Freixedo, na fre-
guesia de Mouriz, Paredes. 
Do acidente resultou, ain-
da, um ferido ligeiro. 

O incidente ocorreu du-
rante a construção de um 
muro. Adão Ferreira estaria 
no interior de uma trinchei-
ra quando se terá dado uma 
explosão. Pelas queimadu-
ras com que ficou no rosto e 
nas vias respiratórias, há 
suspeitas de que estivesse a 
manusear material explosi-
vo para abrir o buraco que 
suportaria a construção. 

Quando os Bombeiros Vo- 

luntários de Paredes chega-
ram, encontraram Adão ain-
da no interior da trincheira. 
Foi imobilizado e retirado, 
sendo depois assistido pela 
VMER do Vale do Sousa e 
pela SIV de Valongo e trans-
portado, em estado grave, 
para o Hospital de São João, 
onde ficou internado nos 
cuidados intensivos. 

O outro trabalhador, que 
seria o operador da retroes-
cavadora, foi encontrado 
também no interior do bu-
raco, tendo sofrido ferimen-
tos ligeiros. Foi assistido no 
local e recusou ir ao hospi-
tal. A GNR registou a ocor-
rência. •  MóNIC.A FERREIRA 
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"Está a ser um 
momento muito 
difícil para todos" 

Luís Sousa, de 32 anos, motorista da empresa 
Stef, morreu num acidente de trabalho 

GAIA  Um dia normal de tra-
balho na empresa Stef, em 
Arcozelo, Gaia, acabou em 
tragédia. Luís Sousa, de 32 
anos, motorista daquela 
empresa de distribuição, es-
tava no cais de cargas e des-
cargas quando terá sido es-
magado por um camião. 

De acordo com o comando 
da GNR do Porto, o aciden-
te ocorreu anteontem pelas 
14.50 horas. O camião que 
provocou o acidente de tra-
balho estava a ser conduzi-
do por um motorista de na-
cionalidade espanhola. Du-
rante uma descarga, o con-
dutor, ao fazer uma mano-
bra de marcha atrás, apa-
nhou Luís Sousa. 

A prestar socorro no local, 
estiveram os Bombeiros Vo-
luntários da Aguda. 

"RAPAZ CALMO" 
Luís Sousa vivia em Mafa-
mude, Gaia, "há pouco mais 
de um ano". Partilhava a 
casa com o irmão e com a 
mãe que, de acordo com re-
latos de alguns vizinhos, 
"tem problemas de saúde". 

"Está a ser um momento 
muito difícil para todos",  

desabafou uma prima da ví-
tima. O motorista da em-
presa de distribuição era sol-
teiro e não tinha filhos. 

Maria Inês França, de 75 
anos, recorda Luís Sousa 
como "um rapaz calmo e 
muito bem educado". "Sou-
be da notícia pelo irmão 
dele. Nem quis acreditar", 
disse a vizinha. 

"Eu via sempre dois rapa-
zes juntos, mais ou menos 
da mesma idade, a tomar 
conta da mãe", acrescentou 
um outro vizinho. 

O JN tentou contactar a 
empresa, mas sem sucesso. • 
ABÍLIO RIBEIRO, ADRIANA CASTRO 

E CARLA SOARES 

VITIMA 

• Luís Manuel de Sousa 
• Idade: 32 anos 
• Lugar: Gaia 
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Empresa de mobiliário investe 
12 milhões e cria mais 50 empregos 

VALONGO  O Grupo Jetclass vai investir 12 milhões de eu-
ros na ampliação das instalações, criando mais 50 postos 
de trabalho e tornando-se na maior fábrica de mobiliá-
rio da Península Ibérica, anunciou a empresa. O projeto 
de expansão será inaugurado na próxima quinta-feira, 
com a presença do secretário de Estado da Internaciona-
lização, Eurico Brilhante Dias. 
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Magistrados do Ministério Público admitem 
acionar fundo de greve para ano de protestos 
O Sindicato dos Magistrados do 
Ministério Público (SMMP) con-
vocou uma assembleia de delega-
dos sindicais de todo o país para 
amanhã, 12 de Janeiro, para defi-
nir formas de luta a longo prazo. O 
encontro servirá também para 
marcar o dia, ou dias, da greve 
anunciada para fevereiro mas que 
poderá estender-se a mais dias ao 
longo de 2019. 

A possibilidade foi admitida ao 
Jornal Económico pelo presidente 
do SMMP, António Ventinhas, que 
alerta estar em causa a autonomia 
do Ministério Público (MP) e as 
condições de continuação do com-
bate à corrupção que tem atingido 
alguns políticos. 

"Além da greve de fevereiro, po-
derão ocorrer greves noutros pe-
ríodos", admitiu Ventinhas, real-
çando que no encontro deste sába-
do com os delegados sindicais é 
que serão tomadas decisões sobre a 
matéria. Nesta reunião serão tam- 

bém discutidas outras ações de luta 
além da greve. 

Apesar de António Ventinhas 
não adiantar quais ações de luta es-
tão a ser equacionadas, o Jornal 
Económico sabe que será debatida a 
possibilidade de um ou mais dias de 
greve em fevereiro. Um cenário que 
poderá vir a ser seguido noutros 
meses, por exemplo com mais gre-
ves por distrito ou por especialida-
des de magistrados (onde se desta-
cam os juízos criminais, cíveis, de 
família e menores e de trabalho), em 
periocidade a definir. 

AG marcada para 26 de janeiro 
O SMMP vai realizar uma assem-
bleia geral a 26 de janeiro em Lis-
boa, onde reunirá os mais de 1.300 
sócios para debater a possibilidade 
de ativação do fundo de greve do 
sindicato, que até agora nunca foi 
utilizado, para compensar a perda 
(parcial ou total) das remunerações 
dos magistrados que adiram à greve. 

Nessa reunião magna serào ainda 
definidas outras medidas além da 
greve, anunciada para fevereiro, e 
que poderá estender-se além deste 
mês e ao longo de 2019. 

"A assembleia geral vai determi-
nar outras medídas além da greve, 
cuja definição poderá resultar das 
sugestões que os delegados sindi-
cais deixarão na reunião deste sá-
bado, 12 de janeiro", disse António 
Ventinhas, sem adiantar que ou-
tras formas de luta poderão vir a 
ser desencadeadas. 

Mas o Jornal Económico apurou 
que há uma multiplicidade de possi-
bilidades que serão analisadas pelos 
magistrados do Ministério Público: 
a concentração de magistrados em 
locais a determinar, ou petições 
contra as alterações ao Estatuto do 
Ministério Público que foram pro-
postas por PS e PSD, nomeadamen-
te no que diz respeito à composição 
do Conselho Superior do Ministé-
rio Público (CSMP). 

Ventinhas admite que as ações 
poderão ser reforçadas consoante a 
evolução dos trabalhos na Assem-
bleia da República quanto à altera-
ção do Estatuto do Ministério Pú-
blico, que foi aprovado, a 7 de de-
zembro, na generalidade, e que en-
trou na fase da discussão do diploma 
na especialidade. 

De acordo com recentes declara-
ções de deputados, nomeadamente 
do PS e do PSD, há intenções de se 
alterar a composição do CSMP, 
compondo-o maioritariamente por 
membros que não são magistrados 
do MP. "Proposta que não é acom-
panhada pela ministra da Justiça, 
Francisca Van Dunem", realça o 
presidente do SMMP. 

António Ventinhas considera 
que tais alterações colocam em cau-
sa a autonomia do Ministério Públi-
co. E reforça que estão em causa 
questões de competências que Van 
Dunem tinha já garantido que não 
seriam alteradas. •  IS 

Página 44



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,63 x 2,57 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 78520364 11-01-2019

O Jornal 
Económico 

Referências Multibanco  ' 

thenpay  para a sua empresa 
wvAv.ifthenpay.com  

PUB 

CETERA 
UM ANO DE RUI RIO 
NA PRESIDÊNCIA DO PSD Ps e 

EDUCAÇÃO INTERNACIONAL 

"Não devia haver 
propinas no 
primeiro ciclo", diz 
reitora do ISCTE-IUL 

Ligações ao novo aeroporto 
do Montijo podem passar pela 

abertura de mais duas vias 
na ponte Vasco da Gama. 
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'N71  

Fundo dos lesados 
exige 1.600 milhões 
às seguradoras 
dos gestores do BES 
Processos reclamam mais de 25 mil milhões de euros a 47 ex-gestores do BES e GES. Auditores 
do banco também são visados, bem como três companhias que seguravam os administradores 
• Novo Banco vai pedir, no mínimo, 850 milhões ao Fundo de Resolução. •  P6 e 18 

POLITICA 

Montenegro 
desafia Rui Rio 
a convocar 
eleições diretas 
no PSD P32 

ENTREVISTA 

"A Fidelidade 
passou a ser uma 
multinacional com 
entrada na América 
Latina" •  P16 

Jorge Magalhães Correia 
CEO da Fidelidade 

MANIPULAÇÃO 

Portugueses têm 
17 mil automóveis 
por reparar afetados 
pelo dieselgate P10 

MINISTERIO PUBLICO 

Magistrados do MP 
admitem acionar 
fundo de greve para 
ano de protestos P32 

IMOBILIÁRIO 

Herdade do Rio Frio 
tem oito interessados 
e ofertas vão 
até 40 milhões P28 

POLITICA 

Programa de Governo 
ainda tem centenas 
de medidas por 
concretizar P8 

AGRO-ALIMENTAR 

Produtores 
de maçã de 
Alcobaça defendem 
mini-Alqueva 
para irrigar o Oeste 
Setor já atinge volume de negócios 
de 40 milhões de euros anuais. 
Cerca de um quarto deste montan-
te destina-se aos mercados de ex-
portação. Ao JE, o presidente da 
Associação de Produtores de Maçã 
de Alcobaça, Jorge Soares, defende 
uma solução semelhante à do Al-
queva, para irrigar a região. °  P22 

PUB 

BARÓMETRO EY 
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Millennium bcp quer vender 
participação de 29,7% na Inapa 
Seguindo o exemplo da CGD, o banco liderado por Miguel Maya também pretende desfazer-se da posição na empresa. BCP é 
o segundo maior acionista, depois cia holding estatal Parpública. Novo Banco, com 9,16%, também é tido como vendedor. e  P3 
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PROGRAMA DO GOVERNO 

Centenas de medidas ainda 
não foram concretizadas 
Lembra-se do que o PS prometeu na campanha eleitoral para as legislativas de 2015 e incluiu no programa do Governo? A nove 
meses das legislativas, "ainda há muito por fazer", como tem alertado António Costa. Mas também há medidas abandonadas. 

GUSTAVO SAMPAIO 
gsampaio@jornaleconomico.pt  

Em novembro de 2018, no tercei-
ro aniversário da tomada de posse, 
o Governo divulgou um docu-
mento no qual garantia que cerca 
de 90% das medidas plasmadas no 
seu programa já tinham sido ini-
ciadas. "No final do terceiro ano da 
legislatura, cerca de 90% das quase 
1.100 medidas inscritas no progra-
ma do Governo foram já iniciadas. 
Ou seja, é já muito reduzido o nú-
mero de medidas que não entrou 
ainda em fase de preparação (11%) 
e execuçào", destacava então o do-
cumento. A cerca de nove meses 
das eleições legislativas, o que falta 
concretizar? 

O Jornal Económico consultou 
o programa do Governo e detetou 
várias medidas que não foram con-
cretizadas. Ao que acrescem obje-
tivos que não foram cumpridos. 
Por exemplo, visando "melhorar a 
qualidade da legislação", o Gover-
no prometeu "aprovar legislação 
no Conselho de Ministros apenas 
uma vez por mês, mantendo a pe-
riodicidade semanal das suas reu-
niões". Ora, em dezembro de 2018 
realizaram-se cinco reuniões (uma 
das quais extraordinária) do Con-
selho de Ministros e em todas foi 
aprovada nova legislação. 

Apesar desse incumprimento, 
no documento de balanço dos três 
primeiros anos da legislatura asse-
gura-se que o objetivo de "melho- 

rar a qualidade da legislação" tem 
sido prosseguido com a realização 
de "Conselhos de Ministros deli-
berativos apenas uma vez por mês" 
e na "aprovação dos diplomas ape-
nas quando acompanhados da res-
petiva regulamentação comple-
mentar". Dezembro terá sido a ex-
ceção? Não, de todo. Nas três reu-
niões do Conselho de Ministros 
realizadas em novembro também 
foi aprovada nova legislação, con-
tradizendo o programa do Gover-
no e o documento de balanço. 

"Retirar da fatura da energia elé-
trica a Contribuição Audiovisual e 
incorporá-la no universo das comu-
nicações sem perda de receita para a 
RTP" ou "concretizar um mercado 
grossista ibérico de gás natural 
(MIBGAS)" são algumas das medi-
das do programa que não foram 
executadas. No caso do MIBGAS, o 
processo é complexo e arrasta-se 
desde há anos, com o envolvimento 
de reguladores e empresas. Quanto 
à Contribuição Audiovisual, man-
tém-se na fatura da energia elétrica 
e o Governo parece ter-se esqueci-
do dessa promessa eleitoral. 

Há mais exemplos. A criação de 
"uma nova prestação, o Comple-
mento Salarial Anual que visa pro-
teger o rendimento dos trabalha-
dores que, em virtude de baixos sa-
lários e de uma elevada rotação do 
emprego, ao longo do ano não au-
ferem rendimentos que os colo-
quem acima da linha da pobreza", é 
outra medida não concretizada, 
apesar de ter sido prometida du- 

rante a campanha eleitoral para as 
legislativas de 2015 e incluída no 
programa do Governo. Em abril 
de 2016, aliás, o ministro das Fi-
nanças, Mário Centeno, chegou a 
anunciar que o Complemento Sa-
larial Anual teria efeitos a partir de 
2018, adiando a entrada em vigor 
do mesmo, que estava prevista 
para 2017. Já nessa altura, Centeno 
cortou para metade o valor previs-
to da nova prestação. Mesmo com 
o adiamento e a redução do valor, 
porém, o Complemento Salarial 
Anual continua, até hoje, a ser 
uma promessa não cumprida. 

O mesmo se aplica à "instituição 
de um Banco Ético, em colabora-
ção com o setor solidário e as au-
tarquias interessadas, que possa 
contribuir para minorar a situação 
de sobreendividamento das famí-
lias, apoiando a renegociação es-
truturada com os credores e con-
cedendo pequenos empréstimos a 
baixo juro" para enfrentar "dificul-
dades pontuais e temporárias de 
agregados familiares em risco de 
perder a sua casa". Ou à criação de 
"um imposto sobre heranças de 
elevado valor, contribuindo para 
uma sociedade mais justa e inclusi-
va". No que respeita a esse novo 
imposto, perante uma vaga de 
doações em vida de imóveis e ou-
tro tipo de património logo após a 
tomada de posse, o Governo 
anunciou no início de 2016 que 
não iria avançar com a medida no 
imediato. E não voltou a falar so-
bre o assunto até hoje. • 

EXEMPLOS DE MEDIDAS QUE NÃO VIRAM A LUZ DO DIA 

COMPLEMENTO SALARIAL 

"Será ainda criada uma nova 
prestação, o Complemento Salarial 
Anual que visa proteger o rendimento 
dos trabalhadores que, em virtude de 
baixos salários e de uma elevada 
rotação do emprego, ao longo do ano 
não auferem rendimentos que os 
coloquem acima da linha da pobreza. 
Estes trabalhadores nunca chegam a 
obter proteção e não estão 
protegidos pelo subsidio de 
desemprego devido à elevada 
precariedade laborai". 

BANCO ETICO 

"Instituição de um Banco Ético, em 
colaboração com o setor solidário e 
as autarquias interessadas, que 
possa contribuir para minorar a 
situação de sobreendividamento das 
famílias, apoiando a renegociação 
estruturada com os credores e 
concedendo pequenos empréstimos 
a baixo juro para fazer face a 
dificuldades pontuais e temporárias 
de agregados familiares em risco de 
perder a sua casa". 

IMPOSTO SOBRE HERANÇAS 

"Criar um imposto sobre heranças de 
elevado valor, contribuindo para uma 
sociedade mais justa e inclusiva 
atendendo ao elevado nível de 
tributação sobre o rendimento do 
trabalho, à elevada desigualdade de 
rendimentos e de património e ao 
facto de a atual ausência de 
tributação das sucessões levar a que 
as mais-valias não realizadas em 
vida do titular escapem totalmente à 
tributação: o imposto deve ter em 
conta a necessidade de evitar 
fenómenos de múltipla tributação 
internacional de sucessões". 

ESTABILIDADE FISCAL 

"Reconhecendo a importância da 
garantia de políticas estáveis e justas 
para a retoma do investimento 
privado, criar um quadro de 
estabilidade na legislação fiscal, 
nomeadamente garantindo que as 
alterações aos aspetos fundamentais 
dos regimes fiscais são feitas apenas 
uma vez na legislatura (proposta de 
lei a apresentar até ao final do 
primeiro semestre de 2016)". 

INOVAÇAO EMPRESARIAL 

"Lançar novos instrumentos de 
contratualização de apoios públicos 
financeiros (Contratos para a 
Inovação Empresarial) de forma a 
incentivar investimentos 
orientados para a produção de novos 
produtos ou serviços inovadores 
definidos em parceria com as 
empresas, universidades e outros 
'stakeholders' que permita 
estabelecer prioridades e 
oportunidades de desenvolvimento 
em 'clusters' de nova geração que 
cruzem mercados com procuras 
emergentes". 
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'N71  

Fundo dos lesados 
exige 1.600 milhões 
às seguradoras 
dos gestores do BES 
Processos reclamam mais de 25 mil milhões de euros a 47 ex-gestores do BES e GES. Auditores 
do banco também são visados, bem como três companhias que seguravam os administradores 
• Novo Banco vai pedir, no mínimo, 850 milhões ao Fundo de Resolução. •  P6 e 18 

POLITICA 

Montenegro 
desafia Rui Rio 
a convocar 
eleições diretas 
no PSD P32 

ENTREVISTA 

"A Fidelidade 
passou a ser uma 
multinacional com 
entrada na América 
Latina" •  P16 

Jorge Magalhães Correia 
CEO da Fidelidade 

MANIPULAÇÃO 

Portugueses têm 
17 mil automóveis 
por reparar afetados 
pelo dieselgate P10 

MINISTERIO PUBLICO 

Magistrados do MP 
admitem acionar 
fundo de greve para 
ano de protestos P32 

IMOBILIÁRIO 

Herdade do Rio Frio 
tem oito interessados 
e ofertas vão 
até 40 milhões P28 

POLITICA 

Programa de Governo 
ainda tem centenas 
de medidas por 
concretizar P8 

AGRO-ALIMENTAR 

Produtores 
de maçã de 
Alcobaça defendem 
mini-Alqueva 
para irrigar o Oeste 
Setor já atinge volume de negócios 
de 40 milhões de euros anuais. 
Cerca de um quarto deste montan-
te destina-se aos mercados de ex-
portação. Ao JE, o presidente da 
Associação de Produtores de Maçã 
de Alcobaça, Jorge Soares, defende 
uma solução semelhante à do Al-
queva, para irrigar a região. °  P22 

PUB 

BARÓMETRO EY 

Página 25 

Millennium bcp quer vender 
participação de 29,7% na Inapa 
Seguindo o exemplo da CGD, o banco liderado por Miguel Maya também pretende desfazer-se da posição na empresa. BCP é 
o segundo maior acionista, depois cia holding estatal Parpública. Novo Banco, com 9,16%, também é tido como vendedor. e  P3 
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António Ramalho modera frente a frente entre CIP e UGT 
Fórum Capitalizar, promovido pelo Jornal Económico e pelo Novo Banco, no dia 17, vai juntar empresários, sindicalistas e banqueiros. 

REDAÇAO 
editorial@jomaleconomico.pt  

O Jornal Económico e o Novo 
Banco vão promover, no próximo 
dia 17 de janeiro, a primeira edição 
do Fórum Capitalizar. Em debate 
neste evento, que junta à mesma 
mesa empresários, dirigentes sin-
dicais e banqueiros, estarão os di-
ferentes mecanismos de capitaliza-
ção das empresas, que são funda-
mentais para as suas estratégias de 
inovação, crescimento e interna-
cionalização. 

O Fórum terá lugar durante a 
manhã do dia 17, no auditório do 
Museu do Oriente, em Lisboa. 

Com início às 09h00, a sessão de 
abertura caberá ao CEO do Novo 
Banco, António Ramalho, como 
keynote speaker. 

Às 9h30, segue-se um frente a  

frente entre o líder dos patrões e o 
secretário-geral de uma das gran-
des confederações sindicais. Esta 
conversa entre António Saraiva e 
Carlos Silva, presidente da CIP e 
líder da UGT, respetivamente, 
será moderada por António Ra-
malho, tendo como tema "o inves- 

ANTONIO RAMALHO 
CEO do Novo Banco 

timento como fator de sustentabi-
lidade". 

Após o coffee-break, terá lugar 
um debate sobre "o investimento 
como fator de crescimento", que 
contará com as participações de 
Vítor Fernandes, administrador 
do Novo Banco, José Theotónio, 

ANTÓNIO SARAIVA 
Presidente da CIP 

CEO do Grupo Pestana, Jaime An-
drez, presidente do programa 
COMPETE 2020, Avelino Gaspar, 
presidente da Lusiaves, e Kim 
Kreilgaard, chefe da representação 
em Portugal do Banco Europeu de 
Investimento (BEI). Este debate, 
que se estenderá até às 12h15, será 

CARLOS SILVA 
Secretário geral da UGT 

moderado por Filipe Alves, diretor 
do Jornal Económico. 

Para conhecer o programa comple-
to desta e de outras conferências pro-
movidas pelo Jornal Económico em 
parceria com diversas entidades, sobre 
temas relevantes da atualidade, visite a 
página das nossas conferências. • 

JOSE THEOTONIO 
CEO do Grupo Pestana 

CONFERENCIA JORNAL ECONOMICO,NOVO BANCO 
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6,8 

novembro 

BALANÇA COMERCIAL 

Exportações nacionais 
desaceleram com greve 
dos estivadores 

Contração da venda de bens ao exterior em novembro resultou maioritariamente 
da quebra nas exportações de automóveis. E a conjuntura preocupa as empresas 

ÀNIA ATAIDE 
aataide@jornaleconomico.pt  

A greve dos estivadores entre 5 de 
novembro e 14 de dezembro do ano 
passado teve um forte impacto nas 
exportações, com o decréscimo das 
vendas ao exterior de automóveis 
para transportes de passageiros pro-
duzidos na Autoeuropa a penalizar a 
economia portuguesa. 

Em novembro, as exportações 
de bens diminuiram 8,7%, em ter-
mos homólogos mensais, fixando-
-se em 4.759 milhões de euros, se-
gundo dados divulgados esta se-
mana pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE). 

No mês de referência, registou-
-se um abrandamento das exporta-
ções de material de transportes, 
maioritariamente de automóveis 
para transporte de passageiros, em 
29,4%. Significa isto que, da con-
tração de 8,7%, esta rubrica pesou 
negativamente 5,7%. 

Em sentido inverso, as importa-
ções aumentaram 11,5%, impul-
sionadas pelos materiais de trans-
porte, que registou um aumento 
de 21,3%, derivado nomeadamen-
te da aquisição com aviões, reflexo 
do reforço da frota da TAP. A ten-
dência de expansão de bens abran-
geu, ainda assim, todas as rubricas. 

O défice da balança comercial de 
bens agravou-se assim em 1.157 
milhões de euros face ao período 
homólogo de 2017, fixando-se em 
2.066 milhões. 

Sinais de abrandamento 
A assinatura do acordo em dezem-
bro entre o Governo e os sindica-
tos de estivadores pôs fim à parali-
sação que afetou os portos e invia-
bilizou a exportação de cerca de 22 
mil viaturas produzidas pela Au-
toeuropa, pelo que o impacto na 
quebra das exportações em no- 

ECONOMIA 

BALANÇA 
COMERCIAL 
EM 2018 

ralhares de milhões de euros 

• importações • Exportações 

ry  

Fome: Instituto Nacional de Estatistica 

vembro deverá ser temporário. No 
entanto, há fatores de pressão no 
horizonte com impacto na trajetó-
ria da balança comercial nacional. 
Por um lado, o efeito, ainda que 
temporário, de uma nova greve de 
estivadores não está descartado. O 
Sindicato dos Estivadores e da Ati-
vidade Logística entregou a 2 de ja-
neiro um novo pré-aviso de greve 
para os portos de Lisboa, Setúbal, 
Sinos, Figueira da Foz, Leixões, 
Caniça], Ponta Delgada e Praia da 
Vitória, com com entrada em vigor 
às 8h00 de 16 de janeiro e até às 
08h00 de 1 de julho deste ano. 

Por outro lado, uma diminuição 
da procura externa antecipada pela 
generalidade das instituições na-
cionais e internacionais deverá 
afetar a economia nacional, ao que 
acrescem riscos como o impacto 
do Brexit. 

Segundo as perspetivas de ex-
portações de bens do INE, divulga-
das esta quinta-feira, as empresas 
nacionais preveem um crescimen-
to de 4,3% este ano, o que repre-
senta uma desaceleração face às 
perspetivas indicadas pelas empre-
sas em 2018. Neste sentido, cerca 
de 17% das empresas nacionais an-
tecipam um impacto negativo nas 
exportações, tendo estas empresas 
representado 21% das exportações 
de bens em 2017. • 
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PRIMEIRA LINHA OS DOSSIÊS QUE MARCAM O FIM DA LEGISLATURA 

Costa acaba 
a governar 
ora à esquerda 
ora à direita 

O Conselho de Ministros aprovou ontem o Plano Nacional de 
Investimentos 2030, mas admite alterações de modo a obter um 
apoio alargado que inclua o PSD. O principal partido da oposição 
também será fundamental na lei laborai e na descentralização. 
Para a esquerda, sobram as leis de base da saúde e da habitação. Sem maioria absoluta no Parlamento, António Costa é obrigado a entender-se com os seus 

MANUEL ESTEVES 
mesteves@negoci os. pt 
CATARINA ALMEIDA PEREIRA 
FILOMENA LANÇA 

A 
ntónio Costa passa- 
rá os últimos meses 
do seu mandato 
como primeiro-mi-
nistro a governar 

ora à esquerda, ora à direita. E esta 
ideia que resulta da conversa man-
tida entre o Negócios e dirigentes e 
deputados dos três partidos que sus-
tentam o Governo no Parlamento. 

Dos quatro principais dossiês 
que vão marcar a reta final desta le-
gislatura, dois deverão ser viabiliza-
dos pelos parceiros do governo e os 
outros dois pelo PSD. No primeiro 
grupo estão as leis de base da saúde, 
que tem feito correr muita tinta nos 
últimos tempos, e da habitação, 
onde o grupo parlamentar do PS as-
sumiu a dianteira relegando o go-
verno para segundo plano; no se-
gundo grupo estão a revisão da lei 
laborai, onde as divergências à es-
querda são gritantes, e a descentra-
lização, cuja reforma se faz com o 
PSD ou não se faz. 

Os social-democratas terão 
também uma palavra importante 
no Plano Nacional de Investimen-
tos 2030, aprovado ontem em Con-
selho de Ministro. Apesar de dis-
pensar aprovação no Parlamento, o 
primeiro-minis',miá disse que quer 
alcançar o maior consenso possível, 
o que implica ter o apoio do princi-
pal partido da oposição. "Não temos 
aqui um parceiro preferencial. O 
apelo é a todos os partidos", diz João 
Paulo Correia, vice-presidente da 
bancada parlamentar do PS. "O ob-
jetivo é ter um apoio muito malori-
tário, desejavelmente dois terços 
dos deputados, para garantir esta-
bilidade e legitimidade e para que 
seja transversal a vários governos", 
afirmou ao Negócios. 

Também na revisão da Lei de 
Programação Militar, que exige 
dois terços dos votos, o PSD terá um 
papel decisivo. Deste modo, Rui Rio 
acaba a legislatura como uma peça 
central no xadrez político, ao mes-
mo tempo que é fortemente contes-
tado dentro do seu próprio partido. 

O mais difícil ficou para o fim 
A legislação laborai, a habitação e a 
saúde sempre foram temas centrais 
para a geringonça, mas todos os par- 

tidos saberiam que aqui, ao contrá-
rio da questão da reposição dos ren-
dimentos, seria mais dificil chegar a 
um acordo. Não admira, por isso, 
que os temas tenham ficado para o 
final da legislatura. 

"Quando olhamos parao percur-
so do PS, seja na lei de bases da Saú-
de, na legislação laborai ou na habita-
ção, vemos como aesquerda não con-
seguiu mudar o PS", afirma Jorge 
Costa, deputado do Bloco de Esquer-
da, com um papel determinante nas 
negociações com o Governo. "Em al-
guns dossiês centrais, o PS foi uma 
força de bloqueio", diz, dando como 
exemplo a legislação labora]: "logo no 
início da legislatura, constituímos 
com o PS um grupo de trabalho so-
bre precariedade laborai e até agora 
pouco se conseguiu avançar", quei-
xa-se o dirigente bloquista. 

Também João Oliveira, do PCP, 
admite que alguns temas centrais fi-
caram para o fim da legislatura, mas 
não se deixa surpreenderpela "gran-
de dose de indefinição" no PS nem 
com a proximidade ao PSD. "A con-
vergência entre o PS e o PSD nunca 
deixou de existir. Ao longo da legisla-
tura fomos tendo várias circunstân-
cias em que isso se verificou" - foi o 
caso, por exemplo, do Banif. "O PSD  

foi um seguro devida do PS", conclui 
o deputado comunista. 

Saúde e Habitação podem 
ter acordo à esquerda 
"1 wsde o início foi assumido um po-
sicionamento diferente" entre os 

641 
Seria uma grande 
vitória para o 
Parlamento aprovar 
a lei de bases da 
habitação, da saúde e 
a revisão da lei laborai 
até ao 25 de Abril. 
JOÃO PAULO CORREIRA 

Vice-presidente do grupo 
parlamentar do P5 

partidos da maioria parlamentar, 
que agora se concretiza nas diver-
gências nestes quatro dossiês. Ain-
da assim, o PCP acredita em enten-
dimentos com o PS na saúde e na ha-
bitação. Nas outras duas matérias -
legislação laborai e descentralização 

416 
Quando olhamos para o 
percurso do PS, vemos 
como a esquerda não 
conseguiu mudar o PS. 
Em dossiês centrais, 
o PS foi uma força 
de bloqueio. 
JORGE COSTA 

Deputado do Bloco 
de Esquerda 
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Sena Goulão/Lusa Miguel A. Lopes/Lusa 

parceiros à esquerda, mas também com o principal partido da oposição. 

- "será mais provável uma conver-
gência entre PS e PSD". 

Também o Bloco tem espe-
rança num acordo com o PS na 
saúde e habitação. "Sim, é possí-
vel e estamos a trabalhar para 
isso", diz Jorge Costa salvaguar- 

66 
Ao longo desta 
legislatura, o PSD 

serviu em muitas 
circunstâncias 
de seguro de vida 
do P5 quando este 
não tinha maioria. 
JOÃO OLIVEIRA 
Líder parlamentar 
do PCP 

dando que "é preciso que estas leis 
introduzam mudanças significa-
tivas". 

Quanto ao PS, o partido mos-
tra-se mais confiante, alargando 
a possibilidade de convergência à 
área laborai. "Seria uma grande 
vitória para o Parlamento aprovar 
a lei de bases da habitação, a da 
saúde e a revisão laborai até ao 25 
de abril", afirma João Paulo Cor-
reia, vice-presidente da bancada 
socialista. "Queremos construir 
um diálogo com o PCP, BE e PEV 
nos três dossiês", reforça 

Na saúde, o Governo fez já a sua 
parte ao alterar a proposta de Ma-
ria de Belém e propondo uma lei 
de bases minimalista que abre a 
porta a um denominador comum 
com os partidos à sua esquerda "A 
lei de Bases da Saúde institui os 
princípios mais fortes do que é hoje 
o Serviço Nacional de Saúde e que 
não seja o Estado afinanciarospri-
vados. São princípios muito fortes 
que têm levado o PS desde o início 
a anunciar com quem pretèreeons-
truir a futura lei de bases da saúde", 
ou seja, Bloco e PCP. 

Quanto à lei de bases da habi-
tação, embora o PS não tenha as-
sumido um parceiro preferencial,  

João Paulo Correia lembra que os 
socialistas apelaram a que PSD e 
CDS-PP "avancem também com 
propostas de alteração", coisa que 
até agora não aconteceu. 

Lei laborai: PS entre a 
esquerda e os patrões 
Já na lei laborai, refere João Paulo 
Correia, "o PS vai apresentar pro-
postas de alteração e quando che-
gar essa altura vai dialogar com o 
PCP ecom o BE e só ai se saberá o 
estado da arte". Porém, do lado des-
tes dois partidos reina o ceticismo. 

"O BE aprovará alterações às 
leis laborais desde que estas não in-
cluam novos fatores de precariza-
ção das relações laborais", diz Jor-
ge Costa Ou seja, desde que o PS 
esteja disponível para eliminar as 
medidas que garantiram o voto fa-
vorável dos patrões na concertação 
social. 

Para o PCP, "esse seria um ce-
nário completamente diferente do 
que temos até agora" e que pode-
ria abrira porta a um entendimen-
to. De outro modo, é improvável o 
voto favorável dos comunistas:"Te-
nho muitas dúvidas que isso [a 
aprovação porparte do PCP] acon-
teça", diz João Oliveira fiti 

ANDRÉ FREIRE P- 

DAVID SANTIAGO 

dsantiago@negocios.pt  

maior central idade 
assumida pelo PS na 
governação decorre 
mais da mudança ve-

rificada na liderança do PSD do que 
no próprio PS, defendeAndré Frei-
re, professor catedrático do ISCTE. 

Em 2019, o Governo deverá 
aprovar dossiês cruciais à di-
reita e à esquerda. É o PS 
como partido charneira? 
É preciso ver que o PS fez uma 

aliança com os partidos à esquer-
da, mas tem sempre jogado com a 
geometria variável. Ainda com 
Passos Coelho tentou passar a des-
cida da TSU para as empresas e foi 
Passos que inviabilizou essa apro-
ximação. O PS tem sempre tenta-
do ser, taticamente, o mais flexível 
possível. 

Por que razão o Governo se 
aproxima do PSD na reforma 
laborai e na descentralização? 
Pessoalmente considero que 

na descentralização até seria pre-
ciso um apoio mais amplo. Por isso 
na reforma da descentralização é 
normal que o PS se aproxime do 
PSD. Em matérias estruturantes 
da organização do Estado e em 
questões de soberania são preci-
sos consensos muito alargados. E 
no trabalho é recorrente a aproxi-
mação entre o PS e o PSD. 

Isso significa que não se regis-
ta nenhuma mudança no P5? 
A existir uma mudança, essa 

aconteceu no PSD com a chegada  

de Rui Rio à liderança. O PSD e 
esta liderança mais centrista é que 
têm vontade de fazer esses com-
promissos. O PS continua a fazer o 
que tem feito desde o início da le-
gislatura. As alterações mais visí-
veis de aproximação foram feitas 
pelo PSD. A anterior liderança so-
cial-democrata é que considerava 
que, estando o Governo dependen-
te da esquerda, o PS teria de exe-
cutar a governação com o suporte 
dessa área política. Mesmo assim 
o PSD de Passos viabilizou a inter-
venção no Banif. 

Os partidos da geringonça es- 
tão a tentar diferenciarem-se? 
As tentativas de diferenciação 

foram sempre surgindo durante a 
legislatura, mas é normal em ano 
de eleições haver um maior esfor-
ço de diferenciação. Mas a aliança 
não foi posta em causa em nenhum 
momento porque as tentativas de 
marcação de terreno foram feitas 
no sentido de não provocar ruturas. 

Isso pode, em certa medida, 
paralisar a capacidade de atua-
ção do Governo? 
Depende muito dos dossiês 

mas é claro que em ano eleitoral 
haja mais essa tentação. 

A vontade de marcar frontei-
ras pode inviabilizar uma ree-
dição da geringonça? 
O PS gostava era deter maioria 

absoluta, mas é difícil. O PM diz 
que mesmo com maioria absoluta 
gostaria de reeditar estes acordos, 
o que é uma falácia. Nem os parcei-
ros quereriam isso. Tudo depende-
rá dos resultados e, por isso mes-
mo, o PS quer manter todas as por-
tas abertas. O que confirma uma li-
nha de continuidade histórica do 
PS de não fechar portas. ■ 

"O PS tem sempre 
tentado ser o mais 
flexível possível" 

Da mesma forma que considera normal a 
aproximação entre P5 e PSD em áreas 
estruturantes, André Freire acha natural que 
em ano eleitoral a esquerda tente distinguir-se. 
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Conselho Económi 
PORTUGAL 

PRIMEIRA LINHA OS DOSSIÊS QUE MARCAM O FIM DA LEGISLATURA 

Os dossiês que dividem 
a esquerda e atraem o PSD 

Pedro Catarino 

António Saraiva, presidente da CIP, recebeu algumas contrapartidas no acordo de Concertação. 

Legislação Laborai 

Aproximação aos patrões 
afasta a esquerda 

Nuno Fox/Lusa 

Marta Temido introduziu alterações na proposta da Comissão de Maria de Belém. 

Lei de bases da Saúde 

Governo vira à esquerda mas 
apoio da geringonça é incerto 

O QUE ESTÁ 
EM CAUSA? 
Lançada há quase dois anos, 

com a apresentação do Livro 

Verde das Relações Laborais, a 

discussão sobre as alterações 

ao Código do Trabalho só seria 

aprofundada em 2018. Às pro-

postas de restrição do uso de 

contratos a prazo ou do fim do 

banco de horas individual, pre-

vistas no Programa do Gover-

no, o Executivo acabou por so-

mar contrapartidas que garan-

tiram o acordo com as confe-

derações patronais e a UGT. É 

o caso do aumento do período 

experimental de jovens à pro-

cura de primeiro emprego ou 

de desempregados de longa 

duração - de três para seis me-

ses - do alargamento dos con-

tratos de muito curta duração 

ou da criação de um banco de 

horas grupai. A proposta foi 

aprovada na generalidade em 

julho graças à abstenção de 

PSD e CDS porque PCP e BE vo-

taram contra. 

O QUE SEPARA O P5 
DA ESQUERDA? 
Desde logo, algumas das pro-

postas consagradas no diplo- 

ma do Governo. O alargamen-

to do período experimental 

para jovens e desempregados 

de longa duração é uma das 

mais criticadas à esquerda, até 

por existirem riscos de incons-

titucionalidade, reconhecidos 

por especialistas de todos os 

quadrantes. Em 2008 Vieira da 

Silva tentou alargar para seis 

meses o período de experiên-

cia da generalidade dos traba-

lhadores, uma medida que aca-

bou por ser chumbada pelo 

Constitucional. O alargamento 

dos contratos de muito curta 

duração ou o novo banco de 

horas grupai também são con-

testados por PCP e BE. A diver-

gência entre os partidos que 

geralmente se juntam para 

aprovar o Orçamento do Esta-

do é agravada pelas omissões: 

o diploma do Governo quase 

não toca nas medidas aprova-

das durante o programa de 

ajustamento, mantendo a re-

dução das compensações, a fle-

xibilização dos despedimentos 

por extinção de posto de traba-

lho ou a redução dos dias de fé-

rias, por exemplo. Além disso, 

o PCP já levou várias vezes a 

votos, sem sucesso, a revoga- 

ção da caducidade das conven-

ções coletivas, ou o princípio 

do tratamento mais favorável, 

medidas que historicamente 

têm afastado o partido das po-

sições de Vieira da Silva, que 

também foi responsável pelas 

alterações ao Código de 2009. 

O QUE SEPARA O P5 
DA DIREITA? 
Formalmente, o que os une é o 

respeito pelo acordo de concer-

tação social. Um afastamento 

em relação às matérias combi-

nadas com a UGT e com os pa-

trões poderia comprometer 

esta aliança. Em julho, o diplo-

ma do Governo que altera o Có-

digo do Trabalho foi viabiliza-

do graças à abstenção do PSD 

e do CDS, e com os votos con-

tra do PCP e do Bloco de Es-

querda. Mas na mesma altura 

o PS também deu alguns sinais 

à esquerda, ao viabilizar pro-

postas do PCP e do Bloco de 

Esquerda que restringem o re-

curso ao trabalho temporário 

ou que facilitam a contestação 

de um despedimento em tribu-

nal. É agora, na especialidade, 

que o P5 vai decidir o que quer 

realmente aprovar. 

O QUE ESTÁ 
EM CAUSA? 
O Governo foi o primeiro a 

anunciar que iria apresentar 

uma nova proposta de Lei de 

Bases da Saúde, que data de 

1990, tendo criado para o efei-

to uma comissão presidida pela 

ex-ministra Maria de Belém. O 

BE antecipou-se e apresentou a 

sua proposta ainda em Julho -

e que resulta dos contributos do 

'pai' do SNS, o socialista Antó-

nio Arnaut, e do ex-coordena-

dor bloquista João Semedo. 

Prometida para Setembro, a 

proposta do Governo só foi 

aprovada em Conselho de Mi-

nistros no dia 13 de dezembro, 

já depois de António Costa ter 

decidido adiar a sua aprovação 

por uma semana, após a polé-

mica criada com as alterações 

e formulações introduzidas 

pela ministra da Saúde à pro-

posta da comissão. O docu-

mento final, apesar de mais mi-

tigado em relação à versão ini-

cial, acaba, ainda assim, por se 

traduzir numa viragem à es-

querda, ao defender que o Es-

tado só deve recorrer ao sec-

tor privado e social "apenas 

quando necessário" e que a  

gestão dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados só 

pode ser assegurada por enti-

dades privadas ou do sector so-

cial de forma "supletiva e tem-

porária". Apesar dos "salpicos 

ideológicos", a proposta, no es-

sencial, não muda muito a rea-

lidade que hoje existe em rela-

ção ao papel das entidades pri-

vadas e do sector social e da 

sua relação com o Estado. Um 

dos exemplos é o facto de con-

tinuar a prever as polémicas 

PPP hospitalares. Em Novem-

bro, foi a vez do PCP apresen-

tar a sua proposta e o PSD e o 

CDS não quiseram ficar atrás e 

esta semana apresentaram as 

1990 
ANO 
As várias propostas 
de Lei de Bases da 
Saúde que vão ser 
discutidas no dia 23 
pretendem alterar a 
que está em vigor 
há quase 30 anos. 

suas. Todas as propostas vão 

agora ser discutidas no Parla-

mento no dia 23. 

O QUE SEPARA O P5 
DA ESQUERDA? 
Apesar da viragem à esquerda 

assumida por Marta Temido, a 

proposta do Governo não aca-

ba com as PPP hospitalares, tal 

como defendem o PCP e o BE. 

Outra das divergências na ge-

rigonça prende-se com as ta-

xas moderadoras. Quer o PCP 

quer o BE defendem a sua eli-

minação. 

O QUE SEPARA O P5 
DA DIREITA? 
A grande divergência entre o 

Governo e o PSD e CDS prende-

se com o papel das entidades 

privadas e do sector social e a 

sua relação com o Estado. O 

Governo assume que quer tra-

var o recurso aos privados e 

que os três sectores devem 

cooperar e não ser concorren-

tes. Já o PSD e CDS querem 

quer estes dois sectores te-

nham um papel mais activo no 

sistema e defendem mesmo 

que sejam apoiados financei-

ramente. 
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As leis de bases da Saúde e da Habitação podem ser aprovadas à esquerda, admitem os 
três partidos que suportam o Governo no Parlamento. Porém, um acordo é muito 
improvável na lei laborai e impossível na descentralização. Aí, será o PSD a dar cartas. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA, FILOMENA LANÇA, SALOMÉ PINTO E JOÃO D'ESPINEY 

iosé Sena Goul,Sw/Lusa 

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tem o processo em mãos. 

Desrpntribv-kcão 

Esquerda e direita exigem 
conhecer envelope financeiro 

Miguel Baltazar 

O primeiro projecto de lei de bases é da autoria da socialista Helena Roseta. 

Lei de bases da Habitaçãv 

Socialistas não têm 
parceiro preferencial 

O QUE ESTÁ 
EM CAUSA? 
A transferência de 22 compe-

tências da Administração Cen-

tral para as autarquias como 

Educação, Saúde, Habitação, 

Acção Social, Justiça, Vias de 

Comunicação, Património, Tu-

rismo, Protecção civil ou até 

zonas balneares foi designada 

a "verdadeira pedra angular da 

reforma do Estado" por Antó-

nio Costa, ainda antes de tomar 

posse como primeiro-ministro, 

em 2015. Passaram-se três 

anos, mais de dois com o Go-

verno em negociações com a 

Associação Nacional dos Muni-

cípios Portugueses, estamos 

quase no final da legislatura e 

com eleições à porta, a 6 de 

Outubro, e ainda nenhuma câ-

mara assumiu qualquer nova 

competência. O prazo está a 

esgotar-se e o "bolo que é pre-

ciso provar", disse o ministro 

da Administração Interna, 

Eduardo Cabrita, ainda não 

saiu da receita. Só começou ti-

midamente a surgir no ano 

passado, depois do acordo de 

regime com o PSD de Rui Rio, a 

4 de Abril. Em Agosto, foi pu-

blicada a Lei-quadro da trans- 

ferência de competências que 

permite um gradualismo na 

descentralização até se tornar 

global e obrigatória para todos 

os municípios a 1 de Janeiro de 

2021. A conta-gotas, os decre-

tos-lei sectoriais, que definem 

cada uma das áreas a transfe-

rir, foram aprovados pelo Exe-

cutivo, em Outubro e Novem-

bro, aquando do debate do Or-

çamento do Estado (0E), fican-

do de fora apenas o diploma 

das freguesias. Onze foram 

promulgados pelo Presidente 

da República, Marcelo Rebelo 

de Sousa, que ainda não se pro-

nunciou sobre aqueles que 

mais vão pesar na carteira dos 

2021 
ANO 

A transferência de 
competências da 
Administração 
Central para as 
autarquias será 
obrigatória dentro 
de dois anos. 

municípios como a Educação 

(escolas e pessoal não docen-

te) ou Saúde (centros de saúde 

e assistentes operacionais). 

Mas falta um dos ingredientes 

principais para fazer o "bolo" 

crescer: o fundo de financia-

mento que foi retirado do 0E. 

O QUE SEPARA O P5 
DA ESQUERDA? 
BE e PCP são favoráveis à des-

centralização, mas estão con-

tra o processo em curso, por 

considerarem que se trata de 

uma "desresponsabilização do 

Estado central" atirar tarefas 

para as autarquias sem a ade-

quada transferência de verbas, 

para além de resultar de um 

acordo de bloco central entre 

PS e PSD. 

O QUE SEPARA O PS 
DA DIREITA? 
PSD e CDS exigem que o Go-

verno seja mais célere e apre-

sente até Fevereiro as verbas 

a transferir para as autar-

quias, mas o P5 considera que 

está dentro do prazo e que o 

financiamento pode ser defi-

nido depois por despacho mi-

nisterial como está na lei. 

O QUE ESTÁ 
EM CAUSA? 
Apesar de a habitação ser um 

direito constitucionalmente ga-

rantido, o país nunca teve uma 

Lei de Bases da Habitação. He-

lena Roseta, deputada socialis-

ta que desde sempre se dedicou 

ao tema, preparou um projeto e 

apresentou-o no Parlamento 

em Abril de 2018. O PS apadri-

nhou a ideia, mas sempre dizen-

do que aquela não era uma pro-

posta definitiva e que estavam 

abertos a receber contribuições 

de todas as bancadas. Entretan-

to, também o PCP e o Bloco de 

Esquerda avançaram com os 

seus próprios projetos de lei de 

bases para a habitação e só o 

PSD e o CDS-PP insistem, para 

já, em se manter de fora do pro-

cesso, alegando que até agora 

foram feitas reformas ao nível 

da habitação sem que nunca, 

para tal, tenha sido preciso ter 

uma lei de bases. O objetivo da 

lei de bases é a criação de um 

conjunto de princípios que en-

quadrem e assegurem, na prá- • 

tica, o direito à habitação. De-

verá prevalecer no tempo e ser 

transversal aos vários Governo, 

pelo que é muito importante as- 

segurar uma maioria confortá-

vel e que no futuro vincule os 

vários partidos. 

O QUE SEPARA O PS 
DA ESQUERDA? 
Sendo a proposta do P5 muito 

colada apenas a uma deputada 

- apesar de os socialistas terem 

assinado por baixo e de Carlos 

César até ter estado na confe-

rência de imprensa em que He-

lena Roseta apresentou o proje-

to -, o que é certo é que são de 

esperar mudanças até que se 

chegue a uma versão final. O 

próprio PS tem dito que este é 

um ponto de partida, apelando 

à participação dos outros parti-

dos. O projeto-lei socialista, tal 

como os outros dois, baixou à 

Comissão de Ambiente, Ordena-

mento do Território, Descentra-

lização, Poder Local e Habitação 

sem votação por um período de 

90 dias. Uma das propostas da 

proposta socialista é a possibili-

dade de as casas que estejam 

abandonadas ou injustificada-

mente devolutas, sobretudo em 

zonas de maior défice habitacio-

nal, poderem vir a ser requisita-

das pelo Estado, regiões autóno-

mas e autarquias por forma a se- 

rem reconvertidas e passarem a 

integrar o património habitacio-

nal público. O PCP vai mais lon-

ge e prevê que as câmaras pos-

sam proceder à posse adminis-

trativa de fogos com uso habita-

cional, devolutos ou sem utiliza-

ção há mais de um ano, após a 

notificação ao proprietário. 

O QUE SEPARA O P5 
DA DIREITA? 
Este tipo de propostas recebeu 

de imediato fortes críticas à di-

reita. Na verdade, e como seria 

de esperar, os três projetos de 

lei que estão em cima da mesa, 

incluindo a do P5, têm uma car-

ga ideológica assumida. E no 

Parlamento ninguém hesita em 

defender o direito à habitação, 

mas há linhas que a direita nun-

ca aceitará cruzar, desde que 

entenda que põem de alguma 

forma em causa os direitos de 

propriedade, como seria o caso 

da requisição forçada de imó-

veis. Se não se entender à es-

querda, o PS, embora diga que 

não tem aqui parceiro preferen-

cial, dificilmente conseguirá 

aprovar a lei de bases da habi-

tação sem antes alterar bastan-

te o projeto-lei inicial. 
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Do pacote financeiro, mais de 7,5 mil 

milhões caberão aos privados. No bolo 

das administrações públicas incluem-

se 5,75 mil milhões de fundos europeus. 

Privados 
7.568 

35% 

Administrações Sector empresarial 
Públicas do Estado 

12.916 1.466 , 
59% 6% 

Receitas gerais 
do Estado 

PRIMEIRA LINHA OS DOSSIÊS QUE MARCAM O FIM DA LEGISLATURA 

Estado dá 18% para plano de 
investimentos de 22 mil milhões 

MARIA JOÃO BABO 

mbabo@negocios.pt  

O
Programa Nacional de 
Investimentos 2030, 
que vai determinar as 
grandes prioridades 

para a próxima década, prevê um 
pacote financeiro no total de 21.950 
milhões de euros para um conjunto 
de 72 programas e projetos. 

O documento foi apreciado esta 
quinta-feira em Conselho de Minis-
tros e será agora submetido à As-
sembleia da República, onde o pri-
meiro-ministroAntónio Costa pre-
tende que reúna o apoio "de uma 
maioria alargada", e não apenas dos 
partidos que apoiam a atual solução 
de Governo. 

Dos quase 22 mil milhões de eu-
ros de investimento previsto, vão ca-
ber diretamente ao Orçamento do 
Estado 3.959 milhões, ou seja,18%. 
Já o Setor Empresarial do Estado 
deverá aportar L466 milhões de eu-
ros aos projetos para a próxima dé-
cada e com a redução dos encargos 
com as parceria público-privadas 
será possível ir buscar mais 1.586 
milhões, que integrarão o orçamen-
to da Infraestruturas de Portugal. 

Do setor privado - que será 
chamado a dar resposta a investi-
mentos nas áreas das concessões 
marítimas, rodoviárias e aeropor-
tuárias, assim como na energia e no 
ambiente - são esperados 7.568 mi-
lhões de euros. Já os fundos euro-
peus previstos atingem os 5.750 
milhões de euros. Ou seja, estas 
duas fontes de financiamento de-
verão responder a mais de 60% do 
investimento total. 

Também o Fundo Ambiental, 
que tem como objetivo ser um ins-
trumento de financiamento da des-
carbonização da economia, será  

do investimento, no total de 12.678 
milhões de euros, o que eqüivale a 
58% do total. Para a área da ener-
gia estão previstos programas e pro-
jetos avaliados em 4.930 milhões 
(o que representa 23%) e para o 
ambiente outros 3.570 milhões 
(16%). O programa inclui ainda in- 

TRANSPORTES 
COM A MAIOR FATIA 
Valores em milhões de euros 

O pacote financeiro para programas 

na área dos transportes e mobilida-

de é de quase 12,7 mil milhões de eu-

ros, seguindo-se a energia. 

Transportes 
e mobilidade 

Ambiente 

Energia 

Regado 

Estudos e 
projectos 

O 3000 6000 9000 12000 15000 

vestimentos em projetos de rega-
dio de 750 milhões de euros. E ca-
nali7a outros 22 milhões para estu-
dos e projetos. 

Do pacote financeiro destinado 
aos transportes e mobilidade, a fer-
rovia é o que recebe mais investi-
mento, acima dos 4 mil milhões de 
euros, seguido pelos transportes pú-
blicos, onde os projetos previstos se 
aproximam dos 3,4 mil milhões. Já 
para o setor marítimo-portuário es-
tão previstos quase 2,5 mil milhões 
de euros e para o aeroportuário 
mais de 700 milhões. O programa 
canaliza ainda outros 405 milhões 
para intervenções que abrangem 
conjuntamente rodovia e ferrovia 

Nesta área, o maior projeto, em 
valor do investimento, respeita ao 
reforço da capacidade e aumento da 
velocidade ferroviária no eixo Lis-
boa-Porto, que tem previsto um to-
tal de 1.500 milhões. Este progra-
ma visa quadruplicar a Linha do  

PRIVADOS COM PESO 
NO FINANCIAMENTO 
Valores em milhões de euros 

Fonte: PNI 2030 

Norte nos troços Cacia/Gaia, Sou-
re/Coimbra , Santarém/Entronca-
mento e Alverca/Azambuja, que so-
mam 163 quilómetros. 

De acordo com o Ministério do 
Planeamento e das Infraestruturas, 
tratam-se de troços que atualmen-
te estão muito saturados (por com-
boios alfa, intercidades, suburbanos, 
regionais, mercadorias) o que reduz 
acentuadamente a velocidade. 

Os objetivos destas interven-
ções incluem a redução do tempo 
de percurso para duas horas, o au, 
mento da procura de passageiros 
em 30% e de mercadorias em 40%, 
com a redução de 100 mil camiões 
por ano em circulação nas estradas; 
Segundo a mesma fonte, ainda no 
atual ciclo de investimento - que 
tem em curso o plano Ferrovia 
2020 -, haverá a renovação integral 
de via em troços mais degradados , 
da Linha do Norte, que são fatores 
de redução de velocidade.. 

O Plano Nacional de Investimentos 2030, que o Governo fará chegar esta 
sexta-feira ao Parlamento, prevê um total de 72 projetos e um pacote financeiro 
de 21.950 milhões de euros. O setor privado e os fundos europeus suportarão 60%. 

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROJETOS 
PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Valores em milhões de euros 

Os projetos previstos no Programa Nacional de Investimentos 2030 exigem um 

total de fundos europeus de 5.750 milhões de euros. A redução de encargos 

com as PPP também irá financiar a estratégia. Já do Orçamento do Estado só 

sairão cerca de 4 mil milhões. 

o,o Fundos europeus Outros fundos 
estruturais europeus 

e de investimento 

chamado a contribuir com 1.620 
milhões para os investimentos a 
realizar até 2030. 

Transportes e mobilidade 
com 12,6 mil milhões 
O setor dos transportes e da mobi-
lidade é o que absorve a maior fatia 

4.0 

3.962 
3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 1.788 
.620 1.586 

1,0 

0.5 

Fundo Redução 
ambiental de encargos 

com PPP 

Só com 21% de obras 
do PETI estão concluídas 

O Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI 3+), que 

definiu as prioridades de investimento para o período 2014-2020, ti-

nha, segundo um balanço feito em meados do ano passado, apenas 

21% de obras concluídas e 40% em curso ou em fase de contratação. 

Este plano, aprovado pelo Governo de Pedro Passos Coelho, previa um 

investimento global da ordem dos 6 mil milhões de euros para um to-

tal de 53 projetos. No mais recente balanço, 10% dos trabalhos pre-

vistos nem sequer se tinham iniciado. As obras do PETI 3+, nas áreas 

ferroviária, rodoviária, marítimo-portuária e aeroportuária, vão pro-
longar-se até 2023. 

12.678 
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Quase 2 mil milhões para os 
transportes de Lisboa e Porto 
Além de 1.065 milhões de euros para os metros de Lisboa e Porto, 
o Plano Nacional de Investimentos 2030 canaliza mais 910 milhões 
para os transportes das duas áreas metropolitanas. 

Outros temas 
que vão marcar 
os próximos meses 

Com o fim da legislatura à vista, o tempo 
parece escassear para tantos dossiês. Em 
muitos deles, os partidos da maioria estão 
ainda longe de se entender. 

A mobilidade e os transportes pú-
blicos ficam atrás da ferrovia em ter-
mos de volume de investimento 
previsto para a próxima década, 
mas ainda assim para esta área se-
rão canalizados 3.390 milhões de 
euros. De acordo com o Programa 
Nacional de Investi mentos 2030, 
que o Governo vai enviar esta seX-
ta-feira para aAssembleia da Repú-
blica, para os transportes públicos 
das áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto estão destinados quase 2 mil 
milhões de euros. 

Além dos 620 milhões previs-
tos para o metro do Porto e dos 445 

i I hões para ode Lisboa, o plano 
estima mais 1.015 milhões para o 
desenvolvimento de sistemas de 
transportes como metros ligeiros e 
meto tbus, sendo que para a Área 
Metropolitana de Lisboa estão pre-
vistos 670 milhões e para a do Por-
to 240 m i I hões. Desta forma, para 
outras cidades o valor fica-se pelos 
105 milhões de euros. 

Nesta área, que conta com nove 
projetos, as prioridades para 2030 
passam ainda pela promoção da 
mobilidade elétrica, para a qual se-
rão canalizados 360 milhões, e para 
a descarbonização da logística ur-
bana, com 450 milhões. 

Já na ferrovia, são13 os progra-
mas definidos para 2030. Entre eles 
está a nova ligaçãoAveiro/Mangual-
de no corredor internacional Nor-
te, estimada em 650 mi I hões de eu-
ros. O plano, que será agora objeto 
de discussão parlamentar, inclui 
programas de eletrificação das li-
nhas do Oeste e Douro, orçados em 
205 milhões, de modernização da 
igação Lisboa-Algarve (100 ib 

I hões de coros) e da linha do Alen-
tejo (90 milhões), assim como uma 
nova ligação Sines/Grândol a, no 
corredor internacional stil(120 mi-
lhões). Há ainda verbas para prowa-
mas de ligação da linha de Cascais à 
linha de cintura (200 milhões de eu-
ros), assim como dedicados à segu-
rança, renovação e-redução<  de ruí-
do (375 milhões decoros). 

Rodovia com 1,6 mil milhões 
São oito os investimentos onde o 
Governo pretende apostar na pró- 

PROJETOS PARA A 
PRÓXIMA DÉCADA 
Valores em milhões de euros 

O Programa Nacional de Investi-

mentos 2030 tem 72 programas e 

projetos. Estes são alguns. 

Ferrovia 4.040 

Porto-Lisboa 1.500 

Aveiro/Mangualde 650 

Cascais à linha de cintura 200 

Modern. Lisboa-Algarve 100 

Outros 1.590 

Rodovia 1.625 

IC8 500 

Ligações 260 

Arco Ribeirinho Sul 200 

IP8 130 

Outros 535 

Rodovia+Ferrovia 405 

Acesso aos aeroportos 130 

Outros 275 

Transportes+mobilidade3.390 

Metro de Lisboa e Porto 1.065 

Metro ligeiro+metrobus 1.015 

Mobilidade elétrica 360 

Outros 950 

Aeroportuário 707 

Expansão de Lisboa 507 

Outros 200 

Marítimo-Portuário 2.488 

Sines 940 

Lisboa 665 

Leixões 379 

Outros 504 

Ambiente 3.570 

Ciclo urbano da água 1.500 

Proteção do litoral 720 

Outros 1.350 

Energia 4.930 

Eficiência energética 1.500 

Renováveis 1.800 

Outros 1.630 

Regadio 750 

Fonte: PNI 2030 

xi ma década na área rodoviária. A 
estratégia definida destina 500 mi-
lhões de euros para a segurança, re-
novação e redução do ruído no IC8, 
assim corno a construção de um 
conjunto de troços em falta em vias 
com() o IC35, o IC11 ou o IC9, que 
totalizam 260 milhões. Está tam-
bém previsto o programa Arco Ri-
bei ri nho Sul, com a ligação àA2, or-
çada em 200 milhões, e uma inter-
venção no IP8 Sines-Beja, coma li-
gação do porto de Sities à autoes-
trada do Sul (130 m i I hões). 

Entre os projetos que o Gover-
no pretende avançar no próximo 
ciclo está ainda u lb programa de li-
gações ferroviárias aos aeroportos 
do Porto e de Faro e a reestrutitra-
ção dos acessos rodoviários ao de 
Lisboa. 

No caso do setor aeroportuário, 
para onde serão canal izados mais 
de 700 milhões, destaca-se o inves-
timento na segunda fase de expan-
são do aeroporto Humberto Delga-
do, de 507 milhões de euros. 

Por seu lado, os portos irão ab-
sorver investimentos de quase 2,5 
mil milhões, dos quais 940 mi-
lhões para Sities e 665 milhões 
para Lisboa. 

O Programa Nacional de Inves-
timentos 2030 aponta ainda para 
investimentos na área do ai hi en-
te desde a proteção do litoral aos re-
síduos, passando pelo ciclo urbano 
da água. Na energia, que terá mais 
de 4,9 mil milhões, os programas 
das renováveis somam 1.800 mi-
lhões de euros. ■  MJB 

PROPOSTAS 

No âmbito da consulta 

pública do PNI 2030 

foram recebidas 

130 propostas 

com 1.500 sugestões 

de investimento. 

LEI DA PROGRAMACk"' 
MILITAR 
4,74 MIL MILHÕES DE 
EUROS EM DEBATE DIA 22 
A nova Lei de Programação Militar 

(LPM), que define os investimentos 

a longo prazo nas Forças Armadas 

e que tem de ser aprovada por dois 

terços dos deputados, vai ser discu-

tida no dia 23, no mesmo dia das 

propostas de nova Lei de Bases da 

Saúde. Em causa está um investi-

mento de cerca de 4,74 mil milhões 

de euros nos próximos 12 anos. Dois 

terços deste valor vai ser aplicado 

na "continuidade e manutenção dos 

investimentos feitos ao longo dos 

anos" e só um terço se destina à 

aquisição de novos equipamentos. 

PS, PSD e CDS devem assegurar a 

sua aprovação. 

ESTATUTO DO CUIDADOR 
INFORMAL 
FICOU DE FORA DA LEI DE 
BASES MAS VAI AVANÇAR 
A criação desta figura estava pre-
vista na proposta da comissão de 

revisão da Lei de Bases da Saúde, 
mas Marta Temido deixou cair o as-

sunto na sua proposta. A ministra 
justificou que a proposta do Gover-

no "refere o cuidador informal", 
mas não entra em detalhe porque 

é uma questão que diz respeito a 

vários sectores e não apenas à saú-
de, garantindo que "não está mini-

mamente hipotecada a intenção". 
Esta é uma das bandeiras do BE que 
há muito vem reivindicando um es-
tatuto para as pessoas que assu-

mem a responsabilidade de cuidar 
de alguém, habitualmente um fami-

liar, parcialmente incapacitado ou 
mesmo com uma dependência to-

tal. 

PARE. MALIDADE 
RESULTADO FINAL 
É UMA INCÓGNITA 
O Governo anunciou em maio de 

2017 que vai aumentar a licença  

obrigatória e exclusiva do pai de 15 

para 20 dias úteis. Mas também 

anunciou que em contrapartida a li-

cença facultativa do pai vai baixar 

de dez para cinco dias úteis, o que 

se consagra na proposta que o P5 

entregou em dezembro. O PS tam-

bém aumenta até 30 dias a licença 

parental inicial no caso de interna-

mento da criança, o que pode apli-

car-se a nascimentos prematuros, 

mas o resultado deste processo é 

uma incógnita porque as propostas 

dos outros partidos são mais ambi-

ciosas: tanto à esquerda, como à di-

reita. 

DEFINIR UM MODELO 
DE ORGANIZAÇÃO 
A proposta de revisão do Programa 

Nacional da Política de Ordenamen-
to do Território (PNPOT) é uma es-

pécie de agenda para o território 

com implicações nas áreas ambien-

tal, social e económica e que inclui 
um conjunto de medidas de ação 
enquadradoras. A proposta do go-
verno deu entrada no Parlamento 

em setembro e no final do ano foi 

discutida em plenário, mas baixou 

à comissão sem votação. 

4-.,ADASTP qMPLIFICADO 
SABER QUEM SÃO 05 
DONOS DAS TERRAS 
Depois de ter aplicado o projeto pi-
loto do cadastro simplificado ape-
nas a dez concelhos, entre os quais 
os afectados pelos fogos de 2017, o 

Governo quer agora alargar o regi-
me a todo o país (sem contar com 

o Sul, onde o cadastro está feito). 
A ideia é saber quem são os donos 

dos terrenos, sendo que o passo se-

guinte será colocar aqueles que 

não tenham dono conhecido num 

banco de terras gerido pelo Esta-
do. O PCP nada tem contra o cadas-

tro, mas diz que nunca aceitará um 

banco de terras. 
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Santa Casa apanhada 
no colapso do BES 
Fundo de pensões da Misericórdia de Lisboa é credor de 2,6 milhões de euros. 
Omissões e descontrolos no banco levam a coimas de 8 milhões do regulador. 
EMPRESAS 19 a 21 

Estado entra com 
18% em plano de 
investimentos 
de 22 mil milhões 

António Costa acaba 
a governar ora à 
esquerda ora à direita 
PRIMEIRA-LINHA 4 a 9 

Publicidade 

e OC 
FI M 

CMVM analisa 
valorização da 
Inapa antes 
de operação 
da Parpública 
MERCADOS 26 a 27 

Anacom exige 
aos CTT uma 
estação em 
cada concelho 
EMPRESAS 22 

Política 

Desafio de 
Montenegro 
a Rio é "jogada 
de alto risco" 

soudagm 
Popularidade 
de Marcelo em 
queda acentuada 
ECONOMIA 15 

negoclos 

Miguel Pinto 
Bastos Araújo 

"O conhecimento 
científico pode 

tirar graus 
de liberdade 
à política" 

sophia, a escritora 
que dançava 
os poemas 

Elizabeth Warren, 
a mulher que quer 
destronar Trump 
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Miguel F3,31t37,-ii 

Depois de mais uma ronda negociai nas Finanças, as versões sobre o que o Governo disse não batem certo. 

FUNÇÃO PÚBLICA 

Progressões a quem sobe para 635 
euros ainda não estão garantidas 
Proposta do Ministério das Finanças prevê que a remuneração base 
mínima no Estado passe a ser de 635 euros. Sindicatos da Função Pública 
têm versões contraditórias sobre o que pode acontecer às progressões. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt  

proposta que o Gover-
no entregou esta quin-
ta-feira aos sindicatos 
prevê que todos os 

trabalhadores da administração pú-
blica passem a auferir 635,7 euros 
de remuneração base com efeitos 
retroativos a janeiro, mas não garan-
te que as pessoas abrangidas por 
este aumento e que conseguiram 
juntar dez pontos na avaliação de 
desempenho vejam ainda reconhe-
cido o direito a uma progressão. 

A questão está em saber como 
se articula esta subida da remune-
ração base mínima do Estado com 
o sistema de progressão. Há funcio-
nários que, porque no ano passado 
tiveram direito a progredir, e por-
que as progressões são pagas de for-
ma faseada, ganhavam em dezem-
bro 607 euros, mas deveriam pas-
sar para os 635 euros em dezembro 
de 2019 mesmo sem "aumento sa-
larial". Há ainda pessoas que inde-
pendentemente desta alteração na 
remuneração mínima teriam direi-
to a progredir pela primeira vez nes-
te mês de janeiro, uma vez que ago-
ra se fechou um novo ciclo avaliati-
vo. Serão tendencialmente pessoas 
com mais tempo de serviço ou com 
melhor avaliação. 

Os aumentos salariais anulam 
estas progressões ou somam-se a 
elas? Os sindicatos têm versões con-
traditórias sobre o que vai aconte-
cer mas num ponto estão de acordo: 
a nova versão da proposta que lhes 
foi apresentada ainda não garante 
as progressões. 

A questão está a ser colocada há 
várias semanas e a expectativa era a 
de que ficasse definitivamente es-
clarecida na reunião de ontem com  

a secretária de Estado, Fátima Fon-
seca. Pode ser a diferença entre fi-
car nos 635 euros brutos ou passar 
para os 683 euros. 

À saída da reunião, a coordena-
dora da Frente Comum (CGTP), 
Ana Avoil a, foi peremptória ao afir-
mar que o Governo não quer garan-
tir nestes casos direito à progressão. 
"Isso foi clarinho e foi assumido. E 
ainda foi assumido que aos que em 
janeiro façam os dez anos de pontos 
também não [se] garante a progres-
são", acrescentou a coordenadora 
da Frente Comum. 

A segunda estrutura sindical a 
ser ouvida foi a Fesap (UGT). E à 
saída do encontro, o dirigente José 
Abraão transmitiu uma posição 
contrária. "A nós não nos foi dito  

isso", referiu. O Governo "mostrou 
sensibilidade (...) para garantir os 
dez créditos", Mesmo no caso de 
quem já começou a progredir em 
2018, assegurou. 

Já Helena Rodrigues, da Fren-
te Sindical liderada pelo Sindicato 
dos Quadros Técnicos do Estado 
(STE), considerou que o Governo 
"não foi claro". "Uma coisa que te-
mos notado desde o início é qúe o 
Governo não abre o jogo". "Era im-
portante que houvesse negociações 
transparentes e claras", sustentou. 

O Negócios voltou a colocar a 
questão ao Ministério das Finan-
ças, tal como já tem feito nos últi-
mos dias, mas não obteve qualquer 
resposta até à hora de fecho desta 
edição.  

Aumentos só até aos 635 euros 
A intenção do Governo, de acordo 
com as três estruturas sindicais, é a 
de aprovar o diploma na próxima 
reunião do Conselho de Ministros. 
O que também ficou claro é que os 
salários acima dos 635 euros - que 
abrangerão 600 mil pessoas num 
universo de 670 mil - não terão au-
mentos salariais pelo décimo ano 
consecutivo. Poderão sim ser abran-
gidos pelas progressões. 

A Frente Comum vai decidir 
se no final de fevereiro avança 
para uma manifestação nacional 
ou se convoca uma greve da Fun-
ção Pública. A Fesap também ad-
mite apelar à participação em di-
ferentes protestos dos funcioná-
rios públicos. • 

66 
O Governo deixa 
de reconhecer a 
progressão. 
Isso foi clarinho. 
ANA AVOILA 

Dirigente da Frente Comum 

A nós não nos 
foi dito isso. 
JOSÉ ABRAÃO 

Dirigente da Fesap 
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CONVIDADA 

Glovo e Uber eats ou os 
ladrões dos tempos modernos 

 

JOANA NETO 
Jurista e Assessora 
Parlamentar do BE 

O 
capitalismo sempre quis colonizar 
o nosso tempo. A apropriação de 
cada um dos nossos minutos, mar 
cados por esse instrumento vio-
lento chamado relógio, é uma 
arma poderosa para ditar e co-
mandar a organização da vida pes-
soal, social e familiar. 

A flexibilização do tempo de 
trabalho, através de formas de or-
ganização especialmente penosas 
para os trabalhadores, como o tra-
balho por turnos, o banco de ho-
ras ou adaptabilidade e a criação 
de novas modalidades contratuais 
(contrato de muito curta duração, 
intermitente, temporário) são ex-
pressão da adaptação da legisla-
ção laborai ao mercado e uma res-
posta às suas necessidades. Entre-
tanto, corre-se atrás do prejuízo 
tentando mitigar os efeitos da lei 
do mercado, por via da proteção 
laboral, apelando-se à compatibi- 

lidade com direitos fundamentais 
protegidos constitucionalmente, 
enquanto se inventam novas for-
mas de alcançar o objetivo de ser-
vir os interesses patronais com 
medidas espúrias e falsamente 
bem-intencionadas como um pe-
ríodo experimental alargado para 
desempregados de longa duração 
com maior dificuldade de integra-
ção no mercado de trabalho. É 
este, aliás, o estado da arte, na dis-
cussão do novo pacote laborai em 
Portugal. 

Surgem, diariamente, novos 
mecanismos de apropriação do 
tempo de trabalho e as tecnologias 
servem esse propósito. Enquanto 
se aumentam horários de trabalho 
por via de uma desconexão inexis-
tente, com telemóveis que tocam a 
toda a hora, com e-mails que têm 
que ser I idos em qualquer lugar, 
com uma urgência empertigada  

que mata o direito ao descanso e ao 
lazer, dão-nos UBEReats e Glovo. 
Entregam-nos as compras em 
casa, dão-nos os medicamentos à 
boca, trazidos por um trabalhador 
explorado que pedala com uma bi-
cicleta, para cima e para baixo, para 
ganhar um dinheirinho extra. 

E convivemos, alegremente, 
com esta tranquilidade da vida 
moderna, que nos faz chegar uma 
pizza a casa, depois de um dia com 
horas a mais a trabalhar, sem pa-
gamento de trabalho suplementar 
e sem descanso compensatório, 
que isso de cumprira legislação la-
boral é para incautos e a internet 
é o paliativo. 

Recordemos os "Tempos mo-
dernos", em que Charlie Chaplin 
nos mostrava o operário, alimen-
tado por uma máquina frenética, 
de tempo contado, fustigado por 
uma linha de montagem infernal  

que lhe garantia tiques, em resul-
tado de mimetização de tarefas a 
uma locidade alucinante, que le 
não s compadecia com pausas, a 
atirá- o para acidentes de traba-
lho e doenças profissionais. É 
sempre o tempo que nos querem. 
E quem é dono dele é dono de 
tudo. 

Na curta-metragem "Hola, 
buenas noches!", um distribuidor 
de comida ao domicílio, que pres-
ta funções através de uma aplica-
ção móvel, fala-nos das suas con-
dições de trabalho enquanto pe-
dala durante 12 horas. E é difícil 
não as achar indecorosas. 

Tempos modernos estes em 
que convivemos, com entusiasmo 
obsceno, com novas formas de ex-
ploração laborai à distância de um 
clique, a troco da usurpação do 
nosso tempo, esse tempo que é 
cada vez menos nosso. • 

Convivemos, com 
entusiasmo 

obsceno, com 
novas formas de 

exploração 
laboral à distância 

de um dique. 
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LIBERDADE 
ECONÓMICA 

A insatisfação no trabalho 
JOÃO BORGES DE 

ASSUNÇÃO 
Professor na Universidade 

Católica Portuguesa 

U 

Pensar em mudar 
de emprego está 

na cabeça de 
quase toda gente 

seja ou não 
verbalizado 

diariamente. 

m dos privilégios de se ser pro-
fessor é que se conhecem as his-
tórias pessoais de muitos profis-
sionais diferentes. Por um lado, 
cada história é singular e única. 
Por outro, muitas partilham tra-
ços comuns. 

Em alunos adultos é comum 
haver um sentido de insatisfação 
com o trabalho. O investimento 
em educação e a frequência de 
programas académicos exigen-
tes e rigorosos é uma das formas 
mais comuns dos profissionais, 
particularmente os de gestão, si-
nalizarem algum tipo de insatis-
fação com a sua atividade ou es-
tatuto profissional. 

Mas muitos profissionais que 
não dão esse passo estão também 
insatisfeitos com o seu trabalho. 
O tema é geral, comum e parti-
lhado por muitos, mesmo pelos 
que não sentem a necessidade ou 
a tentação de fazer greves ou ou-
tra forma de comportamento 
contraproducente para as orga-
nizações em que se integram. 

Sob o risco de generalização 
excessiva atrevo-me a dizer que 
a insatisfação no trabalho é a nor-
ma e não a exceção. E a expres-
são "se fosse lúdico e cativante 
não se chamava trabalho" não é  

conformista mas reflete que tra-
balhar "dá trabalho." A maior 
parte das pessoas trabalham por-
que necessitam do rendimento 
que resulta do seu trabalho para 
viver e cuidar dos seus. 

Pensar em mudar de empre-
go está na cabeça de quase toda 
gente seja ou não verbalizado 
diariamente. E todos conhece-
mos alguém que tem um empre-
go melhor que o nosso. 

E a sabedoria do adágio po-
pular "a galinha da vizinha é 
sempre melhor que a minha" é 
um bom ponto de partida. Já que 
nos ajuda a compreender o risco 
de considerar que as coisas são 
melhores noutro sítio apenas 
porque não lhes conhecemos os 
defeitos. 

Estar aberto à mudança de 
trabalho tem dimensões positi-
vas. Mas se as razões forem ape-
nas associadas à insatisfação 
com o nosso trabalho podem re-
fletir apenas aspetos negativos 
idiossincráticos do nosso am-
biente de trabalho atual. 

Um artigo de 2012 de Amy 
Gallo na Harvard Business Re-
view dá bons conselhos para li-
dar com este problema. ("Don't 
Like Your Job? Change it  

Without Quitting") 
A premissa central é de que 

podemos lidar com a nossa insa-
tisfação no trabalho sem nos 
despedirmos. Até porque isso é 
também fator de stress junto da 
família e dos amigos, e perdemos 
algum capital específico que re-
sulta do nosso conhecimento e 
experiência na organização em 
que nos inserimos. 

O mais importante é garan-
tir que o nosso trabalho tem si-
gnificado e sentido. Isso é verda-
de a qualquer nível hierárquico 
de uma organização. Se a nossa 
empresa ou o nosso chefe não 
nos consegue explicar o sentido 
do nosso trabalho teremos de ser 
nós próprios a fazê-lo. Trabalho 
sem sentido é muito desmotiva-
dor. 

Um problema comum a ati-
tude de queixa permanente - no 
local de trabalho, com os amigos 
ou em casa. Se a maioria das pes-
soas estão insatisfeitas com o 
trabalho as que se queixam são 
naturalmente geradoras de pior 
ambiente na empresa e por ve-
zes também má companhia. 
Muitas vezes não têm a empatia 
de compreender que há outras 
pessoas que também estão insa- 

tisfeitas, mas que são mais res-
peitadoras dos outros. 

Todos os empregos têm coi-
sas de que gostamos. E que fica-
ríamos tristes se perdêssemos. 

Por vezes é a importância 
concreta da tarefa e o nosso brio 
profissional. Outras vezes é um 
conjunto de colegas que admira-
mos e com quem gostamos de 
trabalhar. Outras vezes ainda 
são as entidades externas com 
quem interagimos e que depen-
dem de nós para a sua vivência e 
sobrevivência. Focar nas coisas 
e pessoas que gostamos liberta-
nos parcialmente dos aspetos 
negativos do trabalho. 

Por vezes o fardo mais pesa-
do é a insatisfação com o chefe. 
E o ambiente carregado que 
cada interação com ele ou ela 
comporta. Mesmo nesses casos 
pode ser possível alterar o traba-
lho sem mudar de emprego. Afi-
nal os chefes dos outros, como as 
galinhas do adágio, também são 
problemáticos. 

Para mim é reconfortante 
pensar que quase todos os pro-
blemas que nós ternos já foram 
sentidos por outros. E nalguns 
casos bem resolvidos, por outros 
melhores que nós. ■ 
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Fátima Fonseca reuniu-se ontem com os sindicatos 

Sindicatos com versões 
diferentes sobre progressão 
de funcionários com 635 euros 

Função pública 
Raquel Martins 

Frente Comum ficou 
com a certeza de que os 
funcionários perdem os 
pontos. Para a Fesap, o 
assunto não está fechado 

Os funcionários públicos abrangi-
dos pelo aumento da remuneração 
base para os 635,07 euros ficam im-
pedidos de progredir nicarreira em 
2019? A Frente Comum saiu ontem 
do Ministério das Finanças com a 
certeza de que estes trabalhadores 
perdem os pontos acumulados e, por 
isso, não podem progredir para a po-
sição remuneratória seguinte (683 
euros). Já a Federação de Sindicatos 
de Administração Pública (Fesap) as-
segura que o Governo mostrou von-
tade para equacionar uma solução 
mais tarde. 

As três principais estruturas sin-
dicais reuniram-se ontem com a se-
cretária de Estado da Administração 
Pública, Fátima Fonseca, para dis-
cutirem o decreto-lei que determi-
na que a remuneração mínima na 
Administração Pública passa a ser 
635,07 euros, montante que cor-
responde ao quarto nível da Tabela 
Remuneratória Única (TRU) do Esta-
do. A grande questão é saber como é 
que este diploma irá.articular-se com 
o descongelamento das progressões 
(para quem acumula dez pontos na 
avaliação) que produz igualmente 
efeitos a 1 de janeiro. 

Questionada pela Frente Comum, 
Fátima Fonseca terá explicado que os 
trabalhadores com salários inferiores 
a 635 euros passam de imediato para 
esta posição remuneratória, mas per-
dem os pontos que lhes permitiriam, 
por via do descongelamento das car-
reiras, passar para a posição seguin-
te (683 euros). "Os funcionários per-
dem os dez pontos. O Governo pas-
sa-os administrativamente para os 
635 euros e perdem a possibilidade 
depois de usufruir dos pontos" para 
progredirem mais tarde na carreira, 
afirmou à Lusa Ana Avoila, coorde-
nadora da Frente Comum. 

José Abraão, dirigente da Fesap 
saiu da reunião — que teve lugar logo 
a seguir ã da Frente Comum — com 
uma percepção diferente. "A secretá-
ria de Estado nunca nos disse que os 
pontos seriam perdidos. Disse que há  

um problema e que há vontade de o 
resolver. Se será resolvido ou não já é 
outra coisa", garantiu ao PÚBLICO. 

Questionado sobre se a governante 
deu alguma garantia de que os fun-
cionários públicos que passem para 
os 635 euros poderão progredir se 
tiverem os dez pontos necessários, 
o dirigente respondeu não lhes foi 
apresentada qualquer solução. "O 
que nos foi dito é que será dada 
prioridade à publicação do diploma 
[que actualiza a remuneração-base 
para os 635 euros] e que havia sen- 

Acção de luta 
prevista pela 
Frente Comum 
para Fevereiro 
(greve ou 
manifestação) 
irá manter-se 
sibilidade para mais tarde encontrar 
uma solução, até porque as pessoas 
só conhecem as avaliações lá para 
Março", disse. "Nós defendemos que 
o decreto-lei deve ter a solução e [a 
secretária de Estado] não mostrou 
resistência a esta ideia", afirmou José 
Abraão, acrescentando que a Fesap 
defende que os trabalhadores que 
têm dez pontos e ganharam o direito 
a mudar no dia a 1 de Janeiro de 2019 
não os vão perder com a passagem 
para os 635 euros. 

Tanto a Fesap quanto a Frente Co-
mum entendem que os trabalhadores 
que têm salários abaixo dos 635,07 
euros devem ser colocados na quar- 

ta posição da TRU e, depois, quem 
tem os dez pontos necessários para 
progredir deve passàr para a quinta 
posição remuneratória, ficando a re-
ceber 683,13 euros. 

Na reunião de ontem, o Governo 
esclareceu — e aqui ambos os sindi-
catos tiveram a mesma informação 
— o que acontecerá aos funcioná-
rios públicos que, no ano passado, 
ganharam o direito a progredir pa-
ra os 635 euros mas que, por causa 
do faseamento, só receberão esse 
valor em Dezembro de 2019. Estes 
trabalhadores passam já a ganhar 
635 euros e não precisam de espe-
rar até Dezembro. Caso o Governo 
enverede pela solução de eliminar 
os pontos a quem muda de posição 
remuneratória para os 635 euros, Os 
sindicatos alertam que um assistente 
operacional admitido agora vai ficar 
a ganhar tanto quanto um trabalha-
dor que está na função pública há 15 
ou 20 anos, porque ambos ficam a 
receber 635 euros. "É uma situação 
de grande injustiça", nota Abraão. 
Orlando Gonçalves, dirigente da 
Frente Comum que também esteve 
no encontro, nota que "mais de 90% 
dos trabalhadores já tinha o direito 
de passar para os 635 euros por via 
da progressão na carreira". 

Perante este cenário, a acção de lu-
ta prevista pela Frente Comum para 
Fevereiro — uma greve ou uma ma-
nifestação nacional — irá manter-se. 
Além disso, o Governo manteve-se 
irredutível e deixará mais de 600 mil 
trabalhadores do Estado sem aumen-
tos directos. 

raquel.martins@publico.pt  
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CGTP 
promete 
intensificar 
acções de luta 

Lei laboral 

A CGTP (Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses) apro-
vou ontem, em plenário, a inten-
sificação das acções de luta entre 
Janeiro e Março e vai marcar uma 
manifestação para o dia em que as 
alterações à legislação labora] forem 
votadas no Parlamento (ainda sem 
data marcada). Além disso, exige o 
• aumento geral dos salários em, pe-
lo menos, 4%, com um acréscimo 
mínimo de 40 euros. 

"O plenário de sindicatos da CGTP 
aprovou a convocação de uma con-
centração no dia em que a proposta 
de lei [que altera o Código do Tra-
balho] for apresentada para votação 
na Assembleia da República", disse 
o secretário-geral da CGTP, Arménio 
Carlos, em declarações à Lusa. 

De acordo com o responsável, a 
intersindical vai alertar os deputa-
dos para "a necessidade de reflecti-
rem sobre eventuais inconstitucio-
nalidades" da proposta, que "não 
podem deixar de merecer o repúdio 
e a rejeição" do Parlamento. 

Arménio Carlos apelou ainda ao 
Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, para que vete o 
diploma, caso este seja aprovado. 

Secretário-
geral da CGTP, 
Arménio 
Carlos, apela 
ao Presidente 
para que vete o 
diploma 

Em causa está a proposta de lei 
n.° l36/XIII que visa, entre outros 
pontos, limitar as possibilidades le-
gais de uso de contratos de trabalho 
a termo, desincentivar o recurso ao 
trabalho não declarado nos sectores 
com actividade sazonal, promover 
um maior dinamismo da contrata-
ção colectiva, mas também alargar 
o período experimental e permitir 
o uso mais frequente dos contratos 
de muito curta duração. 

Para a CGTP, este diploma "confli-
tua com a Constituição da República 
Portuguesa", nomeadamente, no 
que respeita ao período experimen-
tal. Adicionalmente, a central sindi-
caLacordou "continuar a avançar 
com a luta", em todos os sectores 
de actividade, nos próximos meses. 
PÚBLICO/Lusa 
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Albano Pinto é 
incansável mas não 
tem paciência para 
aturar vedetismos 

DCIAP 
Ana ['enriques 
e Mariana Oliveira 
Escolha do novo director 
do Departamento Central 
de Investigação e Acção 
Penal foi bem recebida nos 
meios judiciários 

Nasceu em Coimbra há 63 anos, 
mas a infância foi passada em An-
gola, donde só regressou com o 25 
de Abril: era lá que o pai trabalha. 
va, como administrador de uma 
multinacional do ramo automóvel, 
e a família acompanhou-o. Este 
mês o discreto procurador Albano 
Pinto vai tornar-se uma das faces 
mais visíveis do combate ao crime 
económico-financeiro, ao substituir 
Amadeu Guerra como director do 
Departamento Central de Investiga-
ção e Acção Penal (DCIAP). 

A escolha foi bem recebida nos 
círculos judiciários, onde é louvado 
pela capacidade de trabalho e serie-
dade. Do seu currículo destaca-se 
uma passagem, entre 2002 e 2004, 
pela Polícia judiciária, onde esteve à 
frente da Direcção Central de Investi-
gação da Corrupção e Criminalidade 
Económica e Financeira. "Ao longo 
dos últimos anos, publicou textos e 
estudos sobre diversos temas, desig-
nadamente, referentes à criminali-
dade grave, económico-financeira e 
complexa e, em geral, sobre processo 
penal", refere uma nota da Procura-
doria-Geral da República. 

É por causa destas características 
que o presidente do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público, 
António Ventinhas, o considera uma 
boa escolha. O procurador Euclides 
Dâmaso, que trabalhou com ele, 
diz que Albano Pinto "um dos ma-
gistrados mais bem preparados em 
matéria de criminalidade económi-
co-financeira" do país e elogia a sua 
inesgotável capacidade de trabalho. 
Com  uma vantagem em relação a 
Amadeu Guerra, sublinha outro co-
lega: conhecer melhor do que o seu 
antecessor, que vinha da área do di-
reito administrativo e fiscal, as ma-
térias investigadas no DCIAP, onde 
também correm processos relacio-
nados com criminalidade violenta 
altamente organizada. 

Um dos casos que mais marcaram 
a carreira de Albano Pinto foi o da ca- 

"Verticalidade"de Albano Pinto 
é elogiada pelos colegas 

deia de bares de striptease Passerelle, 
que não só investigou como também 
acompanhou em fase de julgamento. 
Em causa estava uma rede de tráfico 
de mulheres baseada em imigração 
ilegal, mas também fuga ao fisco em 
grande escala. A criminalidade asso-
ciada à imigração ilegal tornou-se, a 
partir daí, outra das suas áreas de 
especialidade. Esteve ainda ligado ao 
caso de um perigoso chefe da máfia 
siciliana, Giovanni Lore, que foi cap-
turado no Bombarral. Menos conhe-
cida é a sua passagem pelo conselho 
de disciplina da Liga Portuguesa de 
Futebol. Durante quase uma déca-
da coordenou o círculo judicial de 
Leiria, tendo chegado ao topo da 
carreira, procurador-geral adjunto, 
em 2014. Era actualmente auditorju-
rídico nos Ministérios da Administra-
ção Interna e da Defesa, tendo sido 
nomeado há pouco tempo para o 
Supremo Tribunal deJust iça — local 
onde mal iniciara ainda funções. "É 
de uma verticalidade ímpar", assina-
la o colega Vítor Franco. 

Outro magistrado que trabalhou 
com ele antecipa que venha a ser me-
nos diplomático que Amadeu Guerra 
no trato com a elite de cerca de três 
dezenas de procuradores que irá li-
derar: "Não é muito de tolerar egos 
e vedetismos. Se tiver de levantar a 
voz e cortar a direito fá-lo-á.-  Vítor 
Franco corrobora-o: "É muito direc-
to." Licenciado em Direito pela Uni-
versidade de Coimbra, ingressou no 
Ministério Público em 1982. 

abhenriques@publico.pt  
meoliveira@publico.pt  
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