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DISCURSO DIRETO 

José Bourdain, Pres. da Ass. Nac. dos Cuidados 
Continuados, sobre o processo contra o Estado 

"PREJUÍZO MENSAL POR 
UTENTE É DE 400 EUROS" 
A  CM: Qual a razão 
para a Associação 
ter avançado com 
uma providência 
cautelar? 
José Bourdain - O 
Governo assumiu, 
há dois anos, o compromisso 
de aumentar os apoios para o 
setor social e para os cuida-
dos continuados, mas não 
cumpriu, já que não publi-
cou a portaria com os novos 
preços. A providência cau-
telar serve para obrigar o Es - 
tado a fazê-lo. 
- Qual a importância desse 
documento? 
- Foi publicada uma portaria 
na semana passada e logo a 
seguir outra que revogava a 
anterior. O Governo não  

paga às unidades 
desde 2015. A pri-
meira portaria refe-
ria que a partir de 1 
de janeiro [deste 
ano] os novos valo-
res entravam em vi-

gor. E os retroativos? 
- Vão reivindicar? 
-Vamos entrar com uma 
ação em tribunal para rece-
ber esse dinheiro. Pagam-
nos abaixo do preço de cus 
to, obrigam nos a prestar o 
serviço e nós estamos a per-
der dinheiro todos os meses 
e a acumular prejuízos. O 
Estado usa e abusa das orga - 
nizações. O prejuízo mensal 
[valor médio], por utente, é 
de 400 euros (mais finfo. na  
página 25). S.P.01.F.G 
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101111111.,  

AMBIENTE 

ÓLEO DE PALMA FORA DO COMBUSTÍVEL 
Dezenas de pessoas mascaradas de orangotango 
protestaram ontem em Lisboa e noutras cidades 
contra a presença de óleo de palma no gasóleo, 
por devastar a floresta tropical. Francisco Ferreira, 
da ZERO, apelou ao Governo para proibir o uso. 
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Ceder aos professores custaria 
aos contribuintes mais 1% no IVA 
Contabilizar todo o tempo de serviço 

"congelado" dos professores implicaria 
um aumento da despesa equivalente á su-
bir um ponto do IVA — afirmou ao 'Jornal 
de Negócios' o antigo secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais e actual deputado 
socialista, Fernando Rocha Andrade 

"Não só não há disponibilidade para 
satisfazer essa reivindicação em concreto, 
como por uma questão de justiça, se fosse 
satisfeita, outras carreiras especiais, que 
também têm impacto negativo, tinham 
de ser satisfeitas da mesma maneira", su-
blinhou Rocha Andrade. 

O antigo governante explicou que 
contar os nove anos, quatro meses e dois 
dias congelados (em vez de contar ape-
nas os dois anos propostos pelo Governo 
e vetados pelo Presidente da República) 
significaria passar o "envelope financeiro 
de valores próximos de 200 milhões de eu-
ros anuais para valores próximos dos 600  

milhões de euros", ou seja, o equivalente 
a um ponto a mais no IVA, "ou cerca de 
metade da receita da sobretaxa". 

"A verdade é que não é possível 
compatibilizar as duas prioridades, 
que seriam satisfazer as reivindicações 
e continuar a reduzir os impostos", frisou 
Rocha Andrade, referindo-se às demais  

exigências que têm sido feitas por múl-
tiplos sectores. 

Andrade considerou ainda que essa 
capacidade de satisfazer reivindicações 
"está limitada pela capacidade do país 
para gerar riqueza" e salientou que fazê-
-lo implicaria "necessariamente" subir os 
impostos para todos. ■ 
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Ordem dos Médicos diz que 
SNS está na "linha vermelha" 
OServiço Nacional de Saúde está a 

atingir a "linha vermelha" e a entrar 
num ponto de difícil recuperação, alertou 
o bastonário da Ordem do Médicos, du-
rante uma visita ao Hospital das Caldas 
da Rainha, considerado um dos exem-
plos críticos. O país está "perigosamente a 
atingir a linha vermelha em que o Serviço 
Nacional de Saúde fica numa situação 
crítica e depois será de muito difícil re-
cuperação", afirmou Miguel Guimarães. 

O alerta do bastonário prende-se com 
o facto de o número de médicos que nes-
te momento estão a trabalhar "apenas 
no sector privado ou no serviço social já 
ultrapassar os 13 mil", enquanto apenas 
"cerca de 18 mil a 19 mil médicos traba-
lham no SNS". Esta carência de clínicos 
nos serviços públicos foi ainda agravada 
pela saída de cinco mil médicos do país. 

O bastonário vai "apelar ao Governo 
para que seja invertida" a situação, sob o 
risco de se perderem "definitivamente as 
características genéticas que são o garante 
de um SNS com equidade". 

Miguel Guimarães falava nas Caldas da 
Rainha, no final de uma visita ao hospital 
local, que em conjunto com os hospitais 
de Torres Vedras e de Peniche forma o 
Centro Hospitalar do Oeste (CHO). Com 
carência de profissionais nas especialida-
des de "anestesiologia, pediatria, obste-
trícia, oncologia médica e radiologia", o 
CHO é, para Miguel Guimarães, "um dos  

exemplos de grandes dificuldades" e um 
dos cinco centros hospitalares do país que 
"mais contratam serviços médicos através 
de empresas de prestação de serviços". 
Em 2017, apontou, a instituição «gastou 
5,2 milhões de euros em contratação de 
serviços externos", valor que "dava para 
contratar centenas de médicos -a termo 
certo". • 
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Dina Mamata 
dina.margato@jn.pt  

AMBIENTE  A Associação Na-
tureza Portugal, ANP, lan-
çou ontem um "Pacto Na-
cional de Sustentabilidade" 
por considerar 2019 um ano 
decisivo em questões am-
bientais. Uma das sugestões 
passa por entregar a pasta do 
combate às alterações cli-
máticas e degradação am-
biental a um futuro vice-
-primeiro-ministro, assim 
como a criação de um Con-
selho Estratégico para as po-
líticas ambientais. 
"O que pretendemos é 

que se dê prioridade a estes 
problemas. Ao delegar estes 
temas no segundo maior 
responsável do Governo es-
taria a dar-se um sinal claro 
de que é um compromisso", 
explica Ângela Morgado, 
diretora daANP. "Esta é a ja-
nela de oportunidade para 
agir porque estamos em 
ano de eleições legislativas 
e europeias", disse. O Con-
selho Estratégico poderia  

funcionar "como um comi-
té de especialistas, oriun-
dos de diversas áreas, que 
funcionariam como órgão 
consultivo". 

"Precisamos de equacio-
nar o nosso estilo de vida", 
declara Ângela Morgado, 
uma das fundadoras da asso-
ciação portuguesa, criada 
em 2018, ligada à WWF Me-
diterrâneo (Fundo Mundial 
para a Natureza). "A 16 de 
junho, esgotaram-se os re-
cursos naturais de Portugal 
para 2018, segundo o Global 
Footprint Network", que 
monitoriza a utilização de 
recursos naturais. "Consu-
mimos o dobro do que pro-
duzimos. Estamos a fazer 
uma pressão global enorme 
sobre os nossos recursos". 

Quando fala de consumo, 
esclarece, "não está em cau-
sa um ataque ao consumo 
generalizado, mas um ata-
que ao consumo pouco re-
fletido e consciente, que 
pode ir desde os bens ali-
mentares ao vestuário". 

Este pacto nacional pro- 

Ângela Morgado, 
diretora da ANP 

posto aos políticos portu-
gueses estende-se aos parti-
dos, pois o objetivo é que es-
tes temas integrem os dife-
rentes programas eleitorais, 
e replica o que aconteceu 
com o pacto europeu que a 
rede WWF Europa lançou 
em novembro último. 

No caso português, os ar-
gumentos para uma atua-
ção célere baseiam-se nas 
consequências dos fenóme-
nos climáticos extremos, 
que já motivaram grandes 
incêndios em Portugal. 

PROJETOS EM CURSO 

Cavalos-marinhos 
Um dos projetos da ANP 
para 2019 foca-se na pro-
teção dos cavalos-mari-
nhos. O programa pre-
tende contribuir para 
melhorar o estatuto de 
conservação dos cavalos-
-marinhos atlânticos em 
Portugal através do au-
mento de conhecimento 
científico. 

Divulgar exemplos 
A associação pretende 
dar a conhecer as boas 
práticas em propriedades 
nacionais na área de 
Montemor-o-Novo e Co-
ruche com vista a incen-
tivar outros proprietários 
a seguirem esse exemplo. 

"Fish Forward" 
O projeto por um consu-
mo responsável de peixe 
e marisco e um futuro 
para os oceanos incenti-
va o consumo responsá-
vel de peixe e marisco 
em Portugal e na Europa. 

"Life C arnivores" 
Para a defesa de algumas 
espécies, nomeadamente 
a coexistência com gran-
des carnívoros, criou-se 
um modelo de cooperação 
transfronteiriço em toda a 
Europa. Em Portugal, me-
recem atenção especial o 
lobo e o lince ibérico. 

Associação quer pôr 
ambiente nas mãos 
de vice do Governo 
"Pacto para a Sustentabilidade" desafia partidos a incluir 
nos programas eleitorais medidas para preservar recursos 
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Associações 
contra proposta 
de Lei de Bases 
Privados criticam "visão monopolista e 
estatizante" do SNS da proposta do Governo 

s. Seis associações da 
saúde criticam a proposta 
do Governo para a nova Lei 
de Bases da Saúde, conside-
rando que pretende impor 
"uma visão estatizante" e 
"monopolista do Serviço 
Nacional de Saúde [SNS] ". 

"A nova proposta de Lei de 
Bases altera de forma estru-
tural a filosofia de funciona-
mento do setor da prestação 
de cuidados de saúde, visan-
do impor a todos um regime 
de monopólio tendencial 
no contexto do SNS", refe-
re a posição conjunta de seis 
associações do setor, a que a 
Lusa teve acesso. O docu-
mento foi divulgado on-
tem, dois dias antes do Par-
lamento debater as propos-
tas de Lei de Bases da Saúde 
do Governo e do PSD, CDS-
-PP e PCP. A do BE está na 
comissão de especialidade e 
não será debatida. 

Aposição é partilhada pela 
Associação Nacional de Far-
mácias, Associação Portu-
guesa de Hospitalização Pri-
vada, Associação Portugue-
sa da Indústria Farmacêuti-
ca, Associação Portuguesa 
das Empresas de Dispositi-
vos Médicos, Federação Na-
cional dos Prestadores de 
Cuidados de Saúde e Health 
Cluster Portugal. 

As associações entendem 
que a proposta do Governo é 
"uma rutura" em relação à 

PART,:!"; 

Lei de Bases de 1990, ainda 
em vigor. "É importante 
uma nova Lei de Bases, mas 
não para estabelecer impe-
rativamente um Estado 
omnipresente e um setor 
social e empresarial resi-
dual, o que constituiria um 
retrocesso nos bons resulta-
dos obtidos nas últimas três 
décadas", referem. 

FALAM POR 89 MIL EMPRESAS 

Para as associações, que re-
presentam cerca de 89 mil 
empresas, o Governo "colo-
ca toda a ênfase, prioridade 
e prevalência numa visão 
isolada e monopolista do 
SNS". "Sustenta a pura e 
simples eliminação das nor-
mas da atual lei que referem 
o apoio do desenvolvimen-
to do setor privado de pres-
tação de cuidados de saúde". 

É ainda referido que a pro-
posta impõe "um monopó-
lio legal de gestão pública, 
mesmo quando seja claro 
que num determinado caso 
ou projeto, a gestão social 
ou empresarial seria vanta-
josa, apenas podendo ser as-
sociadas entidades privadas 
de forma supletiva e tempo-
rária". As associações dizem 
que a proposta "não respon-
de aos novos desafios que se 
colocam ao setor" nem ga-
rante um sistema com liber-
dade de escolha e iniciativa 
pública, social e privada".  a 

Bloco diz que proposta é "ambígua" 
e não reflete as declarações da ministra 
A coordenadora do BE, 
Catarina Martins, criti-
cou ontem a proposta 
do Governo da nova Lei 
de Bases da Saúde por 
ser "muito ambígua", 
"absolutamente insufi-
ciente" e não traduzir a 
"clareza das declarações 
da ministra da saúde". 
Catarina Martins reuniu 
ontem, em Lisboa, com 
médicos, enfermeiros e 
profissionais do setor da 
saúde. "Sentimos uma  

enorme ambiguidade e a 
ambiguidade nestas coi-
sas é perigosa", afirmou 
a líder do BE, notando 
que o documento "não 
tem a clareza das decla-
rações da ministra que 
diz que quer proteger o 
Serviço Nacional de 
Saúde do negócio priva-
do". Também o secretá-
rio-geral do PCP, jeróni-
mo Martins, reúne hoje 
com profissionais de 
saúde sobre o tema. 
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Mário Centeno está recetivo a alterações na proposta 

Créditos fiscais dos 
bancos podem lesar 
o Estado no futuro 

Governo avançou com reconhecimento das imparidades, 
ajudando o setor financeiro a pagar menos imposto 

Elisabete Tavares 
elisabete.tavazes@dinheirovivo.pt  

IRC  A proposta de lei aprova-
da pelo Governo que autori-
za os bancos a abaterem im-
paridades em sede de IRC 
deixa de fora o maior "bolo" 
de créditos fiscais da Banca 
que podem lesar o Estado 
nos próximos anos. 

O valor de ativos por im-
postos diferidos registados 
nas contas dos principais 
bancos é próximo de nove 
mil milhões de euros. Um 
valor que poderá ser usado 
parcialmente para abater à 
fatura fiscal. O "rombo" para 
o Estado pode ser de milha-
res de milhões de euros, mas 
o tema é sensível - mexe 
com as contas e com os rá-
cios de capital dos bancos. 

Para já, a proposta de lei 
aprovada no Conselho de 
Ministros, na última sema-
na, permite aos bancos de-
duzirem no IRC as perdas 
que registarem com crédi-
tos, pagando menos impos-
to. O diploma pretende 
aproximar a forma como são 
tratadas as perdas em ter-
mos contabilísticos e fiscais. 
Impede, assim, que os ban-
cos continuem a gerar ativos 
por impostos diferidos. Mas 
não toca nos direitos adqui-
ridos pelos bancos no passa-
do, antes de 2016, quando 
acabou o regime criado pelo 
Governo de Passos Coelho 
relativo aos créditos fiscais. 

TRANSIÇÃO DE CINCO ANOS 

O novo regime cria um pe-
ríodo de transição de cinco 
anos para a Banca se adaptar 
às novas regras. E prevê 
"ainda regras disciplinado-
ras para as perdas por impa-
ridade registadas nos perío-
dos de tributação com início 
anterior a 1 de janeiro de 
2019, e ainda não aceites fis-
calmente". 

Mas o novo regime, se pas-
sar no Parlamento, não  

abrange os direitos adquiri-
dos pelos bancos antes de 
2016, que constituem, se-
gundo o BE, "o maior bolo 
de créditos fiscais, que po-
derão ser usados pelos ban-
cos". Os bloquistas estão 
preocupados com a situação 
devido ao impacto que pode 
ter de perdas de receíta fis-
cal para o Estado e exposi-
ção à Banca. "Estamos preo-
cupados e a analisar o 
tema", disse Mariana Mor-
tágua, do BE. 

O Ministério das Finanças, 
liderado por Mário Cente-
no, afirmou ao JN/DV que 
os créditos fiscais acumula-
dos até 2016 não são abran-
gidos pelo novo regime. E 
sublinhou que a proposta de 
lei aprovada "será enviada 
ao Parlamento e que poderá 
ouvir as entidades que en-
tender e introduzir as alte-
rações que considerar rele-
vantes". Portanto, "esta não 
é necessariamente a versão 
final". e 

IMPACTOS 

Estado em apuros 
Para o Estado, além do im-
pacto negativo do crédito 
fiscal na receita, pode ha-
ver uma outra consequên-
cia. Se o banco tiver resul-
tados negativos, parte dos 
ativos por impostos diferi-
dos são pagos pelo Estado, 
recebendo este em contra-
partida direitos de conver-
são em capital social do 
banco - direitos no valor 
do crédito tributário acres-
cido de 10%. 

Banca cautelosa 
Da parte da Banca, para já 
não há comentários. A As-
sociação Portuguesa de 
Bancos indicou que só se 
vai pronunciar depois de 
conhecer o diploma, cujos 
detalhes não foram ainda 
divulgados. 
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Negociação com 
os professores em 
"tempo oportuno» 

EDUCAÇÃO  O ministro da Educa-
ção reafirmou que a convocação 
de nova reunião negocial com os 
sindicatos de professores sobre re-
cuperação do tempo de serviço 
congelado será feita "atempada e 
oportunamente". "Já o disse e vol-
to a repetir que cumpriremos o 
Orçamento do Estado", afirmou 
Tiago Brandão Rodrigues. Na se-
mana passada, os professores 
anunciaram que, perante a ausên-
cia de resposta do Governo, vão 
manifestar-se depois de amanhã 
em Lisboa.. 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,47 x 8,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78683196 22-01-2019

PS Guarda 
pede reversão 
da privatização 
dos CTT 
PoLtricA O PS Guarda ape-
lou à reversão da privatiza-
ção dos CTT por parte do 
Governo. Esta federação 
distrital fez saber que, des-
de a primeira hora, tem so-
licitado a intervenção do 
Governo no sentido de 
evitar "uma tremenda in-
justiça para as populações 
dos concelhos com menor 
densidade populacional, 
na sua grande maioria, no 
interior do país". 

Página 9



A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 9,48 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78683501 22-01-2019

Secundária a 
meio gás por falta 
de funcionários 
Pais em protesto denunciam falhas na escola 
Inês de Castro e exigem mais contratações 

Pais concentraram-se ontem à porta da escola 

GALA  Casas de banho fecha-
das, um bar encerrado e a re-
prografía a funcionar a meio 
gás são algumas das conse-
quências da falta de funcio-
nários na Secundária Inês de 
Castro, em Gaia. Descon-
tentes, os pais concentra-
ram-se ontem à porta da es-
cola para reivindicar a con-
tratação de mais auxiliares. 

"Tem sido um caos. Ano 
após ano, temos vindo a per-
der funcionários, o que pre-
judica o bom funcionamen-
to da escola. Não é possível 
chegar ao final do dia apenas 
com um funcionário nos 
átrios", criticou Vítor Perei-
ra, da associação de pais, 
acusando o Governo de não 
se "precaver" quando apro-
vou a reposição das 35 horas 
semanais para a função pú-
blica. 

"Temos três funcionários 
de baixa e uma de permuta 
que ainda não foi substituí-
da, sendo que a maioria dos 
operacionais tem mais de 
55 anos", lamentou. 

FALTA SEGURANÇA 

De acordo com Vítor Perei-
ra, a Secundária Inês de Cas-
tro tem cerca de 1300 alu-
nos, do 7? ao 12.º ano de es-
colaridade, sendo que 47 es-
tudantes têm necessidades 
educativas especiais. 

"Há meninos que depen-
dem de um funcionário para 
ir à casa de banho ou para se 
deslocarem à cantina", sa-
lientou Vítor Pereira. 

A filha de Carlos Meireles  

é um desses casos. Frequen-
ta o 12? ano e tem estenose 
imperfeita, mais conhecida 
como a doença dos ossos de 
vidro. "Tem sido uma luta 
diária porque ela necessita 
de acompanhamento. 
Quando não há funcioná-
rios, são os próprios profes-
sores e os colegas que a aju-
dam", contou, lamentando 
a "falta de segurança". 

"Já passei muitas horas na 
escola por falta de funcioná-
rios. A minha filha pode es-
tar a entrar numa casa de ba-
nho e ser abalroada pelos co-
legas que passam a correr. 
Nunca tenho a certeza de 
que ela está segura", assina-
lou Carlos Meireles. • M. s. 

TUTELA 

Ministério da 
Educação em 
busca de solução 

O Ministério da Educa-
ção garantiu ao JN que 
está a acompanhar a si-
tuação da Escola Secun-
dária Inês de Castro, 
"no sentido de poder 
ser encontrada uma so-
lução", sem adiantar 
prazos para a resolução 
das falhas apontadas pe-
los pais. Os encarrega-
dos de educação estão 
preocupados com a falta 
de funcionários. 
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TEMIDO ADMITE 
ALTERAÇÕES 

A ministra da Saúde pediu 
ontem aos deputados que 
pensem no futuro quando 
debaterem na quarta-feira a 
proposta de Lei de Bases 
para a Saúde. Marta Temido 
admitiu que a proposta pos-
sa ser melhorada, mas pediu 
sentido de responsabilidade 
aos parlamentares. ■ 
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Segurança Social alerta para 
novas regras dos recibos verdes

Nos últimos dias, a Segurança Social 

tem enviado emails e SMS aos traba-

lhadores independentes a alertá-los 

de que tem de ser registar na Segu-

rança Social Directa, para poderem 

entregarem a sua declaração trimes-

tral de rendimentos. A mensagem 

tem como objectivo evitar que fa-

lhem o prazo de 31 de Janeiro previs-

to no novo regime, mas está a gerar 

dúvidas junto dos trabalhadores por 

conta de outrem que também pas-

sam recibos verdes.

O novo regime contributivo dos 

recibos verdes aplica-se desde o 

início de Janeiro e traz novas obri-

gações, em particular para os traba-

lhadores por conta de outrem que 

também passam recibos verdes. Na 

Registo na Segurança Social Directa é essencial para entregar declaração até 31 de Janeiro. Trabalhadores 
por conta de outrem que também passem recibos verdes acima de 1743 euros têm novas obrigações

total de 5000 euros de recibos ver-

des não terá de apresentar declara-

ção porque o rendimento relevante 

médio mensal é de 1166 euros (infe-

rior aos 1743 euros).

Pedro (nome fi ctício) encaixa no 

último caso e foi uma das pessoas 

que na semana passada recebeu a 

mensagem da Segurança Social no 

telemóvel. Tem um emprego fi xo 

e, de vez em quando, passa recibos 

verdes, mas como o que recebe pelo 

trabalho independente é muito in-

ferior ao limite de 1743 euros tinha 

ideia de que estaria livre das novas 

obrigações. Quando recebeu a men-

sagem no seu telemóvel fi cou bara-

lhado, achando que afi nal teria de 

apresentar a declaração.

Pedro não terá de apresentar de-

claração, porque entra na categoria 

dos isentos. Porém, e caso tenham 

dúvidas, os trabalhadores por conta 

Trabalho 
Raquel Martins

ao rendimento do acto isolado”.

Com a entrada em vigor do novo 

regime, os trabalhadores indepen-

dentes (que não estejam isentos e 

que não tenham optado pelo regime 

de contabilidade organizada) têm 

de entregar no site da Segurança 

Social Directa a declaração de ren-

dimentos de três em três meses. A 

primeira tem de ser submetida até 

31 de Janeiro e as seguintes devem 

ser entregues em Abril, Julho e Ou-

tubro. 

Desconto mínimo
A declaração trimestral é obriga-

tória e abrange também os traba-

lhadores independentes que não 

tiveram qualquer rendimento de 

recibos verdes. 

Uma pessoa que, por exemplo, 

nos últimos três meses de 2018 não 

teve rendimentos terá de submeter a 

declaração até 31 de Janeiro e, neste 

caso, o sistema vai determinar que 

nos três meses seguintes (Fevereiro, 

Março e Abril) terá de descontar o 

mínimo de 20 euros.

Se continuar sem receber, o me-

lhor será fechar a actividade, porque 

caso contrário continuará obriga-

do ao pagamento da contribuição 

mínima e só ao fi m de 12 meses o 

sistema assume que o trabalhador 

fi ca isento. 

Além de aproximar as contribui-

ções do rendimento efectivamen-

te recebido, o novo regime prevê 

uma redução da taxa de desconto 

de 29,6% para 21,41% (no caso dos 

independentes que são empresários 

em nome individual passa de 34,75% 

para 25,17%) e novas obrigações pa-

ra as empresas que contratam pres-

tações de serviços. 

Até agora, eram obrigadas a des-

contar 5% para a Segurança Social 

as entidades contratantes que, no 

mesmo ano civil, representassem 

mais de 80% do rendimento total 

de um trabalhador a recibo verde. 

Com o novo regime, estas entidades 

passam a descontar 10%, enquanto 

as entidades responsáveis por um 

nível de rendimento entre os 50% 

e os 79%, e que não descontavam, 

pagam uma contribuição de 7%. 

prática, os trabalhadores nesta situ-

ação e que tiveram um rendimento 

relevante de recibos verdes acima 

de 1743 euros mensais (quatro vezes 

o IAS — Indexante de Apoios Sociais) 

no trimestre anterior terão de entre-

gar a declaração trimestral e deixam 

de estar isentos de contribuições pa-

ra a Segurança Social.

É o caso, por exemplo, de uma 

pessoa que tem um trabalho fi xo e 

que no último trimestre de 2018 pas-

sou recibos verdes de 8000 euros (a 

que corresponde a um rendimento 

relevante de 5600 euros). Como 

o rendimento médio mensal é de 

1866,67 euros mensais (acima dos 

quatro IAS), terá de pagar contribui-

ções, mas a taxa só incidirá sobre 

123,63 euros (a diferença entre os 

1866,67 euros e os 1743 euros).

Já um trabalhador por conta de 

outrem que passe, no trimestre, um 

raquel.martins@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO

Mensagem está a gerar dúvidas junto dos trabalhadores por conta de outrem que também passam recibos verdes

de outrem que acumulam trabalho 

independente podem sempre efec-

tuar uma simulação na sua área pes-

soal da Segurança Social Directa. 

Fonte do Governo explica que 

quando o trabalhador introduz os 

rendimentos de recibos verdes o 

sistema avisa se tem ou não de sub-

meter a declaração. 

Outra dúvida que tem surgido é 

se quem passa um acto único que 

ultrapasse o limite de 1743 euros é 

obrigado a apresentar a declaração 

à Segurança Social. 

Ana Duarte, da equipa fi scal da 

consultora PwC, assegura que não. 

“Os contribuintes que efectuem ac-

tos isolados não estão abrangidos 

pelo regime de Segurança Social 

dos trabalhadores independen-

tes”, explica, “pelo que não têm 

obrigação de apresentar a declara-

ção e de contribuir relativamente 
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Davos arranca sem estrelas e 
num ambiente cada vez mais frio

ARND WIEGMANN/REUTERS

Segurança reforçada para um fórum centrado no mundo “não anglófono” 

Há quase meio século que os prin-

cipais líderes mundiais, magnatas 

de várias áreas, cientistas e acadé-

micos dão um salto a Davos (Suíça), 

todos os anos, para discutirem de 

que forma podem contribuir para o 

ambicioso objectivo do Fórum Eco-

nómico Mundial: fazer um mundo 

melhor. Mas este ano, dos Estados 

Unidos a França, passando pelo 

Reino Unido, alguns desses líderes 

vão fi car em casa a resolver assuntos 

que consideram ser mais urgentes 

do que o futuro da globalização, o 

combate às alterações climáticas ou 

a inteligência artifi cial.

No ano passado, a cimeira de 

Davos fi cou marcada pela presen-

ça do Presidente norte-americano, 

Donald Trump, cujos passos e pala-

vras foram acompanhados como se 

se tratasse de uma estrela de rock. 

Por essa altura, apesar das tensões 

políticas, ainda não faltava quem 

olhasse para o presente e para o fu-

turo com optimismo.

“Acho que o contexto actual é 

excepcionalmente favorável”, dis-

se o presidente executivo do Credit 

Suisse, Tidjane Thiam, no primeiro 

dia da cimeira em 2018. “Temos um 

crescimento síncrono, com os Es-

tados Unidos, a China e a Europa a 

andarem bem.”

Um ano depois, o vice-director 

do FMI, David Lipton, faz uma ava-

liação muito diferente. “Não há ne-

nhuma garantia de que as actuais 

defesas fi nanceiras serão sufi cien-

tes para evitar que uma recessão se 

transforme numa nova grande crise 

sistémica”, disse o responsável na 

semana passada.

Em 2018, Donald Trump aprovei-

tou a cimeira que mais representa a 

globalização para reafi rmar que a sua 

América está em primeiro lugar.

“O mundo está a testemunhar o 

ressurgimento de uma América forte 

e próspera”, disse o Presidente nor-

te-americano no ano passado, num 

discurso que foi também uma espé-

cie de apresentação de vendas: “Vol-

támos a ser competitivos e a Améri-

ca está aberta para fazer negócios.”

Theresa May, não encontrou tem-

po na agenda para passar pela ne-

ve de Davos. Ainda assim, o Reino 

Unido não foi tão radical como os 

Estados Unidos: se nada de ainda 

mais dramático se passar na saga 

do “Brexit”, Londres enviará uma 

comitiva liderada pelo responsável 

das Finanças, Philip Hammond.

Outro dos principais líderes po-

líticos que decidiram manter-se 

longe de Davos este ano foi o Presi-

dente francês, Emmanuel Macron. 

Uma ausência explicada pela ne-

cessidade de fi car no país a tratar 

do debate nacional provocado pelo 

movimento dos Coletes Amarelos, 

cujos protestos chegaram no sába-

do passado ao 10.º fi m-de-semana 

consecutivo.

De fora da lista de participantes 

estão também fi guras como o pri-

meiro-ministro do Canadá, Justin 

Trudeau, o chefe do Governo india-

no, Narendra Modi, e o Presidente 

da Argentina, Mauricio Macri.

“O mundo não pára”, disse ao 

Wall Street Journal Adrian Monck, 

chefe de comunicações do fórum — e 

as ausências vão permitir centrar a 

agenda no mundo não anglófono. 

No meio de tantos lugares va-

zios, e apesar de estarem na cidade 

60 chefes de Estado e de governo 

(o português António Costa, por 

exemplo), as atenções viram-se para 

o recém-eleito Presidente do Brasil, 

Jair Bolsonaro, que vai a Davos apre-

sentar a sua “agenda liberalizante 

para a economia, tratando de priva-

tizações e reforma da Previdência”, 

segundo o jornal Folha de S. Paulo.

No arranque do Fórum Económi-

co Mundial, hoje, Jair Bolsonaro é o 

primeiro chefe de Estado a discursar 

e leva na bagagem uma agenda ex-

tensa e uma comitiva de peso.

Ao contrário das habituais 48 ho-

ras que os líderes políticos dispen-

sam ao fórum mundial, o Presidente 

brasileiro vai fi car na cidade suíça 

durante os quatro dias, de hoje a 

sexta-feira, depois de ter chegado 

na segunda-feira a Zurique. Com ele 

viajaram três ministros, dois conse-

lheiros e o seu fi lho Eduardo Bolso-

naro, deputado federal.

Donald Trump, Theresa May e Emmanuel Macron fi cam em casa a tratar de crises políticas internas, num 
momento em que as previsões internacionais assumem um tom mais pessimista do que no ano passado

Globalização
Alexandre Martins

FMI corta crescimento da zona euro 

O 
Fundo Monetário 
Internacional reviu ontem 
em baixa as previsões 
de crescimento para a 

economia mundial, com o pior 
desempenho esperado para a 
zona euro a ser a principal causa 
para o pessimismo revelado.
Na actualização do World 
Economic Outlook (WEO) que 
foi apresentado na abertura dos 
encontros de Davos (e que não 
conta com novas previsões para 
Portugal), o FMI retira 0,2 
pontos percentuais à sua 
previsão de crescimento 
da economia mundial 
este ano que passa de 
3,7% para 3,5%. Deste 
modo, depois do 
crescimento de 
3,8% em 2017 e 
de 3,7% em 2018, 
irá prolongar-se 

a tendência de abrandamento a 
que se tem assistido no globo. 
É na zona euro que o FMI 
(liderado por Christine Lagarde) 
encontra mais motivos para 
ficar menos optimista. A 
projecção de crescimento para 
2019 foi revista de 1,9% para 
1,6%, afectada pelos resultados 
bastante mais fracos da 
Alemanha (1,3%, em vez de 1,9%) 
e da Itália (0,6%, em vez de 1%). 
O FMI explica que a diferença 

face às previsões de Outubro 
(então já revistas em baixa) 
“reflecte o efeito dos 
resultados mais fracos 
registados na segunda 

metade de 2019, incluindo 
na Alemanha” e “na Itália, 
onde as preocupações 
com os riscos financeiros 

e orçamentais afectaram a 
procura interna”. Sérgio Aníbal

alexandre.martins@publico.pt

Um ano depois, a América forte e 

próspera mergulhou mais fundo na 

crise política que tem paralisado o 

diálogo entre o Congresso e a Casa 

Branca, com 25% das agências e de-

partamentos públicos parcialmente 

encerrados, e Trump decidiu fi car 

em Washington.

Mas a ausência norte-americana 

não se fi ca apenas pelo Presiden-

te — na sexta-feira passada, a Casa 

Branca anunciou o cancelamento da 

viagem de toda a comitiva política, 

que era liderada pelo secretário do 

Tesouro, Steve Mnuchin.

“Brexit” e Coletes 
Se nos Estados Unidos foi a discus-

são interna sobre a possível cons-

trução de um muro na fronteira 

com o México que afastou o Presi-

dente de Davos, no Reino Unido o 

obstáculo é ainda maior e chama-

se “Brexit”.

Depois de a proposta de acordo 

entre o Governo britânico e a União 

Europeia ter sofrido uma derrota 

histórica no Parlamento, na sema-

na passada, a primeira-ministra, 
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Uma reversão da privatização dos 

CTT teria de passar pela Direcção-

Geral da Concorrência da União 

Europeia. Isto porque os CTT de-

têm uma licença bancária e, caso 

o Governo quisesse avançar com a 

entrada no capital da empresa, teria 

de ter luz verde das instituições eu-

ropeias, salientou ao PÚBLICO o co-

ordenador da bancada parlamentar 

do PS para os assuntos económicos, 

Carlos Pereira.

A injecção de dinheiros públicos 

num banco só poderia ocorrer em 

circunstâncias excepcionais, como 

o que sucedeu com o BPN. “À parti-

da, teria de ser este o procedimen-

to, o que se traduz num constran-

gimento muito grande. Seria muito 

complicado, quase impossível”, ex-

plica o deputado.

Dentro do PS, existem vários sec-

tores que reclamam a reversão ou a 

nacionalização dos CTT, por consi-

derarem que a empresa privatizada 

em 2014 não assegura todos os ser-

viços de igual forma pelo país.

Depois do Porto ou Vila Real, tam-

bém ontem o PS da Guarda tomou 

posição pública, pedindo em comu-

nicado que o “Governo socialista, 

liderado por António Costa, impeça 

a concretização de uma tremenda 

injustiça para as populações dos 

Estado teria de pedir 
autorização a Bruxelas 
para entrar nos CTT

concelhos com menor densidade 

populacional, localizados, na sua 

grande maioria, no interior do pa-

ís, mesmo que tal implique uma re-

versão da privatização dos CTT”. 

O Governo, porém, manteve-se em 

silêncio.

“A questão que se coloca não é 

se somos ou não favoráveis mas se 

temos condições para isso”, res-

pondeu o deputado Carlos Perei-

ra, questionado sobre se é ou não 

a favor da reversão. No Parlamento, 

aguardam votação um projecto de 

lei do PCP e um projecto de resolu-

ção de Os Verdes sobre a nacionali-

zação e reversão, respectivamente. 

O PS, tal como fez em 2018, deverá 

votar contra. “O grupo parlamentar 

tem consciência de que há críticas, 

um relatório da Anacom, mas há 

questões que devem ser profunda-

mente analisadas”, sublinha o de-

putado socialista.

Ontem, na TSF, o director de co-

municação dos CTT, Miguel Salema 

Garção, recusou-se a comentar “as-

suntos políticos”, mas deixou um 

recado  ao poder político e aos re-

guladores: “Com o evoluir das enco-

mendas [do negócio], os operado-

res postais na Europa têm iniciado 

um caminho de maior agilização em 

relação aos critérios [que têm de ser 

cumpridos pelos operadores]. Em 

Portugal, o que se assiste é precisa-

mente ao contrário.”

Os CTT foram privatizados pelo 

Governo do PSD-CDS há cinco anos, 

sendo que a actual concessão termi-

na em 2020. Este processo foi muito 

criticado pelo PS, que diz hoje estar 

“de mãos atadas”.

Correios
Helena Pereira

O facto de os CTT serem 
detentores de uma licença 
bancária obrigaria a 
parecer da Direcção-Geral 
da Concorrência

NUNO FERREIRA SANTOS

O Governo não quis comentar críticas de socialistas

helena.pereira@publico.pt Página 14
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Empresa chinesa avançou 
para tribunais alegando 
incumprimento p44

Quatro detidos. No centro 
de Lisboa, confrontaram-
se polícias e moradores do 
Bairro da Jamaica p16

José Almeida Serra sai do 
grupo com vários avisos, 
alertando contra um “BES 
do mutualismo” p23

Um ex-membro do conselho 
de jurisdição do PSD queixa-
se do presidente na reunião 
do conselho nacional p8

Movimento para 
classifi cação da Arrábida 
espera que interesse do 
Estado seja defendido p12

Estado tem 
de reclamar 
os terrenos 
da Arrábida

Ledman 
rescindiu com 
II Liga e quer 
indemnização

Paulo Mota 
Pinto ameaçado 
de “destituição” 
do cargo

A história de 
um confronto 
na Avenida 
da Liberdade

Tomás Correia 
despede o antigo 
número dois 
no Montepio

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Estado teria de pedir autorização 
a Bruxelas para entrar nos CTT
Vários dirigentes socialistas apelam a António Costa para reverter a privatização dos Correios. 
Mas, como hoje os CTT são um banco, o processo teria de passar pela Comissão Europeia Política, 13

Televisão 
Conan 
O’Brien 
vai ser 
reduzido 
a metade
Cultura, 34

Saúde
Demência vascular é mais 
comum em Portugal do 
que a doença de Alzheimer
Ciência, 32

Música
Os 16 temas concorrentes 
ao Festival da Canção já 
se podem ouvir por aí
Cultura, 35
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“BREXIT”

Theresa May sem 
plano B nem qualquer 
solução para sair 
do impasse e da 
União Europeia

D
epois do contundente 

chumbo no Parlamento, 

na semana passada, do 

acordo para uma saída 

ordenada do Reino Unido 

da União Europeia que 

negociou com Bruxelas, Theresa 

May viu-se obrigada a regressar à 

Câmara dos Comuns para afi rmar 

que “fi cou claro que a abordagem 

do Governo tinha de mudar”. “E 

mudou”, garantiu, no dia em que 

deveria apresentar uma alternati-

va ao seu plano fracassado para o 

“Brexit”. No entanto, daí saiu pouca 

matéria para os negociadores traba-

lharem e o impasse mantém-se.

A primeira-ministra apresentou 

apenas as linhas gerais do que será 

a sua estratégia daqui para a fren-

te: não vai pôr de lado o cenário 

de um “Brexit” sem acordo; não 

quer nem um segundo referendo 

nem um adiamento da aplicação do 

Artigo 50.º; quer dar mais voz ao 

Parlamento nas negociações com 

a UE; quer levar a Bruxelas as pre-

ocupações dos deputados sobre o 

chamado “backstop” para evitar a 

reposição da fronteira entre a Ir-

landa e a Irlanda do Norte; e quer 

ainda revogar a taxa aplicada aos 

cidadãos europeus que queiram 

permanecer no Reino Unido depois 

do “Brexit”.

Essa acabou por ser a única me-

dida concreta do seu aguardado 

discurso, que em vez de desfazer 

as dúvidas apenas veio alimentar 

a incerteza. Mas a revogação da ta-

xa de 65 libras (cerca de 73 euros) 

aplicada aos cidadãos da UE que 

queiram regularizar o seu estatuto 

de residente no Reino Unido após o 

“Brexit” foi vista como uma conces-

são — à oposição e também a Bruxe-

las — e não como uma solução.

As restantes propostas levaram 

a que a oposição em bloco, e espe-

cialmente Jeremy Corbyn, o líder 

do Partido Trabalhista que recusou 

reunir-se com May enquanto esta 

não descartasse categoricamente a 

possibilidade do no deal, defendes-

se que nada mudou na posição do 

Governo relativamente aos termos 

da saída da UE. Corbyn classifi cou 

os encontros da primeira-ministra 

com os restantes partidos como 

uma “farsa”.

“É responsabilidade do Gover-

no negociar, mas também é minha 

responsabilidade ouvir toda a gen-

te”, disse May, comprometendo-se 

a informar os deputados de todos 

os partidos sobre o andamento 

das negociações com Bruxelas. O 

único problema deste raciocínio 

da líder conservadora britânica é 

que os seus interlocutores do lado 

europeu insistem que as negocia-

ções estão fechadas: “Passámos 18 

meses numa negociação complexa 

e difícil que resultou num acordo 

May regressou ao Parlamento depois do chumbo do acordo. 
Comprometeu-se a dar mais voz à câmara, revogou a taxa 
aplicada aos europeus que quiserem permanecer depois 
do “Brexit” e não abdicou das suas “linhas vermelhas”

Manuel Louro
e Rita Siza, Bruxelas

mecanismo de salvaguarda inserido 

no acordo de saída para assegurar 

que não voltará a haver uma frontei-

ra física a separar as duas Irlandas, 

que é o centro de todas as discór-

dias no Parlamento britânico, May 

disse apenas que vai “considerar 

como se pode cumprir com as obri-

gações do povo da Irlanda do Norte 

e da Irlanda de forma a conseguir 

o maior apoio possível da Câmara 

[dos Comuns], e depois levar essas 

conclusões de volta à UE”.

Uma frase que explica pouco, mas 

que serviu para May desmentir as 

notícias avançadas pelos media bri-

tânicos sobre a intenção de Londres 

reabrir negociações com Belfast so-

bre o Acordo de Sexta-Feira Santa, 

que pôs fi m a décadas de violência 

sectária na Irlanda do Norte. Em 

Bruxelas, o seu ministro dos Ne-

gócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, 

afastou liminarmente essa hipótese. 

“O Reino Unido continua totalmen-

te comprometido com o Acordo de 

29
de Março, dia em que a saída 
do Reino Unido da União 
Europeia é consumada caso 
o acordo entre as duas partes 
seja aprovado primeiro pelo 
Parlamento britânico e depois 
pelo Parlamento Europeu

detalhado para a saída do Reino 

Unido que já todos dissemos que 

não está aberto a renegociação”, 

repetiu o vice- primeiro-ministro ir-

landês, Simon Coveney, que ontem 

esteve reunido em Bruxelas com o 

negociador da UE para o “Brexit”, 

Michel Barnier, e com os restantes 

ministros dos Negócios Estrangei-

ros europeus.

Sobre o chamado “backstop”, o 
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Sexta-feira Santa e o processo de 

paz na Irlanda”, garantiu.

O plano de Theresa May para 

resolver o imbróglio em torno do 

“backstop” será então ouvir as dife-

rentes opiniões no Parlamento, es-

pecialmente a dos norte-irlandeses 

do Partido Unionista Democrático 

(DUP) que sustentam a sua maioria 

de Governo, de modo a tentar en-

contrar uma forma de aprovar um 

acordo em Westminster. “Seremos 

fl exíveis e imaginativos”, prometeu 

Hunt, que disse em Bruxelas que a 

primeira-ministra não poderia ig-

norar “as preocupações expressas 

pelos deputados”, nem desistir de 

conquistar concessões aos nego-

ciadores europeus.

Votar somente emendas
Em nome dos 27, Michel Barnier já 

se mostrou disponível para rever a 

posição da UE sobre os termos da 

relação futura entre os dois blocos 

após o “Brexit”, mas apenas no ca-

so de uma alteração das condições 

apresentadas pelo Reino Unido du-

rante as negociações. Mas ontem 

May mostrou-se mais uma vez ir-

redutível nas suas “linhas verme-

lhas”: a primeira-ministra não tira 

de cima da mesa o cenário de um 

“Brexit” sem acordo e não quer 

sequer ouvir falar em segundo re-

ferendo ou em adiamento da apli-

cação do Artigo 50.º, que atira o 

Reino Unido para fora da UE a 29 

de Março.

Segundo explicou, a única for-

ma de evitar um no deal é, pre-

cisamente, alcançar um acordo. 

“A outra forma é revogar o Artigo 

50.º, o que signifi ca fi car na UE”, 

acrescentou. A extensão do prazo 

de negociações não é uma solução, 

prosseguiu. “É muito improvável 

que a UE simplesmente concorde 

adiar a aplicação do Artigo 50.º 

sem um plano sobre como vamos 

aprovar um acordo”.

Sem uma alternativa concreta ao 

acordo chumbado por 230 votos 

na semana passada — naquela que 

foi a maior derrota de um governo 

em Westminster —, Downing Street 

decidiu que a votação que estava 

marcada para dia 29 deste mês se-

rá apenas para as emendas que os 

deputados queiram acrescentar à 

moção fi nal do Governo.

Ontem, May 
não apresentou 
um plano B, 
limitando-se 
a dar conta 
daquela que será 
a sua estratégia 
daqui para a 
frente

manuel.louro@publico.pt
r.siza@publico.pt

Portugal facilita entrada de britânicos

A
penas 46 mil dos cerca 
de 300 mil portugueses 
que actualmente vivem e 
trabalham no Reino Unido 

já cumpriram as formalidades 
administrativas exigidas pelas 
autoridades britânicas para 
verem reconhecido o seu 
estatuto legal de residente 
no país. Mas segundo notou 
o ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, os emigrantes 
portugueses no Reino 
Unido não precisam de 
entrar em pânico, uma 
vez que o prazo para a 
legalização só termina em 
Dezembro de 2020. 
E muito em breve 
(no mês de Abril, 

espera) deverá estar já em 
“pleno funcionamento” um 
novo procedimento de registo 
bastante simplificado, que 
permitirá completar o pedido 
de reconhecimento do direito a 
permanecer no país em cerca de 
15 minutos. 

O ministro disse que os cerca 
de 40 mil cidadãos britânicos 
que residem em Portugal e 

queiram continuar no país após 
o “Brexit” têm garantido um 
processo administrativo tão 
ou mais simples para verem 
reconhecido o seu estatuto 
de residente permanente. 

Santos Silva assegurou 
que o plano de 

contingência 
desenhado 

pelo Governo prevê os recursos 
necessários para lidar com 
os pedidos que vierem a ser 
apresentados — e que não 
deverão sobrecarregar os 
serviços do Estado, até porque 
mais de 23 mil britânicos já têm 
o seu registo completo junto 
do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras.

Quanto aos milhares de turistas 
britânicos que mensalmente 
aterram nos aeroportos de Faro 
e do Funchal, Santos Silva disse 
que mesmo na eventualidade 
de um “Brexit” sem acordo, não 
estarão sujeitos aos mesmos 
procedimentos dos cidadãos de 
países terceiros à entrada em 
Portugal. “Terão à sua espera um 
canal dedicado”, afirmou. R.S.

O QUE ELES DIZEM

Este é o momento 
para Londres falar, não 
nós. Apenas devemos 
recordar que o backstop 
faz parte do acordo 
de saída e como tal é 
inegociável

Margaritis Schinas
Porta-voz da Comissão 
Europeia

As pessoas que vivem 
na Irlanda precisam 
dessa garantia e foi por 
isso que acordámos 
um mecanismo de 
salvaguarda, para que em 
nenhuma circunstância a 
consequência do “Brexit” 
seja o reaparecimento da 
fronteira
Simon Coveney
Vice-primeiro-ministro da 
Irlanda

O Reino Unido continua 
comprometido com o 
Acordo de Sexta-feira 
Santa. Mas temos o 
dever de transmitir as 
preocupações expressas 
no Parlamento sobre o 
backstop. Queremos ser 
flexíveis e imaginativos
Jeremy Hunt
Ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Reino Unido

Se o Reino Unido alterar 
as suas condições, 
haverá espaço ao 
reexame do acordo
Augusto Santos Silva
Ministro dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal

Santos

e 

em

queiram contin
o “Brexit” têm
processo ad
ou mais sim
reconhecid
de resident

Santos Si
que

c
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Empresa chinesa avançou 
para tribunais alegando 
incumprimento p44

Quatro detidos. No centro 
de Lisboa, confrontaram-
se polícias e moradores do 
Bairro da Jamaica p16

José Almeida Serra sai do 
grupo com vários avisos, 
alertando contra um “BES 
do mutualismo” p23

Um ex-membro do conselho 
de jurisdição do PSD queixa-
se do presidente na reunião 
do conselho nacional p8

Movimento para 
classifi cação da Arrábida 
espera que interesse do 
Estado seja defendido p12

Estado tem 
de reclamar 
os terrenos 
da Arrábida

Ledman 
rescindiu com 
II Liga e quer 
indemnização

Paulo Mota 
Pinto ameaçado 
de “destituição” 
do cargo

A história de 
um confronto 
na Avenida 
da Liberdade

Tomás Correia 
despede o antigo 
número dois 
no Montepio

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Estado teria de pedir autorização 
a Bruxelas para entrar nos CTT
Vários dirigentes socialistas apelam a António Costa para reverter a privatização dos Correios. 
Mas, como hoje os CTT são um banco, o processo teria de passar pela Comissão Europeia Política, 13

Televisão 
Conan 
O’Brien 
vai ser 
reduzido 
a metade
Cultura, 34

Saúde
Demência vascular é mais 
comum em Portugal do 
que a doença de Alzheimer
Ciência, 32

Música
Os 16 temas concorrentes 
ao Festival da Canção já 
se podem ouvir por aí
Cultura, 35
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Em entrevista, Mário 
Nogueira revela 
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Presidente deu 
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dá votos”
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Deputado do PS e médico

1. 
A actual Lei de Bases da 

Saúde (LBS), aprovada 

em 1990 com apoio 

restrito aos votos do 

PSD e do CDS, carece 

— por necessidade 

de actualização e de 

clarifi cação — de uma 

profunda revisão, dando 

lugar a uma nova lei de 

bases moderna para melhorar o 

sistema de saúde ao serviço do 

país.

Embora no início deste 

processo de revisão nem todas 

as forças políticas representadas 

na Assembleia da República (AR) 

convergissem sobre a necessidade 

de revisão (sintomaticamente, 

várias vozes do PSD e do CDS 

invocaram a actualidade e 

sufi ciência da lei em vigor), assistiu-

se, entretanto, a uma evolução 

de posições, verifi cando-se agora 

ampla coincidência quanto a 

essa necessidade, atendendo ao 

espectro de propostas de revisão 

apresentadas (Governo, PSD, BE, 

CDS e PCP).

Numa lei com a natureza de lei 

de bases, que reclama consenso 

alargado na sua aprovação 

para garantir longevidade 

normativa e estabilidade de 

políticas estruturais, o amplo 

reconhecimento da necessidade de 

revisão e do SNS como pilar central 

do sistema de saúde constituem 

ponto de partida positivo. Mas, 

em função da história do SNS ao 

longo de 40 anos, que nem sempre 

contou com apoio franco (para não 

dizer oposição) de certas forças 

políticas, será que estamos perante 

uma genuína confl uência de 

posições quanto ao desígnio do SNS 

na prestação de cuidados de saúde, 

agora favorecedora de consensos 

políticos alargados ao invés da lei 

de 1990? 

2. Em função do teor das 

propostas que deram entrada 

na AR, serão três os tópicos 

principais para que tenderá 

maior foco no debate — o papel 

e relevância do SNS, a relação 

público-privado-social e as 

parcerias público-privado — e 

em relação aos quais será mais 

problemática a possibilidade de 

alcançar consensos alargados. 

Com efeito, as soluções constantes 

das propostas são muito 

diferentes e, até, antagónicas, 

podendo ser classifi cadas em 

três modelos distintos: modelo 

de base concorrencial-liberal (de 

concorrência entre sectores 

público, privado e social), modelo 

de base estatizante (com prestação 

tendencialmente única no SNS), 

modelo de base pública (centrado 

no SNS com admissibilidade de 

cooperação regulada com restantes 

sectores).

A proposta do PSD, não obstante 

indique a relevância do SNS 

no sistema de saúde (embora 

preconize a privatização da sua 

gestão, através da generalização 

de parcerias público-privado), 

revela que se mantém fi el à LBS 

de 1990 quanto ao princípio 

da concorrência entre o SNS e 

os outros sectores e continua 

apostado em privilegiar o 

robustecimento dos sectores 

“concorrentes” do SNS, ao 

prever, tal como na lei actual, 

Opinião
António Lacerda Sales

a possibilidade de o Governo 

estabelecer incentivos à criação 

de unidades privadas. Quanto ao 

CDS, por razões aparentemente 

de conveniência política ou 

porventura para exorcizar o seu 

registo de oposição histórica 

infrene ao SNS, diz-se agora grande 

defensor do SNS quando, em 1979, 

votou contra o SNS. É caso para 

dizer que PSD e CDS, que sozinhos 

aprovaram a lei de 1990, continuam 

a acreditar na sua actualidade.

Em democracia, os partidos 

têm o direito de defender 

as soluções que consideram 

adequadas aos interesses do país 

e dos cidadãos, mas sem deixar 

de observar os princípios e os 

referenciais constitucionais. Neste 

sentido, parece-nos que advogar 

a “cooperação concorrencial” 

entre sectores público, privado 

e social, como fazem PSD e CDS, 

não garante os interesses maiores 

em causa, nem, sobretudo, está 

conforme à solução constitucional 

vigente. É despropositado insistir 

na “mercantilização” do nosso 

sistema de saúde.

3. Os interesses que estão em 

jogo com a revisão da LBS são 

múltiplos, diferenciados e muito 

relevantes, o que impõe que o 

papel e os interesses do Estado, 

dos agentes económicos, dos 

profi ssionais de saúde ou de 

outros stakeholders não devem 

ser ignorados ou diminuídos 

na revisão da LBS, mas todos se 

devem subordinar ao interesse 

fundamental: o interesse e 

igualdade de todos os cidadãos.

Dispor de uma LBS moderna, 

clarifi cadora e realista, dentro da 

fronteira constitucional, deve ser 

o propósito político principal na 

circunstância actual, não cabendo 

nesta oportunidade ser tempo para 

expressar visões de políticas de 

saúde particulares ou preferenciais.

A exigência de consenso em 

relação à LBS é uma obrigação de 

todos os partidos políticos, porque 

o bem saúde é demasiadamente 

valioso para que os portugueses 

— e a saúde dos portugueses — 

fi quem reféns de ciclos políticos, 

de condicionamentos ideológicos 

ou de interesses particulares 

momentâneos, irrealistas ou 

inapropriados.

Lei de Bases da Saúde: 
concorrência ou Constituição?

Os interesses que 
estão em jogo 
com a revisão da 
lei são múltiplos, 
diferenciados 
e muito relevantes Página 19
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ataque aos serviços públicos de saúde e aos 

seus trabalhadores e utentes.

Com uma Lei assim só podíamos ter 

chegado a uma situação de emergência. 

E é por isso que é preciso revogar a lei do 

PSD e do CDS, substituindo-a por uma lei, 

essa sim, que defenda e promova um SNS 

público e de qualidade.

O Bloco de Esquerda apresentou há muito 

a sua proposta. Ela partiu do contributo 

inestimável de António Arnaut e de João 

Semedo e permitiu abrir um debate que é 

central para o presente e futuro do SNS.

Entretanto, também o Governo, o PCP, 

o PSD e o CDS apresentaram propostas. As 

da direita não trazem nada de novo. São, 

literalmente, o business as usual. Reciclando 

a proposta de Maria de Belém Roseira, 

apenas aprofundam os problemas que 

atualmente fazem defi nhar o SNS. Fica claro 

que quando PSD e CDS falam de Saúde 

pensam mais em clientelas e acionistas e 

menos em utentes e cidadãos.

A proposta do Governo continua a ser 

ambígua sobre a relação público-privado 

e não introduz nenhuma alteração nas 

taxas moderadoras. As palavras da ministra 

tendem a ser mais claras do que a proposta 

do Governo, o que só reforça a necessidade 

de clarifi car as intenções do PS.

O futuro do 

SNS passa pela 

separação clara 

entre público e 

privado, pondo 

fi m à sangria de 

recursos. Isso far-

se-á com a gestão 

integralmente 

pública de todas as 

unidades do SNS; 

far-se-á deixando 

claro que a relação 

do privado com 

o público é de 

complementaridade 

e existirá apenas 

enquanto o SNS não 

adquirir a resposta 

em falta.

O futuro do 

SNS passa pelo 

restabelecimento 

de carreiras para 

fi xar mais profi ssionais e pela promoção da 

exclusividade. Passa por um sistema que 

não permita copagamentos mascarados de 

“taxas moderadoras” que nada moderam, 

muito menos quando são aplicadas a 

exames ou consultas prescritas.

O futuro do SNS far-se-á por aqui. 

No que depende do Bloco, não faltará 

futuro ao SNS.

Deputado do Bloco de Esquerda

Moisés Ferreira

Uma nova Lei de Bases 
da Saúde para quê?

O
Serviço Nacional de Saúde está 

a ser sangrado pelos interesses 

privados. Hoje, quatro em 

cada dez euros do orçamento 

do SNS vai para privados; ou 

seja, não são investidos no 

reforço e na ampliação da 

capacidade de resposta do 

Serviço Nacional de Saúde.

São quatro mil milhões de 

euros que todos os anos saem do SNS para 

pagar “fornecimentos e serviços externos”, 

com destaque para os quase 1200 milhões 

de euros para meios complementares de 

diagnóstico e outros subcontratos e para os 

quase 500 milhões de euros que nos custam 

as PPP da Saúde.

Este é um caminho insustentável. Se não 

for invertido, é o próprio direito à saúde 

que está em causa.

Quando ouvir falar de tempos de espera 

muito elevados para consultas, lembre-se 

que isso resulta da falta de recursos no SNS. 

E que esses recursos não existem porque 

estão a ser drenados para o privado.

Quando ouvir falar da falta de 

profi ssionais no SNS, lembre-se que 

muitos mais profi ssionais poderiam ser 

contratados se não se gastasse tanto 

dinheiro a fi nanciar o setor privado da 

saúde. Mas qual é, afi nal, a causa desta 

sangria? É a Lei de Bases da Saúde de 1990, 

aprovada pelo PSD e pelo CDS, que abriu a 

saúde ao negócio. Os partidos que em 1979 

votaram contra o SNS fi zeram em 1990 uma 

lei para atacar o SNS.

A Lei de Bases de 1990 estabelece, na sua 

Base XXXVI, que “pode ser autorizada a 

entrega, através de contratos de gestão, de 

hospitais ou centros de saúde do Serviço 

Nacional de Saúde a outras entidades”; 

ou seja, abriu as portas às PPP, as tais que 

foram entregues ao Grupo Mello, à Luz 

Saúde e à Lusíadas Saúde e que nos custam 

quase 500 milhões de euros por ano.

A mesma Lei, na sua Base XXXVII, 

estabelece que “o Estado apoia o 

desenvolvimento do setor privado de 

prestação de cuidados de saúde” através 

“da facilitação da mobilidade do pessoal 

do Serviço Nacional de Saúde”, de 

“incentivos à criação de unidades privadas” 

e “na reserva de quotas de leitos de 

internamento”. É um bodo aos privados.

A Lei de Bases de 1990 foi feita para que o 

SNS perdesse profi ssionais, fi nanciamento, 

investimento e capacidade de resposta. Foi 

feita para obrigar o SNS a contratualizar 

com privados e para criar um mercado da 

saúde à custa do Orçamento público. Foi 

esta lei que permitiu que outros governos, 

como o de Durão Barroso, aprofundassem o 

O caminho 
actual é 
insustentável. 
Se não for 
invertido, é o 
próprio direito à 
saúde que está 
em causa
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hospitalar que recusa doentes, aparelhos 

de diagnóstico que deixaram de funcionar, 

salas de operação que estão fechadas, 

camas diferenciadas que foram extintas, 

consultas sem fi m que foram adiadas, 

cirurgias remarcadas para as calendas 

gregas. Com a greve dos enfermeiros, 

muito visível e altamente diabolizada, ainda 

houve a tentativa desesperada do Governo 

Costa e da sua ministra de ensaiar uma 

fuga para a frente: a crise na saúde é da 

responsabilidade dos enfermeiros. Sim, os 

enfermeiros, malvados, é que estavam em 

vias de destruir o SNS em que o Governo PS 

tanto se empenhara. Pois bem, basta ler as 

notícias diárias ou 

semanais, falar com 

os profi ssionais e 

ouvir os utentes e 

os seus familiares, 

para perceber que 

o SNS está num 

perigosíssimo plano 

inclinado. Esta 

gravíssima situação, 

em alguns casos de 

desmantelamento 

e derrocada, foi 

criada paulatina e 

conscientemente 

pelo Governo 

Costa, através de 

uma espécie de 

boicote orçamental 

contínuo.

3. Ao contrário 

das juras de amor 

que todos os dias 

faz, o Governo 

Costa desferiu o 

mais rude golpe de 

que há memória no 

SNS. Nestes mais 

de três anos, com 

uma constância e 

persistência de que 

SNS: um dano colateral da política 
do Governo Costa

1.
Os números da mortalidade 

infantil, revelados no dia de 

ontem, são deveras preocupantes. 

Na verdade, o agravamento anual 

em 26% é enorme e não se mostra 

imediatamente compreensível. 

Este índice deixa a todos e a cada 

um de nós um gigantesco sinal 

de alarme e de alerta. Um sinal 

de alarme que não pode passar 

despercebido. Como pode Portugal regredir 

tão substancialmente — mesmo que venha 

a tratar-se de uma singular oscilação anual 

— num dos critérios que mais diz sobre as 

suas políticas de saúde? Diante de um dado 

desta importância e natureza, por mais 

oportuno que fosse falar sobre a situação 

política europeia ou nacional, tem de se 

parar para pensar. Importa, pois, sem fazer 

qualquer aproveitamento demagógico deste 

número, olhar, em termos gerais, para a 

política de saúde do Governo Costa e para 

as consequências que ela teve e tem sobre o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS).

2. Tomemos três exemplos recentes, 

já do consulado da nova ministra, que 

ilustram bem o estado a que chegámos. Na 

semana passada, eclodiu a crise da farmácia 

hospitalar do Hospital de S. João, no Porto, 

logo seguida do alerta, dado pela Ordem dos 

Farmacêuticos, para os graves riscos para 

a saúde dos doentes por ruptura iminente 

de muitas das farmácias hospitalares. 

Na primeira semana de Janeiro, deu-se 

a crise da falta de médicos anestesistas 

na Maternidade Alfredo da Costa, em 

Lisboa; crise imediatamente coroada pelas 

declarações escandalosas da Ministra 

sobre a disponibilidade para pagamentos 

principescos a médicos. Quinze dias antes, 

fora revelado o entupimento da cardiologia 

no Hospital de Gaia, exponenciado pelo 

encerramento de camas diferenciadas 

no Hospital da Feira, que deixou sem 

cuidados próprios um conjunto de casos 

absolutamente inadiáveis. Estes são apenas 

três exemplos, em poucas semanas, da 

situação a que chegou o Serviço Nacional de 

Saúde.

Não vale a pena fazer o elenco das notícias 

singulares e esparsas que saem todas as 

semanas. Mas, sim, importa registar: não 

há uma única semana em que não venha a 

lume mais uma grave ruptura, paralisia ou 

encerramento de um serviço de saúde. Já era 

assim com o ministro Campos Fernandes, 

mas tudo se precipitou e acelerou com a 

posse da nova ministra. A cada semana, 

do Minho ao Algarve, há um centro de 

saúde que não funciona, uma enfermaria 

que não tem enfermeiros, um serviço 

ninguém suspeitaria, conseguiu desmantelar 

peça a peça, profi ssional a profi ssional, 

unidade a unidade, o SNS.

Nunca nos tempos da troika, o sistema de 

saúde foi objecto da incúria, do abandono 

e da secundarização a que o Governo do 

PS o votou. Ao contrário, durante os anos 

duros da intervenção externa, o Governo 

de então, ciente das grandes difi culdades 

da população, e pela mão do ministro 

Paulo Macedo, empenhou-se em manter 

o essencial da qualidade de prestação 

do SNS. Hoje, o SNS está basicamente 

ligado à máquina, não numa unidade 

de cuidados intensivos, mas antes numa 

unidade de cuidados paliativos, fortemente 

descontinuados. E tudo isto, porque para a 

dupla Costa-Centeno, o SNS é e foi apenas 

um instrumento de gestão — porventura, “o 

instrumento” — da sua habilidosa política 

orçamental. Não que sejam malévolos ou 

maquiavélicos e desejem o seu fi m. Mas, para 

Hoje, o SNS está 
basicamente 
ligado à 
máquina, não 
numa unidade 
de cuidados 
intensivos, 
mas antes 
numa unidade 
de cuidados 
paliativos, 
fortemente 
descontinuados

Eurodeputado (PSD). Escreve à terça-feira
paulo.rangel@europarl.europa.eu

criar a ilusão de que havia mais uns euros 

no bolso e de que se cumpriam as metas 

europeias, foi preciso negligenciar e deixar 

para trás o SNS. O SNS foi encarado, pois, 

como um puro dano colateral para atingir 

outro tipo de objectivos políticos. Basta ver 

o desprezo e indiferença a que foi sujeito o 

antigo ministro Campos Fernandes para o 

perceber. E se se olhar então para a ministra 

Temido, e para a forma ziguezagueante 

com que anda a tentar tapar o sol com a 

peneira, está fácil de ver que nada mudou. 

Bem ao invés. É raro uma ministra, insufl ada 

de sangue novo, estar numa situação tão 

isolada, tão complexa e tão frágil. Anda 

sempre sozinha, amiúde com ar sôfrego e 

desorientado, de quem salta sem rede, a 

tentar apagar os fogos que por todo o lado 

defl agram, desdobrando-se em declarações, 

raras vezes certeiras ou felizes.   

Na carta política de Costa e do seu 

Governo, o SNS é instrumental e secundário. 

Não são os anúncios nem os projectos para 

nova lei de bases que atestam as prioridades 

políticas. É a ambivalência da política 

orçamental, que prefere dar 10 merecidos 

euros mensais a garantir serviços de 

saúde em tempo, quantidade e qualidade. 

Porque os 10 euros mensais dão no olho 

e os serviços de qualidade dissolvem-se 

na azáfama dos dias. Já em tempos de 

balanço da legislatura, há algo que se afi gura 

evidente: a saúde não foi apenas o parente 

pobre da política orçamental ambivalente 

de Costa-Centeno. A saúde é o dano 

colateral dessa política. O SNS sai exaurido 

desta legislatura e, com ele, o que podia 

aproveitar-se de um são Estado social.

NUNO FERREIRA SANTOS

Paulo Rangel
Palavra e Poder

“Brexit” A apresentação do Plano 
B por Theresa May não augura 
nada de auspicioso. O impasse 
e a divisão entre os legisladores 
britânicos permanece. Ninguém 
sabe o que esperar

Mário Centeno À medida 
que o horizonte económico 
internacional vai piorando, 
começa a perceber-se a causa 
do crescimento, que se deve 
basicamente à indução externa
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Diagnóstico entre imigrantes 
é feito mais tardiamente

Cerca de 35% das pessoas diagnos-

ticadas com VIH em Portugal em 

2016 eram imigrantes. Uma estima-

tiva abaixo da média dos países da 

União Europeia e Espaço Económico 

Europeu que aponta para 40%. Estes 

dados têm origem num relatório de 

2017 do Centro Europeu de Preven-

ção e Controlo das Doenças, agora re-

pescados pela Organização Mundial 

Saúde (OMS) no primeiro relatório 

sobre a saúde de imigrantes e refu-

giados de 53 países que compõem a 

região europeia.

Destes países, 47 dispõem de da-

dos sobre VIH na população imi-

grante. O relatório divulgado ontem 

refere que a maior parte dos novos 

diagnosticados são naturais de Esta-

dos fora da região europeia da OMS. 

Nota ainda que se vai comprovando 

que uma proporção signifi cativa de 

refugiados e imigrantes que vivem 

com VIH, incluindo aqueles que são 

originários de regiões com elevada 

prevalência da infecção, contraem o 

vírus após a chegada. O processo de 

mudança de país pode expor os imi-

grantes a situações que potenciam 

o risco de infecção, como a “violên-

cia sexual, o abuso de substâncias 

e comportamentos secundários de 

risco associados à pobreza, isola-

mento e marginalização”, lê-se no 

relatório.

Chegar cedo ao diagnóstico, tal 

como acontece com outros grupos, 

é um dos principais desafi os. Na Eu-

ropa, entre a comunidade imigrante, 

a infecção tende a ser detectada mais 

tardiamente do que entre outros gru-

pos, nota a OMS. Isso pode ser expli-

cado, aponta, pelas “discrepâncias e 

lacunas” na prevenção e diagnósti-

co de VIH em países de origem com 

elevada taxa de incidência, pelo es-

tigma e discriminação que ainda lhe 

é associado e pelas difi culdades de 

acesso aos sistemas de saúde que são 

muitas vezes colocadas a imigrantes 

e refugiados nos países de destino. 

Em situações de imigração irregular, 

pode também haver o receio de que 

Mais de um 
terço dos novos 
diagnosticados com 
VIH são imigrantes

a procura de cuidados de saúde te-

nha consequências administrativas, 

salienta.

Esse medo de serem denuncia-

dos ou deportados pode realmente 

existir, faz saber por escrito o GAT, 

associação responsável pelo Espa-

ço Intendente, em Lisboa, dirigido 

a populações vulneráveis a doenças 

sexualmente transmissíveis. “Podem 

ainda ocorrer situações em que a 

procura de melhores condições de 

vida e/ou a grande mobilidade levem 

ao adiamento da procura de cuida-

dos de saúde.”

Kamal Mansinho, infecciologis-

ta no Hospital Egas Moniz, garante 

que os médicos portugueses não re-

portam aos serviços de imigração. 

“O que fazemos, juntamente com o 

serviço social, é o encaminhamento 

do migrante para que tenha acesso 

ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).” 

Esse processo é que pode ser mais 

demorado. “Sabemos que as pessoas 

de países de maior risco continuam 

a ter difi culdades. Importa perceber 

quanto tempo passa desde a chegada 

do migrante até que este tenha aces-

so aos cuidados de saúde gerais. Na 

Europa, este tempo é variável, sendo 

certo que estão garantidos os cuida-

dos urgentes.”

Segundo a lei portuguesa, os cida-

dãos estrangeiros que não tenham 

autorização de permanência ou re-

sidência podem iniciar o processo de 

entrada no SNS ao fi m de três meses 

no país. Os restantes têm acesso co-

mo um cidadão nacional.

Saúde
Margarida David Cardoso

OMS nota que a mudança 
de país pode expor os 
imigrantes a situações 
que potenciam o risco de 
infecção

margarida.cardoso@publico.pt Página 22
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PROTEÇÃO CIVIL 
BOMBEIROS PROFISSIONAIS EM GREVE 
Os bombeiros sapadores e municipais iniciaram 
ontem uma greve de 5 dias, após a reunião com o 
Ministério da Administração Interna não ter dado 
resultados. Estão contra a revisão do estatuto. 
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TIAGO BRANDÃO RODRIGUES 
REUNIÃO COM SINDICATOS 

O O ministro da Educação 
reiterou ontem que reunirá 
com os sindicatos "atempada 
e oportunamente" para ne-
gociar o tempo de serviço. Os 
professores manifestam-se 
quinta-feira em Lisboa para 
pressionar o Governo. 
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MAIS&MENOS 

TÊXTIL NA GUARDA 

DESEMPREGO 
A fábrica têxtil Ser- - 
ralã, na aldeia de 

Trinta na Guarda, fe-
chou, deixando cerca 
de duas dezenas de 
trabalhadores no de-
semprego, disse ontem 
o presidente da União 
de Freguesias de Coru-
jeira e Trinta. A fábrica 
produzia mantas e co-
bertores desde 1960. 

TERCEIRA TECH ISLANO 

400 EMPREGOS 
4, Os resultados do 

projeto Terceira 
Tech Island "supera-
ram, as melhores ex-
pectativas", afirmou 
Sérgio Avila, vice-pre-
sidente do Governo dos 
Açores. Está ainda es-
timada a criação de 
cerca de 400 novos 
empregos até 2020. 
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PROFESSORES 

Ultrapassagens 
na Provedoria 
e  A Fenprof reune - se hoje na 
Provedoria de Justiça para dis-
cutir as ultrapassagens de do-
centes mais experientes por co-
legas que se vincularam nos úl-
timos anos. Os descontos para a 
Segurança Social de docentes 
em horário incompleto tam-
bém estão na agenda. • B.E. 
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Freguesia transmontana é potencial fornecedora da indústria de baterias Política 

Guerra do Lítio: o novo 
ataque das esquerdas 

I nteressados em manter as 
populações na dependência 
económica e na privação das 

riquezas (sob pretexto de que estas 
são "capitalistas"), para depois as 
escravizarem às agendas da CGTP 
e dos partidos marxistas, os "sus-
peitos do costume" escolheram 
agora como inimigo o Lítio, uma 
substância mineral rara que os pa-
íses ricos e civilizados consideram 
ser, precisamente, o "novo petró-
leo", tal o seu valor comercial. 

Indispensável no fabrico da 
nova geração de baterias dos te-
lemóveis ou das novas viaturas 
eléctricas, e utilizado pela indústria 
farmacêutica em medicamentos 
tão relevantes como os que asse-
guram a estabilização de doentes 
de várias patologias psiquiátricas, 
o Lítio poderia representar para 
Portugal, onde as jazidas deste 
metal são abundantes, urna quase 
independência económica. 

Mas nada é assim tão simples, 
sempre que a extrema-esquerda 
resolve intrometer--se. Em nome de 
um vago e nunca explicado "inte-
resse do povo", activistas do "quan-
to pior, melhor" tudo fazem para 
boicotar um investimento avultado 
na prospecção de Lítio, da ordem 
dos 500 milhões de euros, e que 
poderá ser o primeiro passo no 
aproveitamento de uma matéria-
-prima indispensável já hoje e com 
um enorme potencial no futuro. 

É neste cenário que o presiden-
te da Câmara de Boticas, Fernando 
Queiroga, tomando as dores dos 
ecologistas militantes, afirma estar 
contra o projecto de uma mina de 
Lítio a céu aberto, na freguesia de 
Covas do Barroso, porque "não es-
tão salvaguardados" os "interesses 
da população". 

Recorde-se que está prevista 
para Covas do Barroso, no distrito 
de Vila Real, uma mina de Lítio a  

céu aberto e, neste momento, estão 
a ser feitas no terreno prospecções 
por parte da empresa mineira Sa-
vannah Resources. 

A empresa requereu a classi-
ficação do projecto corno de Po-
tencial Interesse Nacional, o que 
implica um entendimento prévio 
com a Comissão Permanente de 
Apoio ao Investidor e a Agência 
para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, para discutir 
e apreciar este pedido. Nessa fase 
entrou ao ataque o autarca, que 
quer boicotar um investimento 
que devia ser encarado como um 
sonho para urna terra do Interior 
como Covas do Barroso. 

Parecer negativo 
"O parecer é contra, neste 

momento, porque é nosso enten-
dimento que não houve uma con-
versa prévia e, aliás, falta também 
o Estudo de Impacto Ambiental. 
Não houve informação prévia quer 
ao município, quer à própria po-
pulação do que vai ser feito", disse 
Fernando Queiroga. 

Em Novembro, o ministro do 
Ambiente garantiu que não haverá 
exploração de Lítio em Boticas sem  

avaliação do impacto ambiental, 
explicando que o Governo enca-
ra aquele negócio "sempre numa 
perspectiva de acrescentar valor. 
Caso a empresa que tem este con-
trato de prospecção queira passar 
depois para a fase de exploração, 
vai ter que fazer uma avaliação de 
impacto ambiental, e só depois de 
fazer a avaliação de impacto am-
biental é que pode perceber se há 
ou não condições para ali poder 
haver uma exploração de Lítio", 
disse, na altura, Matos Fernandes. 

Mas nada disso interessa. O 
autarca considera que o processo 
começou "em 2004 com a emis-
são de um parecer pela Direcção-
-Geral de Energia e Geologia para 
exploração de feldspato e quartzo 
em 120 hectares". Foi, referiu, um 
"processo pacífico" e "não havia 
agressividade ambiental". Depois, 
acrescentou, cessou a informação, 
houve aumento da área de pros-
pecção e pesquisa, sem prévia co-
municação à Câmara e sem ser 
informada a população das aldeias 
de Covas do Barroso, Muro e Ro-
maínho. 

"A linha de salvaguarda das po-
pulações tem de ser 500 metros e 

por MARIA COSTA 

neste momento há trabalhos a se-
rem feitos a menos de 200 metros. 
Não estão salvaguardadas quer as 
questões ambientais, quer os in-
teresses da saúde e bem-estar da 
população", salientou. 

Fernando Queiroga revelou 
"estranheza' quando à forma como 
estão a ser feitas as prospecções, 
uma posição risível já que o autarca 
não tem qualquer competência 
científica. "A empresa optou pela 
decapagem completa de tudo o que 
é coberto vegetal, fez 105 platafor-
mas com cerca de 100 metros cada 
plataforma e só aí foi urna situação 
de abuso, por assim dizer", opinou. 

Agora, o <regedor> vai descam-
bar no ridículo ambiental ao frisar 
que "tudo isto surge num território 
que foi classificado como Patrimó-
nio Agrícola Mundial, em 2017, e 
onde foi inviabilizada a constru-
ção de urna barragem devido à 
detecção de uma espécie rara de 
mexilhão-de-rio (`margaritifera 
margaritifera')". 

"Se este investimento for avan-
te, esta espécie também será dizi-
mada porque é no rio Covas, pre-
cisamente, onde há grande parte 
deste mexilhão", referiu. 

O autarca salienta que a con-
cretização do projecto implicará a 
alteração da paisagem, criará ruído 
e vibrações, com os trabalhos das 
máquinas e veículos, e terá conse-
quências a nível da poluição do ar, 
do solo e das águas, acrescentando 
que a concessão se situa em área de 
Reserva Agrícola Nacional e Re-
serva Agrícola Ecológica Nacional. 

Postos de trabalho 
A Savannah Resources afirma, 

por seu lado, que o projecto da 
mina de Lítio em Boticas tem um 
investimento previsto "superior a 
500 milhões de euros". O recurso 
potencial conhecido da freguesia  

de Covas do Barroso, no distrito 
de Vila Real, dará para produzir 
baterias para 250 a 500 mil carros/ 
ano — revelou ainda David Archer, 
presidente executivo da Savannah 
Resources. 

"O objectivo principal é o 
desenvolvimento de uma opera-
ção mineira que se enquadre no 
desenvolvimento regional e na-
cional dentro de uma óptica de 
sustentabilidade e de acordo com 
as melhores práticas ambientais, 
sociais e económicas e que, si-
multaneamente, permita colocar 
Portugal na cadeia de valor do de-
senvolvimento da indústria das 
baterias para os veículos eléctricos", 
salientou Archer. 

Segundo o responsável, o pro-
jecto prevê a criação, de forma di-
recta, de cerca de 300 postos de 
trabalho a longo prazo, repartidos 
pelas áreas técnicas, administrati-
vas e de suporte. Durante a fase de 
construção, estima-se que possa 
"ser criado um número idêntico 
de empregos a curto prazo" e ainda 
mais "500 a 600" postos de traba-
lho indirectos. 

O projecto tem por objectivo 
a ampliação da concessão já exis-
tente desde 2006 para a "produção 
de concentrado de espodumena 
com vista ao aproveitamento de 
minerais de Lítio para alimentar 
a indústria das baterias eléctricas". 
David Archer explicou que a ex-
ploração será "feita de forma fase-
ada" e inclui ainda uma instalação 
industrial. Prevê-se, acrescentou, 
dentro da área de concessão uma 
exploração inicial em cerca de 
25 hectares, área que será, numa 
segunda fase, recuperada, come-
çando-se a trabalhar noutras áreas 
de exploração. "Obtidas todas as 
autorizações do Governo, o início 
da exploração comercial, já com a 
unidade industrial em funciona-
mento, está previsto para 2020", 
frisou. 

David Archer explicou que está 
neste momento em curso o Estu-
do de Impacto Ambiental (EIA), 
"onde todas as questões ambientais 
estão a ser analisadas, identifican-
do potenciais riscos e medidas de 
mitigação": ■ 

Depois do ataque ao petróleo - que afastou os investic ores e faz 
adivinhar processos judiciais e fortes indemnizações - as esquerdas e os 

ecolocistas prometem fazer tuco sara sabotara exploração de Lítio. 
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GUERRA DO LíTIO 
Quase1000 postos  de  trabalho 
e 500 milhões de euros de 
investimento postos em causa 
pelas esquerdas e ecologistas 

PÁGINAS 
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Funcionários públicos 
avançam para greve nacional 
Os sindicatos da Frente Comum da 

Administração Pública decidiram 
marcar uma greve nacional parvo dia 15 
de Fevereiro, anunciou a sindicalista Ana 
AVoila no final de um plenário realizado 
em Lisboa. 

No centro destes protestos está a pro-
posta do Governo para actualizar a base 
remuneratória da Função Pública, que 
passa de 580 curos em 2018 para 635,07 
euros em 2019, montante correspondente 
ao quarto nível da Tabela Remuneratória 
Unica (TRU), e a ausência de uma pro-
posta de aumentos salariais generalizada 
a todos os funcionários públicos. 

Para Avoila, coordenadora da Frente 
Comum, "o Governo está a fazer uma 
falácia com a quarta posição remunera-
tória, porque a lei obriga-o a pôr aqueles 
635 euros na primeira posição da Tabela 
Remuneratória Unica para poder fazer 
a devida progressão que está prevista 
na lei". 

A isto acrescenta os aumentos salariais 
para todos, sendo que "o Governo ou re-
solve chegar-se à frente, como é costume 
dizer-se, e aprêsentar uma proposta para 
negociar e fazer aumentos de salários, ou, 
naturalmente, que vamos ter períodos de 
luta prolongados", ameaçou. ■ 

Página 29



A30

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 4,80 x 6,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78682874 22-01-2019

Inscritos em centros 
de emprego aumentam 

PORMGAL Em dezembro de 2018, 
339 035 pessoas estavam inscri-
tas em centros de emprego, 
segundo o Instituto de Empre-
go e Formação Profissional. Este 
número corresponde a um 
aumento de 1,2% face ao mês de 
novembro e a uma diminuição 
de 16% ao comparar com o mes-
mo mês de 2017. De acordo com 
os mesmos dados, o aumento 
do desemprego face a novem-
bro atingiu principalmente os 
homens, com 1,8%. 
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Sapadores 
Bombeiros de Lisboa 
iniciam greve 

LISBOA Os Sapadores Bombei-
ros de Lisboa iniciaram ontem 
uma greve que se irá prolongar 
por 15 dias, contra a proposta 
de alteração à carreira de bom-
beiro profissional. Em nota, o 
Ministério da Administração 
Interna explicou que está em 
causa a "harmonização remu-
neratória, acabando com a dis-
tinção entre bombeiros muni-
cipais e bombeiros sapadores". 

Página 31



A32

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,03 x 29,17 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 78682846 22-01-2019

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

Os CTT afastam novos encerra-
mentos de balcões em 2019. 
A garantia surge numa altura em 
que a reorganização da rede de 
retalho foi concluída. Os únicos 
fechos de balcões que poderão 
ocorrer este ano serão aqueles 
que já estavam previstos no ano 
passado, mas cujo processo não 
possível concluir, nomeadamen-
te aqueles que foram alvo de pro-
vidências cautelares com vista a 
impedir o seu encerramento. "Em 
2019 não acontecerão situações 
que não tenham sido já conheci-
das e partilhadas com as autori-
dades locais em 2018, em casos 
onde seja possível encontrar alter-
nativas adequadas", disse ao i fon-
te oficial dos Correios. 

No final do ano passado existiam  

2383 Pontos CTT em todo o país, 
o que representou um aumento 
de 66 pontos desde a privatização. 
Nessa altura existiam 2317 pon-
tos de acesso. Segundo a última 
informação pública, divulgada em 
novembro, os Correios tinham 
encerrado 53 lojas ao longo de 
2018, para um total de 555. "Os 
CIT mantêm pelo menos um Pon-
to CTT (loja ou posto de correio) 
em todos os concelhos, Pontos 
CIT esses onde são prestados todos 
os serviços previstos no contrato 
de concessão, incluindo a entre-
ga de objetos avisados, e ainda o 
pagamento de vales de prestações 
sociais e de faturas, muitas vezes 
em horários alargados e com con-
veniência adicional para as popu-
lações", disse ainda a empresa. 

MENOS TRABALHADORES Até ao 
final de setembro tinham saído  

da empresa 199 trabalhadores no 
âmbito do Plano de Transforma-
ção Operacional. A este número 
acrescem 161 saídas que ocorre-
ram em 2017, no contexto do pro-
grama de otimização de recursos 
humanos. Feitas as contas, até ao 
final de setembro já saíram 360 
funcionários no âmbito deste pla-
no, através de rescisões por mútuo 
acordo. Mas, em simultâneo, os 
CTT têm vindo a contratar traba-
lhadores, nomeadamente 100 cola-
boradores a prazo que foram inte-
grados nos quadros da empresa, 
tal como ficou definido no âmbi-
to da negociação dos aumentos 
salariais de 2018. 

Recorde-se que o Plano de Trans-
formação Operacional da empre-
sa assenta numa redução de cus-
tos em que uma das várias medi-
das previstas passava pelo fecho 
de lojas com pouca procura Outras 

14ELn•ZA COLACO SALAZAR 

medidas incluíam o desenvolvi-
mento do modelo de postos de 
correio explorados por terceiros 
e a redução substancial da remu-
neração variável dos trabalhado-
res. Também em cima da mesa 
estava a redução de postos de tra-
balho "em consequência da que-
da do tráfego do correio". 

REVERTER A PRIVATIZAÇÃO Estas 
alterações na empresa surgem 
numa altura em que vários seta-
res do PS estão a pressionar a lide-
rança do partido para colocar na 
agenda a reentrada do Estado no 
capital dos CTT, empresa que foi 
privatizada a 100% pelo anterior 
executivo, em 2014, através de dis-
persão em bolsa. Uma das vozes 
mais críticas é a de Manuel Pizar-
ro, lider do PS-Porto. "Vou bater-
me por isso. O PS deve reconhe-
cer a importância decisiva do ser-
viço postal e isso só pode ser 
conseguido com a intervenção 
pública", garante. E acrescenta 
que "Portugal deve regressar à 
normalidade", pois neste momen-
to é um caso raro em que os ser-
viços postais estão privatizados a 
100%. "É um escândalo", revelou 
ao "Público". Contactada pelo i, a 
empresa diz que "não comenta". 

Esta não é a primeira vez que 
esta solução é apontada. No final 
do ano passado, as propostas do 
PEV, BE e PCP para recuperação 
do controlo dos Correios pelo Esta-
do foram rejeitadas. 

No ano passado foram encerradas 53 lojas, passando os CTT a contar com um total de 555 

CTT afastam 
encerramento de mais 
balcões em 2019 

Empresa contava no final do ano passado com 2383 Pontos CTT em todo 
o país, o que representa um aumento de 66 pontos desde a privatização 
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milionários têm 
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mundial 
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CTT NÃO FECHAM 
MAIS POSTOS NO PAÍS 
Correios lcspondem a partidos dizendo que abriram 
mais 66 Pontos CTT desde a privatização. PS, BE e PCP 
defendem a nacionalização da empresa // PÁG. Ui 

Saiba se vai 
receber mais 
dinheiro com 
o novo IRS 

PÁGS. 8-9 

Mortalidade 
infantil. Portugal 
está a meio da 
tabela europeia 

PAGS. 6-7 

Brexit Theresa 
May tenta 
sobreviver com 
a mesma receita 
// PÁGS. 12-13 

Mota Pinto enfren a pedido 
de destituição por "ferir prestígio do partido" 
Atitude de presidente da mesa do conselho nacional cria guerra com  o  conselho de jurisdição do partido. 

Dirigente renuncia para exigir punição upÁG.4 
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Sapadores 
de Lisboa 
em greve 
de 15 dias 

Em causa o diploma 
que mantém idade da 
reforma aos 60 anos 

r,'OMBE3ROS  O Sindicato dos 
Trabalhadores do Município 
de Lisboa decidiu ontem 
manter a greve do Regimen-
to dos Sapadores Bombeiros 
de Lisboa, apesar de "alguns 
avanços" nas negociações 
com o Governo sobre a pro-
posta de alteração à carreira 
de bombeiro profissional. 

"Para já, a greve vai man-
ter-se, urna vez que não 
chegámos a nenhuma con-
clusão", afirmou o dirigen-
te do Sindicato dos Traba-
lhadores do Município de 
Lisboa (STML) Vítor Reis, 
indicando que a greve pode 
ser suspensa "a qualquer 
momento se o Governo der 
passos significativos na re-
solução dos problemas" da 
carreira de bombeiro profis-
sional. 

ABERTOS A NEGOCIAR 
Após uma reunião de cerca 
de três horas com o secretá-
rio de Estado da Proteção Ci-
vil, no Ministério da Admi-
nistração Interna, em Lis-
boa, Vítor Reis salientou "a 
disponibilidade do Governo 
para aproximar-se das posi-
ções" dos sindicatos, no-
meadamente na questão do 
estatuto, referindo que o 
tema de maior discordância 
é o diploma da aposentação. 

"Infelizmente, não conse-
guimos chegar a um acordo. 
Houve alguns avanços, es-
pecialmente na questão do 
estatuto da carreira. Em re-
lação à aposentação, estão 
irredutíveis, continuam a 
não ter em conta a obrigato-
riedade e a necessidades 
destes bombeiros terem 
uma preparação física e uma 
robustez acima da média de 
outro trabalhador qualquer, 
o que com essa idade, com 
60 e muitos anos, não é per-
mitido prestar socorro", de-
clarou o dirigente do STML 
António Pascoal, explican-
do que os sindicatos estão 
"sempre disponíveis para 
discutir e negociar com o 
Governo". Os Sapadores de 
Lisboa iniciaram ontem 
uma greve de 15 dias. c, 
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Startups deram 
trabalho a quase 2600 
só no ano passado 

Pequenas 
empresas têm 
cada vez maior 
taxa de sucesso 
e podem chegar 
a operar com 
milhões de euros 

Glória Lopes 
locais@jn.pt  

IhiovAçÃo Dois mil, qui-
nhentos e quarenta e sete 
empregos foram criados em 
2017 no nosso país graças a 
startups em laboração no 
seu primeiro ano de exis-
tência. Os valores são da 
Rede Nacional de Incubado-
ras, que concluiu que nesse 
ano havia 3004 startups em 
incubação, das quais 1022 
em incubação virtual e 
1983 física. Em 2016, havia 
2193 pequenas empresas 
em incubação. 

Muito se fala nestas em-
presas, que parecem brotar 
como cogumelos, mas que 
têm grande importãncia 
nas regiões onde estão inse-
ridas "por gerarem postos 
de trabalho, ajudando a co-
locar recém-licenciados", 
resume Jorge Humberto 
Sampaio, do Gabinete de 
Empreendedorismo do Ins-
tituto Politécnico de Bra-
gança (IPB), onde nos últi-
mos 10 anos nasceram 44 
dessas empresas, das quais 
32 estão ativas, algumas são 
líderes de mercado, e gera-
ram 178 postos de trabalho. 

"Muitos destes empregos 
são ocupados por ex-alunos 
do IPB, evitando-se que 
mão de obra qualificada saia 
da região", disse o docente. 

A sua taxa de sobrevivên-
cia tem aumentado. Em 
2017, foi de 80,43% após 12 
meses do início da incuba-
ção e de 67,76% após os 24 
meses do início da incuba-
ção. Em 2016, a taxa de so-
brevivência no final dos pri-
meiros dois anos era de 
63%. Fonte da Rede Nacio-
nal de Incubadoras indicou, 
ao JN, que é difícil saber 
quantas startups existem, 
pois nem todas estão aloja-
das em incubadoras. 

Por trabalharem muito ao 
nível das novas tecnologias, 
não raras vezes estas empre-
sas geram milhões de euros. 
Há incubadoras por todo o 
país e, se em 2016 eram 121, 
em 2017 passaram a 135. 9  

TORRE DE MONCORVO Cria-
da em 2014, a FullNumber, 
startup ligada à segurança 
radicada, em Torre de Mon-
corvo, foge às tradicionais: 
nem nasceu em ambiente 

OLIVEIRA DO HOSPITAL Em 
quatro anos, a Enging pas-
sou de uma startup do 
BLC3 - Campus de Tecno-
logia e Inovação, em Olivei-
ra do Hospital, a empresa 
internacional que trabalha 
em quatro países e centrais  

académico, nem numa in-
cubadora. Nestes quatro 
anos, beneficiou de dois 
projetos apoiados a fundo 
perdido, no valor de cerca de 
SOO mil euros, que foram 

nucleares em Espanha. Pre-
para-se para entrar nos 
mercados da Alemanha, 
Áustria, Suíça e Índia. O 
crescimento exponencial 
fica a dever-se às soluções 
inovadoras com que se 
apresentou no mercado e  

usados para criar a platafor-
ma, estabelecer parcerias 
com fabricantes, distribui-
dores e acordos com autori-
dades. "A primeira fase do 
investimento, a criação da 

que passam pela monitori-
zação da condição de ativos 
industriais, desenvolvida 
com um algoritmo próprio. 
Disponibiliza soluções não-
-invasivas que detetam a 
maioria das avarias em mo-
tores e transformadores 

"Instalação e 
comerciali-
zação não 
são fáceis 
como parece. 
São precisos 
muitos 
passos, o que 
torna tudo 
muito lento" 

Paulo Jaloto 
Empresário 

Gualter Sampaio 
prevê que empresa 
entre em mais países 

uatro anos para lançar 
Fulll\umocr no mercado 

Plataforma está criada e a empresa já está a passar para 
a internacionalização enquanto aguarda clientes 

Sistema inovac or coce 
garantir um mil n.ão 

Empresa usa tecnologia pioneira, com algoritmo próprio, 
destacando-se pelos resultados obtidos e pelos baixos custos 
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A sua 
importância 
é crescente, 
pois gera novos 
empregos 
para recém-
-licenciados 

plataforma e apreciação do 
conceito, está feita. Agora, 
estamos na segunda fase, a 
de internacionalizar a em-
presa, com o registo de mar-
ca e a divulgação em feiras", 
explicou Paulo Jaloto, sócio, 
juntamente com Jamil Sou-
fia e Cândida Braz. 

O empresário admite que 
é tudo muito lento. "Não 
pertencemos a um grupo 
grande, isso faria toda a di-
ferença", admite Paulo Jalo-
to, convicto de que tem 
uma ideia inovadora, que 
passa por uma solução pre-
ventiva para a segurança de 
equipamentos, com o obje-
tivo final de desfazer mer-
cados paralelos e impedir 
transações ilegais. 

"Nós queremos criar uma 
plataforma universal que 
registe todos os equipa-
mentos através de um códi-
go único, usando um nú-
mero de série, IMEI, núme-
ro de chassis. Nessa plata-
forma seriam registados os 
equipamentos. Trata-se de 
um sistema preventivo e 
funcional para o proprietá-
rio, pois, quando regista um 
equipamento, a plataforma 
também lhe permite gerir 
eventos acerca do mesmo", 
explicou o empresário. A 
empresa participou na Web 
Summit de Lisboa em 
2017.,r,  

através de uma técnica de 
manutenção preditiva, ba-
seada apenas em variáveis 
elétricas, sem precisar de 
instalar qualquer sensor 
nas máquinas. "Consegui-
mos fazê-lo online, é um 
software que pode estar 
instalado num telemóvel", 
explicou Gualter Sampaio, 
um dos responsáveis. 

A Enging mais do que du-
plicou as suas vendas anual-
mente. Este ano, o volume 
de negócios deve superar 
um milhão de euros, com a 
empresa a perspetivar 70 
novos projetos e 20 novos 
clientes. e  as. 
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Greve de quatro 
dias arranca 
hoje na região 
de Lisboa 
ENFERMEIROS  A greve de 
enfermeiros, convocada 
pelo Sindicato dos Enfer-
meiros Portugueses, ar-
ranca hoje em Lisboa e 
Vale do Tejo. Amanhã vai 
afetar as instituições de 
saúde da região centro, na 
quinta-feira estende-se ao 
norte e no último dia rea-
liza-se nas regiões do Al-
garve, Alentejo e Açores. 
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Funcionários da PJ 
avançam para greve 
Três sindicatos 
ameaçam paralisar 
investigações 

LISBOA  Os funcionários da 
Polícia Judiciária vão avan-
çar com uma greve que irá 
congregar inspetores, segu-
ranças, funcionários técni-
cos, administrativos, auxi-
liares e operários da PJ. 

São três associações sindi-
cais que se juntaram para pa-
ralisar a estrutura durante  

48 horas e fazer greve às ho-
ras de trabalho suplementar. 
Os inspetores irão trabalhar 
apenas das 9 à 17 horas e ne-
nhum trabalho suplemen-
tar irá ser realizado. 

Os sindicalistas exigem 
melhorias estatutárias, a re-
visão da lei orgânica e a re-
posição de nove anos de 
congelamento de salários. 

As datas da paralisação são 
hoje anunciadas, em confe-
rência de imprensa.. 
AP. 
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Mariana Mortágua 
Deputada do BE 

CAFÉ DA 
MANHÃ Salvar os Correios 

dos seus donos 

ANA Aeroportos e CTT, duas em-
presas públicas monopolistas, es-
tratégicas e lucrativas, privatiza-
das pelo Governo de PSD e CDS. 
Ambos os processos foram apre-
sentados ao país corno um suces-
so, mas o pouco tempo decorrido 
desde então revelou a podridão 
desta imensa farsa. 

Em troca de mais uns milhões, 
que garantiram ao ex-secretário 
de estado Sérgio Monteiro galar-
dões como privatizados, a Direita 
entregou à multinacional Vinci o 
controlo dos aeroportos nacio-
nais, para além da construção do 
novo aeroporto de Lisboa; e deu 
aos compradores dos CTT uma 
rede única, acrescida de uma li-
cença bancária e do exclusivo da 
comercialização de certificados 
do tesouro. 

Tudo nas privatizações foi uma  

mentira, e ninguém assume a res-
ponsabilidade. A ANA aumentou 
as taxas aeroportuárias e agora vai 
decidir por nós a localização do 
novo aeroporto. Os CTT degrada-
ram o serviço, mandaram gente 
embora e continuam a encerrar 
postos dos correios. 

Só em cinco anos, a ANA lucrou 
€587M, 20% do valor pago pela 
Vinci. Nos CTT, a situação finan-
ceira assume contornos quase cri-
minais. 

Em dezembro de 2013, 68,5% 
do capital dos CTT foi disperso em 
Bolsa. Apesar de terem sido pro-
prietários da empresa por 25 dias, 
os acionistas decidiram para si 
uma choruda distribuição dos lu-
cros de 2013. Meses depois, os 
CTT valiam mais €240M. Um 
verdadeiro Euromilhões para os 
bancos e fundos estrangeiros que 
tinham comprado as ações na pri-
meira fase de privatização. Em 
2014, os restantes 31,5% foram 
vendidos por menos €343M que 
o valor bolsista do dia anterior. 

Depois do entusiasmo inicial, os 
CTT começaram a cair na Bolsa.  

Para compensar os investidores, a 
empresa distribuiu ainda mais di-
videndos. Em cinco anos, os Cor-
reios tiveram lucros de €300M, 
mas entregaram aos acionistas 
€330M. Não é lapso, a adminis-
tração dos CTT entregou aos acio-
nistas todo o lucro e ainda uma 
parte das reservas. Descapitaliza-
ram a empresa. Geriram-na de 
forma incompetente e, para com-
pensar a quebra dos lucros, pro-
meteram a eliminação de 800 
postos de trabalho. O homem res-
ponsável por este assalto, Francis-
co Lacerda, era o 9.Q gestor mais 
bem pago do país em 2017, com 
um salário anual de €900 mil. 

Leviandade é pouco para carac-
terizaras decisões que, em poucos 
meses, deitaram a perder o futuro 
destas empresas e poder de deci-
são do país sobre elas. Responsa-
bilidade é o que se exige ao Gover-
no que tem nas mãos o poder de 
recuperar já os CTT para a esfera 
pública. Quantas mais Portugal 
Telecom teremos de ver definhar 
para que se tomem as decisões que 
protegem o interesse público? 

Quantas mais Portugal Telecom teremos de 
ver definhar para que se tomem as 
decisões que protegem o interesse público? 

Página 39



A40

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 78682991 22-01-2019

— Trabalhadores despedidos Empresas abrangidas 
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2018 
Na lista da Eurofound, 
aparecem nomes como 
a Cofaco (redução de 
167 postos de trabalho), 
os CTT (800 pessoas em 
três anos), a Gramax (ti-
nha um plano para re-
duzir 150 trabalhadores, 
mas acabou por fechar e 
deixar quase 500 no de-
semprego) e a General 
Electric (menos 200). A 
Altice também anun-
ciou uma possível redu-
ção  de 268 pessoas e o 
Novo Banco 400. 

2019 
Já no início deste ano, o 
grupo de construção 
Elevo avançou com uma 
proposta de reduzir 400 
pessoas. A fabrica de 
painéis solares de Mou-
ra também já anunciou 
que vai fechar, deixan-
do 105 desempregados. 

Despedimentos 
coletivos triplicaram 
nas grandes empresas 

Processos 
aumentaram pela 
primeira vez 
desde 2012. 
Abrangem, 
em média, 
cada vez mais 
trabalhadores 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

109 134 250 405 752 547 785 1269 990 664 537 

Norte -13.3% 

Centro 206 -43,7% 
4712 

3478 3501  Lisboa 
e Vale do Tejo 

3,5% 2435 

2016 2017 2018 
Alentejo 55 189,5% 

421 396 320 

Por região, em 2018 

/1\ .5 Variação 2017/2018 

Algarve 67 17,5% 

Os CTT tencionam 
rescindir com Soo 
funcionários no 
âmbito de um 
plano a três anos 

FONTE: MINISTERIO DO TRABALHO 

Luís Reis Ribeiro 
luis.ribeiro@dinheirovivo.pt  

SAÏDAS  O número de traba-
lhadores que perderam o 
emprego no âmbito'de pro-
cessos de despedimento co-
letivo aumentou para 3601 
no ano passado. É uma subi-
da de 3,5%, algo que não 
acontecia desde 2012, ano 
de grave crise económica e 
financeira em Portugal, in-
dicam dados do Ministério 
do Trabalho. As empresas de 
maior dimensão foram as 
grandes responsáveis por 
este agravamento, tendo 
triplicado o número de pes-
soas despedidas entre 2017 
e 2018. 

POR REGIÃO 
O aumento nos despedi-
mentos aconteceu sobretu-
do em Lisboa e no Sul do 
país, mas no Norte e no 
Centro, embora o fenóme-
no tenha regredido, os efei-
tos dos despedimentos 
também se fizeram sentir 
(são cerca de 30% do total), 
indicam os mesmos dados. 

A economia portuguesa 
tem vindo a dar cada vez 
mais sinais de abrandamen-
to, sobretudo ao longo dos 
últimos meses, mas só isso 
não explica o aumento dos 
despedimentos coletivos. 

Como relembrou António  

Saraiva, presidente da Con-
federação Empresarial de 
Portugal, na quinta-feira, 
na conferência do Fórum 
Capitalizar, até é fácil des-
pedir em bloco em Portu-
gal. Mais difícil é fazer des-
pedimentos individuais. 
"Criou-se esse estigma de 
que em Portugal as leis la-
borais impedem o desen-
volvimento. Isso aconteceu 
no passado remoto, a legis-
lação atual não é limitati-
va", referiu. Nesse debate, 
Carlos Silva, secretário-ge-
ral da UGT, concordou que 
as leis do trabalho que vigo-
ram em Portugal são "sufi-
cientemente flexíveis". 

Como já noticiou o JN/Di-
nheiro Vivo, a maioria dos 
empresários inquiridos em 
2018 pelo Instituto Nacio-
nal de Estatística, num es-
tudo sobre os custos de con-
texto da economia portu-
guesa, considera que despe-
dir trabalhadores continua 
a ser fácil. 

GRANDES EMPRESAS 
Os dados do ministério de 
Vieira da Silva, de balanço 
de 2018, indicam que o nú-
mero de trabalhadores des-
pedidos subiu (3,5%) e isso 
não acontecia desde o tem-
po da troika e do ajustamen-
to do Governo PSD/CDS. 

É preciso recuar a 2012 
para vermos uma subida 
neste tipo de despedimen-
to (quase 61%). Desde essa 
altura que os despedimen-
tos coletivos estavam a cair 
de forma consistente, ao 
ritmo de dois dígitos ao ano. 

Os novos dados mostram 
também que foram as gran-
des empresas (com 250 ou 
mais empregos ou volume 
de negócios superior a 50 
milhões de euros e ativo lí-
quido superior a 43 mi-
lhões de euros) as respon-
sáveis pela degradação des-
tas estatísticas em 2018. 
Houve uma triplicação (au-
mento de 194%) do núme-
ro de despedimentos con-
cluídos com sucesso. Total: 
1171 trabalhadores. Em 
2017, tinham sido afetados 
398. 

Nas outras tipologias (mi-
cro, pequenas e médias em-
presas), o número de pes-
soas despedidas até recuou. 
Cerca de menos 13% , 19% e 
26%, respetivamente. 

MAIS AFETADOS 
Os números oficiais confir-
mam ainda que as ações de 
despedimento coletivo fei-
tas e concluídas em 2018 
afetaram, em média, mais 
pessoas. Cada processo lo-
grou despedir, em média, 
11,3 trabalhadores. 

É um valor ligeiramente 
superior à média registada 
em 2016 (11,2 pessoas des-
pedidas por processo) e é o 
mais alto dos últimos 12 
anos. É preciso retroceder a 
2006, quando cada despedi-
mento coletivo conseguiu 
afastar, em média, quase 15 
pessoas. 

Os despedimentos coleti-
vos estão a subir, mas a eco-
nomia como um todo ainda 
está a criar emprego e a taxa 
de desemprego baixou para 
valores à volta dos 6,6%. 

No entanto, há sombras 
no horizonte motivadas so-
bretudo pelo efeito do Bre-
xit e de um maior protecio-
nismo comercial entre paí-
ses, como EUA e China.  49 

o 
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Hacker dos 
e-mails suspeito 
de espiar 
governantes 
PJ investiga ataques informáticos Método aponta para Rui Pinto, 
lançados contra vários ministérios que está detido em Budapeste Página 15 

Benfica-F. C. Porto 
em Braga define 
um dos finalistas 
da Taça da Liga 

Águias têm ligeira 
vantagem nos 
clássicos em 
campo neutro 

P. 4 a 7 

Amor à 
camisola 
na cidade 
do rival 

Futebol 
Primeiro jogo 
com público 
em Portugal 
foi há 130 anos 

Portugueses versus 
estrangeiros P.44 

Caixa perdeu 
1200 milhões em 
46 empréstimos 
de alto risco 
Auditoria estava em segredo. 
Joe Berardo e Manuel Fino sã 
os que deram maior prejui7o P.13 

Trabalho Triplicam 
despedimentos nas 
grandes empresas P.8 

Porto Hotel de charme 
na antiga sede dos 
dragões nos Aliados P. 20 

Marlon e os Calema 
entre 16 candidatos P.38 

Ronaldo quer 
entrar  no tribunal 
pela  garagem  P.41 
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Startups deram 
trabalho a quase 2600 
só no ano passado 

Pequenas 
empresas têm 
cada vez maior 
taxa de sucesso 
e podem chegar 
a operar com 
milhões de euros 

Glória Lopes 
locais@jn.pt  

INOVAÇÃO  Dois mil, qui-
nhentos e quarenta e sete 
empregos foram criados em 
2017 no nosso país graças a 
startups em laboração no 
seu primeiro ano de exis-
tência. Os valores são da 
Rede Nacional de Incubado-
ras, que concluiu que nesse 
ano havia 3004 startups em 
incubação, das quais 1022 
em incubação virtual e 
1983 física. Em 2016, havia 
2193 pequenas empresas 
em incubação. 

Muito se fala nestas em-
presas, que parecem brotar 
como cogumelos, mas que 
têm grande importância 
nas regiões onde estão inse-
ridas "por gerarem postos 
de trabalho, ajudando a co-
locar recém-licenciados", 
resume Jorge Humberto 
Sampaio, do Gabinete de 
Empreendedorismo do Ins-
tituto Politécnico de Bra-
gança (IPB), onde nos últi-
mos 10 anos nasceram 44 
dessas empresas, das quais 
32 estão ativas, algumas são 
líderes de mercado, e gera-
ram 178 postos de trabalho. 

"Muitos destes empregos 
são ocupados por ex-alunos 
do IPB, evitando-se que 
mão de obra qualificada saia 
da região", disse o docente. 

A sua taxa de sobrevivên-
cia tem aumentado. Em 
2017, foi de 80,43% após 12 
meses do início da incuba-
ção e de 67,76% após os 24 
meses do início da incuba-
ção. Em 2016, a taxa de so-
brevivência no final dos pri-
meiros dois anos era de 
63%. Fonte da Rede Nacio-
nal de Incubadoras indicou, 
ao JN, que é difícil saber 
quantas startups existem, 
pois nem todas estão aloja-
das em incubadoras. 

Por trabalharem muito ao 
nível das novas tecnologias, 
não raras vezes estas empre-
sas geram milhões de euros. 
Há incubadoras por todo o 
país e, se em 2016 eram 121, 
em 2017 passaram a 135. •  

TORRE DE MONCORVO Cria-
da em 2014, a FullNumber, 
startup ligada à segurança 
radicada, em Torre de Mon-
corvo, foge às tradicionais: 
nem nasceu em ambiente 

OLIVEIRA DO HOSPITAL Em 
quatro anos, a Enging pas-
sou de uma startup do 
BLC3 - Campus de Tecno-
logia e Inovação, em Olivei-
ra do Hospital, a empresa 
internacional que trabalha 
em quatro países e centrais  

académico, nem numa in-
cubadora. Nestes quatro 
anos, beneficiou de dois 
projetos apoiados a fundo 
perdido, no valor de cerca de 
500 mil euros, que foram 

nucleares em Espanha. Pre-
para-se para entrar nos 
mercados da Alemanha, 
Áustria, Suíça e Índia. O 
crescimento exponencial 
fica a dever-se às soluções 
inovadoras com que se 
apresentou no mercado e  

usados para criar a platafor-
ma, estabelecer parcerias 
com fabricantes, distribui-
dores e acordõs com autori-
dades. "A primeira fase do 
investimento, a criação da 

que passam pela monitori-
zação da condição de ativos 
industriais, desenvolvida 
com um algoritmo próprio. 
Disponibiliza soluções não-
-invasivas que detetam a 
maioria das avarias em mo-
tores e transformadores 

"Instalação e 
comerciali-
zação não 
são fáceis 
como parece. 
São precisos 
muitos 
passos, o que 
torna tudo 
muito lento" 

Paulo Jaloto 
Empresário 

Gualter Sampaio 
prevê'que empresa 
entre em mais países 

uatro anos para lançar 
FullXumber no mercad o 

Plataforma está criada e a empresa já está a passar para 
a internacionalização enquanto aguarda clientes 

Sistema inovador ooc _e 
garantir um milhão 

Empresa usa tecnologia pioneira, com algoritmo próprio, 
destacando-se pelos resultados obtidos e pelos baixos custos 
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A sua 
importância 
é crescente, 
pois gera novos 
empregos 
para recém-
-licenciados 

plataforma e apreciação do 
conceito, está feita. Agora, 
estamos na segunda fase, a 
de internacionalizar a em-
presa, com o registo de mar-
ca e a divulgação em feiras", 
explicou Paulo Jaloto, sócio, 
juntamente com Jamil Sou-
fia e Cãndida Braz. 

O empresário admite que 
é tudo muito lento. "Não 
pertencemos a um grupo 
grande, isso faria toda a di-
ferença", admite Paulo Jalo-
to, convicto de que tem 
uma ideia inovadora, que 
passa por uma solução pre-
ventiva para a segurança de 
equipamentos, com o obje-
tivo final de desfazer mer-
cados paralelos e impedir 
transações ilegais. 

"Nós queremos criar uma 
plataforma universal que 
registe todos os equipa-
mentos através de um códi-
go único, usando um nú-
mero de série, IMEI, núme-
ro de chassis. Nessa plata-
forma seriam registados os 
equipamentos. Trata-se de 
um sistema preventivo e 
funcional para o proprietá-
rio, pois, quando regista um 
equipamento, a plataforma 
também lhe permite gerir 
eventos acerca do mesmo", 
explicou o empresário. A 
empresa participou na Web 
Summit de Lisboa em 
2017. • G.L. 

através de uma técnica de 
manutenção preditiva, ba-
seada apenas em variáveis 
elétricas, sem precisar de 
instalar qualquer sensor 
nas máquinas. "Consegui-
mos fazê-lo online, é um 
software que pode estar 
instalado num telemóvel", 
explicou Gualter Sampaio, 
um dos responsáveis. 

A Enging mais do que du-
plicou as suas vendas anual-
mente. Este ano, o volume 
de negócios deve superar 
um milhão de euros, com a 
empresa a perspetivar 70 
novos projetos e 20 novos 
clientes.• 
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A desaceleração económica na Europa é uma 

PRIMEIRA LINHA OS RISCOS DO ABRANDAMENTO ECONÓMICO 

Afinal, há 200 milhões de euros que já não vão ajudar a baixar o 
défice de 2018. Mas rebolam para este ano, atenuando o impacto 
negativo do Novo Banco e do abrandamento económico. 

Garantias do BPP 
ajudam défice 
em ano de travagem 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt  

s cerca de 200 mi-
lhões de euros em 
garantias dadas ao 
BPP que falta re-
cuperar já não vão 

dar entrada nas contas de 2018, 
apurou o Negócios. O impacto é 
negativo para o défice do ano pas-
sado, mas dá uma ajuda preciosa 
a 2019. É que com o Novo Banco 
a precisar de mais capital e o 
abrandamento económico a ins-
talar-se, a execução orçamental 
deste ano não são favas contadas. 

Desde 2017 que o Governo 
está a contar com urna ajuda ex-
traordinária para baixar o défice: 
a recuperação de cerca de 450 mi-
lhões de euros em garantias dadas 
ao BPP. Apesar de este valor ter 
sido previsto logo nas contas de 
2017, nesse ano só chegaram aos 
cofres do Estado 73 milhões de 
euros. O Executivo inscreveu as-
sim o restante no Orçamento do 
Estado de 2018, mas ao que o Ne-
gócios apurou, mais uma vez o va-
lor não deu entrada na totalidade. 

No terceiro trimestre, foram 
registados 166 milhões de euros 
das referidas garantias, mas os res-
tantes cerca de 200 milhões de eu-
ros resvalam para 2019.0 impac-
to é de uma décima do PIB. Desde 
outubro que se admitia a possibili-
dade de o valor não chegar em 
2018, mas na semana passada, o 
Conselho das Finanças Públicas 
ainda dava como possível que vies-
seadatentradanas contas de 2018. 

Caso a recuperação das garan-
tias tivesse sido feita na totalida-
de, diz o CFP, o défice de 2018 po-
deria ficar em 0,4% do PIB, três 
décimas melhor do que o objetivo 
de 0,7%, fixado pelo Governo. 

Agora, ao que o Negócios apu-
rou, o Ministério das Finanças está 
a trabalhar com uma estimativa de 
défice entre os 0,5% e os 0,6% 
para 2018. O valor é suficiente-
mente confortável para o ministro 
Mário Centeno voltar a sublinhar 
o cumprimento da meta orçamen-
tal, mas não é tão baixo que possa 
vir a colocar problemas com os 
parceiros de esquerda que susten-
tam o Governo de António Costa 

Uma ajuda preciosa 
Mas há mais vantagens de deixar 
as garantias do BPP resvalar para 
2019. Desde logo, o reforço de ca-
pital que será necessário fazer no 
Novo Banco deverá ser superior 
aos 400 milhões de euros com 
que Mário Centeno está já a con-
tar.Afotografia das contas do ban-
co no primeiro semestre aponta-
va para uma necessidade de 724 
milhões de euros e, ao que o Ne- 

GARANTIAS DO BPP 
Este é o valor das 
garantias dadas 
ao BPP que continua 
por recuperar. Já não 
dará entrada para as 
contas de 2018 e 
resvala para 2019.  

gócios apurou, o valor final pode 
revelar-se ainda maior - o limite 
anual são 800 milhões de euros. 

Se as previsões mais negras se 
confirmarem, o Novo Banco vol-
tará a ter um impacto de 0,4 pon-
tos percentuais no défice. O Go-
verno já está a contar com 0,2 
pontos percentuais e com o resto 
das garantias do BPP consegue 
acomodar, no total, 0,3 pontos. 

Mas há mais riscos para a exe-
cução deste ano. O abrandamen-
to económico internacional pode 
comprometer o ritmo de cresci-
mento, com impactos negativos 
ao nível das contas públicas. Má-
rio Centeno está a contar com um 
ligeiro abrandamento, para 2,2%. 
Porém, esta perspetiva parece já 
otimista quando confrontada com 
as projeções das instituições que 
acompanham a economia portu-
guesa e tendo em conta os dados 
que vão sendo conhecidos um 
pouco por todo o mundo. 

Tanto o Banco de Portugal, 
como a Comissão Europeia e o 
Fundo Monetário Internacional 
antecipam um crescimento de 
apenas 1,8% para a economia por-
tuguesa, no próximo ano. Só a 
OCDE aponta para um valor pró-
ximo do do Governo; de 2,1%. 

Governo acredita 
na procura interna 
O Governo sabe que a economia 
e as contas públicas não sairão ile-
sas se o abrandamento da econo-
mia europeia for superior ao pre-
visto, mas acredita que o impacto 
poderá ser mitigado em Portugal 
com o contributo do investimen-
to e do consumo interno, compo-
nentes da procura interna O Go-
verno antecipa um retorno eco- 

nómico do crescimento no inves-
timento da ferrovia e no impacto 
de medidas como o passe social, 
ou os manuais escolares gratuitos, 
nos gastos das famílias. E se o 
crescimento se fizer mais pela 
procura interna, o efeito a nível 
das receitas fiscais até é positivo, 
com maior coleta de IVA. 

Na análise de sensibilidade 
que consta do Orçamento do Es-
tado para este ano não se estima o 
impacto global de um crescimen-
to mais baixo. Mas antevê-se o 
que aconteceria ao PIB se a pro-
cura externa dirigida à economia 
portuguesa fosse dois pontos per-
centuais mais fraca: menos três 
décimas, "por via de um menor 
crescimento das exportações," es-
tima o Ministério das Finanças. 

Para a balança comercial o im-
pacto "seria igualmente negativo 
e, consequentemente, sobre a ca-
pacidade de financiamento da eco-
nomia." Já o impacto direto de 
uma menor procura externa no 
saldo orçamental seria negligen-
ciáve!", apesar de o rácio da dívida 
subir ligeiramente como conse-
quência de um PIB mais fraco. • 

2,2% 
CRESCIMENTO 
Esta é a estimativa de 
crescimento do 
ministro das Finanças 
para este ano. É mais 
alta do que a do FMI, 

Banco de Portugal e 
Comissão Europeia. 
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má notícia para qualquer governante. Ainda assim, Mário Centeno e António Costa mostram-se confiantes. 

IMPACTO 

Como o abrandamento 
externo prejudica a 
economia portuguesa 

Um abrandamento da economia internacional tem um impacto direto 
no crescimento da economia portuguesa: é mais difícil exportar, sejam 
bens, sejam serviços, e a confiança dos empresários e dos consumido-
res ressente-se. O expectável é que o PIB poruguês também abrande. 

EXPORTAÇÕES CRESCEM MAIS DEVAGAR 
O comércio internacional é um canal de transmissão direto. Quando a 

economia internacional abranda, a procura de bens e serviços portu-
gueses por parte dos parceiros comerciais de Portugal também desa-
celera. Isso reflete-se em menos negócio para as empresas exportado-
ras. Do mesmo modo, conquistar quota de mercado num momento em 
que a procura está a abrandar é também mais difícil. Nos últimos anos, 

as exportações têm sido um dos principais motores da aceleração da 
economia nacional: em 2017 pesaram 43,7% do PIB. 

CHEGAM MENOS TURISTAS A PORTUGAL 
O turismo é uma das componentes fundamentais das exportações: pesa 
19,3% no total e representa 53,4% da exportação de serviços. Com  a 
economia internacional a abrandar, os fluxos de turismo para Portu-

gal tendem também a ressentir-se. Ainda mais quando um dos moti-

vos da degradação da conjuntura está relacionado com o Brexit: o Rei-
no Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal. Me-
nos turistas, representa menos exportações e um PIB mais baixo. Em 

2017, o turismo representou 13,7% do PIB português. 

CONFIANÇA ATRASA DECISÕES 
A confiança dos agentes económicos é determinante para o crescimen-
to. Quando a economia internacional desacelera, a confiança dos em-
presários e investidores reduz-se, contribuindo para o adiamento de 
decisões de investimento. Este efeito também se faz sentir do lado dos 

consumidores. Mais receosos quanto ao futuro, podem optar por adiar 
compras ou investimentos, contribuindo com essa contenção para acen-
tuar a desaceleração do crescimento. Desde junho de 2018 que o indi-
cador de confiança dos consumidores tem apresentado uma tendência 
de redução. 

DESEMPREGO PODE VOLTAR A SUBIR 
Este já é um efeito de segunda ordem. Quando a procura internacional 
abranda, é de esperar que a atividade das empresas se degrade e que 
o mercado de trabalho português sofra com isso. Menos negócio impli-
ca mais resistência a contratar ou mesmo necessidade de reduzir a for-
ça de trabalho ao serviço. O resultado é um aumento do desemprego, 
seja porque as empresas libertam pessoal, seja porque não criam em-
prego a uma velocidade suficiente para absorver todos os que chegam 
ao mercado. Ao longo de 2017, a economia registou taxas de criação de 
emprego em torno dos 3%. No ano passado o ritmo foi abrandando e 
em outubro e novembro já estava abaixo de 2%. 

CONTAS PÚBLICAS FICAM PREJUDICADAS 
As contas públicas são afetadas por via indireta. A partir do momento 
em que o abrandamento económico internacional afeta o crescimento 
português, com mais desemprego e menos consumo, o efeito é duplo: 
por um lado, as receitas sofrem um impacto negativo, porque há me-
nos coleta de impostos diretos e indiretos; e por outro as despesas so-
bem, com mais pagamento de prestações sociais. Também os custos 
com a dívida pública podem aumentar se os juros exigidos pelos mer-
cados para financiar o Estado subirem. MP 
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Globalização 4.0 e alterações climáticas são os grandes temas do Fórum de Davos, mas a travagem económica vai impor-se. 

Davos arranca com China e 
Zona Euro sob os holofotes 

TOME NOTA 

Onde é visível 
a travagem 
da economia 
mundial? 

O presidente chinês não marcará presença, mas a travagem da economia chinesa 
marcará o fórum de Davos. As previsões do FMI divulgadas esta segunda-feira 
confirmam a desaceleração do PIB mundial, um mau sinal para Portugal. 

TIAGO VARZIM 

tiagovarzim@negocios.pt  

m 2009, o Fórum 
Económico Mundial, 
em Davos, estava sob 
urna depressão com 

os mercados financeiros em que-
da livre e os países em recessão. Os 
anos seguintes foram de bonança 
com a política expansionista dos 
bancos centrais, mas uma década 
depois dá-se o regresso da preocu-
pação. Exemplo disso é o cenário 
traçado pelo Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) na atualização 
das suas previsões económicas di-
vulgada ontem. 

Não, a economia mundial não 
está a caminho de uma recessão, 
garante o FMI, mas a desacelera-
ção chegou para ficar e de forma 
mais intensa do que o esperado. 
Apesar de não se aproximar do am-
biente que se vivia em 2009, o re-
latório do FMI confirma a mudan-
ça da narrativa. Basta ver que em 
janeiro de 2018, o Fundo fazia re-
visões em alta e escrevia que havia 
"melhores perspetivas" e que os 
mercados estavam "otimistas". 

Um ano depois, a narrativa que 
chega ao Fórum Económico Mun-
dial que se inicia hoje é diferente: a 
expansão económica está a "enfra-
quecer" e o PIB mundial é revisto 
em baixa: 3,5% em 2019, face aos 
anteriores 3,7% em outubro. Este 
será o pior desempenho do PIB 
mundial em três anos, influencia-
do pelo enfraquecimento da eco-
nomia no final de 2018. 

E os riscos para o futuro acu-
mulam-se: a travagem mais forte 
do que o previsto da economia chi-
nesa, a incerteza à volta da saída do 
Reino Unido da União Europeia, a 

disputa comercial entre os EUA e  

a China ou o aperto das condições 
monetários pela mão dos bancos 
centrais são fatores que estão a de-
terminar esta inversão do ciclo eco-
nóni leo. 

China assombra Davos 
. Dado que é a segunda maior eco-
nomia do mundo - sozinha já ul-
trapassou o conjunto da Zona Euro 
-, a China está no centro das aten-
ções. No ano passado cresceu 
6,6%, o ritmo mais baixo desde 

6,2% 
CRESCIMENTO CHINÊS 

O FMI prevê que a China 

cresça 6,2% em 2019, 

travando face a 2018 e 

crescendo ao ritmo 

mais lento em 28 anos.  

1990 (3,9%) e em 2019 deverá re-
novar esse mínimo ao crescer 
6,2%, de acordo com as previsões 
do Fundo. 

Tal deve-se ao "aperto da regu-
lação financeira" e às "tensões co-
merciais" com os EUA. O impacto 
deste último fator dependerá das 
negociações que atualmente de-
correm entre as duas maiores eco-
nomias do mundo. 

"As autoridades [chinesas] res-
ponderam a esta desaceleração li-
mitando o aperto da regulação fi-
nanceira, injetando liquidez atra-
vés dos cortes nos requisitos de re-
servas nos bancos e aplicou estí-
mulos orçamental ao aumentar o 
investimento público", recorda o 
FMI. Mesmo assim, o Fundo pre-
vê que a atividade económica vá 
desiludir face às expectativas. 

Zona Euro com pior ano 
desde o início da retoma 
No entanto, as preocupações n u) 

Arnd Wiegmann/Reuters 

se esgotam na China. Na realida-
de, é na Zona Euro que se registam 
os maiores cortes nas projeções. 
Há um ano, o Fundo previa que a 
Zona Euro crescesse 2% este ano, 
mas na atualização de hoje revê 
para 1,6%. 

A concretizar-se será o cresci-
mento mais baixo desde 2014, o 
primeiro ano da recuperação eco-
nómica depois da crise das dívidas 
soberanas. Em 2020, a Zona Euro 
deverá recuperar ligeiramente 
para um crescimento de 1,7%. 

O FMI explica que esta trava-
gem deve-se a dois dos grandes 
motores da economia do euro: a 
Alemanha e Itália Em menor grau, 
também a França vai crescer me-
nos do que o previsto. 

A travagem destas economias 
é penalizadora para Portugal - o 
FMI prevê que o PIB português 
cresça 1,8% em 2019 - dado que 
são importantes parceiros comer-
ciais. ■ 

Dos Estados Unidos à China, pas-

sando pela Alemanha, multipli-

cam-se os sinais de desaceleração 

que estão a preocupar os países. 

INDÚSTRIA ALEMÃ 
ESTÁ A DESILUDIR 
Já se sabia que o setor automóvel 

iria sofrer o impacto das novas re-

gras de emissões, mas o efeito ne-

gativo está a ser maior do que o 

previsto. A produção industrial 

contraiu em novembro face ao 

mês anterior. Na Zona Euro, a 

quebra nesse mês foi a pior em 

cinco anos. 

AGRAVAMENTO DOS 
JUROS PENALIZA ITÁLIA 
Também a indústria italiana está 

a ser penalizada pelo efeito de 

contágio da travagem da Alema-

nha. O impacto é ainda maior de-

vido à subida do custo de finan-

ciamento das empresas italianas 

devido ao conflito orçamental en-

tre Roma e Bruxelas, que só ter-

minou no final de 2018. 

COLETES AMARELOS 
CONDICIONAM FRANÇA 
Em dezembro, a atividade empre-

sarial caiu pela primeira vez em 

dois anos e meio devido ao impac-

to dos coletes amarelos. O índice 

compósito de gestores de com-

pras (PM') de França baixou dos 

50 pontos, o que sinaliza contra-

ção. 

REINO UNIDO ABRANDA 
COM BREXIT À PORTA 
A economia britânica cresceu ao 

ritmo mais baixo em seis meses, 

também penalizada pela produ-

ção industrial. O cenário para o 

Reino Unido piorou ainda mais 

com a crescente incerteza sobre 

a saída da União Europeia. 

VENDAS DE CARROS 
NA CHINA TRAVAM 
O mercado automóvel chinês, o 

maior do mundo, registou em 

2018 uma queda nas vendas de 

carros, o que aconteceu pela pri-

meira vez em 20 anos. 
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Tanto à entrada como à saída do Eurogrupo, Mário Centeno fez questão de falar na travagem da economia mundial e europeia. 

Centeno: riscos são políticos 
e, como tal, são superáveis 

No final da reunião do Eurogrupo, Mário Centeno reconheceu a mudança de ciclo 
económico que se verifica. Mas defendeu que os riscos que se têm acumulado 
são "todos de natureza política", pelo podem ser resolvidos "na esfera política". 

Olivier Hoslet/EPA 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt  

A
chave-está na política. 
Mário Centeno, pre-
sidente do Eurogrupo 
e também ministro 

das Finanças português, defendeu 
ontem no final da reunião dos mi-
nistros do euro que os riscos que se 
têm acumulado são de natureza po-
lítica. E por isso, é preciso procurar 
respostas na esfera política. 

"Os riscos que foram aumentan-
do nos últimos meses são todos de 
natureza política e, sendo políticos, 
podemos resolvê-los na esfera po-
lítica", disse o presidente do Euro-
grupo, no final de uma reunião onde 
os ministros do curo afinaram as 
prioridades de política económica. 

Centeno falava no mesmo dia 
em que o Fundo Monetário Inter-
nacional cortou a previsão de cres-
cimento m u ndial dos anteriores 
8,7%, para 3,5%. As previsões para 
o crescimento da zona euro tam-
bém foram revistas em baixa, para 
1,6%, com aAlemanha em destaque 
(deverá avançar apenas 1,3%). 

"Devemos estar preocupados e 
atentos à mudança de ciclo que te-
mos face a 2017', reconheceu o pre-_ 
sidente do Eurogrupo. "Contudo, o 
crescimento ainda existe e, mais im-
portante, é que a taxa de investi-
mento está a subir e está agora mais 
alta do que nos anos que antecede-
ram a crise," argumentou. 

Seja como for, para que os ris-
cos se dissipem é preciso que "todos 
os políticos estejam conscientes" de 
que a sua origem é política. Neste 
campo, "Itália não é exceção", dis-
se Centeno, respondendo às ques-
tões dos jornalistas sobre o rumo da 
política orçamental italiana. "Deve-
mos e podemos evitar [um abran- 

damento maior], e espero que nos 
próximos meses vejamos os riscos 
a ceder, porque as decisões políti-
cas são tomadas um pouco mais in-
formadas do que hoje," avisou o 
também ministro português. 

Na sua conta do Twitter, Cente-
no alertou para o outro risco que se 
coloca à economia internacional• o 
Brexit. "Os ministros do Eurogru-
po ouviram a Comissão Europeia 
sobre os planos de contingência 
para o Brexit. É importante para 
nós estarmos preparados para to-
dos os cenários, incluindo um Bre-
xit sem acordo, que todos queremos 
evitar", publicou a conta oficial do  

ministro das Finanças português. 
À entrada da reunião do Euro-

grupo, Mário Centeno também já 
tinha sublinhado a importância de 
evitar uma saída desordenada do 
Reino Unido da União Europeia. 
"Nós todos desejamos que haja uni 
acordo e que esse acordo permita 
que se crie uma situação de previsi-
bilidade para todos os agentes eco-
nómicos e financeiros", disse, cita-
do pela Lusa. 

Mesmo que nenhum acordo 
seja alcançado, e a menos que o pro-
cesso seja interrompido, o Reino 
Unido está destinado a sair da 
União a 29 de março deste ano. ■ 

66 
Os riscos que foram 
aumentando nos 
últimos meses são 
todos de natureza 
política e, sendo 
políticos, podemos 
resolvê-los na 
esfera política. 
MÁRIO CENTENO 
Presidente do Eurogrupo 
e ministro das Finanças 

Governo mantém 
previsão de 2,2% 

O secretário de Estado das Finan-

ças estimou ontem que a previsão 
de um crescimento do Produto In-

terno Bruto (PIB) de 2,2% este ano 

continua a ser "realista", indican-

do, contudo, que o Governo está a 
acompanhar a situação. À saída da 

reunião do Eurogrupo em Bruxe-

las, onde representou o governo 
português, Ricardo Mourinho Fé-

lix considero que a projeção de 
crescimento do PIB português, ins-

crita no Orçamento do Estado para 

2019, continua a ser realista. "As 
previsões têm margens de confian-

ça e, portanto, uma previsão de 

2,2% neste momento continua a 

ser uma previsão realista. Obvia-

mente que o balanço de riscos em 

torno dessa previsão, à medida que 

o tempo vai passando, tem de ser 
analisado para perceber se os ris-

cos estão mais do lado descenden-

te ou ascendente. Mas a altura pró-

pria para rever as previsões é a do 
Programa de Estabilidade [em 
abril]", disse, citado pela Lusa. 

641 
"As previsões têm 
margens de confiança 
e, portanto, uma 
previsão de 2,2% 
neste momento 
continua a ser uma 
previsão realista. 
MÁRIO CENTENO 

Presidente do Eurogrupo 
e ministro das Finanças 
português 
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Perto de 3.000 milhões em créditos 
geraram perdas de 40%. 

Empréstimos concedidos contra 
os pareceres da análise de risco. 

BCP foi o negócio mais ruinoso para 
o banco público. Conheça os outros. 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

José Sócrates era o primeiro-ministro e Santos 
Ferreira e Faria de Oliveira foram os presidentes 
executivos do banco entre 2007 e 2012, o período 
mais problemático identificado pela EY. 

rr 
AUDITORIA À GESTÃO '000-201 

Como se abriu um enorme 
buraco na Caixa 

EDP COMERCIAL 

O mundo está diferente. 
Escolhemos coisas 
diferentes. É a energia 
com que o fazemos 
que nos torna iguais. 

 

g0 C O S 

Terça-feira, 22 de janeiro de 2019 Diário Ano XVI N.o 3917 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

negocios.pt  

 

Publicidade 

Indústria 

Savannah 
suspende 
candidatura 
de mina de 
lítio a PIN 
HOMEPAGE 2 

ENTREVISTA 
AZAD 
ZANGANA 

"Dívida 
portuguesa 
está atrativa" 

Novo Banco 
acelera venda 
de malparado 
Banco avança com operações para vender mais 1,5 mil 
milhões em créditos incobráveis e imóveis. EMPRESAS 19 

Garantias do BBP 
ajudam défice em 
ano de abrandamento 

Alojamento local 

Câmaras 
já cobram 
agua mais 
cara. 
Regulador 
incentiva 
ECONOMIA 16 

"Private Equity" 

Atena lança 
novo fundo 
para investir 
75 milhões 
a dez anos 
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Imobiliário e reabilitação urbana 

Ainda 
há muito 
a fazer 

Parque habitacional do país precisa de ser 
recuperado. Reabilitação urbana não é uniforme. 
Falta mão de obra especializada. Setor do imobiliário 
em crescimento. 

 

A reabilitação urbana está na ordem 
do dia. O mercado imobiliário a 
crescer. O turismo, o desempenho 
positivo da economia nacional, o in-
vestimento e alguns programas go-
vernamentais dedicados à requalifi-
cação urbana dinamizam este setor, 
que naturalmente está de mãos da-
das com o edificado. 

Carlos Mineiro Aires, bastoná-
rio da Ordem dos Engenheiros, ex-
plica que apesar da aposta nos últi-
mos anos, sobretudo em Lisboa e 
no Porto, o estado do edificado não 
pode ser considerado bom. "Foram 
décadas de abandono, em que se 
privilegiou a construção nova em 
detrimento da reabilitação urbana, 
mas parece ter-se descoberto o ca-
minho que já devia ter sido segui-
do", diz, recordando que nos Cen-
sos 2011 existiam "cerca de dois mi-
lhões de fogos a necessitar de recu-
peração". São 34% do parque ha-
bitacional nacional. Este número 
não se deve ter alterado, pois as in-
tervenções estão "longe de dar res-
posta às necessidades". 

Reis Campos, presidente da di-
reção da Associação dos Industriais 
da Construção Civil e Obras Públi-
cas (AICCOPN), considera que a 
reabilitação urbana foi reconhecida 
"enquanto vetor estratégico para o  

futuro do país e do imobiliário por-
tuguês" e está na "rota" dos inves-
tidores devido ao turismo e ao nível 
da captação de investimento estran-
geiro. Todavia, à escala nacional, 
"não se inverteu o estado de degra-
dação do parque habitacional". 
"Dos 5,8 milhões de habitações do 
país, 1.024.937 necessitam de con-
servação e registam-se riscos cres-
centes, para a segurança pública, 
com mais de 200 mil edifícios a ca-
recer de intervenções profundas e 
em perigo de ruína." E aponta o "Es-
tudo Prospetivo do Mercado da 
Reabilitação Urbana", que a AIC-
COPN desenvolveu com a Faculda-
de de Engenharia da Universidade 
do Porto, que evidencia as carências 
do parque habitacional e a grande 
diversidade que marca o território, 
além da "sobrelotação, falta de aces-
sibilidades, carências energéticas, 
falta de infraestruturas básica's". Por 
isso: "A reabilitação urbana consti-
tui um desafio para a nossa socie-
dade." 

A reabilitação urbana centra-se 
sobretudo em Lisboa e Porto, onde 
o constante crescimento tem "fo-
mentado a especulação". Existem 
intervenções em Braga, Coimbra, 
Guimarães..., mas com menos im-
portância", diz Carlos Mineiro Ai-
res. Já Reis Campos refere que a rea-
bilitação começou nas grandes ci-
dades e é preciso alargá-la "a todo 
o território nacional". 

A realidade da mão de 
obra qualificada 
Para se proceder à reabilitação 

urbana é necessária mão de obra  

qualificada, o que constitui um 
problema, afirma o bastonário da 
Ordem dos Engenheiros. A crise 
que se instalou na construção ci-
vil e nas obras públicas a partir de 
2009 até recentemente encerrou 
"cerca de 65.000 empresas, ou 
seja, em apenas dez anos, desde 
2007, o setor ficou reduzido a um 
terço". "Das 25 grandes empresas 
que existiam há uma década, só 
quatro ou cinco sobreviveram. Em 
2007, as 50 maiores empresas de 
construção tinham um volume, de 
negócios próximo de 7,5 mil mi-
lhões de euros e empregavam cer-
ca de 50 mil pessoas", acrescenta. 

As empresas que entraram em 
processos de recuperação e de in-
solvência, que faliram e os mais de 
200 mil trabalhadores que saíram 
do setor ou emigraram redunda-
ram na pèrda de competências e 
na falta de formação. Resultado: 
serão necessários "70 a 80 mil tra-
balhadores" neste ano, apesar de 
haver "35.000 inscritos nos cen-
tros de emprego" que não querem 
retomar a atividade por causa dos 
baixos salários. A recessão demo-
gráfica e a perda de hábitos por 
falta de trabalho no setor também 
contribuem para a falta de mão de 
obra, à qual os imigrantes "tam-
bém já não dão resposta". 

Reis Campos, da AICCOPN, 
garante que existe mão de obra 
qualificada para proceder à reabi-
litação urbana, mas recorda que a 
falta de trabalhadores especializa-
dos "é um problema transversal à 
economia portugue-sa". Os moti-
vos? A diminuição do número de  

técnicos e profissionais que se pre-
via saírem das escolas e centros de 
formação, a crescente procura de'  
profissionais portugueses por em-
presas nacionais e estrangeiras, 
cujo retorno é agora difícil, não 
esquecendo "o trabalho clandes-
tino e a concorrência desleal que 
afeta esta atividade". Não obstan-
te, o saber-fazer e a capacidade 
das empresas portuguesas man-
têm-se. Assim, para fazer face à es-
cassez de mão de obra, deve recu-
perar-se "os trabalhadores do se-
tor inscritos nos centros de empre-
go" ou dar-se a possibilidade de 
"os trabalhadores estrangeiros ao 
serviço das empresas nacionais 
poderem trabalhar em Portugal". 

O balanço 
No balanço que faz das obras 

de reabilitação urbana que estão 
a decorrer em Portugal, Carlos 
Mineiro Aires diz que "há de 
tudo": investidores consciencio-
sos e com músculo financeiro para 
exigir intervenções corretas na 
reabilitação do edificado; e os que 
só procuram o lucro fácil e no cur-
to prazo. 

Quanto à qualidade da recons-
trução, segurança e valor patrimo-
nial e perenidade dos bens adqui-
ridos, "se a mesma não for salva-
guardada, também estão em cau-
sa questões e princípios relaciona-
dos com a defesa do consumi-
dor". Para evitar enganos numa 
compra e garantir a segurança de 
pessoas e bens, que pode aconte-
cer pela "permissividade, falta de 
fiscalização e de conhecimento  

técnico adequado das entidades li-
cenciadoras", o bastonário defen-
de a "necessidade da intervenção 
de engenheiros conhecedores, sé-
rios e competentes, que serão a ga-
rantia das adequadas intervenções 
da sua boa execução". 

Desvalorizar a importância do 
engenheiro não é uma boa opção, 
pois muitas intervenções de reabi-
litação de edifícios "não têm em 
conta a análise da sua segurança 
estrutural e comportamento aos 
sismos, o que é grave num país al-
tamente exposto a estes fenóme-
nos naturais". A talhe de foice, 
Carlos Mineiro Aires refere ainda 
que é "urgente revisitar toda a le-
gislação existente". 

Por seu lado, o Barómetro 
Mensal da AICCOPN mostra que 
o nível de atividade da reabilita-
ção urbana reflete a realidade de 
um mercado "dinâmico bastante 
positivo". E deve continuar assim. 
Porém, a associação tem "alerta-
do para o facto de ser necessário 
consolidar esta trajetória e pro-
mover o alargamento da reabili-
tação urbana a todo o território 
nacional". 

No que toca ao mercado imo-
biliário em Portugal, Reis Campos 
faz um balanço positivo, pois o in-
vestimento tem aumentado. "O 
país ganhou um posicionamento 
competitivo à escala internacio-
nal, está a tirar partido de um ter-
ritório de excelência, a gerar em-
prego e a dinamizar muitos outros 
setores de atividade, como o co-
mércio e o turismo. É, pois, um 
balanço claramente positivo." 
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e marcas que acreditam na 
3917. de 22 de Janeiro 

Imobiliário e reabilitação urbana 

Um setor 
desigual 
O tu nõ e  o irí vestiiiento alavancaram a reabilitação 
urbana em Portugal, sobretudo nas principais cidades. 
O mercado imobiliário ficou igualmente a ganhar, com 
mais construção e dinamismo. Porém, o estado 
de degradação do edificado é preocupaste e residem 
outros problemas como a carência de mão de obra 
especializada, segurança desigual nas intervenções, 
falta de legislação adequada, pouca habitação a preços 
acessíveis ou facto de a requalificação urbana não estar 
a abranger todo o País. 
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IEFP

Número de  
desempregados cai 
16% em Dezembro
O número de desempregados 
inscritos nos centros de 
emprego caiu 16% em 
Dezembro de 2018, face a igual 
mês de 2017. Na variação em 
cadeia, os 339.035 inscritos 
são um aumento de 1,2% face 
a Novembro de 2018. Segundo 
o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), 
em Dezembro de 2017, havia 
mais 64.736 desempregados do 
que um ano depois.
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“Costa convenceu-se de que guerra 
contra professores rende votos”
Mário Nogueira Na semana em que se iniciam novas acções 
de luta dos professores, o secretário-geral da Fenprof revela 
que o veto de Marcelo lhes deu novo alento e que estão a ser 
estudados protestos que terão grande impacto nas escolas

Entrevista
Clara Viana

O líder da Federação Nacional 

de Professores, Mário Nogueira, 

considera que o Governo está a 

fazer o que sempre quis desde 

o início: adiar a questão da 

recuperação do tempo de serviço 

para a próxima legislatura para, 

no caminho, conseguir mexer na 

estrutura da carreira docente. É o 

que, diz, se pode depreender das 

últimas declarações do ministro 

da Educação no Parlamento, na 

semana passada.

Como é que classifi ca as últimas 
declarações do ministro da 
Educação no Parlamento, já 
este mês, que sobre o início das 
novas negociações em torno 
da recuperação do tempo de 
serviço apenas disse que o 
Orçamento do Estado, que 
obriga à sua realização, está em 
vigor até ao fi nal deste ano?
Diria que faz parte da postura 

que tem vindo a assumir e que 

oscila entre estar desaparecido 

e o ser provocador. Mas desta 

resposta também se pode ler nas 

entrelinhas que esta é uma forma 

de tentar dizer que o Governo já 

não quer mexer na questão da 

recuperação nesta legislatura. 

Que aliás era a intenção inicial do 

Governo quando, em Novembro 

de 2017, fomos para a declaração 

de compromisso que abriu a porta 

às negociações. A primeira coisa 

que o Governo nos propôs foi que 

a recuperação se iniciasse apenas 

em 2020.

Para que exista alguma decisão 

sobre esta questão ainda nesta 

legislatura, como o Governo se 

comprometeu a fazer, tem de ser 

até ao fi nal de Março, meados de 

Abril, porque depois entramos 

em modo de eleições. Mesmo 

que pudéssemos fazer grandes 

guerras no fi nal do ano lectivo, e 

não estou a dizer que não as vamos 

fazer, isso teria mais um sentido 

de intervenção no acto eleitoral 

do que de resolução do problema, 

porque o Governo entretanto 

entrará em gestão. 

Mas o que é que o Governo e o 
PS teriam a ganhar com esse 
adiamento?
Poderiam ter uma coisa que há 

muito querem que é meter as 

unhas no estatuto da carreira 

docente. O Governo sabe que se 

começar a recuperação agora, 

há um faseamento que se vai 

prolongar por um tempo e que 

portanto, enquanto este se 

prolongar, não poderá assumir que 

os escalões já são outros porque 

entretanto a carreira mudou. 

Querem ver até onde podem ir 

no pós-eleições. E se o PS tiver 

a maioria absoluta a carreira, 

tal como ela existe hoje, está 

liquidada. 

O PS deixou então de ter receio 
de perder os professores, apesar 
destes serem um grupo eleitoral 
forte? E pode sentir-se alentado 
com o facto de as sondagens 
mostrarem a incompreensão 
da opinião pública em relação 
aos objectivos da luta dos 
professores?
Penso que o PS de hoje ainda 

pensa exactamente o mesmo do 

que pensava o PS do Sócrates 

e da ministra Maria de Lurdes 

Rodrigues ou seja, que perdendo 

os professores poderão ganhar a 

opinião pública. 

O dr. António Costa meteu na 

cabeça que ao fazer esta guerra 

e ao levá-la até ao fi m, vai ter 

mais votos. Eu por acaso estou 

convencido do contrário e também 

no PS há quem esteja. Não é por 

acaso que, apesar de tudo, os 

professores continuam também 

a aparecer como estando nos 

primeiros lugares no que respeita à 

confi ança dos portugueses. 

Mas tendo em conta a posição 
que atribui a António Costa 
faz sentido a Fenprof ter-
lhe apelado para demitir o 
ministro da Educação, logo 

após a sua última prestação no 
Parlamento?  
Acho que este é um apelo que 

devia ser aceite porque neste 

momento a Educação está 

sem ministro. E também para 

clarifi car a posição do senhor 

primeiro-ministro, já que tem dito 

muitas coisas que depois não se 

concretizam. 

É por tudo isto que quando o 

ministro da Educação chega ao 

Parlamento e diz que quando 

vierem a existir negociações, o 

Governo estará no processo com a 

“boa-fé negocial” a que já habitou 

as organizações sindicais, isto não 

é algo que nos crie expectativas. 

Pelo contrário, até nos pode fazer 

ter pesadelos. 

O que o Governo está a fazer 

nesta negociação é uma gestão 

política com base na qual pensarão 

que será melhor ir empurrando 

o assunto para a frente. Mas nós 

não vamos esperar. Já no próximo 

dia 24 [nesta quinta-feira] vamos 

estar em frente à presidência do 

Conselho de Ministros para exigir a 

abertura de negociações. Também 

estamos a recolher opiniões 

sobre que acções poderemos vir a 

desenvolver que tenham um forte 

impacto no funcionamento das 

escolas. 

Vão voltar às greves aos 
exames, quando já se sabe que 
estas estão sujeitas a serviços 
mínimos?
Podemos voltar às greves, mas não 

necessariamente no fi nal do ano, 

porque esse já não será um tempo 

útil. Podemos avançar com greves 

novas antes. O veto do Presidente 

da República ao diploma do 

Governo que apenas devolvia cerca 

de três anos [do tempo de serviço 

que esteve congelado] devolveu 

muito ânimo aos professores. 

O veto e a posição das regiões 

autónomas de avançarem para a 

contagem integral do tempo de 

serviço. 

Na última proposta que os 
sindicatos avançaram, em 

PERFIL UM SINDICALISTA QUE É TAMBÉM UM RESGATADOR DE ANIMA

M
ário Nogueira, que 
acabou de fazer 61 anos, 
foi eleito pela primeira 
vez  secretário-geral 

da Federação Nacional de 
Professores (Fenprof) em 2007, 
precisamente o ano em que 
a então ministra socialista 
Maria de Lurdes Rodrigues 
incendiou a classe docente 
com o seu modelo de avaliação 
de desempenho e um novo 
estatuto que impedia a maioria 
dos professores de chegar ao 
topo da carreira.

Este militante de base do 
PCP afirma que nunca foi outra 
coisa que não isso mesmo, um 
militante de base, desde que 

entrou no partido no início 
da década de 80. Na Fenprof 
já vai no quarto mandato, 
a que poderá não se 
recandidatar de novo. Adianta 
que é uma opção que manterá 
em aberto.

Pelo caminho tem 29 anos de 
sindicalismo a tempo inteiro. 
Começou no princípio dos 
anos 90, enquanto dirigente do 
Sindicato dos Professores da 
Região Centro. Antes tinha sido 
delegado sindical e também 
professor em exercício do 1.º 
ciclo. A sua estreia a dar aulas 
aconteceu em 1979. Manteve-se 
no ensino cerca de 12 anos e o 
seu objectivo é agora regressar 
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RUI GAUDÊNCIO

Dezembro, propuseram por 
exemplo que a recuperação do 
tempo poderia contar para a 
aposentação antecipada sem 
penalizações. O que poderia 
benefi ciar já mais de sete 
mil professores. Esta medida 
poderá traduzir-se numa 
poupança?
Penso que no caso do Ministério 

da Educação poderá representar 

uma poupança na ordem dos 100 

milhões de euros. Mas essa não 

é a questão essencial. Por terem 

estado anos a fi o a ganhar abaixo 

do que deveriam se estivessem 

no escalão, os professores que 

estão a meio da carreira e que 

foram apanhados pela não 

contagem do tempo de serviço, 

apanhados pelo congelamento, 

quando se reformarem vão ter 

uma aposentação líquida inferior 

a mil euros. Ora, em cima disto 

tudo ainda lhes faltam seis anos 

para a idade legal de reforma, e 

portanto a optarem por esta via 

terão penalizações na ordem dos 

53%. E é por isso que propusemos 

que o tempo de serviço que esteve 

congelado fosse utilizado para se 

baixar a idade de referência para a 

aposentação.

O facto de o PCP ter dado apoio 
a este Governo condicionou a 
acção da Fenprof, já que vários 
dos seus dirigentes, a começar 
por si, são daquele partido?
Para mim há uma coisa que é 

sagrada: independentemente das 

opções no plano político-partidário 

que possa fazer, enquanto 

dirigente sindical o que conta são 

os que represento. E quem eu 

represento são os professores. No 

início da legislatura, o Governo 

tentou acabar com confl itos 

anteriores, pondo por exemplo 

fi m à Prova de Avaliação de 

Conhecimentos e Capacidades 

(PACC) e à Bolsa de Contratação de 

Escolas, que tiveram o nosso apoio. 

Mas quando chegou à altura de se 

avançar para problemas que dizem 

respeito a todos os professores, 

os anteriores só abrangiam 

os contratados, e que tinham 

verdadeiro impacto orçamental, 

o Governo começou a assumir a 

postura de empurrar para a frente. 

Aconteceu do meio da legislatura e 

continua assim.

Por agora, Mário Nogueira diz só 

ter uma certeza quanto ao seu 

futuro: não sairá da Fenprof para 

ser candidato a deputado ou algo 

do género. 

É secretário-geral da Fenprof 
desde 2007. Está a pensar 
abandonar em breve este cargo?
Os sindicatos todos da Fenprof 

têm perguntado se sou candidato. 

E eu respondo que para os tachos 

é que há candidatos. Se há coisa 

que detesto é quando vejo malta 

que passa pelo movimento sindical 

como se fosse uma espécie de 

trampolim para dar o salto para 

outro sítio. 

Temos congresso em Junho de 

2019 e os nossos mandatos são 

de três anos. Disse que não sou 

candidato a coisa nenhuma, sou 

um professor em primeiro lugar e 

um dirigente sindical em segundo. 

Para admitir pensar numa eventual 

disponibilidade para continuar 

neste cargo quis saber primeiro se 

todos os sindicatos que pertencem 

à Fenprof achavam se devia ou não 

continuar. Na última reunião do 

secretariado nacional, realizada 

a 10 e 11 de Janeiro, todas as 

direcções sindicais consideraram 

 “Não sou candidato
a coisa nenhuma”

que deveria continuar por mais 

um mandato, até tendo em conta o 

momento em que estamos da luta 

sindical. 

Neste quadro, a partir daqui 

tenho de avaliar a questão também 

a outros níveis, quer a nível 

pessoal, quer a nível profi ssional, 

quer do desgaste sofrido. O que 

mais gosto é do trabalho nas 

escolas, de estar lá em plenários, a 

debater com os outros professores, 

com gente a mandar vir, a fazer 

propostas. A verdade é que estar 

aqui na sede, em reuniões, dá-me 

mais desgaste do que estar nos 

plenários nas escolas.

Portanto, vou pensar, mas 

ainda não tomei uma decisão, 

até porque preciso de estar mais 

próximo da data do congresso para 

fazer uma avaliação da situação, 

nomeadamente em que pé estarão 

as negociações com o Governo. 

Agora uma coisa é certa, nunca 

sairei deste trabalho para ser 

candidato a deputado ou coisa do 

género. Quando sair daqui, saio 

para a minha escola.

Está há quase 30 anos sem 
ensinar, equaciona mesmo 
voltar a dar aulas?  
Sim. Quando sair daqui é para a 

minha escola. Também não penso 

sair daqui já reformado porque não 

concordo que os órgãos executivos 

dos sindicatos sejam compostos 

por professores aposentados. 

Pode haver lá um representante 

destes, mas os restantes têm de 

estar em contacto mais directo 

com as escolas.  Por mim, pertenço 

ao quadro do Agrupamento de 

Escolas Rainha Santa Isabel, em 

Coimbra, o que apesar de tudo 

não me faz crer que as coisas 

aconteçam por milagre. Fica quase 

mesmo ao lado a minha casa. Foi lá 

que efectivei [entrou na carreira] 

como professor do 1.º ciclo, que 

é a minha formação de base. Tive 

depois outras formações nas áreas 

de problemas comportamentais 

e das necessidades educativas 

especiais, onde também poderei 

trabalhar. Clara Viana

Quando o ministro da Educação diz que 
quando vierem a existir negociações, o 
Governo estará com a ‘boa-fé negocial’ 
a que habitou os sindicatos, isto não 
nos cria expectativas. Até nos pode 
fazer ter pesadelos

Para os tachos é 
que há candidatos. 
Se há coisa 
que detesto é 
quando vejo 
malta que passa 
pelo movimento 
sindical como se 
fosse uma espécie 
de trampolim para 
dar o salto para 
outro sítiocviana@publico.pt

AIS

à escola antes de atingir a idade 
da reforma. Ainda falta um 
pouco mais de cinco anos.

O seu quartel-general 
continuará a ser no hoje muito 
cobiçado Bairro Azul em Lisboa, 
num prédio que o Sindicato dos 
Professores da Grande Lisboa 
comprou há mais de 30 anos e 
no qual cedeu “três salas e uma 
casa de banho no 1.º andar” à 
Fenprof.

“Para além disto, e que apenas 
é seu por empréstimo, a Fenprof 
nada mais tem de seu, a não ser 
um grande orgulho 
de representar tantos 
professores”, diz.

Mas é em Coimbra, onde 

reside e onde está a sua escola, 
que Mário Nogueira encontra o 
que mais gosta, e que passa por 
facetas que são desconhecidas 
do grande público. Como esta: 
quando tem algum tempo 
livre, põe-se a caminho. Mais 
exactamente, faz caminhadas, 
que podem mudar para passo 
de corrida. 

Por via deste exercício, e 
porque nestas voltas se depara 
frequentemente com eles, 
tornou-se um “resgatador” 
de animais abandonados. Um 
deles, um cão que encontrou 
moribundo e de quem tratou, 
faz hoje parte do seu grupo de 
amigos fiéis. C.V.
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Empresa chinesa avançou 
para tribunais alegando 
incumprimento p44

Quatro detidos. No centro 
de Lisboa, confrontaram-
se polícias e moradores do 
Bairro da Jamaica p16

José Almeida Serra sai do 
grupo com vários avisos, 
alertando contra um “BES 
do mutualismo” p23

Um ex-membro do conselho 
de jurisdição do PSD queixa-
se do presidente na reunião 
do conselho nacional p8

Movimento para 
classifi cação da Arrábida 
espera que interesse do 
Estado seja defendido p12

Estado tem 
de reclamar 
os terrenos 
da Arrábida

Ledman 
rescindiu com 
II Liga e quer 
indemnização

Paulo Mota 
Pinto ameaçado 
de “destituição” 
do cargo

A história de 
um confronto 
na Avenida 
da Liberdade

Tomás Correia 
despede o antigo 
número dois 
no Montepio

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Estado teria de pedir autorização 
a Bruxelas para entrar nos CTT
Vários dirigentes socialistas apelam a António Costa para reverter a privatização dos Correios. 
Mas, como hoje os CTT são um banco, o processo teria de passar pela Comissão Europeia Política, 13

Televisão 
Conan 
O’Brien 
vai ser 
reduzido 
a metade
Cultura, 34

Saúde
Demência vascular é mais 
comum em Portugal do 
que a doença de Alzheimer
Ciência, 32

Música
Os 16 temas concorrentes 
ao Festival da Canção já 
se podem ouvir por aí
Cultura, 35
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Em entrevista, Mário 
Nogueira revela 
que veto do 
Presidente deu 
“novo alento” 
p14/15

“Costa 
meteu na 
cabeça que 
guerra com 
docentes 
dá votos”
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“Brexit“
Theresa May 
não tem plano B 
nem saída para 
o impasse  
p2/3
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Administradora hospitalar

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

está prestes a comemorar 40 anos 

e muitos têm sido os estudos e 

relatórios publicados nos últimos 

meses que salientam a história de 

sucesso que temos construído. 

Uma história de sucesso plasmada 

em indicadores como a redução 

da mortalidade infantil, como 

o aumento da esperança média 

de vida ou como a redução da 

mortalidade prematura.

Estes e outros indicadores 

traduzem factos inegavelmente 

importantes e de que nos 

devemos orgulhar. A história 

do SNS é essencialmente feita 

por profi ssionais de saúde que 

todos os dias cuidam dos nossos 

utentes — e também das suas 

famílias — em momentos de 

grande vulnerabilidade, com 

competências que têm evoluído 

e que vão muito para além da 

prática clínica.

O SNS conta com quase 140 mil 

profi ssionais em todo o país e 

existem vários estudos e projeções 

sobre necessidades de recursos 

humanos para os próximos 

anos, tendo por base o modelo 

organizativo atual da prestação 

de cuidados e o modelo de gestão 

desses recursos.

No entanto, o futuro — e 

mesmo o presente — não pode 

ser preparado e encarado 

com as respostas do passado. 

Precisamos de repensar 

urgentemente a forma como 

gerimos os recursos humanos na 

administração pública, atendendo 

particularmente às especifi cidades 

do SNS.

Recentemente foi apresentado 

na AESE – Business School o 

livro Sonhando com Um Hospital 

Otimista, da autoria de José 

Fonseca Pires e Florent Amion. De 

forma criativa, a obra ilustra esta 

temática, apostando na ideia de 

sintonizar cada um com a sua a 

missão como profi ssional de saúde 

e de reforçar o princípio de que 

a qualidade assistencial depende 

sobretudo das pessoas, das suas 

competências e do seu bem-estar.

A missão de uma organização 

só é concretizada em pleno 

quando ela, pesem embora 

todas as imperfeições, satisfaz 

as necessidades dos principais 

grupos que convivem na 

organização, o que implica 

apostar na comunicação, na 

conciliação da vida profi ssional 

e pessoal, no bem-estar e na 

promoção da formação contínua.

Foi neste espírito que, ainda 

enquanto secretária de Estado da 

Saúde, publiquei o Despacho n.º 

3118/2018, que esteve na origem da 

criação de um grupo de trabalho 

multidisciplinar que, com grande 

empenho e autonomia, traçou as 

linhas orientadoras de um Plano 

de Ação para a Promoção do Bem-

Estar no Trabalho nos Organismos 

e Entidades do Ministério da 

Saúde. O plano contém um eixo 

central e medidas específi cas em 

Opinião
Rosa Valente de Matos

quatro grandes áreas: conciliação 

da vida profi ssional com a vida 

pessoal; melhoria dos locais 

de trabalho; envolvimento e 

participação dos trabalhadores; 

e promoção de estilos de vida 

saudáveis.

Acredito que o caminho para 

melhorar a gestão dos recursos 

humanos deve ser trilhado 

visando construir locais de 

trabalho saudáveis com impacto 

tanto nas pessoas como na 

economia. Neste contexto, 

os riscos psicossociais e o 

stress laboral são amplamente 

reconhecidos como o maior 

desafi o para a saúde e segurança 

ocupacional na Europa — e 

Portugal não é alheio a estes 

riscos, nem pode fi car de fora das 

respostas.

Esta preocupação é ainda mais 

importante quando sabemos 

que temos recursos limitados 

e uma taxa de absentismo 

nas instituições de saúde, em 

alguns grupos profi ssionais, 

que varia entre os 7% e os 12%. 

Alguns estudos (Hilton, 2004) 

demonstram que cada euro 

investido na implementação efi caz 

de programas de intervenção que 

apoiam os colaboradores com 

problemas de saúde psicológica 

produz um retorno que 

corresponde a um aumento cinco 

vezes superior da produtividade. 

Os dados mostram ainda que 

quando os colaboradores se 

sentem apoiados e valorizados 

tendem a apresentar níveis 

mais elevados de bem-estar, 

desempenho, concentração e 

motivação.

Num momento de confl ito 

e debate na saúde, e com uma 

nova lei de bases em gestação, 

a componente da formação, do 

reconhecimento, da motivação e 

da inserção dos profi ssionais de 

saúde em ambientes de trabalho 

saudáveis, promovendo o seu 

bem-estar e as suas condições 

de bom desempenho, não pode 

deixar de ser um pilar essencial 

da gestão dos recursos humanos, 

reforçando o SNS e permitindo 

continuar a percorrer o caminho 

de sucesso e compromisso com 

a saúde dos portugueses que ele 

simboliza.

Recursos humanos no SNS: 
um novo caminho

Precisamos 
de repensar 
urgentemente 
a forma como 
gerimos os 
recursos humanos 
na administração 
pública
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A tragédia dos CTT

O 
Estado não pode proibir as 

pessoas de abandonarem 

o interior e organizarem 

as suas vidas onde bem 

entenderem. Mas torna-

se culpado da tragédia que é 

a desertifi cação de metade do 

país quando toma decisões 

incompreensíveis à luz de 

critérios económicos e totalmente 

repelentes em termos sociais, de 

protecção aos mais vulneráveis e 

de igualdade territorial. O que o 

governo de Passos Coelho fez ao 

decidir a privatização dos CTT, 

uma empresa pública que dava 

lucro — e que continua a distribuir 

dividendos alegremente, apesar 

de fechar balcões — foi criminoso. 

Esse crime, perpretado pelo 

anterior Governo, foi prosseguido 

placidamente pelo actual — que é 

o Governo mais à esquerda que já 

existiu em Portugal, descontando 

o período revolucionário. Um 

Governo formado pelo PS e 

com o apoio parlamentar do 

Partido Comunista e do Bloco de 

Esquerda foi incapaz de reverter 

a privatização e consequente 

extinção de balcões dos Correios 

nas zonas onde o seu papel social 

era mais necessário. Pactuou, 

de facto, com o agravamento da 

desigualdade entre os portugueses, 

ao manter uma privatização que 

atingiu os mais velhos, os mais 

pobres e os mais isolados.

António Costa sempre disse que 

não iria reverter a privatização — ao 

contrário do que veio a acontecer 

com a TAP, isso nunca lhe passou 

pela cabeça. Há agora vários 

dirigentes socialistas a pressionar o 

primeiro-ministro para fazer alguma 

coisa: a todo-poderosa Federação 

do Porto, o PS/Algarve, o PS da 

Guarda. “O PS deve reconhecer a 

importância decisiva do serviço 

postal e isso só pode ser conseguido 

com a intervenção pública”, diz 

Manuel Pizarro, costista indefectível. 

Tiago Barbosa Ribeira, o deputado 

socialista responsável pelas questões 

do Trabalho, acusa a administração 

dos CTT de agir “de forma gulosa e 

selvagem”.

E agora? E agora, batatas. O 

coordenador da Economia da 

bancada parlamentar do PS 

reconhece ao PÚBLICO que era 

preciso licença de Bruxelas para 

fazer alguma coisa — já que os CTT 

agora são um banco. E, mesmo 

reconhecendo que gostaria de fazer 

alguma coisa, reconhece a causa 

como perdida. Bloco, PCP e “Os 

Verdes” estiveram desde o início 

contra a privatização e vão insistir 

em nova votação. Mas não têm 

maioria — ou a maioria de esquerda 

não chega para isto.

Não se vai fazer nada. Zero. 

Zerinho. Nem uma cartinha, nem 

um bilhete postal. O Governo de 

esquerda ou “das esquerdas” — 

como gosta a direita de dizer — fi cará 

co-responsável pelo desastre.

Ana Sá Lopes
Editorial
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AQTSE - ASSOCIAÇÃO PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO SETOR ENERGÉTICO 

  A ASSOCIAÇÃO 
MARCADA PELO 

'SABER FAZER' 
A ASSOCIAÇÃO PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO SETOR ENERGÉTICO (AQTSE) 

NASCEU NO INÍCIO DE 2014 COMO UMA ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, 

SEM FINS LUCRATIVOS A PARTIR DA EDP DISTRIBUIÇÃO E DAS EMPRESAS 

ADJUDICATÁRIAS DA EMPREITADA CONTÍNUA 2010, COMO INTUITO ZELAR PELA 

QUALIDADE, FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS DO SETOR E A PROMOÇÃO DE CURSOS 

DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. 

A conversa com Jorge Ventura, diretor executivo da 

Associação, percebemos a origem e a necessidade de 

criação deste organismo que se prende com a cres-

cente utilização por parte das empresas de diversos 

setores fazerem-se valer cada vez mais do outsour-

cing que, segundo o entrevistado,"está absolutamen-

te generalizado, sobretudo nas grandes empresas do 

setor energético para as funções tecnológicas e em 

menor escala também para as funções executivas': 

A banalização da contratação de prestação de servi-

ços para prestar funções a empresas, vulgarmente 

conhecido pelo termo terceirização ou outsourcing, 

irrompeu pelas empresas na década de 90, com um 

crescente aumento no início dos anos 2000. Foi nesta 

altura que"começaram a ser substituídos os técnicos e 

os executantes que as empresas tinham nos seus qua-

dros. Esses trabalhadores mudavam de funções ou 

abandonavam as empresas e eram substituídos por 

pessoas que entravam nos variados setores através 

de empresas de prestação de serviços aprendendo 

com os respetivos encarregados, o que lhes permitia 

desenvolver conhecimentos necessários': No entanto, 

as mudanças nos setores energético, elétrico e gás, ou 

até da água e das telecomunicações não foram assim 

tão simples, como aponta o dirigente,"levando a que 

o próprio nível de outsourcing que cada empresa ti- 

nha fosse posto em causa': 

Para que a AQTSE ganhasse forma foi necessário reali-

zar um trabalho intenso para concretizar este projeto. 

Há sete anos atrás, foi iniciada uma "grande reflexão", 

em conjunto com as 14 empresas que de alguma 

forma prestavam serviços para a EDP nas áreas da 

"execução das redes elétricas, distribuição de energia, 

desde a alta à baixa tensão", o que fez estas entidades 

rapidamente perceberem que seria preciso melhorar 

a qualidade da execução, da segurança e até do rela-

cionamento com os clientes. Foi facilmente percetí-

vel, conforme nos diz Jorge Ventura, que havia duas 

grandes necessidades. Inicialmente, seria preciso 

identificar a formação adequada para cada função e, 

consequentemente, promover a criação de entidades 

formadoras capazes para prestarem este tipo de en-

sinamentos, mas também qualificar as já existentes, 

uma vez que"não se podia depositar plena confiança 

nas entidades formadoras existentes, porque elas en-

sinavam o que muito bem entendiam neste domínio, 

não conhecendo as reais necessidades", colmata o en-

genheiro. 

Esta falta de orientação na formação e de regulação 

sentiu-se também noutros setores como o do gás, tal 

como nos exemplifica o diretor executivo, "a própria 

Direção Geral da Energia e Geologia (DGEG) obrigou  

a que essa formação específica fosse ministrada por 

entidades reconhecidas e era também disso que 

precisávamos no setor elétrico: instituições que sai-

bam fazer aquilo que é necessário e em locais onde a 

aprendizagem seja igual à realidade, não feita de for-

ma académica, fechada numa sala qualquer com uns 

powerpoints, que era o que acontecia muito à data': O 

entrevistado relembra também que até há uns anos, 

coincidentes com a identificação da necessidade de 

aumento da formação neste setor, o número de óbi-

tos por acidentes quando de trabalhos em altura era 

a maior causa de mortes em acidentes de trabalho. 

Nesta sequência as próprias empresas tomam cons-

ciência da importância das formações e para isso 

identificaram-se 29 perfis profissionais, "podendo 

cada executante realizar mais do que um perfil, por 

exemplo um executante designado contratualmente 

como oficial eletricista poderá, se tiver as necessárias 

aptidões, realizar cumulativamente os perfis de exe-

cutante de redes Baixa Tensão (BT) e de Assistência à 

Rede e Clientes BT': 

O rol de questões aquando da formação da AQTSE 

foi bastante vasto e para ele entraram também temas 

como o acompanhamento dos profissionais após a 

sua formação inicial:"as entidades formadoras vão dar 

as pessoas como aptas depois da formação, mas po- 
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"Continuamos com o mesmo problema, a falta de mão-de-obra, temos que suprir essa falta e 

para isso temos também que dignificar este setor, portanto, mostrando que o setor não é só 

para pessoas que andam a abrir valas ou a instalar contadores, hoje as exigências profissionais 

são maiores e as pessoas percebem melhor estas novas funções", Jorge Ventura 

Promovemos a empregabilidade, um 
elevado desempenho e a dignificação 
dos profissionais do setor energético 

demos confiar apenas nisso e os executantes come-

çam a operar?', lembra Jorge Ventura. Surgiu então 

o dever de avaliar os colaboradores das empresas, "é 

como fazer um exame que comprove os conhecimen-

tos': Estas avaliações são trabalhos práticos, constan-

tes de uma listagem obrigatória, comum a todos os 

executantes do mesmo perfil profissional a avaliar, 

através dos quais se estimará se cada executante ou 

equipa de executantes, 'Sabe Fazer' as tarefas que lhe 

são solicitadas. Para a AQTSE, a boa execução das tare-

fas confere ao executante a respetiva aptidão profis-

sional no perfil, podendo, como foi dito anteriormen-

te, a um profissional podem corresponder diversas 

aptidões. Caso algum técnico revele dificuldades na 

execução das tarefas em avaliação, terá que frequen-

tar, com rendimento, a ação de formação recomenda-

da para a situação, e posteriormente, ser submetido a 

uma nova avaliação. 

Enquanto conversamos com Jorge Ventura temos 

ainda a oportunidade de verificar que não existia, 

até à época, nenhum curso técnico-profissional, quer 

no ensino público ou privado: "constatámos que ne-

nhum curso se podia aplicar às redes elétricas, e en-

tão, rapidamente, em perfeita sintonia com a Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

(ANQEP), em quatro ou cinco meses construímos dois 

cursos técnico-profissionais que são ministrados des-

de 2015 em escolas profissionais de ensino público e 

privado e até mesmo através dos centros de forma-

ção do Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP)': Esta oferta formativa consiste no curso de ele-

tricista de redes a que corresponde o 9° ano de esco- 

laridade e o curso de técnico de redes elétricas a que 

corresponde o 12° ano de escolaridade. Para o diretor 

executivo da AQTSE,"estes cursos servem para corrigir 

as necessidades que o setor tinha, que além de muitas, 

eram bastante evidentes e foram-se agravando com a 

crise, quando centenas de profissionais que trabalha-

vam em Portugal começaram a ir para o estrangeiro 

- sobretudo para os países europeus onde se pagava 

mais três ou quatro vezes': Atualmente, o setor de re-

des elétricas dispõe entre os 4.000 e os 6.500 técnicos 

executantes, números que vão estar dependentes 

dos investimentos que as empresas distribuidoras ou 

produtoras de eletricidade possam fazer. 

A Associação para a Qualificação Técnica do Setor 

Energético tem como próximo passo ser reconheci-

da como organismo certificador de pessoas através 

do Instituto Português para a Acreditação (IPAC), que 

lhes permitirá continuar o seu trabalho de forma re-

gulada pela respetiva norma internacional, o que ga-

rante aos seus profissionais também a possibilidade 

de obterem um certificado internacional válido nos 

países que trabalhem com esta norma, para isso Jorge 

Ventura esclarece que"as pessoas certificadas que tra-

balham num qualquer prestador de serviços, se estes 

precisarem de ir fazer um trabalho a Espanha, França 

ou aos Estados Unidos, serão reconhecidos, caso a 

nossa candidatura seja aprovada pelo IPAC': 

Neste momento, para o diretor executivo da AQTSE a 

maior preocupação continua a ser aquela que levou à 

sua criação: falta de mão-de-obra devidamente qua-

lificada, abrangendo também os mais jovens: "conti-

nuamos com o mesmo problema, a falta de mão-de- 

Jorge Ventura, diretor executivo da AQTSE 

-obra, temos que suprir essa falta e para isso temos 

também que dignificar este setor, portanto, mostran-

do que o setor não é só para pessoas que andam a 

abrir valas ou a instalar contadores, hoje as exigências 

profissionais são maiores e as pessoas percebem me-

lhor estas novas funções': É neste contexto que Jor-

ge Ventura lembra que foi graças aos investimentos 

feitos pela REN e pela EDP que a Portugal passou a 

ser um país plenamente eletrificado, agora é funda-

mental tornar o setor mais atrativo, "dando-lhe outro 

prestígio através das escolas, das entidades públicas 

e privadas, atraindo jovens e menos jovens para que 

depois possam ver que é um trabalho reconhecido 

pela comunidade: 

Nesta ótica, o engenheiro menciona também que 

estão a ser estudadas medidas para um melhor re-

conhecimento salarial e para isso será preciso ainda 

terminar com a concorrência desleal, apontando que 

dezenas empresas "não são propriamente uma orga-

nização empresarial, valem-se de pessoas disponíveis 

no mercado sem qualificação que acabam por com-

petir com as empresas que funcionam dentro dos ter-

mos legais e com pessoas qualificadas". Sendo que a 

solução passará por, "em conjunto com as entidades 

oficiais do setor, todos os profissionais que trabalham 

no setor elétrico serem obrigados a estar certificados", 

conclui Jorge Ventura. 
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■ 

LABORATÓRIOS EXPANSCIENCE 
Coloca o interesse do planeta no 

centro da sua atividade, tendo sido 

o primeiro laboratório farmacêutico 

e dermocosmético, a nível global, 

distinguido com a certificação B Corp, 

no âmbito das empresas socialmente 

responsáveis. 

■  

TAGUSPRIME ENGENHARIA E 
PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA 
Empresa do ramo imobiliário e construção 

vocacionada para um segmento de luxo, 

destaca-se pela máxima qualidade dos 

seus projetos, pela atenção ao detalhe e 

dedicação que coloca em cada projeto. 

AQTSE - ASSOCIAÇÃO PARA A 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
SETOR ENERGÉTICO 
A Associação para a Qualificação Técnica do 

Setor Energético (AQTSE) nasceu no início 

de 2014 com o intuito zelar pela qualidade, 

formação dos técnicos do setor e a promoção 

de cursos de formação técnico-profissional. 

Edição 01 1 Janeiro 2019 
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