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DADOS DO BANCO DE PORTUGAL 

Mário Centeno, ministro das Finanças, viu a dívida subir por causa do reembolso antecipado do empréstimo do FMI 

Centeno é eleito 
o "ministro das 
Finanças do ano" 
I3 Mário Centeno foi eleito 
o "ministro das Finanças 
do ano" pela publicação 
`The Banker', do mesmo • 
grupo do 'Financial Times'. 
A distinção é justificada 
com a "maratona negociar 
que Centeno liderou, corno 
presidente do Eurogrupo, 
para a reforma da Zona Eu-
ro. Em declarações ao 'The 
Banker', o também minis-
tro das Finanças português 
diz que tem pela frente de-
safios "ainda maiores" em 
2019, como o sistema euro-
peu de seguro de depósitos 
e o orçamento da Zona Eu-
ro. Ontem, na sua conta 
oficial de Ti.vitter, Centeno 
agradeceu a distinção com 
um "Obrigado!". e, 

Dívida pública sobe 
para novo recorde 
NOVEMBRO O  Valor de 251,5 mil milhões é o equivalente a cerca de 25 mil euros por cada português 
JANETE FRAZÃO 

dívida pública portuguesa 
subiu em novembro, pelo 
segundo mês consecutivo, 

para um novo recorde: 251,5 mil 
milhões, o que dá cerca de 25 mil 
euros por cidadão. Este aumento 
prende-se com as emissões de 
dívida para fazer o pagamento de 
4,7 mil milhões ao FMI, em de- 

AUMENTO  É JUSTIFICADO 
COM ÚLTIMO PAGAMENTO 
ANTECIPADO FEITO AO FMI 
zembro, diz o Banco de Portugal. 

O boletim estatístico, que on-
tem foi divulgado, dá conta de 
que este novo recorde represen-
ta uma subiria de 400 milhões de 
euros relativamente ao final de 
outubro. "Para este aumento  

contribuíram essencialmente os 
empréstimos e as emissões de tí-
tulos de dívida", de acordo com 
a instituição . 

A emissão de dívida adicional 
serviu, em larga medida, para 
proceder ao reembolso de 4,7nál 
milhões de euros ao FM I. Quer 
isto dizer que, por conta deste pa-- 

gamento antecipado, no último 
mês de 2018, a dívida públicade-
verá baixar precisamente 4,7 mil 
milhões de euros. Este último pa-
gamento, que entre os juros que se 
pagam ao FM' e aqueles que tem 
sido possível obter no mercado, 
levará a uma poupança de 1,2 mil 
milhões de euros em juros, se- 

gundo dados cio Governo. 
Apesar da subida do valor nomi-

nal da dívida pública, o seu peso na 
economia tembaixado. O rácio da 
dívida pública no PIB baixou para 
os 124,6'Z,, atingindo mínimos do 
terceiro trimestre de 2012. o 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 
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r  
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CERCA DE139 MIL 
recebem subsídio 
de desemprego P.21 

O SALÁRIOS BAIXOS 
e vínculos precários 
são causas, diz a CGTP 

DESEMPREGO REGISTADO 
OFICIALMENTE 
supera as 334 mil pessoas 

A 
1Q, 

Ilv 
Emirates 

rtv  
„mirares 

PORTIMONENSE 2  I  O BENFICA 

AUTOGOLOS DITAM DERROTA 

SP. BRAGA ULTRAPASSA ENCARNADOS 
P.4 E 5 

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA PAD 

Braseira em quarto 
intoxica e mata casal 

MÃE REVOLTADA P.18 

Alterada hora 
do Bebé do Ano 

251 MIL MILHÕES P.28 

Dívida pública sobe 
para novo recorde 

KEIZER 
JÁ CONTA 
COM NANI 
E WENDEL 

SPORTING P.7 

FC PORTO P.6 

SÉRGIO 
AVISA 
HERRERA 
E BRAHIMI 

4 

OS FIL,OTES O S 
h  A IMAS DA UM A 

- -•-r4p!,"? 
• ”T3,-)" 

LIVRO 
OFERTA PaUCHE 

6,95£ 

OUER  POR PREENCHE ih  

E RESTAURAÇÃ1! 
LIDERAM VAGA 

COMÉRCIO 

L EMPREGOS 
DISPARAM POSTOS DE TRABALHO SEM CANDIDATOS NAS OBRAS 

OFERTAS LABORAIS SEM INTERESSADOS, 
BlINGU FM 
30 M 

Bastinhas 

Família Nabeiro 
despede-se de Joaquim 

ROBERTO 
LEAL 
VIVE 
DRAMA 

1 e pode 

Luta contra 
cancro 

E., 

 perder 
70% 

da visão 

VIDAS P.41 A 45 

EMOÇÃO 
NO  ÚLTIMO 

ADEUS 

ARRENDAMENTO P.8 E 9 

ESQUERDA 
QUER TOMAR 

CONTA DE CASAS 
SEM USO 

GRÁTIS,  DIARIAMENTE, 
A PARTIR DE SÁBADO, DIA 

TEMPO DE SERVIÇO 

PROFESSORES 
AAUMENTAM 

PRESSÃO 
SOBRE COSTA 

QUINTA-FEIRA 03/01/2019 DIÁRIO  €1,10  (CAVA). 

 

   

CELA LAVADA E COLCHÃO NOVO À ESPERA DE VARA Ocupa espaço de PSP pedófilo 
que saiu em condicional P.13 
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COIMBRA 

Novos 235 médicos vão especializar-se sem garantia de contrato no SNS 

Bastonário alerta para futuro 
incerto dos novos médicos 
ri  "A falta de contratação de 
médicos especialistas põe a nu 
deficiências como as que se 
veem na Guarda e em hospitais 
de referência, como de Lisboa 
Norte, a Maternidade Alfredo 
da Costa ou o Hospital da Este-
Tânia", alertou ontem em 
Coimbra o bastonário da Or-
dem dos Médicos. Miguel Gui-
marães assistiu à sessão de inte -  

gração de 235 jovens médicos. É 
urna nova fase cia formação dos 
clínicos, cujo futuro é incerto, 
caso o Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) não abra vagas de es-
pecialidade. "É a chamada polí-
tica 'Centeno' nas áreas de pro-
ximidade, como défice próxi-
mo do zero, mas que enfraque-
ce o SNS e prejudica o utente", 
alertou Miguel Guimarães. 
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PRESIDENTE DP. REPÚBLICA 

GOVERNO APLAUDE 
O ministro do Planeamento. 
e Infraestruturas, Pedro Mar-
ques, disse ontem que o Go-
verno se reconhece na men-
sagem de Ano Novo do Presi-
dente da República, numa al-
tura em que as democracias 
têm feito um "caminho para 
o populismo". 
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APOIO A PESCADORES 
O Governo alterou o regime 
de apoio à cessação temporá-
ria da pesca dá sardinha, alar-
gando o período de apresen-
tação de candidaturas de dez 
para 20 dias após a paragem, 
para todos os pescadores ins-
critos na Segurança Social . 
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LEI DE BASES DA SAÚDE 
CDS PEDE AUDIÇÕES 
O CDS-PP pediu ontem a au-
dição, no Parlamento, das 
presidentes da comissãO de 
revisão da Lei de Bases da 
Saúde, Maria de Belém, e do 
sistema de saúde da função 
pública (ADSE), Sofia Lopes 
Portela, anunciou o partido. 
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MÁRIO CENTENO 
DIÁLOGO COM OS DOCENTES 

CIO ministro das Finanças ga-
rantiu ontem à RTP que o Go-
verno está aberto ao diálogo 
com os docentes sobre o tem-
po de serviço. Prometeu en-
contrar uma solução "respon-
sável, financeiramente robus-
ta e passível de ser cumprida". 
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INDUSTRIA TÊXTIL 

"SITUAÇÃO GRAVOSA' 
O PCP alertou ontem para a 
"situação gravosa" das em-
presas têxteis, sobretudo no 
Norte, onde haverá "dezenas" 
de unidades em situação imi-
nente de encerrar, e apelou 
ao Governo para agir. 
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Pagamento ao FMI 
leva dívida pública bater 
recorde em novembro 

Valor ultrapassou 
os 251 mil milhões 
de euros, um aumento 
de 400 milhões face 
ao mês anterior 

A dívida pública portuguesa bateu 
um novo recorde no mês de novem-
bro do ano passado. Segundo os 
dados divulgados pelo Banco de 
Portugal (BdP), a dívida situou-se 
nos 251,5 mil milhões de euros, 
mais 400 milhões do valor regis-
tado no final de outubro. 

A sustentar este aumento estive-
ram os empréstimos e as emissões 
de títulos de dívida para financiar 
o último pagamento de 4,7 mil 
milhões de euros ao Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) ftlik, ante-
cipadamente em dezembro. 

Este pagamento foi anunciado 
no final do mês de novembro pelo 
Ministro das Finanças, Mário Cen-
teno, e teve como principal obje-
tivo poupar 100 milhões de euros 
em juros que seriam pagos ao FML 
O ministro disse ainda que o total 
a pagar pela dívida ultrapassa os 
28 mil milhões de euros e que a 
poupança de dezembro se irá jun-
tar aos 1,16 mil milhões de euros 
poupados desde 2016. Espera-se 
assim que o valor da dívida para 
dezembro apresente uma redu-
ção face ao mês de novembro. 

No dia em que este pagamen-
to foi autorizado pelo Mecanis-
mo Europeu de Estabilidade  

(MEE), Klaus Regling, diretor do 
MEE, afirmou que este "vai gerar 
benefícios financeiros para Por-
tugal, ao substituir a dívida ao 
FMI por emissão de dívida com 
custos mais baixos". "Esta pou-
pança, em conjunto com um for-
te desempenho económico, são 
vistos como um sinal positivo para 
os mercados", acrescentou. Tam-
bém António Costa mostrou ver 
com bons olhos esta decisão. "Até 
ao final deste ano pagaremos a 
totalidade da dívida ao FMI, com 
todo o significado que comporta 
mais este virar de página", disse 
António Costa, durante a inter-
venção de encerramento do deba-
te orçamental. 

Na "Nota de Informação Esta-
tística" divulgada no site oficial, 
o banco explica ainda que "os ati-
vos em depósitos das administra-
ções públicas reduziram 0,2 mil 
milhões de euros, pelo que a dívi-
da pública líquida de depósitos 
registou um acréscimo de 0,6 mil 
milhões de euros em relação ao 
mês anterior, totalizando 225,0 
mil milhões de euros". 

No mesmo dia em que anun-
ciou o pagamento antecipado, 
Mário Centeno falou do futuro e 
revelou quais os objetivos para 
os próximos anos. Antes de 2018 
acabar, este esperava que o rácio 
da dívida no PIB reduzisse para 
212,2% nesse mesmo ano. Já para 
2019, este falou numa redução 
para 118,5% este ano. 
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CDS quer ouvir 
Maria de Belém 

LISBOA O CDS pediu a audição, 
no parlamento, de Maria de 
Belém, presidente da Comissão 
de Revisão da Lei de Bases da 
Saúde. Os centristas pretendem 
que a ex-ministra possa explicar 
"detalhadamente o projeto que 
a comissão a que presidiu apre-
sentou ao governo". O CDS pediu 
ainda a audição de Sofia Lopes 
Portela, presidente da ADSE, 
sobre "os problemas e instabili-
dades que este subsistema de 
saúde tem vindo a atravessar". 
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Desde que o passe passou a ser gratuito na Carris, houve 1,3 milhões de viagens feitas por crianças 

Há mais 12 mil crianças com 
passe desde que é gratuito 
Oferta para menores de 12 anos, criada em Lisboa, será replicada na Área Metropolitana do 
Porto e na região de Coimbra Na capital, só a Carris registou mais 610 mil viagens de menores 

Carla Sofia Luz 
carlaluz@jn.pt  

TRANSPORTES  Desde que o 
passe para viajar na Carris e 
no Metropolitano de Lisboa 
passou a ser gratuito para 
menores de 12 anos, em fe-
vereiro do ano passado, o 
número de assinaturas 
mensais aumentou expo-
nencialmente. Hoje, há 
mais 12 mil crianças na capi-
tal a utilizar o transporte pú-
blico. Só a Carris contabiliza 
o dobro das viagens realiza-
das por menores, passando 
de 725 mil no primeiro se-
mestre de 2017 para 1,335 
milhões até julho de 2018. 
São mais 610 mil viagens. 

A estatística prova que a 
disponibilização de passes 
gratuitos a menores de 12 
anos tem efeito positivo na 
procura do transporte pú-
blico e são boas notícias para 
as regiões que ponderam re-
plicar a medida, em particu-
lar o Grande Porto e a região 
de Coimbra. Em Braga, to-
dos os estudantes até ao 6.' 
ano têm passe de graça. Em 
dezembro, o beneficio foi 
alargado aos alunos do ensi-
no privado. Também nada 
pagam os alunos do ao 9.° 
anos que estudem a mais de 
um quilómetro de casa. No 
Algarve, alguns municípios 
dão o mesmo beneficio. 

CRIAR NOVOS HÁBITOS 
Na Área Metropolitana do 
Porto, a decisão está toma-
da. Em abril de 2019, quan-
do o passe único for imple-
mentado, os menores de 12 
anos deixarão de pagar. 

O número atual de passes 
de criança na rede intermo-
dal Andante é insignifican-
te. Por mês e em média, con-
tam-se 880 carregamentos 
da assinatura Andante Jú-
nior (título para menores de 
13 anos) num universo de 
150 mil passes Andante. 

"Já tínhamos noção, por 
análise de outros casos, que 
a disponibilização de passes 
gratuitos para menores de 
12 anos corresponderá a um  

significativo aumento da 
procura. Mas mais do que 
esse crescimento exponen-
cial, significa o início de um 
processo de habituação e de 
fidelização ao transporte 
público, o que é mais impor-
tante", argumenta o presi-
dente do Conselho Metro-
politano do Porto, Eduardo 
Vítor Rodrigues. 

A medida será suportada 
pelo Programa de Apoio à 
Redução Tarifária (PART), 
que o Governo concretizará 
em 2019, disponibilizando 
até 104 milhões de euros 
para que os municípios do 
país possam diminuir o pre-
ço das tarifas e melhorar a 
rede de transportes. Além 
das áreas metropolitanas, 
há outras regiões onde o 
transporte público tem ex-
pressão e a generalidade 
olha com expectativa para o 
PART, aguardando que, em 
breve, haja uma clarificação 
do financiamento e do en-
quadramento. 

A Comunidade Intermu-
nicipal (CIM) de Coimbra 
manifesta "todo o interes-
se" no PART e na "atribuição 

o 
carregamentos de passes 
de criança, em média, por 
mês, na rede Andante, que 
serve o Grande Porto, um 
número insignificante se 
compararmos com o total 
de is° mil assinaturas. 

SABER MAIS 

Quintuplicou na Carris 
Desde que o passe passou a 
ser oferecido a menores de 
12 anos, há cinco vezes mais 
títulos de criança na Carris. 
Passou de três mil clientes 
para mais de 15 mil. 

Subida no Metro 
Também o Metro de Lisboa 
assinala o aumento do nú-
mero de cartões de criança. 
Em novembro de 2017, ha-
via 50 mil cartões. Um ano 
depois, há 62 654 passes.  

do passe social gratuito a 
crianças menores de 12 
anos, por forma a promover 
a coesão social, qualidade de 
vida e equidade da popula-
ção" de 460 mil habitantes. 

O concurso de concessão 
da rede de transportes na re-
gião, que comportará "um 
esforço orçamental signifi-
cativo dos municípios", está 
a ser ultimado e a CIM de 
Coimbra pede "equidade 
nacional" ao Governo na 
atribuição de verbas. 

À ESPERA DO GOVERNO 
Também AMAL (CIM doAl-
garve) tem defendido que o 
apoio do Governo à redução 
do preço dos passes chegue 
a todo o país. O presidente, 
Jorge Botelho, explica que o 
concurso de concessão da 
rede intermunicipal de 
transportes no Algarve, a 
lançar em janeiro, não pre-
vê compensações indemni-
zatórias aos operadores, o 
que significa que as linhas 
têm de ser lucrativas. Mas 
admite medidas de diferen-
ciação tarifária, recorrendo 
ao financiamento do PART. 

Em Aveiro, a CIM finaliza 
o caderno de encargos para 
a concessão da rede de 
transportes, o que incluirá a 
política tarifária a vigorar a 
partir de 2020. "Se o Gover-
no tem o objetivo de finan-
ciar a redução das tarifas, 
tem de dizer-nos até feve-
reiro, porque o concurso 
para a concessão será lança-
do no primeiro trimestre de 
2019", afirma Ribau Este-
ves. O presidente da CIM de 
Aveiro recusa, porém, a 
oferta generalizada de pas-
ses. "Defendemos políticas 
sociais em razão da carência 
e do rendimento das famí-
lias e não ser igual para to-
dos", indica o autarca. 

No Cávado, cada câmara 
fará a candidatura ao PART, 
pois a CIM só gerirá a rede 
de transportes a partir de 
2020.0 presidente, Ricardo 
Rio, dá conta do projeto 
Quadrilátero Urbano, que 
envolve Braga, Guimarães, 
Barcelos e Famalicão. "O 
projeto será desenvolvido 
entre 2019 e 2020 para criar 
um tarifário intermodal nos 
quatro municípios". 
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Competências 
das câmaras 
voltam ao 
Parlamento 

PSD quer saber quanto 
dinheiro será alocado 
ao poder local em 2019 

DESCENTRALIZAÇÃO  Hoje e 
amanhã, a Assembleia da 
República volta a discutir a 
transferência de competên-
das do Estado para os muni-
cípios. Já hoje, será discuti-
da uma proposta do PSD 
que visa forçar o Governo a 
dizer a cada município, até 
ao fim do mês, quanto di-
nheiro pretende alocar pe-
las novas competências e o 
património a transferir. 

O valor do financiamento 
a dar aos municípios tem 
sido o tema mais controver-
so do pacote de descentrali-
zação proposto pelo Gover-
no, com vários municípios a 
anunciar que irão recusar as 
novas competências se não 
lhes for primeiro garantido 
financiamento adequado. 

No projeto de resolução, o 
PSD afirma que o Orçamen-
to do Estado devia ter espe-
cificado quanto dinheiro 
alocará ao Fundo de Finan-
ciamento da Descentraliza-
ção para 2019. Todavia, o 
Governo limitou-se a in-
cluir uma norma que permi-
te a cada ministério decidir 
quanto vai transferir. Para o 
PSD, essa deve ser uma de-
cisão da Assembleia da Re-
pública, pelo que exige o en-
vio dos mapas com os valo-
res até ao final de fevereiro. 

APRECIAR II DECRETOS 

Além disso, quer dar um 
prazo de 60 dias seguidos, a 
contar da data de aprovação 
dos montantes a transferir, 
para que cada município de-
cida as competências que 
quer. Para amanhã, está 
marcada a apreciação parla-
mentar de onze decretos-lei 
setoriais já aprovados pelo 
Governo, pedida pelo CDS, 
PCP e Bloco. Entre eles estão 
os decretos-lei relativos à 
gestão das praias e do jogo, à 
promoção turística, à gestão 
das estradas, à justiça, à cap-
tação de investimento ou ao 
apoio aos bombeiros volun-
tários. De fora ficam os di-
plomas de maior dimensão: 
saúde e educação. • 
ALEXANDRA FIGUEIRA 
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CDS quer ouvir 
Maria de Belém 
sobre lei de 
bases da saúde 
PARLAMENTO O CDS-PP 
pediu a audição, no Parla-
mento, das presidentes da 
comissão de revisão da lei 
de bases da saúde, Maria 
de Belém, e do sistema de 
saúde da Função Pública 
(ADSE). O CDS quer saber 
por que não foram consi-
deradas as ideias que cons-
tavam no projeto da co-
missão de revisão da lei. 
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SINISTRALIDADE  A Associa-
ção Nacional de Sargentos 
da Guarda (ANSG) defende 
que a sinistralidade aumen-
tou desde o fim, em 2009, 
da Brigada de Trânsito e acu-
sa o Governo de preferir in-
vestir no Grupo de Inter- 

venção, Proteção e Socorro 
da GNR do que na fiscaliza-
ção rodoviária. 

Segundo o presidente, Jo-
sé Lopes, há "falta de vonta-
de política e de determina-
ção institucional" para que 
o número de mortos nas es- 

tradas portuguesas dimi-
nua. Para o mesmo respon-
sável, esta opção consubs-
tancia-se "na falta de fisca-
lização proativa, que acom-
panhe o movimento das 
pessoas através da circula-
ção dos veículos e da visibi-
lidade dos militares". "Hoje, 
não existe policiamento de 
proximidade e é uma falácia 
o número do efetivo empe-
nhado", critica. 

A ANSG lembra que, em 
2009, "Portugal tinha atin-
gido as melhores metas dos 
dez anos anteriores, redu-
zindo em cerca de 50% as 
vítimas mortais e feridos 
graves". Mas alega que  

"uma cadeia de comando 
desfragmentada", sem uma 
"categoria intermédia" que 
inclua sargentos, deitou 
tudo por terra. 

A GNR registou, na última 
operação de Natal, 15 mor-
tos nas estradas nacionais, 
mais do dobro do que em 
2017. Também houve mais 
acidentes e mais feridos do 
que no ano transato. 

A tendência de crescimen-
to verificou-se, de igual 
modo, na operação de Ano 
Novo, durante a qual houve 
mais mortos (oito) e mais 
feridos (18) do que no mes-
mo período de 2017. • 
ROBERTO BESSA MOREIRA 

Sargentos da GNR 
exigem mais 
militares na estrada 
Associação lembra que sinistralidade está a 
aumentar e defende "fisenli7ação proativa" 
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CONTAS PÚBLICAS 

Dívida pública em máximos com 
ida ao mercado para pagar ao FMI 

Em novembro, a dívida pública superou o anterior recorde de Outubro. 
A ida ao mercado para financiar o pagamento antecipado ao FMI pesou no valor 
nominal de endividamento público. Contudo, o peso no PIB tem vindo a descer. 

Pedro Nunes 

O pagamento antecipado ao FMI em Dezembro fará a dívida pública dar um tombo. O peso no PIB também deverá cair. 

TIAGO VARZIM 

tiagovarzim@negocios.pt  

A
dívida pública atingiu 
um novo recorde com 
251,48 mil milhões 
de euros na ótica de 

Maastricht, a que importa para 
Bruxelas. São cerca de mais 400 
milhões de euros face ao anterior 
pico registado em outubro deste 
ano. Os dados foram publicados 
ontem pelo Banco de Portugal. 

O aumento da dívida pública 
face ao final de outubro deveu-se 
aos empréstimos e às emissões de 
títulos de dívida. Neste caso foi a 
ida ao mercado para financiar o úl-
timo pagamento antecipado ao  

Fundo Monetário Internacional 
(FMI). 

No entanto, no último mês de 
2018, a dívida pública deverá bai-
xar 4,7 mil milhões de euros por 
causa do pagamento antecipado ao 
FMI. 

Foi a10 de dezembro que o mi-
nistro das Finanças, Mário Cente-
no, anunciou a concretização do 
pagamento, que deverá gerar uma 
poupança de1,2 mil milhões de eu- 
ros. 

O Mecanismo Europeu de Es-
tabilidade (MEE) deu a aprovação 
para o pagamento uns dias antes, 
mas exigiu que Portugal inicie os 
pagamentos antecipados aos cre-
dores europeus entre 2020 e 2023, 
dependendo das condições do 
mercado nesses anos. 

Em novembro, Portugal foi ao 
mercado buscar 1.250 milhões de  

euros com a emissão de obrigações 
com maturidade a 5 e 10 anos em 
que pagou os juros mais baixos de 
sempre. Este dinheiro tinha como 
objetivo pagar antecipadamente ao 
FMI. 

De acordo com o Banco de 
Portugal, a almofada financeira re-
duziu-se em 200 milhões de euros 
em Novembro. Assim, a dívida pú-
blica liquida de depósitos registou 
um acréscimo de 600 milhões de 
euros em relação ao mês anterior, 
totalizando os 225 mil milhões de 
euros. 

Peso no PIB tem baixado 
Apesar da subida do valor nominal 
da dívida pública, o seu peso na 
economia tem baixado. O rácio da 
dívida pública no PIB - indicador 
que é seguido pelas agências de ra-
fing e pelos mercados - baixou no  

terceiro trimestre para os 124,6%, 
atingindo mínimos do terceiro tri-
mestre de 2012. 

Face ao máximo histórico fixa-
do no terceiro trimestre de 2014 
(132,7% do PIB), a dívida pública 
recuou mais de oito pontos percen-
tuais. 

Ainda assim, situa-se bem aci-
ma do projetado pelo Governo por-
tuguês para a totalidade do ano. No 
Orçamento do Estado o Executi-
vo de António Costa inscreveu 
uma previsão de dívida pública de 
121,2% do PIB. Para 2019 projeta 
uma nova descida para 118,5%. 

No final do ano, o Governo 
conta com a amortização do em-
préstimo do FMI, assim como com 
o crescimento económico, para 
baixar a dívida pública tanto no seu 
valor nominal como no seu peso na 
economia  ■ 
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6 
MINUTOS 
Nos atrasos entre 60 
e 119 minutos ficou 
previsto, em certas 
situações, o direito a 
indemnização de 25% 

do preço do bilhete. 

EMPRESAS 

As novas regras permitem até 2023 o ajuste direto a empresas ferroviárias existentes, como a CP, com um limite de 10 anos - 15 anos se houver investimento a amortizar. 

TRANSPORTES 

Atrasos nos comboios dão 
direito a indemnização 
A liberalização do transporte ferroviário na União Europeia trouxe um reforço dos direitos 
dos passageiros. Os operadores passam a ter prazos concretos para comunicarem as 
supressões de serviços. E incorrem no pagamento de indemnizações em caso de atrasos. 

MARIA JOÃO BABO 

mbabo©negocios.pt 

A
liberalização total 
do transporte ferro-
viário de passagei-
ros na União Euro-
peia, que se efetivou 

no passado dial de janeiro, reforça 
os direitos dos utiIi7adores, fixando 
prazos concretos para os operado- 

res comunicarem horários e preços, 
assim como supressões de serviços, 
temporárias e definitivas, e consa-
grando mesmo situações que dão 
direito a indemnização do preço do 
bilhete em caso de atrasos que ul-
trapassem os 60 minutos. 

No último dia de 2018 foi publi-
cado o decreto-lei que altera o regi-
me jurídico aplicável ao contrato de 
transporte ferroviário de passagei-
ros, o regime jurídico aplicável à CP 
e o regime de gestão e utilização da 
infraestrutura ferroviária nacional, 
transpondo as diretivas que concre- 

tizam a liberalização deste setor. 
Uma das alterações legislativas 

visa precisamente "reforçar e de-
senvolver os direitos dos passagei-
ros, que devem ser garantidos por 
qualquer operador", já que, com a 
abertura deste mercado, a CP pas-
sará a poder ter de enfrentar con-
corrência. 

Supressões temporárias 
exigem aviso de cinco dias 
As novas regras determinam, entre 
outras obrigações do operador, que 
tenha de "informar os passageiros,  

através de meios adequados, da su-
pressão temporária de serviços com 
a antecedência mínima de cinco 
dias em relação à sua aplicação, sal-
vo se isso for comprovadamente im-
possível por motivo não imputável 
ao operador". • 
. Anteriormente não havia qual-
quer prazo para essa comunicaçãõ, 
à semelhança do que acontecia em 
caso de supressão definitiva, em que 
a legislação anterior apenas fazia re-
ferência a "antecedência razoável". 
Agora, passam a ser obrigações con-
juntas do operador e do gestor da in- 
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fraestrutura ou do gestorda esta-
ção comunicara supressão defi-
nitiva de serviços com uma ante- 

• cedência mínima de 30 dias. 
• Também quanto a preços e 
horários, o operador passa a ter 
de os publicitar "de forma clara e 
acessível, nos locais devenda dos 
títulos de transporte, com a ante-
cedência mínima de cinco dias". 
Prazo que, até agora, também 
não existia. 

Com o diploma aprovado, é 
introduzido um novo artigo que 
prevê a indemnização do preço 
do bilhete. "Sem perda do direi-
to ao transporte e caso não exer-
ça o direito de reembolso (...), 
quando se verifique atraso entre 
o local de partida e de chegada 
indicados no título de transpor-
te, imputáveis ao operador ou ao 
gestor de infraestrutura, o pas-
sageiro tem direito a uma in-
demnização", é referido no do-
cumento. Neste caso, é determi-
nado que "nos atrasos entre 60 
e 119 minutos é atribuída uma 
indemnização correspondente 
a 25 % do preço do bilhete efe-
tivamente pago pelo passageiro,  

Sem perda 
do direito ao 
transporte e caso 
não exerça o direito 
de reembolso (...), 
quando se verifique 
atraso entre o local 
de partida e de 
chegada indicados 
no título de 
transporte, 
imputáveis 
ao operador 
ou ao gestor 
de infraestrutura, 
o passageiro 
tem direito a uma 
indemnização. 
DECRETO-LEI 
Regime jurídico aplicável 
ao contrato de transporte 
ferroviário de passageiros 

correspondente ao serviço que 
sofreu atraso". Já nos atrasos 
iguais ou superiores al20 minu-
tos é atribuída uma indemniza-
ção correspondente a 50 % do 
preço do bilhete pago pelo pas-
sageiro. 

As novas regras deixam cla-
ro, por outro lado, que não há lu-
gar ao pagamento de qualquer 
indemnização quando o passa-
geiro for informado do atraso 
antes de adquirir o título de 
transporte ou o valor a pagar 
seja igual ou inferior a quatro eu-
ros, entre oiltras situações. 

O direito a reembolso do va-
lor pago pelo título de transpor-
te, que até agora estava fixado até 
75% nos serviços de transporte 
regional, inter-regional e de lon-
go curso, passa a incluir o inter-
nacional. 

Anteriormente estavam já 
previstas contraordenações em 
caso de incumprimento do ope-
rador, mas não estavam determi-
nados prazos concretos para as 
suas obrigações.Agora, os incum-
primentos são puníveis com coi-
ma de 2.500 a 12.500 euros.■ 

Licença exige 
idoneidade 
e capacidade 
financeira 

A liberalização do transporte fer-
roviário de passageiros na União 
Europeia determina que o gestor 
da infraestrutura não pode, des-
de o início destemo, negar os pe-
didos de canais horários pelos 
operadores que se apresentem à 
exploração destes serviços.Aex-
ceção está prevista, no entanto, 
em caso de previamente existir 
um contrato de serviço público 
que abranja esse trajeto ou se o 
acesso por um terceiro operador 
puserem causa o equilíbrio eco-
nómico do contrato. 

Em Portugal caberá à Auto-
ridade da Mobilidade e dos 
Transportes (AMT) decidir se 
permite a entrada, com ou sem 
restrições, de um novo operador 
que venha a concorrer com a 
CP. Até agora não chegou ao re-
gulador do setor dos transpor-
tes nenhum pedido, ainda que a 
Arriva, do grupo Deutsche 
Balmjá se tenha mostrado in-
teressada em começar a ofere-
cer comboios de passageiros en-
tre Portugal e a Galiza. 

As licenças para o acesso à 
atividade de transporte ferroviá-
rio só serão concedidas a empre-
sas que preencham os requisitos 
de idoneidade, de capacidade fi-
nanceira e de competé'ncia pro-
fissional, e que disponham de co-
bertura da sua responsabilidade 
civil por um contrato de seguro, 
sendo que o capital obrigatoria-
mente seguro não pode, etnqual-
quer caso, ser inferior a 10 mi-
lhões de euros. 

Segundo a legislação publi-
cada a 31de dezembro, conside-
ra--se cumprido o requisito da 
capacidade financeira se as em-
presas que solicitem uma licen-
ça puderem provar que estão em 
condições de cumprir as suas 
obrigações efetivas e potenciais, 
definidas segundo previsões rea-
listas, por um período de 12 me-
ses. Caberá, neste caso, ao Insti-
tuto da Mobilidade e dos Trans-
portes (IMT) fazer averificação. 

As licenças são emitidas por 
um prazo máximo de cinco 
anos, renovável. ■  iu  

O contrato de serviço público 
com a CP, que permitirá prote-
ger a empresa como "operador 
interno" por 15 anos no quadro 
de liberalização do setor, chegou 
nos últimos dias de 2018 àAuto-
ridade da Mobilidade e dos 
Transportes (AMT), que tem de 
dar um parecer vinculativo. 

Tendo em conta as exigên-
cias do que deve constar no con-
trato, o regulador do setor dos 
transportes admite que irá pre-
cisar de pelo menos um mês para 
analisar o documento, o qual, só 
depois da sua aprovação, seguirá 
para o Tribunal de Contas. 

De acordo com a legislação 
publicada a 31de dezembro pelo 
Governo, que transpôs as direti-
vas comunitárias que formali-
zam a liberalização do transpor-
te ferroviário de passageiros, o 
contrato de serviço público da 
CP terá de incluir, desde logo, a 
identificação dos serviços de in-
teresse económico geral presta-
dos e quais os que estão sujeitos 
a obrigações de serviço público, 
compensações e exclusividade. 
Entre várias outras exigências. 
terá de apontar o critério de cál - 
culo das compensaçõe,, das obri-
gações de serviço público e as 

modalidades de repartição de 
custos ligados àprestação de ser-
viço. E incluir as linhas, troços de 
linha ou ramais utilizados no ser-
viço, assim como os itinerários. 
frequências e paragens do servi-
ço,bem como o sistema de bilhé-
tica e o tarifário. No documento 
terão ainda de constar os requi-
sitos operacionais, de qualidade 
e níveis de desempenho e respe-
tivos mecanismos de monitori-
zação e fiscalização por parte da 
empresa e pelas autoridades 
competentes, as medidas de pro-
moção da intermodalidade e dos 
direitos dos passageiros e as san-
ções e penalidades aplicáveis em 
caso de incumprimento ou de fa- 

lhas de desempenho. 
Em agosto de 2018, ao Negó-

cios, João Carvalho, presidente 
da AMT, explicou que a CP tem 
estado a operar ao abrigo de uma 
concessão, com obrigações ge-
néricas que não são mensuráveis, 
o que limita a capacidade de 
atuação do regulador. Além dis-
so, não pode existir financiamen-
to do Estado no setor dos trans-
portes se não estiver previsto 
num contrato de serviço público, 
sendo que o Governo já autori-
zou o pagamento à CP de 80 mi-
lhões em 2019 de indemnização 
compensatória.  UI UB 

66 
A CP opera 
ao abrigo 
de uma concessão 
por via legal 
com obrigações 
genéricas não 
mensuráveis. 

JOÃO CARVALHO 
Presidente da AMT 
ao Negócios em agosto de 2018 

Análise ao contrato 
da CP vai demorar 
pelo menos um mês 

O contrato de serviço público, que permitirá 
proteger a CP da concorrência nos próximos 
anos, já está a ser analisado pela AMT. 
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Fortunas da bolsa de Lisboa 
encolhem três mil milhões 

Alexandre 
V Soares dos Santos 

- 1.851 
Milhões de euros 

Filipa Queiroz 
V Pereira 

- 374,7 
Milhões de euros 

Paulo 
V Azevedo 

- 348,8 
Milhões de euros 

A Paulo 
Fernandes 

22,46 
Milhões de euros 

Desvalorização do P51-20 em 2018 fez mossa no património de quase 
todas as grandes fortunas da praça financeira portuguesa. MERCADOS 22 e 23 

JOÃO NEVES 
SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA ECONOMIA 

"Não quero 
qualquer 
dúvida de 
que o IAPMEI 
cumpre a lei" 

Governante 
diz que o 
Estado não 
pode estar 
desconfiado 
das empresas. 

=PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Pensões por desemprego 
com cortes mal calculados 
Tribunal de Contas diz que erro prejudica, desde 2006, os desempregados 
de longa duração que saíram da empresa através de uma rescisão por acordo. 
ECONOMIA 8 e 9 

Novos contratos Fnac vai abrir 
de rendas já podem cinco lojas até 
ter IRS mais baixo ao final deste ano 
ECONOMIA EMPRESAS 16 

 

egoc 

 

OS 
 

 

 

negocios.pt  

 

Quinta-feira, 3 de janeiro de 2019 Diário Ano XVI ' N.o 3904 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

  

Aeroporto do Montijo 
descola para a semana 
Governo e ANA assinam dia 8 o memorando para o novo aeroporto e a expansão da Portela. 

HOMEPAGE 2 

Transportes 

Atrasos nos 
comboios vão 
dar direito a 
indemnizações 
Atrasos de 60 a 119 minutos 
podem obrigar ao reembolso 
de 25% do bilhete. 

EMPRESAS 14 e 15 

Saúde 
Estado recupera 
Hospital de Braga 
mas vai lançar 
nova PPP 
ECONOMIA 10 

Banca 
"Cobrador do 
fraque" do Estado 
nascido em Milão 
chegou a Lisboa 
EMPRESAS 18 

Automóvel 
Vendas de carros 
aumentaram 
pelo sexto ano 
consecutivo 
EMPRES 
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Pedro Catari no 

Medidas pretendem dar mais estabilidade à habitação. 

I M POSTOS 

Novos contratos de 
arrendamento já podem 
ter IRS mais baixo 

A nova lei ainda não foi publicada em Diário da República, mas Marcelo 
já deu o aval e o legislador previu expressamente que produz efeitos a 
1 de Janeiro. Contratos a mais de dois anos já vão pagar menos. 

Os proprietários que decidam fa-
zer novos contratos de arrenda-
mento por prazos superiores a 
dois anos vãojá beneficiar deuma 
redução na taxa de IRS. O mes-
mo acontecerá para os que acei-. 
tem, a partir de agora, renovar 
contratos que estejam a chegar ao 
fim e que o façam por períodos-
acima de dois anos. 

Apesar de as novas regras -
promulgadas por Marcelo a 27 de 
Dezembro - não terem ainda 
sido publicadas em Diário da Re-
pública, o legislador deixou ex-
pressamente previsto que a pro-
dução de efeitos é a partir del de 
Janeiro, ou seja, independente-
mente da data de publicação. 

O objetivo foi ode promover 
a estabilidade no arrendamento 
de longa duração, pelo que a taxa 
de 28%, aplicável aos rendimen-
tos prediais, beneficia de uma re-
dução de dois pontos percentuais 
nos contratos acima de dois anos  

e menos de cinco e de cinco pon-
tos para contratos a mais de cin-
co anos e menos de dez. A mesma 
redução acontecerá em posterio-
res renovações, até que a taxa fi-
que apenas nos 14%. 

Por outro lado, os contratos 
de dez anos ou móis terão logo 
uma redução da taxa para meta-
de -14% - e os que forem além 
de 20 anos apenas pagarão 10% 
de imposto. 

Contas feitas, um contrato 
com uma renda de 1.000 euros 
mensais, em que o rendimento 
bruto anual é de 12.000 euros, 
terá uma poupança de 240 euros 
no IRS se tiver uma duração de 
dois anos. Se for a cinco anos, en-
tão a poupança num ano será de 
600 euros. E se senhorio e inqui-
lino optarem por contratar por 
dez anos, então, num ano, o pro-
prietário pagará menos 1680 eu-
ros de .IRS. Este exemplo não 
leva em linha de conta as dedu- 

ções que os proprietários podem 
fazer aos rendimentos prediais, 
como os gastos com condomínio 
ou obras de manutenção, mas 
permite ter uma ideia da poupan-
ça que será possível obter com 
contratos-de mais longa duração. 

No diploma, que aguarda ain-
da a publicação em Diário da Re-
pública, prevê-se que, num pra-
zo de 60 dias o Governo deverá 
regulamentar os termos em que 
se verificam as reduções de taxas 
de IRS para os rendimentos pre-
diais. 

Esta regulamentação deverá 
abranger questões práticas, como 
a forma como deverão ser comu-
nicadas às Finanças as renova-
ções de contratos atuais que, des-
de que cumpram as regras em 
matéria de duração, também be-
neficiarão de redução de taxas. 

Por outro lado, está ainda por 
se saber o que acontecerá se, por 
exemplo, o senhorio decidir in-
terromper o contrato de arrenda-
mento da longa duração antes de 
este chegar ao fim. Deverá ter de 
devolver o imposto que pagou a 
menos durante o período de vi-
gência do contrato? Terá de 
provar que não houve culpa da 
sua parte e que foi o inquilino 
que optou por interromper o 
contrato? 

O deéreto promulgado por 
Marcelo de Rebelo de Sousa 
estabelece ainda que no final de 
2019, o Governo procederá à 
reavaliação do novo regime fis-
cal "no sentido de apresentar à 
Assembleia da República as 
propostas de alteração que se 
justifiquem em função dos re-
sultados da sua aplicação". ■ 

FILOMENA LANÇA 
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Fortunas da bolsa de Lisboa 
encolhem três mil milhões 

Alexandre 
V Soares dos Santos 

- 1.851 
Milhões de euros 

Filipa Queiroz 
V Pereira 

- 374,7 
Milhões de euros 

Paulo 
V Azevedo 

- 348,8 
Milhões de euros 

A Paulo 
Fernandes 

22,46 
Milhões de euros 

Desvalorização do P51-20 em 2018 fez mossa no património de quase 
todas as grandes fortunas da praça financeira portuguesa. MERCADOS 22 e 23 

JOÃO NEVES 
SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA ECONOMIA 

"Não quero 
qualquer 
dúvida de 
que o IAPMEI 
cumpre a lei" 

Governante 
diz que o 
Estado não 
pode estar 
desconfiado 
das empresas. 

=PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Pensões por desemprego 
com cortes mal calculados 
Tribunal de Contas diz que erro prejudica, desde 2006, os desempregados 
de longa duração que saíram da empresa através de uma rescisão por acordo. 
ECONOMIA 8 e 9 

Novos contratos Fnac vai abrir 
de rendas já podem cinco lojas até 
ter IRS mais baixo ao final deste ano 
ECONOMIA EMPRESAS 16 

 

egoc 

 

OS 
 

 

 

negocios.pt  

 

Quinta-feira, 3 de janeiro de 2019 Diário Ano XVI ' N.o 3904 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

  

Aeroporto do Montijo 
descola para a semana 
Governo e ANA assinam dia 8 o memorando para o novo aeroporto e a expansão da Portela. 

HOMEPAGE 2 

Transportes 

Atrasos nos 
comboios vão 
dar direito a 
indemnizações 
Atrasos de 60 a 119 minutos 
podem obrigar ao reembolso 
de 25% do bilhete. 

EMPRESAS 14 e 15 

Saúde 
Estado recupera 
Hospital de Braga 
mas vai lançar 
nova PPP 
ECONOMIA 10 

Banca 
"Cobrador do 
fraque" do Estado 
nascido em Milão 
chegou a Lisboa 
EMPRESAS 18 

Automóvel 
Vendas de carros 
aumentaram 
pelo sexto ano 
consecutivo 
EMPRES 
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A ARS do Norte vai lançar um novo concurso para a gestão do hospital em regime de PPP. 

SAÚDE 

Estado recupera Hospital de 
Braga mas vai lançar nova PPP 
A unidade hospitalar minhota vai mesmo voltar para a esfera pública este ano 
depois da ARS do Norte ter formalizado o fim do contrato com a José de Mello 
Saúde. Mas o Ministério vai lançar um novo concurso para uma nova PPP. 

DR 

JOÃO D'ESPINEY 

joaodespiney@negocios.pt  

O
Ministério da Saúde, 
através daAdministra-
ção Regional de Saúde 
do Norte (ARSN) já 

formalizou o fim do contrato da 
Parceria Público-Privada (PPP) do 
hospital de Braga com a José de 
Mello Saúde (JMS), que termina a 
31 de Agosto deste ano. 

Uma decisão que já era espera-
da depois de a ministra Marta Te-
mido ter admitido a possibilidade 
do hospital voltar para a esfera pú-
blica por "indisponibilidade defini-
tiva" do gestor privado em prolon-
gar o atual contrato de gestão. O que 
não era claro - as palavras da minis-
tra não apontavam nesse sentido -
era que o Ministério vai lançar um 
novo concurso para a gestão desta, 
unidade hospitalar em modelo de 
PPP. 

Em declarações por escrito ao 
Negócios, aARS do Norte começou 
por revelar que "o processo de re-
versão para a esfera pública da ges-
tão do hospital .de Braga tornou-
se inevitável". 

E justificou porquê. Na se-
quência de um estudo de avalia-
ção que foi feito desta PPP, o Mi-
nistério determinou a "a escolha 
do lançamento de unia nova par-
ceria como o modelo preferencial 
com vista à melhor prossecução 
do interesse público, bem como a 
renovação sem alterações do pre-
sente contrato, caso o novo con-
trato de gestão que vier a resultar 
do concurso não estivesse em exe-
cução à data de 31 de Agosto de 
2019". 

Com base neste relatório, "foi 
colocada à Entidade Gestora do 
Hospital de Braga a possibilidade  

de celebração de uma renovação 
contingencial, até à adjudicação 
da nova contratação ou, 'no limi-
te, até ao máximo de 24 meses". 
Mas a José de Mello Saúde, "ape-
sar de declarar disponibilidade de 
princípio para aceitar a renovação 
contingencial proposta, fez de-
pender a aceitação da mesma da 
verificação de urna série de con-
dições que entendeu que salva-
guardariam, nesse período, a sua 
sustentabilidade financeira", ex-
plicou o porta-voz da ARS do 
Norte, salientando que "essas 
condições não eram, todavia, 
compatíveis com o teor do atual 
contrato de gestão e afastaram, 
portanto, a hipótese de celebra- 

ção da referida renovação". 

Novo concurso em PPP 
A mesma fonte revelou ainda que 
"enquanto continua em desenvol-
vimento a preparação do caderno 
de encargos para o lançamento do 
pmcedimentoconcursal para cons-
tituição de uma nova PPP, aARS do 
Norte e a tutela trabalharão com a 
equipa gestora do Hospital de Bra-
ga na preparação conjunta do pro-
cesso de reversão, de modo a que, 
em 31 de Agosto de 2019, as ques-
tões relacionadas com a transição 
fiquem concluídas". 

Confrontada pelo Negócios, a 
José de Mello Saúde reafirmou que 
"o prolongamento do contrato de  

gestão, proposto pelo Estado, tem 
de assegurar a sustentabilidade fi-
nanceira, o que não se verifica". "Os 
financiamentos cancelados desde 
2016, para o tratamento de doentes 
com HIV, esclerose múltipla e, re-
centemente, hepatite C, na ordem 
dos 10 milhões de euros anuais, são 
assumidas pela JMS sem financia-
mento associado, ao contrário do 
que acontece nos restantes hospi-
tais do SNS, podendo chegar aos 50 
milhões de euros até ao final do pro-
longamento proposto pelo Estado, 
o que seria insustentável para a par-
ceria", explicou. 

A entidade gestora do hospital 
garante que até ao final do contra-
to, em Agosto, "será mantida a esta- 

bilidade da atividade clínica e da 
prestação de cuidados de saúde à 
população, como sempre aconte-
ceu, de todas as obrigações estabe-
lecidas no contrato de gestão". 

Em jeito já de balanço desta par-
ceria, a José de Mello Saúde lembra 
que a PPP deste hospital "conquis-
tou um lugar de excelência no SNS", 
tendo sido considerado "por inúme-
ras entidades, publicas e privadas, 
como um dos melhores hospitais do 
país pela qualidade dos serviços 
prestados, adequação e eficiência 
dos cuidados de saúde". 

Citando o relatório de avaliação 
referido pel a ARS do Norte - elabo-
rado pela Unidade Técnica de 
Acompanhamento de Projetos do 
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O processo 
de reversão 
para a esfera 
pública 
do hospital de Braga 
tornou-se 
inevitável. 
ARS DO NORTE 

O prolongamento 
do contrato 
proposto pelo 
Estado tem de 
assegurar a 
sustentabilidade 
financeira, o que 
não se verifica. 
JOSÉ DE MELLO SAÚDE 

?IP 
Ministério das Finanças -, a 
JMS salienta que "a parceria ge-
rou urna poupança para o SNS 
de cerca de 199 milhões de eu-
ros", entre 2011 e 2015. A enti-
dade gestora fez questão de des-
tacar também os benefícios 
apontados num estudo da Uni-
versidade Católica de Lisboa, 
que apontou para uma "pou-
pança inequívoca para o Estado 
de cerca de 150 milhões" neste 
período. 

A JMS recorda ainda as 
avaliações "muito positivas" da 
própria ARS do Norte nos seus 
relatórios anuais "à forma corno 
é gerido o contrato de gestão" 
desta unidade. ■ 
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ECONOMIA 

Duarte Roriz 

A Segurança Social deu razão ao Tribunal de Contas e prometeu há um mês "corrigir o cálculo do sistema". Questionado pelo Negócios, o Ministério da Segurança Social não explicou quando nem como o fará. 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Pensões de desempregados 
com cortes mal calculados 
O erro prejudica desde 2006 desempregados de longa duração que saíram da empresa 
através de uma rescisão por acordo, quando recebem mais do que a pensão mínima. 
A conclusão é do Tribunal de Contas. A Segurança Social prometeu corrigir o problema. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 
catarinapereira@negocios.pt  

s desempregados de 
longa duração que 
saíram da empresa 
na sequência de 
uma rescisão por 

acordo têm um regime próprio de 
acesso àpensão antecipada, com pe-
nalizações específicas. De acordo 
com o Tribunal de Contas, desde  

2006 que os cortes têm sido mal cal-
culados, prejudicando os que rece-
bem mais do que uma pensão míni-
ma À entidade que fiscaliza as con-
tas a Segurança Social garantiu há 
um mês que vai corrigir o cálculo no 
sistema Ao Negócios, o Ministério 
da Segurança Social não esclareceu 
quando, nem explicou se vai com-
pensar com retroativos todos os que 
terão sido afetados. 

O errofoi encontrado numa ação 
de verificação feita pelo Tribunal de 
Contas (TdC), que selecionou defor-
ma aleatória 30 processos de pen-
sõesvelhice e invalidez do regime ge- 

ral atribuídas no segundo semestre 
do ano passado. As conclusões cons-
tainnoparecer à Conta Geral do Es-
tado de 2017, publicado há duas se-
manas. 

Em causa está a aplicação das re-
gras que permitem o acesso anteci-
pado à pensão aos 57 anos no caso 
dos beneficiários que à data do de-
semprego tenham 52 anos ou mais e 
uma carreira de 22 anos. 

Erro atinge quem 
rescindiu por acordo 
Nos casos em que o desemprego de- 
corre de cessação de contrato por  

acordo - as chamadas "rescisões 
amigáveis" - são aplicados dois cor-
tes: um de 0,5%porcadamês que fal-
ta para os 62 anos e outro de 0,25% 
por cada mês que falta entre os 62 
anos e a idade dardo= (que era de 
66 anos e4 meses em 2017). Esteúl-
timo é aplicadotemporariamenteaté 
que o pensionista atinja a idade nor-
mal de reforma (ou até á idade que 
resultadasuaprofissão ou dasuacar-
reira). 

O problema, de acordo com o 
TdC, é que o segundo corte foi apli-
cado sobre todo o valor da pensão 
(que é superior), em vez de ser apli- 

cado depois de diminuído o valor da 
pensão pelo primeiro corte. 

"Se o valor da pensão calculada 
for superior ao valor da pensão mí-
nima garantida o erro de cálculo pe-
naliza o beneficiário", conclui o Tri-
bunal de Contas. Se forinferior,"ffio 
penaliza °beneficiário mas exige um 
esforço maior de financiamento por 
parte do Orçamento do Estado",por 
via do complemento social, lê-se no 
parecer. O erro de cálculo deixa de 
existir quando o pensionista atinge a 
idade da reforma, porque nessa altu-
ra este corte é anulado. 

Questionado sobre qual o valor 
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Se o valor da pensão calculada for superior 
ao valor da pensão mínima garantida o 
erro penaliza o beneficiário. Se for inferior 
(...) não penaliza o beneficiário, mas exige 
um esforço maior de financiamento por 
parte do Orçamento do Estado. 
TRIBUNAL DE CONTAS 
Parecer à Conta Geral do Estado de 2017, 
publicado a 19/12/2018. 

66 
Entende-se a interpretação 
que o Tribunal de Contas faz 
do normativo e, por conseguinte, 
serão desenvolvidas diligências 
com vista à correcção do cálculo 
do sistema. 
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL 
Na resposta ao Tribunal de Contas, a 29/11/2018, que consta do 
anexo ao parecer à Conta Geral do Estado. 

da penalização de quem sai pre-
judicado, o Tribunal de Contas 
sugere que dependerá de caso 
para caso. "A situação foi deteta-
da através da análise das pensões 
atribuídas com base numa amos-
tra. No entanto, tal como relata-
do pelo Tribunal no Parecer, a si-
tuação não se cinge aos casos de-
tetados, namedida em que resul-
ta da incorreta parametrização 
do sistema de cálculo desta tipo-
logia de pensõés". No parecer, o 
TdC refere que a fórmula "está 
em vigor desde 2006 e afetou to-
das as pensões com estas carac-
terísticas". 

Governo promete corrigir, 
mas não diz quando e como 
No final de Novembro o Institu-
to da Segurança Social (ISS), 
onde se integra o Centro Nacio-
nal de Pensões, disse ao TdC que 
iria corrigir "o cálculo no siste-
ma". "Entende-se a interpreta-
ção que o Tribunal de Contas faz 
do normativo e, por conseguinte, 
serão desenvolvidas diligências 
com vista à correção do cálculo 
no sistema", escreve o ISS nacar-
ta que consta do relatório. 

O Negócios perguntou se  

esta correção já foi feita e quan-
do será; se só abrange as pensões 
em pagamento e/ou as futuras 
pensões ou se também implica o 
pagamento de retroactivos a to-
dos os desempregados que terão 
sido afetados nos últimos anos. 
As questões foram colocadas 
pela primeira vez na quinta-feira 
da semana passada a fonte oficial 
do Ministério da Segurança So-
cial, que apesar da insistência não 
respondeu ao Negócios até àhora 
de fecho da edição desta quarta-
feira. Emrespostaàmesmaques-
tão, o Tribunal de Contas respon-
deu apenas que "acompanhará a 
situação e, em particular, as dili-
gências que serão desenvolvidas 
pelo ISS". 

O Negócios também quis sa-
ber quantas pensões foram afe-
ilidas e qual apenalização quede-
corre do erro detetado pelo Tri-
bunal de Contas, tanto por pen-
sionistacomo emtermos agrega-
dos, orçamentais, mas não obte-
ve respostas. Todos os anos são 
atribuídas acima de dez mil pen-
sões por desemprego de longa 
duração, mas o Governo não es-
clareceuquantas resultam deres-
cisões por acordo. ■ 

AUDITORIA 

Outras 
falhas nas 
pensões 

O Tribunal de Contas (TdC) anali-
sou 34 processos de pensões atri-
buídas em 2017 e encontrou erros 
"que se aplicam às outras situa-
ções da mesma natureza". 

INÍCIO DA PENSÃO 
A pensão é devida desde a data 
de apresentação do requerimen-
to ou desde a data que o benefi-
ciário indique para o início da 
pensão. Mas "há incumprimento 
das disposições legais" gerando 
"desigualdade de tratamento en-
tre os beneficiários". Num dos 
processos a data indicada não foi 
respeitada e noutro processo sem 
indicação de data os serviços con-
sideraram um momento poste-
rior ao pedido. Em resposta ao 
TdC, o Instituto da Segurança So-
cial (ISS) afirmou que vai rever o 
procedimento. 

SOBREPOSIÇÕES 
E SERVIÇO MILITAR 
O TdC diz que há falta de unifor-
midade no tratamento de situa-
ções de sobreposição de remune-
rações para o mesmo período, 
como pode acontecer, por exem-
plo, com remunerações por tra-
balho e prestações por doença. 
De acordo com o Tribunal de Con-
tas, nuns casos estas situações 
são corrigidas e noutros não. O 
TdC diz ainda que há falta de uni-
formidade na recolha de informa-
ção sobre o serviço militar obri-
gatório quando as pessoas que 
pedem a pensão não juntam ao 
pedido um documento comprova-
tivo, "o que resulta em tratamen-
to desigual e pode prejudicar o 
valor do cálculo da pensão, pena-
lizando o beneficiário". 

ORIENTAÇÕES 
O TC considera que faltam orien-
tações técnicas escritas que asse-
gurem a adoção de procedimen-
tos uniformes para corrigir infor-
mação de aplicações ou pedidos. 
Ao TdC o Governo informou que o 
Instituto da Segurança Social 
aprovou em Abril um plano de in-
tervenção que procura uniformi-
zar procedimentos. 

O Tribunal de Contas (TdC) en-
tende que o limite de 12 vezes o 
IAS (atualmente, 5.229 euros) 
não deveria ser aplicado às pen-
sões de invalidez do regime espe-
cial. A questão foi levantada pela 
primeira vez há um ano e é reite-
rada no último parecer à Conta 
Geraldo Estado, mas a Seguran-
ça Social considera que neste 
caso a entidade presidida por Ví-
tor Caldeira não tem razão. 

Em causa estão os limites às 
pensões de invalidez reguladas 
pela lei 90/2009, destinadas a 
quem está em situação de inca-
pacidade'permanente para o tra-
balho, com prognóstico de perda 
de autonomia, originada por 
doença de Parldnson, de Alzhei-
mer, VIH/sida,ou esclerose múl-
tipla, entre outras doenças. São 
também abrangidos os beneficiá-
rios que estão em situação de in-
capacidade permanente para o 
trabalho decorrente de doenças 
não profissionais ou da responsa-
bilidade de terceiros que levem à 
perda de autonomia. 

A legislação que regula a for-
mação das pensões do regime ge-
ral estabelece um limite de 12 
IAS (ou seja, 5.229 euros em 
2018) mas o Tribunal de Contas 
considera que não há base legal 
para'aplicar este limite às pensões 
de invalidez do regime especial. 

"Com efeito, a lei 90/2009 
dispõe de um limite ao montan-
te da pensão (80% das melhor 
das remunerações de referência, 
conforme dispõe o art° 6°) pelo 
que, não havendo uma lacuna a 
integrar, não se justifica o recur-
so à aplicação subsidiária" do li-
mite de 5.229 euros (12 IAS) da 
lei geral, alega o TdC. 

"Para além disso", prosse-
guem os juízes, o limite dos 12 
IAS "não é um limite ao valor da 
pensão, mas tão somente o valor 
do limite a aplicar a uma das duas 

416 
O procedimento 
adotado pelo ISS tem, 
de forma indevida, 
limitado estas 
pensões. 
TRIBUNAL DE CONTAS 
Parecer à CGE de 2017. 

parcelas que integram o cálculo 
da pensão", disposição "que nem 
se aplica" ao cálculo das pensões 
de invalidez do regime especial. 

Em resposta ao TdC, o ISS 
alegou que a interpretação que 
faz é correta, explicando que as 
duas figuras limitadoras da lei são 
distintas. Se o limite dos 80% que 
está nas duas leis "é um limite à 
taxa de formação da pensão", o li-
mite de 12 IAS "é distinto na for-
ma e nos objetivos, que não se re-
sumem a uma mera limitação de 
taxa de formação da pensão, as-
sumindo-se com limite absoluto 
ao produto final do cálculo de 
uma parcela de pensão". 

Pouco convencido com a fun-
damentação, o TdC mantém que 
"o procedimento adotado pelo 
ISS tem, deforma indevida, limi-
tado estas pensões". Em causa 
está uma fórmula em vigor desde 
2012, que "afetou toda esta tipo-
logia de pensões" e que "resulta 
na atribuição ao beneficiário de 
uma pensão de valor inferior ao 
devido", nos casos em que o be-
neficiário tenha direito a uma 
pensão estatutária muito alta (su-
perior aos 5,229,12 euros). ■ 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

TdC contesta 
limites a pensões 
de invalidez 

O Tribunal de Contas considera que está a ser 
indevidamente aplicado o limite de 5.229 euros 
por mês a pensões de invalidez. A Segurança 
Social discorda. 
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Fortunas da bolsa de Lisboa 
encolhem três mil milhões 

Alexandre 
V Soares dos Santos 

- 1.851 
Milhões de euros 

Filipa Queiroz 
V Pereira 

- 374,7 
Milhões de euros 

Paulo 
V Azevedo 

- 348,8 
Milhões de euros 

A Paulo 
Fernandes 

22,46 
Milhões de euros 

Desvalorização do P51-20 em 2018 fez mossa no património de quase 
todas as grandes fortunas da praça financeira portuguesa. MERCADOS 22 e 23 

JOÃO NEVES 
SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA ECONOMIA 

"Não quero 
qualquer 
dúvida de 
que o IAPMEI 
cumpre a lei" 

Governante 
diz que o 
Estado não 
pode estar 
desconfiado 
das empresas. 

=PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Pensões por desemprego 
com cortes mal calculados 
Tribunal de Contas diz que erro prejudica, desde 2006, os desempregados 
de longa duração que saíram da empresa através de uma rescisão por acordo. 
ECONOMIA 8 e 9 

Novos contratos Fnac vai abrir 
de rendas já podem cinco lojas até 
ter IRS mais baixo ao final deste ano 
ECONOMIA EMPRESAS 16 
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Quinta-feira, 3 de janeiro de 2019 Diário Ano XVI ' N.o 3904 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

  

Aeroporto do Montijo 
descola para a semana 
Governo e ANA assinam dia 8 o memorando para o novo aeroporto e a expansão da Portela. 

HOMEPAGE 2 

Transportes 

Atrasos nos 
comboios vão 
dar direito a 
indemnizações 
Atrasos de 60 a 119 minutos 
podem obrigar ao reembolso 
de 25% do bilhete. 

EMPRESAS 14 e 15 

Saúde 
Estado recupera 
Hospital de Braga 
mas vai lançar 
nova PPP 
ECONOMIA 10 

Banca 
"Cobrador do 
fraque" do Estado 
nascido em Milão 
chegou a Lisboa 
EMPRESAS 18 

Automóvel 
Vendas de carros 
aumentaram 
pelo sexto ano 
consecutivo 
EMPRES 
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PRIMEIRA LINHA FUNDOS EUROPEUS PARA EMPRESAS 

JOÃO NEVES 

"Estado não pode estar 
desconfiado das empresas" 

O Governo quer incentivar mais a execução dos projetos de investimento. Por isso, na renegociação dos fundos, 
avançou com parcerias com a banca para que as empresas recebam logo o dinheiro. João Neves recusa a possibilidade 
de ser urna solução arriscada. "O Estado não pode estar sistematicamente desconfiado das empresas", diz. 

Sérgio Lemos 

ALEXANDRA MACHADO 
amachado@negocios.pt  

N
a reprogramação fei-
ta com Bruxelas dos 
fundos ' comunitá-
rios, o Governo fir-
mou ligação à banca 

para que o dinheiro chegue mais ra-
pidamente às empresas. E, com isto, 
quer mais execução dos fundos, diz 
João Neves, secretário de Estado que 
chegou à Economia em outubro. 

Faz sentido a gestão dos fun-
dos estar na tutela do Ministé-
rio do Planeamento e os orga-
nismos que entregam a maior 
parte do dinheiro estarem na 
Economia? 
Os mecanismos de governação 

deste quadro de programação cofi-
nanciado pela União Europeia fo-
ram definidos ainda no tempo do an-
terior governo. Não escondo que o 
sistema é demasiado complexo, e 
tudo o que seja complexo e não seja 
transparente para as empresas tor-
na mais dificil a relação entre o Esta-
do, e aquilo que são os instrumentos 
de política pública, e os destinatários 
dessa política, que são as empresas. 
Portanto, não é algo que me sinta 
completamente confortável, mas 
aquilo que o atual Governo optou foi 
executar os programas no quadro da-
quilo em que eles tinham sido esta-
belecidos. E optámos por esta solu-
ção com bons resultados. Até agora 
temos qualquer coisa como 9 mil mi-
lhões de euros de investimento su-
portado pelo Portugal 2020, sendo 
do lado do IAPMEI investimentos 
de 5,5 mil milhões de euros Isto re-
presenta cerca de 3vezes mais do que  

no período homólogo do quadroan-
terior. O mesmo em termos de paga-
mentos. Nós pagámos até final do 
mês passado 1,2 mil milhões de eu-
ros só no IAPMEI. No quadro ante-
rior estávamos em 380 milhões. Te-
mos cerca de quatro vezes mais do 
que no passado. 

E atribui isso a quê? 
À orientação do Ministério. 

O anterior quadro apanhou a• 
maior crise e a descapitaliza-
ção das empresas. 
O anterior quadro é de 2007 até 

2011. Apanhou uma fase relativa-
mente boa e uma má. Neste quadro  

estávamos asairda crise. O ano 2013 
em termos de investimento é o pior 
ano da série estatística dos últimos 
20 anos. Quando este Governo en-
tra em funções a execução dos pro-
gramas era zero ehavia 4milhões de 
euros de pagamentos. Nós apostá-
mos muito naquilo que são os pro-
gramas evamos continuara apostar. 
O que era essencial era que os instru-
mentos de política pública na área 
dos sistemas de incentivo fossem o 
mais fortemente possível dirigidos 
ao apoio ao investimento das empre-
sas. E essa foi uma orientação globaL 

Faltam dois anos para termi-
nar o Portugal 2020 - ainda  

que tenha depois mais dois de 
execução - dá a sensação que 
se esgotarão a maior parte 
das verbas até final de 2019, 
ano de eleições. 
O que fizemos foi no quadro da 

reprogramação concentraros recur-
sos que estavam disponíveis naquilo 
que eram os instrumentos com maior 
procura e que correspondiam aos 
principais objetivos depolíticapúbli-
ca, ou seja, nos investimentos produ-
tivos. E reafinhámos com a procura. 
Masfizemosmais. Com  aredefinição 
dos mecanismos de apoio envolve-
mos o sistema bancário no próprio 
processo de decisão dos apoios que 
são concedidos. E aquilo que ésubsí- 

dio reembolsável, que era dado pelo 
Estado, éconcedido às empresas com 
base em ~bancário com garan-
tia. Para as empresas é uma solução 
idêntica no acesso ao dinheiro que é 
necessário para concretizar o inves-
timento, ido nosso lado isso permite 
alavancar ainda mais aquilo que é o 
mecanismo de apoio. E invertemos a 
lógica que tínhamos. No passado, o 
incentivo á fundo perdido era deter-
minado à cabeça e era pago no final 
se as empresas cumprissem as metas 
de execução, o que levava a que as em-
presas recebessem à cabeça menos 
do que neste momento vão ter. Ago-
ra, na decisão é concedida a totalida-
de do subsídio e apenas se as empre- 

Página 27



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 2 de 5ID: 78385174 03-01-2019

120 

100 

80 

60 

40 

mem  Taxa de compromisso 
Taxa de pagamentos 
Taxa de execução 

20 O 

o 

Abril 2015 Novembro 2018 
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IAPMEI JÁ APROVOU MAIS DE 5,5 MIL MILHÕES DE INVESTIMENTOS 
Projetos aprovados e respetivo investimento e incentivo 

Os projetos acompanhados pelo IAPMEI representam um investimento acima dos 5,5 mil milhões de euros, tendo recebido 

2,85 mil milhões de incentivos. Têm um potencial de 36.723 novos empregos e aumento de exportações de 7,67 mil milhões. 

Aprovados Investimento Incentivo total 

PT 2020 - SI I&DT 884 307.648.326 157.566.162 

PT 2020 - Inovação 2.870 4.701.929.225 2.533.961.418 

PT 2020 - SI Qualificação 2.660 514.731.160 155.295.827 

PT 2020 - SIAC 8 5.259.102 3.629.941 

Total 6.422 5.529.567.813 2.850.453.348 

Fonte: Ministério da Economia 

IAPMEI JÁ PAGOU MAIS DE 1,2 MIL MILHÕES DE INCENTIVOS 
Retrato em comparação com o QREN 

O IAPMEI já pagou mais de 1,2 mil milhões de euros de incentivos, o triplo, segundo o Ministério da Economia, do que 

o que tinha sido pago no anterior quadro comunitário no período idêntico. Foram pagos 63% do total dos incentivos. 

QREN (1 jan. de 2007 a 30 nov. de 2011) PT2020 (de 1 jan. de 2014 a nov. de 2018 

Pagamentos 382 milhões de euros 1.212 milhões de euros 

Fonte: Ministério da Economia 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE INCENTIVOS VAI NOS 43% 
Valores em percentagem 

Com base numa dotação indicativa de 3.983 milhões de euros, a taxa de execução dos fundos do Portugal 2020 estava, 

no final de novembro, nos 43%. A taxa de compromisso vai nos 118% e os pagamentos em 48% do valor indicativo. 

"Acreditamos 
que vamos ter todo 
o sistema bancário 
português" 

Nos acordos com os bancos para os fundos 
europeus, o BPI ainda está de fora. João 
Neves acredita, no entanto, que o banco 
detido pelo CaixaBank ainda se vai juntar. 

Candidaturas 8.800 

Prazo médio de análise 90 dias (2016/7) 

Pedidos de pagamento 5.319 

sas não concretizarem as metas é que 
têm de devolver o correspondente. 

Não aumenta o risco? A alte- 
ração do fundo perdido foi fei- 
ta porque havia muitas em- 
presas que depois não execu- 
tavam ou porque se dizia que 
depois havia alguns abusos. 
Nós temos cinco níveis de fisca-

lização.A fiscalização é algo que não 
nos falta. O Estado não pode estar sis-
tematicamente desconfiado das em-
presas e as empresas não podem es-
tar sistematicamente desconfiadas 
do Estado. Nós temos de ter meca-
nismos que sejam seguros e estáveis 
do ponto de vista da relação do Esta- 

do com as empresas. Quando asem 
presas concretizam os seus projetos 
de acordo com aquilo que se pro-
põem têm direito aos incentivos. 

Mas isso foi feito porquê? As 

empresas eram obrigadas a 

recorrer a fundos de tesoura-
ria junto da banca para conse-
guirem fazer os projetos? 
Nós assim podemos estimular a 

execução porque garantimos um su-
porte financeiro que do ponto de vis-
ta da gestão de tesouraria é mais fa-
cilitado para as empresas. Nós que-
remos estimular investimento. 

Mas isso não é atribuído como 

17.292 

51 dias (2018) 

16.234 

se fosse um empréstimo? Não 
há juros? 
Não há juros. Agora temos um 

mecanismo que estimula mais a exe-
cução dos projetos, ajudamos de for-
ma mais intensa a que ele se realize. 
No passado o que acontecia é que as 
empresas tinham um incentivo atri-
buído, mas acabavam por concreti-
zar as operações de crédito a seguir 
à decisão que o Estado tomava. Isto 
aumentava o risco de não execução, 
porque podia acontecer que abanca 
não dava [crédito] ou dava em con-
dições menos competitivas, o que re-
duzia o ritmo de execução dos proje-
tos. Assim há decisão simultânea, do 
lado do Estado e do lado bancário. •  

Os bancosvão ter uma garantia 
do Fstadoparapoderemdarlogo 
o dinheiro dos fundos às empre-
sas. João Neves não acredita que 
se desresponsabilizern por causa 
dessa garantia. 

Todos os bancos entraram? 
Praticamente todos. 

Quem é que não entrou? 
O que não entrou até agora 

[21de dezembro, quando se rea-
lizou a entrevista], mas que vai 
com certeza entrar, é o BPI. 

Porque é que não entrou? 
Houvereuniões entre asnos-

sas estruturas e o sistema bancá-
rio e os bancos têm o seu tempo 
dedec  isão.Até compreendemos, 
com as alterações que o BPI teve, 
que o processo de decisão tenha 
sido mais longo. 

Está convencido que o BPI vai 

entrar? 
Estouconvencido quetodo o 

sistema bancário com relevo em 
Portugal vai entrar. 

Ou o BPI está de facto a lar-
gar o mercado português? 
Não. Estamos perfeitamen- 

te convencidos que vamos ter 
todo o sistema português. 

A banca terá menor risco? 
Menos risco, claro, ao fazer-

mos uma garantia de Estado so-
bre aquilo que é o empréstimo 
concedido pela banca, de acordo 
com os ratings que as compa-
nhiastêm. Mas não substituímos 
a banca na avaliação de risco, a 
avaliação é do lado da banca 

Mas a garantia do Estado li- 

berta-os um pouco de res-

ponsabilização. 

Depois do queo sistema ban-
cário passou não acredito que só 
porque existe uma garantia do 
Estado que a concessão de crédi-
to seja mais aligeirada 

Não há esse risco? 
Julgo que não. Porque acon-

cessão decréditotem regras. Não 
é por haver garantias de Estado 
que isso vai ser alterado. Eviden-
tementeéumagarantiaadicional 
para o sistema bancário. 

A banca diz que não lhe apa-
recem investimentos interes-
santes para financiar. Mas 
certo é que grande parte do 
financiamento é via linhas de 
crédito e fundos europeus. 
É verdade. Temos tido urna 

políticamuitoativadepromoção 
de investimento. 

Mas a banca não está 'senta-

da' no Estado? 
Quando há uma falha de 

mercado a missão do Estado é 
responder aessa falha. E foi o que 
fizemos. Construímos um con-
junto de instrumentos de respos-
ta a uma situação particular que 
acreditamos que, num contexto 
mais estabilizado do sistemaban-
cário edaprópriaeconomia,pos-
samos traçar outras prioridades 
na alocação de recursos. Nesta 
fase, depois de umacriseprofun-
díssima, com uma quebra brutal 
do investimento, tínhamos de 
concentrar os instrumentos do 
Estadonamelhoriadodesempe-
nho das empresas, que só pode 
serfeitanuma orientação expor-
tadora e aí a resposta das empre-
sas foi extraordinária. miam 
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João Neves, secretário de Estado da Economia, ordenou um inquérito interno no IAPMEI, que, segundo diz, tem um sistema de avaliação robusto e transparente. 

PRIMEIRA LINHA FUNDOS EUROPEUS PARA EMPRESAS 

"Não quero qualquer dúvida 
e que o IAPMEI cumpre a lei" 

A Secretaria de Estado da Economia ordenou um inquérito interno ao IAPMEI, depois 
da denúncia que colocava em dúvida a entrega de fundos. João Neves diz que quer a 
instituição acima dessas dúvidas e garante que será implacável caso se detetem falhas. 

Sérgio Lemos 

ALEXANDRA MACHADO 

amachado@negocios.pt  

O
IAPMEI (Instituto de 
Apoio às Pequenas e 
Médias Empresas e à 
Inovação) tem de es-

tar acima de quaisquer suspeitas. 
Por isso, face a uma denúncia noti-
ciada, em que um consultor alega-
va haver subornos para aprovação 
de fundos, o secretário de Estado da 
Economia garante que ordenou a 
realização de um inquérito que será 
levado às últimas consequências, e 
promete, caso justifique, enviar° re-
sultado para o Ministério Público. 

Em dezembro foi noticiada uma 
investigação a funcionários do 
IAPMEI por causa de uma de-
núncia de eventuais subornos 
na atribuição de fundos. 
Quero clarificar que nem eu nem 

o IAPMEI fomos informados - e 
compreendemos que aquilo que é o 
trabalho dajustiçaé otrabalho dajus-
tiça mas se isso é verdade, se é que 
existe, seremos a seu tempo. Mas eu 
levo a sério esse tipo de denúncias. 

O que fez? 
Pedi um inquérito interno com 

a audição da pessoa [denunciador], 
se estiver disponível, porque é pú-
blico quem fez a denúncia [segun-
do o Expresso foi António Cabrita, 
gerente da consultora Gorin]. 

E mostrou-se disponível? 
Mostrou-se disponível parafalar 

com a pessoa que foi nomeada pelo 
IAPMEI parainquirir. Espero que a 
colaboração, com toda a confiden-
cialidade, seja feita, porque aquilo 
que desejo é que, se há alguma coisa, 
seja apurado e que os responsáveis 
sejam punidos e eu serei implacável  

sobre isso. Porque com este nível de 
prioridade sobre o investimento e 
com a importância que o IAPMEI 
tem, o pior é que se entre numa lógi-
ca de dúvida As instituições têm de 
ser preservadas e, portanto, se há al-
guma coisa e se aquilo que resultar 
for de alguma responsabilidade do 
IAPMEI ou de algum funcionário 
individualmente nós tomaremos to-
das as conclusões do ponto de vista 
disciplinar e criminal. Se o inquérito 
não permitir esclarecer completa-
mente, porque os meios de investi-
gação são diferentes, eu, com base 
nas conclusões do inquérito, reme-
terei o mesmo ao Ministério Públi-
co, porque eu não quero que exista 
qualquer dúvida de que o IAPMEI e  

os seus funcionários cumprem a lei 
e os pressupostos éticos que resul-
tam da sua atividade. 

Tem um prazo para esse i n -  
q u é ri to? 
30 dias. 

Mas os mecanismos de avalia-
ção e de entrega de fundos 
precisam de alterações? 
Também pedi ao IAPMEI para 

reavaliar. Mas o mecanismo de fis-
caliração é previamente aprovado 
pela Inspeção- Geral de Finanças 
(IGF). Não é o IAPMEI que define 
as suas regras. Ele propõe as regras 
de acompanhamento, daquilo que 
é a sua atividade neste quadro, que  

previamente têm de ser aprovadas 
pela Inspeção-Geral de Finanças. 
Todo o processo de `compliance' in-
terno é objeto de uma proposta. 

E nunca foi levantada qual-
quer questão? 
Não. Mas além da IGF, este me-

canismo écxposto aos serviçosdaCo-
missão Europeia Eportanto todo o 
mecanismo que é definido pelo país 
tem deserpreviamente avaliado pela 
Comissão Europeia, mas tem um ní-
vel intermédio queéoda IGE Sedes-
tecasooudeoutros quepossamacon-
tecernós chegarmos àcondusão que 
há elementos que devem ser revistos 
- mecanismos diferentes, outros ní-
veis de intervenção que possam ser  

introduzidos - nós proporemos à 
IGF a alteração.Agora,tenho um sis-
temacomcinconíveis dedecisão ete-
nho separação total entre aquilo que 
é a avaliação e o acompanhamento e 
pagamento dos incentivos. A equipa 

.quefazaavaliaçãonãotemnenhuma 
relação com a que paga E tem audi-
torias aseguirfeitas querintemamen-
te, quer externamente. No caso do 
IAPMEI todos os meses existe uma 
auditoria de algum tipo a decorrer. 
Mas há mais. Quando a candidatura 
entra, mesmo que tenha havido um 
contacto anterior da empresa ou do 
seu consultore apessoado IAPMEI 
que lhe presta esclarecimento, nin-
guém sabe qual vai ser o técnico que 
vai fazer a avaliação. A decisão é em 
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IAPMEI vai ter 
reforços para 
ficar próximo 

Governo acredita 
que linhas são 
suficientes 

Proximidade às empresas é o que se 
pretende do IAPMEI, que, para tal, vai ter 
papel reforçado. E recursos também. 

função das cargas de trabalho, o que 
significa que a candidatura pode en-
trar no Porto e ser avaliada pelo téc-
nico de Faro. 

Não significa que não possa 
haver problemas. 
Claro. E cá estaremos paraver se 

há alguma coisaAgora, o sistema que 
existe é robusto, muito mais robusto 
do que existia no passado, porque as 
coisas evoluem, agora ondehádinhei-
ro hásernpreapossibilidadedehaver 
problemas, o que eu não quero é que 
restem dúvidas que a partir de uma 
denúncia não se fez tudo o que tem de 
ser feito para se perceber se tem ba-
ses ou se é um escape para dificulda-
des de relação com consultores. Te-
mos um processo exigente. Tivemos 
17.mfi candidaturas, que é o dobro do 
período homólogo, e 6.400 projetos 
aprovados. Há 11 mil candidaturas 
que foram chumbadas. E quando há 
decisões negativas há também a frus-
tração que resulta daí. 

O denunciador submeteu can- 

didaturas e foram chumbadas? 
Uma das fases prévias à minha 

decisão [de inquérito] foi saber se 
aquela empresa tinha candidaturas 
e onde é que elas tinham sido sub-
metidas, e eu seio envolvimento da-
quela empresa com todos as insti-
tuições públicas que gerem sistemas 
de incentivos. 

E é muito elevada? Teve mui-
tos chumbos? 
Há taxas de reprovação noutros 

organismos de100%, o que não é de 
todo ocasodo IAPMEI. Mas isso não 
é importante. Se há uma denúncia a 
minha obrigação é instruir.pará se 
averiguar. Adenúncia foifeita evai ser 
avaliada Se não tivermos condições 
de aperceber e resolver - para que as 
empresas tenham claro que o siste-
ma é transparente e robusto - eu en-
viarei ao Ministério Público. Não 
quero é que existam dúvidas. ■  

As empresas vão poder ter infor-
mação concentrada sobre as fer-
ramentas existentes, queremter-
mos de incentivos, quer de outros 
instrumentos. Isto é o que pre-
tende o secretário de Estado da 
Economia que quero IAPMEI 
mais próximo das empresas. 

Para já está a ser preparado 
um roteiro que promoverá en-
contros para o investimento e 
inovação em todos os distritos, 
visitando empresas, centros de 
investigações, centros tecnoló-
gicos e falando com as autar-
quias. "Sentimos que, apesar da 
resposta dos sistemas de incen-
tivos ter sido excelente, temos 
um défice em algumas áreas em 
relação à proximidade com as 
empresas, que não necessitam 
simplesmente de ter informa-
ção e acompanhamento em re-
lação ao dinheiro, muitas vezes 
há muitas outras coisas que pre 
cisam para ter condições deme-
lhorar a sua capacidade concor-
rencial", diz João Neves, acres-
centando que isso se faz com 
serviços de proximidade. 

E, por isso, garante preten-
der "marcar uma linha de orien-
tação para o IAPMEI de maior 
proximidade", pretendendo que 
os técnicos do organismo, para 
além de acompanharem os sis-
temas de incentivos, visitem as 
empresas para dar informação. 

Para tal, admite que o 
IAPMEI necessita de mais re-
cursos financeiros e de pessoal. 
Não tendo praticamente verbas 
do Orçamento do Estado, tem, 
no entanto, de ter autorização 
do Ministério das Finanças para 
fazer contratações. João Neves 
acredita que o gabinete de Cen-
teno está sensível a esta neces-
sidade, até porque corresponde 
"a uma orientação do Ministé-
rio da Economia, minha e do se-
nhor ministro, e portanto vamos  

Contratos 
com "clusters" 

No primeiro trimestre do ano, 

o Governo pretende formalizar 

contratos com os "clusters" 
que foram certificados em ja-

neiro de 2017. Os acordos de 

parceria estratégica entre o Es-

tado e essas estruturas visam 

desenvolver um conjunto de 

atividades para alavancar a ca-

pacidade existente. Serão seis 
os "clusters" que nesta fase te-

rão os acordos formalizados, 

mas João Neves, secretário de 

Estado da Economia, diz que 

tal não significa que se ex-

cluam os outros. Para já deve-

rão ser contratualizados com 

os "clusters" Mobilidade, Pro-

dutech, Engineering & Tooling, 

Saúde, Arquitetura e Constru-

ção, e com o da fileira florestal. 
Com  estas parcerias serão de-

finidos os objetivos estratégi-

cos partilhados pelo Estado, 
empresas e investigação. 

ter todas as condições para 
apostar naquilo que são as prin-
cipais missões do Ministério", 
diz ao Negócios João Neves, sa-
lientando que o reforço de re-
cursos humanos do IAPMEI, 
não sendo o ótimo, será o "ajus-
tado àquilo que é a situação fi-
nanceira do país, com uma linha 
de reforço dentro de um quadro 
de contenção". 

A dispersão da gestão dos 
fundos por várias entidades - in-
cluindo dentro do Ministério da 
Economia - não desarma João 
Neves que quer o IAPMEI 
como "ponto focal da interven-
ção do Ministério nos diferen-
tes fundos". •  AM  

As linhas de financiamento ainda 
disponíveis serão suficientes até 
ao final da legislatura. 

Em entrevista ao Negócios, 
João Neves, secretário de Estado 
da Economia, diz estarconvenci-
dogue não será necessário refor-
çá-las nesse período. "Aquilo que 
faremos, se necessário, é orientar 
para as linhas corn maior procu-
ra os recursos que eventualmen-
te estejam disponíveis noutras 
com menorprocura", salienta, as-
sumindo que "a execução [no ge: 
ral] está asermuitoboa",mas "são 
linhas para durarem o seu perío-
do devigênciaenão se esgotarem 
nos primeirosmeses". 

Nesta fase estão disponíveis 
verbas noCapitlilizar, querporvia 
da renovação da linha, quer na 
MidCaps ou na linha Exporta-
ções. Hátambém linhas de apoio 
ao capital de risco e "business an-
gels".Algtunas já estão a ser geri- 

das pelo IFD, mais conhecido 
como banco de fomento. João 
Neves admite que inicialmente a 
instituição estavalimitadanasua 
capacidade de intervenção, mas 
agoraestará em condições de de-
sempenhar° seupapel, ainda que 
o Governo pretenda uma maior 
diversificação do "funding" (fi-
nanciamento) da própria IFD. 
"Nós também esperamos mais e 
melhor da IFD", assume. 

No financiamento ligado a 
start-ups, João Neves relembra a 
aprovação da primeira operação 
no fundo 200M, dizendo haver 
outras operações em preparação 
"É uma linha muito interessante, 
porque permite escalar aquilo 
que são ideias de negócio que irú.-
cialmenteseriamfeitas auma es-
calamuito babra".Aprimeira ope-
ração foi na Biosurfit, em parce-
ria com a sueca Boule Diagnos-
tics, que recebeu 10 milhões. 'MAPA 

4 LINHAS DE FINANCIAMENTO 

Mais de 3,5 mil milhões 
financiados às empresas 
As linhas de financiamento têm ainda verbas disponíveis. Já financia-

ram mais de 3,5 mil milhões de euros. "A execução está a ser muito boa", 
sustenta João Neves, secretário de Estado da Economia. 

OCAPITALIZAR 
Dos 4,2 mil milhões de euros disponibilizados na linha Capita-

lizar (no início e a renovação), já houve financiamento aprovado para 
3,15 mil milhões, em mais de 37 mil operações. 

OCAPITALIZAR MAIS 
A linha Capitalizar Mais, de mil milhões de euros, já aprovou fi-

nanciamentos totais de 368 milhões de euros, segundo dados disponi-
bilizados ao Negócios pelo Ministério da Economia. 

O FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO 
Há já operações contratadas em 15 fundos de capital de risco, 

correspondentes a mais de 27 milhões de investimento. Esta linha tem 
93 milhões de dinheiro público e 100 milhões privados. 

Ortik 
BUSINESS ANGELS 

São 37 milhões de euros públicos disponíveis, a que acresce mais 33 mi-

lhões de capitais privados. Já estão contratadas operações em 63 veí-
culos de business angels, para cerca de 19 milhões de investimento. 
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Fortunas da bolsa de Lisboa 
encolhem três mil milhões 

Alexandre 
V Soares dos Santos 

- 1.851 
Milhões de euros 

Filipa Queiroz 
V Pereira 

- 374,7 
Milhões de euros 

Paulo 
V Azevedo 

- 348,8 
Milhões de euros 

A Paulo 
Fernandes 

22,46 
Milhões de euros 

Desvalorização do P51-20 em 2018 fez mossa no património de quase 
todas as grandes fortunas da praça financeira portuguesa. MERCADOS 22 e 23 

JOÃO NEVES 
SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA ECONOMIA 

"Não quero 
qualquer 
dúvida de 
que o IAPMEI 
cumpre a lei" 

Governante 
diz que o 
Estado não 
pode estar 
desconfiado 
das empresas. 

=PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Pensões por desemprego 
com cortes mal calculados 
Tribunal de Contas diz que erro prejudica, desde 2006, os desempregados 
de longa duração que saíram da empresa através de uma rescisão por acordo. 
ECONOMIA 8 e 9 

Novos contratos Fnac vai abrir 
de rendas já podem cinco lojas até 
ter IRS mais baixo ao final deste ano 
ECONOMIA EMPRESAS 16 
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Aeroporto do Montijo 
descola para a semana 
Governo e ANA assinam dia 8 o memorando para o novo aeroporto e a expansão da Portela. 

HOMEPAGE 2 

Transportes 

Atrasos nos 
comboios vão 
dar direito a 
indemnizações 
Atrasos de 60 a 119 minutos 
podem obrigar ao reembolso 
de 25% do bilhete. 

EMPRESAS 14 e 15 

Saúde 
Estado recupera 
Hospital de Braga 
mas vai lançar 
nova PPP 
ECONOMIA 10 

Banca 
"Cobrador do 
fraque" do Estado 
nascido em Milão 
chegou a Lisboa 
EMPRESAS 18 

Automóvel 
Vendas de carros 
aumentaram 
pelo sexto ano 
consecutivo 
EMPRES 
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DESCENTRALLZAÇÃO 
PSD QUER PARLAMENTO 
A VALIDAR VERBAS 
O Governo terá de apresentar até 
ao final de fevereiro no Parlamento 
os montantes a transferir para as au-
tarquias através do Fundo de Finan-
ciamento da Descentralização 
(FFD), de acordo com um projeto 
de resolução do PSD que vai ser dis-
cutido esta quinta-feira, naAssem-
bleia da República. A ideia é que o 
Governo comunique às autarquias 
e entidades intermunicipais, até ao 
fim de janeiro de 2019, os mapas 
com os montantes do FFD, prove-
nientes de "dotações inscritas nos 
programas orçamentais" e a "lista-
gem de todo o património também 
a transferir". A proposta recomen-
da ainda a apresentação dos mapas 
com os montantes do FFD, assim 
como "os critérios e termos dos re-
forços" do fundo. ■ 
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“Devia haver subsídio de 
desemprego para ex-deputados”

Hora da Verdade
Helena Pereira e Eunice 
Lourenço (Renascença)
Apesar de ser uma entusiasta da 

“geringonça”, escolheu o PSD para 

governar em Almada. Em entrevista 

ao PÚBLICO e Renascença, que 

pode ouvir hoje a partir das 12h, 

Inês de Medeiros confessa que, 

quando olha para 2019, vê o risco 

do populismo e muita contestação 

social.

Num momento em que a 

“geringonça” está em alta, fez 

o contrário e tem uma aliança 

com o PSD. Como tem sido essa 

aliança?

Está a correr muito bem. A 

realidade autárquica é uma 

realidade muito diferente e é 

isso que permite que haja um 

óptimo entendimento com o 

PSD local e que nada tem a ver 

com o que vai acontecer este ano 

que são as eleições legislativas 

e o confronto normal entre 

PS e PSD. O consenso com o 

PSD é em matérias evidentes: 

há problemas endémicos em 

Almada a que é preciso pôr cobro 

como o problema da habitação, 

reabilitação urbana, subvalorização 

da Costa da Caparica. Não há 

espaço para grandes dúvidas 

ideológicas. Claro que continuamos 

a ter divergências, por exemplo, na 

relação entre público e privado.

Em 2017, foi a grande surpresa 

das eleições autárquicas. Está 

rendida ao trabalho autárquico?

Estou. É muito desafi ante. Um 

autarca tem que ter a capacidade 

para responder a todo o tipo de 

matérias. Tão depressa está a 

tratar do gatil e do canil como 

dos transportes, habitação, 

salubridade, cultura ou da saúde.

Sentia-se preparada para todas 

essas áreas?

Ninguém está preparado até chegar 

ao lugar de autarca. Felizmente a 

acção política não se faz sozinho.

Como se defi ne hoje em dia? 

Autarca, política, actriz? Foi 

apresentada em 2009 como 

uma novidade das listas de 

candidatos a deputados por José 

Sócrates e foi fi cando.

Tenho jeito para as novidades! Sou 

tudo isso.

Nunca se desiludiu com a 

política?

Pelos vistos, não. Gostei muito 

de ser deputada. Acho muito 

perigoso quando desvalorizamos 

o Parlamento. Sempre que há 

histórias em torno dos deputados 

olho com grande preocupação. 

Temos que ter muito cuidado. 

Toda a gente fala dos perigos do 

populismo e o populismo começa 

por atacar os instrumentos 

essenciais para a democracia 

e, neste caso, o Parlamento. 

Evidentemente que os deputados 

têm que dar o exemplo, mas há 

uma desvalorização permanente 

do que é o trabalho parlamentar e 

isso é muito perigoso.

O que é que os políticos 

devem fazer para evitar essa 

desvalorização e esses ataques?

Vou dizer uma coisa que se calhar 

é um bocadinho polémica, mas 

a primeira coisa é os próprios 

políticos não embarcarem nesse 

tipo de discurso contra si próprios. 

Muitas vezes começa por eles. 

Há uma espécie de complexo de 

culpa dos políticos que acabam por 

absorver esse discurso com a ideia 

de que estão a ser porta-vozes de 

um sentimento generalizado.

Mas não têm eles que fazer 

autocrítica e corrigir algumas 

coisas?

Claro que sim mas há um excesso 

de desvalorização da causa pública, 

o que é perigoso.

Os deputados estão há dois 

anos a debater na comissão da 

transparência a maneira de 

melhorar a sua acção.

Não estão há dois anos! Fui eleita 

deputada em 2009 e já estavam a 

discutir. É importante saber aonde 

é que se quer chegar. Há que ser 

claro: quer-se ou não um regime de 

exclusividade; que garantias se dá 

aos deputados? A desvalorização 

da passagem por deputado faz com 

que haja deputados que deixam de 

o ser e não têm direito a nada, nem 

sequer a um fundo de desemprego. 

Quem interrompa a sua carreira 

para se dedicar à causa pública 

depois sai e não tem direito a nada. 

Acho preocupante. Isso é que pode 

fomentar a corrupção e o facto de os 

deputados terem vários empregos. 

Isto deve ser dito claramente. O que 

é que alguém tem por se dedicar 

a certa altura à causa pública sem 

arruinar a sua vida? Estas são as 

questões essenciais.

Continua atenta ao mundo da 

cultura. Como viu as mudanças 

na pasta da Cultura? O PS tem 

difi culdade em lidar com esta 

área?

Não acho que tenha difi culdade. 

A Cultura é uma área muito difícil 

porque é muito variada. Sou a 

favor de uma excepção cultural, 

à semelhança do que se passa em 

França. Contratar um espectáculo 

e um melhoramento de via é 

praticamente a mesma coisa. 

Acredito neste conceito também 

para os trabalhadores da cultura. 

E depois há a questão orçamental. 

Melhorou um bocadinho mas 

lamento que não se perceba que 

investir no sector cultural é investir 

na inovação, criação de riqueza. 

Mas faço um elogio à ministra da 

Tenho jeito para 
as novidades

Ninguém está 
preparado até 
chegar ao lugar 
de autarca

2019 vai ser 
um ano infernal

Inês de Medeiros Entrou no Parlamento 
em 2009 pela mão de Sócrates e em 2017 
roubou o histórico bastião de Almada 
ao PCP. Lamenta o discurso antipolítica e 
aponta o dedo aos próprios políticos 
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NUNO FERREIRA SANTOS

Cultura que conheço há muito 

tempo e por quem tenho respeito e 

amizade. 

Gostaria de ser um dia ministra 

da Cultura?

Não sei. Agora estou muito 

embrenhada em Almada e não 

costuma correr bem (risos). Mas 

desejo as maiores felicidades a 

quem está no cargo.

Se o PS não obtiver maioria 

absoluta, deve governar com 

PCP e BE ou com Rui Rio?

Sempre fui uma adepta da 

“geringonça”. É preciso ter a 

noção da extraordinária alegria 

e do sopro de esperança que foi 

este Governo com este acordo e 

ter resistido durante quatro anos. 

Sabemos que este ano vai ser um 

ano infernal. É ano de eleições, 

com imensas greves, cada um vai 

querer marcar a sua diferença. Mas 

era bom que este ano de campanha 

não viesse estragar a extraordinária 

vitória que foram estes anos de 

legislatura, até pela valorização do 

Parlamento que recuperou uma 

certa centralidade.

Será mais central quanto o PS 

não tiver maioria absoluta.

Não concordo com essa ideia. 

Quando se diz isso é: “Se se tem 

a maioria absoluta, o Parlamento 

não vale, os deputados parece que 

não têm vontade própria e não 

cumprem a sua função. Ora isso 

não é e não deve ser verdade.”

O que a surpreendeu na 

herança que recebeu da CDU?

Houve questões ideológicas 

que fi zeram com que Almada 

perdesse uma série de 

oportunidades e de comboios. 

Uma das questões mais fl agrantes 

tem a ver com a habitação. A 

CDU sempre considerou que 

a habitação era um problema 

central e só acessoriamente era 

municipal. Havia um descartar 

de responsabilidades ou porque 

era do Instituto da Habitação e 

da Reabilitação Urbana (IHRU) 

ou do Porto de Lisboa ou do 

Governo central. Essa tentativa 

de desresponsabilização 

sucessiva criou problemas. No 

caso da habitação, não havia 

um regulamento de atribuição 

municipal, não havia um 

levantamento sólido de quem 

são aquelas pessoas, não havia 

nenhum tipo de fi scalização.

O PER [Programa Especial de 

Realojamento] foi cumprido a 

60%. Almada nunca conseguiu 

acabar com as suas barracas e 

não sei até que ponto houve um 

empenhamento real nisso. Neste 

momento, temos mais do que 

tínhamos nos anos 90.

Como vai resolver o problema 

do bairro de lata Segundo 

Torrão?

Não é só no Segundo Torrão mas 

também nas terras da Costa — e a 

pressão imobiliária sobre Lisboa 

faz com que corramos o risco de 

ver aumentados os bairros de lata. 

Não é um problema que Almada 

possa resolver sozinha. Vamos 

fi nalizar a estratégia a cinco anos 

que temos que apresentar ao 

Governo, vamos possibilitar que 

privados que tenham habitações 

em más condições possam eles 

próprios candidatar-se e temos 

que arranjar programas de renda 

acessível como em Lisboa.

Falou do problema da pressão 

imobiliária de Lisboa. Almada já 

sente esses efeitos?

Já. O IMT [Imposto Municipal sobre 

a Transmissão Onerosa de Imóveis] 

“A pressão imobiliária sobre Lisboa pode fazer 
aumentar os bairros de lata em Almada”

aumentou imenso. Houve um 

grande movimento de reabilitação 

e novas transacções. Depois, vê-

se que, por exemplo, Cacilhas 

tem muitos novos habitantes. 

Felizmente estamos mais com 

alugueres de longa duração e 

aquisição, mas não quer dizer que 

não venhamos a ter mais Airbnb, 

mas deve fi car concentrado nas 

zonas mais junto ao rio. Sente-se 

também no aumento de preços de 

venda e arrendamento.

Como acompanha o problema 

da falta de oferta dos barcos da 

Transtejo?

Com grande preocupação. Tenho 

falado com a empresa e com 

o Governo. Vão ser lançados 

concursos para a compra de novos 

barcos, mas são processos longos. 

Nós temos um problema imediato. 

Não faz sentido continuar a adiar 

um investimento prioritário. É 

preciso arranjar uma solução 

alternativa, seja aluguer de 

barcos...

A administração central não 

está a olhar para a margem sul?

Tem olhado. Há vários ministros 

da Margem Sul (risos). Não estão 

a perceber talvez a urgência, até 

porque a Ponte 25 de Abril vai 

entrar em obras de manutenção.

Continua a faltar a terceira 

ponte.

A terceira travessia. Não sei se 

é ponte ou túnel. No imediato, 

entre a ponte e o túnel é o barco. 

É preciso que a Transtejo arranje 

navios. É preciso garantir um 

aumento signifi cativo das travessias 

e é preciso pensar algumas 

travessias. Belém (que faz ligação 

a Trafaria e Porto Brandão), por 

exemplo, é o sítio menos prático 

que existe. Era importante ligação 

a Cais do Sodré ou Alcântara ou 

até Algés, que fosse parar a um 

interface.

Foram previstas alternativas à 

Ponte 25 de Abril, durante as 

obras?

As obras serão feitas em período 

nocturno e aos fi ns-de-semana. 

No Verão, arrisca-se a ser um helena.pereira@publico.pt

bocadinho mais complicado. O 

período muito longo para as obras 

deve-se ao facto de os períodos em 

que se pode trabalhar serem muito 

reduzidos. Independentemente 

das obras, a ponte chegou a um 

limite. Não dá para aumentar. A 

prioridade é investir nos barcos 

e encontrar uma resposta rápida 

que passa por mais navios e por 

repensar as rotas das ligações 

fl uviais. A estrutura para o túnel 

do lado de Almada já foi toda feita, 

como do lado de Algés. Só falta o 

túnel. 

No balanço de um ano de 

mandato, disse que a CDU era 

“mau patrão” e que encontrou 

“um clima de medo”. Porquê?

Fiquei muito impressionada, 

de facto, com as condições de 

trabalho dos nossos trabalhadores. 

Falo de coisas tão básicas como o 

facto de os balneários femininos, 

no caso dos viveiros, nem sequer 

terem uma cortina. Noutros locais, 

há trabalhadores em contentores. 

Foi uma situação que me chocou 

muito. Eu faço parte da geração 

das crianças de Abril. Tenho um 

imenso respeito pelo PCP e pelo 

seu papel. Para mim, nem sequer 

é muito fácil ter este discurso, mas 

é um discurso de verdade. Estava 

à espera de encontrar aquele lado 

mais conservador, uma coisa muito 

organizada. Permanecer muito 

tempo no poder perverte sempre 

o sistema democrático, as 

prioridades políticas. Não é tanto 

a questão do PCP ou da CDU. 

Felizmente agora há limitação de 

mandatos. Este permanecer no 

poder durante tanto tempo dá 

sempre mau resultado.

Daí o clima de medo de que 

fala?

Penso que sim. Isto atrai uma 

grande informalidade e não é só a 

vereação que se mantém no poder, 

mas os próprios dirigentes. E 

depois há relações muito próximas 

e um domínio com um sistema 

de apoios públicos que não era 

condizente com a boa gestão 

pública.

O PCP não conseguiu 
resolver o problema 
da habitação por uma 
questão ideológica
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Bilheteiras do cinema batem novo 
recorde. Em Portugal, o filme mais 
visto em 2018 foi The Incredibles 2 - 
Os Super-Heróis Cultura, 28/29
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Natal e Ano Novo usados 
para afi nar discursos 
políticos. Presidente juntou-
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e de agitação social p6/7

Governo lança novo plano 
de obras públicas quando 
falta fazer 80% do anterior
O Governo vai levar à Assembleia da República um novo Plano Nacional de 
Investimentos para vigorar até 2030. Mas fá-lo deixando o plano de obras públicas 
do Governo anterior, o PETI 3+, com uma taxa de execução de 20% Economia, 22
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 NUNO FERREIRA SANTOS

Novo plano de obras públicas avança 
com 80% do anterior por concluir

Aposta do Governo passa por melhorar a rede ferroviária nacional

O Governo quer ver aprovado na 

Assembleia da República, antes de 

submeter à aprovação do Conselho 

Superior de Obras Públicas, um no-

vo Plano Nacional de Investimentos, 

para vigorar na próxima década, até 

2030 (PNI 2030). Mas fá-lo quando 

o actual plano de investimentos, o 

Plano Estratégico de Transportes e 

Infra-estruturas (PETI 3+), desenha-

do para vigorar até 2020, está con-

cretizado em apenas 20%, segundo 

dados ofi ciais.

A Confederação da Construção e 

do Imobiliário faz contas ainda mais 

negativas — só foram aplicados 539 

milhões dos 6068 milhões de euros 

de investimentos previstos, ou seja 

8,8%. “Dos 50 projectos previstos, 

apenas nove foram concretizados. 

Se a calendarização tivesse sido cum-

prida, apenas 12 projectos estariam 

em execução no fi nal do ano, uma 

vez que os restantes 38 já teriam si-

do concluídos”, disse ao PÚBLICO o 

presidente da Confederação da Cons-

trução, Manuel Reis Campos.

O PETI foi aprovado em 2014 co-

mo instrumento de planeamento 

de investimentos para o período 

2014-2020. Foi anunciado ainda pe-

lo Governo de Passos Coelho e com 

a chancela do ministro das Finanças 

Vítor Gaspar. Assentava em 53 pro-

jectos de investimento, que foram 

seleccionados depois de um relatório 

efectuado por um grupo de trabalho 

mandatado para recolher priorida-

des e obter consensos. Os mesmos 

consensos que, chegado ao Gover-

no em 2016, António Costa se apres-

sou a pedir ao Parlamento, quando 

manteve a medida do seu programa 

de nomear um Conselho de Obras 

Públicas (já instalado, com Natércia 

Cabral como presidente) e requerer 

uma aprovação de uma maioria de 

dois terços para as iniciativas neste 

âmbito.

Reis Campos considera que o con-

senso é exigível e necessário, mos-

trando-se confi ante que se concreti-

ze. “Até porque o investimento públi-

co tem de ser relançado e sustentado 

em decisões consensuais que sobre-

no PETI 3+ serão executados, apesar 

do atraso.

O PNI 2030 está repartido em qua-

tro áreas temáticas, sendo a mobili-

dade e transportes a que recebe a 

fatia mais grossa de investimento, 

de 12,7 mil milhões de euros (62% 

do total do plano). E, dentro da mo-

bilidade, os maiores investimentos 

vão para a ferrovia (4010 milhões de 

euros), seguindo-se a mobilidade sus-

tentável (3390 milhões de euros) e o 

sector marítimo portuário (2596 mi-

lhões de euros). O sector rodoviário 

assegura uma fatia de 8% do bolo: 

1564 milhões de euros.

As restantes áreas temáticas do 

PNI 2030 são a energia, com 18% do 

investimento (3650 milhões), o am-

biente, com 16% (3270 milhões), e o 

regadio, com 750 milhões.

O Governo apresenta este plano 

como o resultado de um processo de 

consulta pública que arrancou em 

Junho e terminou em Setembro de 

2018. Foram feitas cinco sessões re-

gionais (com autarcas, comissões e in-

termunicipais e conselhos regionais) 

e outras cinco sessões temáticas, com 

ordens e associações profi ssionais e 

sectoriais e especialistas das várias 

áreas: mobilidade e transportes pú-

blicos, rodovia, ferrovia, ambiente e 

energia. A recolha de contributos foi 

também feita através do site em que 

está em discussão pública o próximo 

ciclo de fi nanciamento comunitário 

e, de acordo com o Governo, foram 

recebidos 130 contributos, com cerca 

de 1500 propostas de investimento.

Quando em Janeiro o documento 

chegar à Assembleia da República 

já não será surpresa para ninguém. 

O sumário executivo do PNI 2030 

foi apresentado aos partidos que 

apoiam a actual solução de governo, 

mas também ao PSD e ao CDS, aos 

quaispforam solicitados contributos, 

no âmbito da apreciação parlamen-

tar a que o documento será sujeito. O 

PSD ainda não assumiu uma posição 

ofi cial sobre a matéria. O plano “es-

tá a ser analisado para, no princípio 

[deste] ano, ser tomada posição”, 

disse ao PÚBLICO Fernando Negrão, 

líder da bancada do PSD. com Sofia 
Rodrigues

O PETI 3+, lançado por Passos Coelho, inscreveu 53 obras e um orçamento de seis mil milhões de euros 
para investir até 2020. O PNI 2030 aposta em 65 programas e prevê um investimento de 20 mil milhões

Investimento 
Luísa Pinto

luisa.pinto@publico.pt

vivam aos ciclos políticos. Os consen-

sos são possíveis, mas diz-nos a expe-

riência que mais difícil é cumpri-los. 

E é aí que assenta o nosso alerta e a 

nossa preocupação”, argumenta. O 

líder da Construção sublinha que é 

necessário planear e calendarizar, 

mas também cumprir.

O actual Governo admite atrasos 

na execução do PETI 3+, lembrando 

que quando tomou posse não havia 

obras, nem sequer projectos para 

que elas pudessem avançar. Os 53 

projectos do PETI vão agora prolon-

gar-se até 2023, quando terminam 

as fontes de fi nanciamento que lhe 

estão associadas, ainda na vigência 

do actual quadro comunitário. Nos 

próximos dois anos vão ser lançadas 

algumas obras — a necessária inter-

venção no IP3, por exemplo, só vai 

ter contratos assinados em Janeiro.

Nos documentos ofi ciais do Gover-

no, que precederam a discussão pú-

blica do PNI 2030, que arrancou em 

Junho, o Ministério do Planeamento 

e Infra-estruturas contabiliza em 21% 

os projectos concluídos e em 40% 

os que têm obras em curso ou em 

fase de contratação — números muito 

diferentes dos referidos pela Confe-

deração da Construção, que destaca 

que, à excepção do túnel do Marão, 

foram poucas as obras que já estão 

concretizadas no terreno.

Ferrovia é prioridade
O que é um facto é que há uma sé-

rie de investimentos nos sectores 

rodoviário, ferroviário e marítimo 

portuário que já estavam inscritos 

no PETI 3+ e no Ferrovia2020 que 

tiveram de ser transportados para o 

PNI 2030, porque não havia fi nan-

ciamento no programa anterior. É 

o caso das obras na linha do Minho 

entre Contumil e Ermesinde, ou na 

linha do Douro entre Régua-Pinhão 

e Pocinho, na ferrovia, ou da conclu-

são do IC35 entre Penafi el e Entre-

Os-Rios, na rodovia, ou ainda o caso 

da construção nos novos terminais 

de contentores nos portos de Lei-

xões, Barreiro e Sines, no sector ma-

rítimo portuário. Nos transportes 

públicos e mobilidade urbana, não 

há nenhum projecto a transitar do 

plano anterior e todos os projectos 

de expansão dos metros previstos 
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visto em 2018 foi The Incredibles 2 - 
Os Super-Heróis Cultura, 28/29
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País é célere a seguir 
as recomendações 
internacionais, mas demora 
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Natal e Ano Novo usados 
para afi nar discursos 
políticos. Presidente juntou-
se à onda dos partidos p2/3

Autarca de Almada eleita 
pelo PS alerta para um ano   
com ameaças de populismo 
e de agitação social p6/7

Governo lança novo plano 
de obras públicas quando 
falta fazer 80% do anterior
O Governo vai levar à Assembleia da República um novo Plano Nacional de 
Investimentos para vigorar até 2030. Mas fá-lo deixando o plano de obras públicas 
do Governo anterior, o PETI 3+, com uma taxa de execução de 20% Economia, 22
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Apenas três sites da Administração 
Pública são acessíveis a defi cientes

Portugal foi o primeiro Estado-mem-

bro a reconhecer a importância, em 

1999, da acessibilidade dos sites e a 

aderir às directrizes de acessibilida-

de do World Wide Web Consortium 

(W3C), mas 20 anos depois, apenas 

três em 124 sites da Administração 

Pública central são totalmente acessí-

veis a pessoas com defi ciência, o que 

demonstra o muito trabalho que ain-

da há a fazer por parte das entidades 

públicas para garantir a todos os cida-

dãos a “acessibilidade web”. Esta ex-

pressão refere-se à criação de sites de 

forma inclusiva para que possam ser 

usados de igual maneira por pesso-

as com e sem defi ciência. Vinte anos 

depois há também em vigor um novo 

decreto-lei sobre esta matéria, com 

objectivos e prazos bem defi nidos.

Em causa estão, por exemplo, 

as Directrizes de Acessibilidade de 

Conteúdo da Web (WCAG, na sigla 

inglesa) que permitem que os conte-

údos fi quem acessíveis a um maior 

número de pessoas com incapacida-

des, incluindo cegueira e baixa visão, 

surdez e perda de audição, incapa-

cidades ao nível de aprendizagem, 

limitações cognitivas, movimentos 

limitados, incapacidades ao nível da 

fala e fotossensibilidade. O cumpri-

mento destas directrizes também fa-

cilita a utilização dos conteúdos da 

Internet por pessoas mais velhas. 

Para chegar a esta conclusão, o 

PÚBLICO submeteu no início de De-

zembro, as home pages na Internet de 

124 entidades públicas à ferramenta 

AccessMonitor — http://www.acessi-

bilidade.gov.pt. Em Junho de 2017, o 

último relatório da Fundação para 

a Ciência e Tecnologia (FCT) visava 

129 sites, mas entretanto cinco dessas 

entidades deixaram de ter página na 

Net. O AcessoMonitor verifi ca os ní-

veis de conformidade de “acessibili-

dade web” em qualquer página da In-

ternet. Esta ferramenta, muito usada 

nos estudos relacionados com a Ad-

ministração Pública, foi criada pela 

Em 124 só três cumprem directrizes. Novo 
decreto-lei exige que sites publicados a 
partir de Setembro de 2018 cumpram 
regras até Setembro deste ano

Classificação dos sites

Os dez melhores NOTAS

Fonte: Acessibilidade.gov e PÚBLICO

Centro de Gestão da Rede 
Informática do Governo

Inst. Nacional de Emergência Médica

Direcção-Geral (DG) do Ensino Superior

Portal das Comunid. Portuguesas

DG da Agricultura e
Desenvolvimento Rural

DG de Energia e Geologia

Fundação para a Ciência
e a Tecnologia

Inspecção-Geral das
Atividades em Saúde

Direcção Regional de
Cultura do Centro

Inspecção-Geral das
Actividades Culturais

10

10
10

9,6
9,5

9,3
9

8,8

8,8

8,7

Os dez piores NOTAS

Direcção Regional
de Cultura do Norte

Laboratório Nacional
de Engenharia Civil

DG de Alimentação e Veterinária

Conselho Nacional da Água

Gabinete de Estratégia,
Planeamento e Avaliação Culturais

Administração Regional
de Saúde do Centro

Direcção Regional de Agricultura
e Pescas do Algarve

PSP

Instituto Português da Qualidade

Direcção-Geral do Território

3,8

3,7

3,7
3,7
3,7

3,6

3,4

3,3
3,2
3,0

Unidade Acesso da FCT, agência pú-

blica tutelada pelo Ministério da Ci-

ência, Tecnologia e Ensino Superior.

As páginas que surgiram com me-

lhor classifi cação foram as do Centro 

de Gestão da Rede Informática do 

Governo, Instituto Nacional de Emer-

gência Médica e a Direcção-Geral do 

Ensino Superior, com a nota máxima 

de dez valores. A Direcção-Geral do 

Território, o Instituto Português da 

Qualidade e a PSP apresentam pior 

classifi cação, com valores inferiores 

a 3,4. Questionada pelo PÚBLICO, 

a secretária de Estado para a Inclu-

são das Pessoas com Defi ciência, Ana 

Sofi a Antunes, estando de “licença 

parental”, não esteve disponível para 

prestar declarações. E o Ministério 

da Presidência e da Modernização 

Administrativa não respondeu. 

“Não estou surpreendido com es-

ses resultados de acessibilidade e es-

tes trabalhos são muito importantes 

para dar relevância à necessidade de 

intervir na ‘acessibilidade web.’ Hoje 

[ontem] a Unidade Acesso integrou a 

AMA [Agência para a Modernização 

Administrativa] e temos em curso um 

conjunto de medidas para mudar es-

te panorama”, disse o presidente da 

AMA Pedro Silva Dias.

Participar activamente
Os sites acessíveis podem ajudar os 

cidadãos com necessidades especiais 

a participar de uma forma mais acti-

va na sociedade. No entanto, se as es-

truturas dos sites não estiverem bem 

programadas com textos correctos 

e fi guras legendadas, deixam de ser 

acessíveis. A avaliação automática 

da “acessibilidade web” é muito im-

portante para auxiliar os criadores 

do sites a interpretarem e aplicarem 

com mais facilidade as regras de 

acessibilidade. 

O AccessMonitor realiza 86 testes 

que têm por base as directrizes de 

acessibilidade de WCAG 2.0 (Web 

Content Acessibility Guidelines). Oi-

to dos testes produzem um relatório 

qualitativo e 78 produzem um índice 

que varia de 1 a 10. Estes testes de-

tectam se as imagens possuem legen-

ção portuguesa foram os sites da Ad-

ministração Pública central. A nível 

mundial Portugal foi o quarto país, 

logo após do Canadá, os Estados Uni-

dos da América e a Austrália.

Na terça-feira, entrou em vigor o 

Decreto-Lei 83/2018 sobre “acessi-

bilidade web” e aplicações móveis. 

A nova legislação abrange a Admi-

nistração Pública, instituições de en-

sino superior, estabelecimentos de 

educação pré-escolar e de educação 

escolar públicos e privados com fi -

nanciamento público e organizações 

não-governamentais que prestam 

serviços essenciais ao público ou a 

pessoas com necessidades especiais. 

A nova legislação também introduz 

prazos: os sites publicados a partir de 

Setembro de 2018 têm de cumprir as 

novas regras de acessibilidade em Se-

tembro de 2019 e os sites publicados 

antes têm até 2020 para o fazer. Pa-

da alternativa, se existem links que 

fazem ligação directa ao conteúdo 

principal, se a página respeita a ca-

deia hierárquica dos cabeçalhos e 

outras características que tornam 

os conteúdos acessíveis. 

“O validador automático Acces-

sMonitor tem uma lógica das boas 

práticas. Não só diz os erros, mas 

também o que tem de bom”, explica 

Jorge Fernandes da Unidade Acesso 

e criador do AccessMonitor. “Tam-

bém quando mostra o erro fornece 

solução e a informação contextua-

lizada. É pedagógica. No entanto é 

uma ferramenta automática e tem as 

suas  limitações”, acrescenta.

Apesar de ser sempre recomenda-

da também uma avaliação manual, 

o AccessMonitor  foi criado essen-

cialmente para auxiliar os criadores 

dos sites a interpretarem e aplicarem 

com mais facilidade as regras de 

acessibilidade. “Estas ferramentas 

são muito fáceis de usar e  frequen-

temente as pessoas recorriam a ela 

para fazer o exame de acessibilida-

de. Também foi muito importante 

quando se pretendeu verifi car se 

os sites dos diferentes organismos 

portugueses seguiam os requisitos 

e se estavam a adaptar-se de forma 

a que os seus conteúdos fossem aces-

síveis”, refere Luís Magalhães, antigo 

presidente da extinta UMIC — Agência 

para a Sociedade do Conhecimento.

Portugal adoptou as Directrizes de 

Acessibilidade de Conteúdo da Web 

versão 1.0 a 26 de Agosto de 1999. A 

Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 97 de 1999, além de referir que 

os sites tinham de satisfazer os requi-

sitos de acessibilidade, também reco-

mendava o uso de um símbolo que 

reconhece a acessibilidade. Nesta 

altura, os principais alvos da legisla-

Internet
Rita Baptista
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FLICKR

bilidades. Em 2015, quando foi lança-

do, houve queixas para desligarmos 

essa ferramenta de avaliação”, refere 

Jorge Fernandes. 

 A Unidade Acesso que actualmen-

te pertence à Sociedade de Informa-

ção da FCT é composta há mais de 

dez anos por apenas por duas pesso-

as. Com o novo decreto-lei a Unidade 

Acesso passa para a AMA. “Estamos 

com boas expectativas. Podemos 

novamente ter um momento inte-

ressante semelhante ao de 2008. O 

facto de juntar equipas dá mais mas-

sa crítica para tal acontecer”, refe-

re Jorge Fernandes.  “Portugal está 

muito bem em termos de serviços 

online públicos, mas estamos muito 

mal na utilização dos mesmos. Há 

um caminho grande a fazer do ponto 

de vista da acessibilidade e de usabi-

lidade.” Texto editado por Pedro 
Sales Dias

instrução do processo de contra-

ordenação. “Actualmente há mais 

reclamações sobre questões de aces-

sibilidade física. É necessário mais 

sensibilização e informação  em rela-

ção à ‘acessibilidade web’, incluindo 

as responsabilidades das entidades”, 

refere Paula Pinto coordenadora do 

Observatório de Defi ciência e dos 

Direitos Humanos. “Em geral as 

reclamações são referentes a sites 

não-acessíveis, mas que possuem o 

símbolo de acessibilidade”. 

A Agência para a Modernização 

Administrativa é a entidade compe-

tente para o desenvolvimento das 

acções de acompanhamento neces-

sárias ao cumprimento do decreto-

lei, sendo também responsável por 

criar um observatório português que 

avalie e forneça os dados de acessibi-

lidade. “Estamos a tentar retomar o 

observatório e que não fi ra suscepti-

As páginas que surgiram 
com melhor classificação 
foram as do Centro de 
Gestão da Rede Informática  
do Governo, INEM e a 
Direcção-Geral do Ensino 
Superior

Estes trabalhos são muito 
importantes para dar relevância 
à necessidade de intervir na 
“acessibilidade web” 
Pedro Silva Dias 
Presidente da Agência para a Modernização Administrativa

Há mais de 20 anos, em 1997, um 

livro marcou o início das preocupa-

ções com a acessibilidade dos sites 

em Portugal — o Livro Verde para a 

Sociedade da Informação em Portu-

gal da Missão para a Sociedade da In-

formação. “O livro procurou de uma 

maneira abrangente perceber estas 

tecnologias de informação. Na se-

quência de aprovação do Livro Verde 

foi feito um plano de acção”, refere 

Pedro Veiga, na altura membro da 

Equipa de Missão para a Sociedade 

da Informação. “O Livro Verde foi 

inovador e muito marcante. Só em 

2006 é que surgiu a necessidade de 

rever o plano do Livro Verde. Mar-

cou a agenda Europeia sobre a So-

ciedade de Informação. Foi um pla-

no coerente, efi caz, robusto e nesse 

aspecto foi inédito quando compa-

rado com outros países”, comenta 

Luís Magalhães, antigo presidente 

da extinta UMIC — Agência para a 

Sociedade do Conhecimento. 

“Foram lançadas várias iniciativas 

na execução do plano de acção — 

uma era a Iniciativa Nacional para 

os Cidadãos com Necessidades Espe-

ciais”, diz Pedro Veiga. “No entanto 

o Livro Verde era um documento po-

lítico — não se preocupava com al-

guns aspectos muito especializados 

de implementação. Na altura surgi-

ram vários movimentos sociais.”

A 3 de Dezembro de 1998, foi lan-

çada uma petição sobre “acessibili-

dade web” impulsionada por Fran-

cisco Godinho actual coordenador 

do  CERTIC — Centro de Engenharia 

de Reabilitação e Acessibilidade. Em 

dois meses foram recolhidas 9 mil 

assinaturas. “Esta foi uma experi-

ência-piloto, pois foi a primeira pe-

tição electrónica”, refere Francisco 

Godinho. “A petição permitiu dar 

uma maior visibilidade do problema 

e impulsionou a regulamentação de 

acessibilidade web tanto em Portu-

gal como na Europa”.

Já em 2007, foram determinados 

requisitos mínimos nas soluções 

de acessibilidade técnica. Na altura 

O Livro Verde que resultou  
num plano de acção 

foi criada uma equipa de coordena-

ção técnica que tinha o aval político 

da Secretaria-Geral da Presidência 

do Conselho de Ministros. A equipa 

era constituída pela: UMIC — Agência 

para a Sociedade do Conhecimento, 

o Centro de Gestão da Rede Infor-

mática do Governo (CEGER), o Ins-

tituto Nacional para a Reabilitação 

e a Agência para a Modernização 

Administrativa. 

Todos os secretários-gerais ti-

nham de apresentar relatórios de 

acessibilidade usando ferramen-

tas de validação automáticas. Es-

ses relatórios eram enviados para a 

Secretaria-Geral da Presidência do 

Conselho de Ministros, analisados 

e era produzido um relatório com 

objectivos e datas a cumprir. “Esta 

equipa conseguiu num prazo curto 

assegurar que praticamente todos 

os sites da Administração Pública sa-

tisfaziam o requisito A [o nível mais 

básico de acessibilidade]. O movi-

mento criou uma consciencialização 

e alguns organismos melhoraram de 

forma a chegar a requisitos mais exi-

gentes”, refere Luís Magalhães. 

Em 2011, foi publicado um estudo 

em que Portugal fi cou em segundo 

lugar na “acessibilidade web” entre 

192 Estados-membros da ONU. “O 

estudo não era um estudo univer-

sal de todos os sites. Apesar de a 

Alemanha fi car em primeiro lugar 

apenas os seus sites de topo esta-

vam bem tratados. Aqui o processo 

foi diferente porque obrigou toda 

a Administração Pública a traba-

lhar na acessibilidade e, em geral, 

estávamos melhor”, comenta Luís 

Magalhães.

Rita Baptista

ra as aplicações móveis o decreto-lei 

produz efeitos a partir de 2021. 

O decreto-lei defi ne que as enti-

dades devem cumprir os requisitos 

de acessibilidade das directrizes de 

perceptibilidade, operabilidade, 

compreensibilidade e robustez. As 

entidades devem ainda proceder a 

uma monitorização através de uma 

validador automático ou semiauto-

mático e os resultados devem ser 

tornados públicos.

Também refere que as pessoas 

com defi ciência podem apresentar 

queixa por falta de acessibilidade 

à secretária de Estado da Inclusão 

das Pessoas com Defi ciência, ao Ins-

tituto Nacional para a Reabilitação, 

à Comissão de Políticas de Inclusão 

das Pessoas com Defi ciência do Con-

selho Nacional para as Políticas de 

Solidariedade e Segurança Social 

e às entidades competentes para a 

Portugal fi cou 
em segundo 
lugar num estudo 
de 2011 sobre a 
“acessibilidade 
web” em 192 países 
da ONU
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O projecto de resolução do PSD é discutido hoje e votado amanhã

O PS vai tentar chegar a um acordo 

com o PSD para um alargamento 

do calendário de apresentação dos 

montantes fi nanceiros do Fundo de 

Financiamento da Descentralização.

Os sociais-democratas criticam o 

Governo pelos atrasos no proces-

so da descentralização e propõem 

acelerar o calendário. CDS, PCP e 

BE chamaram os decretos sobre as 

transferências de competências ao 

Parlamento e criticam todo o pro-

cesso da reforma. A esquerda quer 

impedir que entrem em vigor, os 

centristas querem alterações.

Depois de a proposta sobre a 

transferência de montantes do Fun-

do de Financiamento da Descentra-

lização ter sido chumbada no Orça-

mento do Estado para 2019, o PSD 

apresentou um projecto de resolu-

ção em que pede ao Governo que 

comunique às autarquias os mapas 

relativos a este fundo até ao fi nal de 

Janeiro. O PS receia não conseguir 

cumprir esse prazo, segundo a de-

putada socialista Susana Amador, e, 

por isso, vai tentar que o PSD ceda 

quanto ao prolongamento do prazo 

proposto.

“Tentaremos trabalhar ainda 

amanhã [hoje] e sexta-feira [dia da 

votação] com o PSD”, disse ontem 

ao PÚBLICO Susana Amador, justi-

fi cando a difi culdade em cumprir o 

prazo por haver 11 diplomas aprova-

dos em Conselho de Ministros mas 

que ainda nem seguiram para Be-

lém. “Há prazos que não dependem 

do Governo”, afi rma a deputada do 

PS, referindo que há um diploma 

no âmbito da descentralização que 

ainda não foi aprovado em Conselho 

de Ministros.

Apesar de o projecto do PSD ser 

uma recomendação ao Governo, Su-

sana Amador considera relevante ter 

sido aprovado um calendário “exe-

quível”. A deputada admite que o 

processo em geral “foi moroso” por 

se ter tentado encontrar consenso 

com as associações representativas 

dos municípios e freguesias. 

PS tenta novo acordo com 
PSD sobre o calendário 
da descentralização

O PSD tem insistido em criticar o 

Governo pelo atraso na publicação 

dos diplomas e dos envelopes fi nan-

ceiros correspondentes às transfe-

rências de competências. “O Gover-

no tem andado com muita atrapa-

lhação. Queremos dar prioridade ao 

calendário”, afi rmou o deputado do 

PSD António Costa Silva.

O PSD distancia-se da posição do 

CDS, que pediu a apreciação parla-

mentar de sete decretos de transfe-

rência de competências.

Os centristas não propõem a ces-

sação de vigência dos diplomas, mas 

fazem propostas de alteração, por 

considerarem que a reforma, tal co-

mo está, comporta riscos. “As com-

petências saem do Estado central e 

têm de ser acompanhadas de meios, 

pessoas, instalações e, às vezes, tec-

nologia. Isso não foi estipulado, vai 

RUI GAUDÊNCIO

Parlamento
Sofia Rodrigues

PCP e BE querem travar 
reforma na Assembleia 
da República. CDS alerta 
para duplicação de 
competências

haver uma duplicação de funções”, 

alerta Álvaro Castello-Branco, de-

putado do CDS-PP, lembrando que 

o partido é “a favor da descentra-

lização”.

O PSD, que sob a liderança de Rui 

Rio fez um acordo com o Governo 

sobre esta reforma, em Abril de 

2018, discorda da posição assumida 

pela bancada à sua direita. “Com-

preendemos a posição do CDS, mas 

não nos revemos”, afi rmou António 

Costa Silva, sublinhando que o im-

portante é que “haja um cronogra-

ma por município”.

Distantes do PSD, PS e CDS, o BE 

e PCP assumem uma posição mais 

dura contra esta reforma. A bancada 

comunista irá pedir a cessação de 

vigência dos 11 diplomas já aprova-

dos, o BE deverá seguir o mesmo 

caminho. Os dois partidos têm de-

fendido a sua preferência pela re-

gionalização.

O bloquista João Vasconcelos cri-

tica a reforma aprovada: “É uma 

municipalização de competências. 

Estão a transferir-se competências 

para órgãos que não foram eleitos 

pelo povo.” Se o CDS é mais caute-

loso sobre o projecto de resolução 

do PSD — e deverá votá-lo favora-

velmente —, já o BE não poupa esta 

aliança do bloco central. “Acho es-

tranho o PSD estar a reclamar quan-

do foi o pai da criança”, aponta João 

Vasconcelos. 

O projecto de resolução do PSD é 

discutido hoje e votado amanhã, dia 

do debate e votação das apreciações 

parlamentares.

É uma 
municipalização 
de competências. 
Estão a transferir-
-se competências 
para órgãos que 
não foram eleitos 
pelo povo

João Vasconcelos
Deputado do BE

srodrigues@publico.pt Página 40
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Saúde

CDS vai chamar Maria 
de Belém Roseira 
ao Parlamento
O CDS anunciou, no segundo dia 
do ano, a entrega de um pedido 
de audição urgente a Maria de 
Belém Roseira (presidente da 
Comissão de Revisão da Lei de 
Bases da Saúde) e a Sofia Lopes 
Portela (presidente da ADSE). Se 
as audições forem aprovadas, as 
duas serão ouvidas a propósito 
da instabilidade na ADSE.
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Partidos testam 
mensagens 
para 2019

O 
Presidente da República 

pediu aos portugueses e 

aos políticos, no dia de 

Ano Novo, “valores, prin-

cípios e saber aprendido 

com quase nove séculos 

de História” para dar resposta “a 

estes tempos muito difíceis” em 

que se vê “crescerem promessas 

sem democracia e sem pleno res-

peito da dignidade das pessoas”. 

Pediu também “mais credibilidade, 

mais transparência, mais verdade 

às nossas instituições políticas”. No 

início de um ano com três eleições, 

Marcelo Rebelo de Sousa exigiu uma 

“economia mais forte”, uma “socie-

dade mais justa” e ainda “política e 

políticos mais confi áveis”.

Ainda o Presidente não tinha co-

meçado a enviar os seus recados 

e alertas e já o Governo e os prin-

cipais partidos testavam, nas suas 

próprias mensagens de Natal e de 

Ano Novo, os discursos políticos 

que hão-de levar a eleições. Antó-

nio Costa (e o PS) apresenta-se mais 

ponderado e cauteloso, explicando 

que é preciso continuar a melhorar 

a vida dos portugueses, sem com-

prometer sucessos passados. Rui 

Rio insiste na fábula da cigarra e da 

formiga, como quem diz, de outra 

forma, que é preciso olhar para o 

futuro a bem da lógica do interesse 

nacional. Assunção Cristas repete 

que a única verdadeira alternativa 

ao PS é o CDS e só parece ter Pedro 

Santana Lopes a disputar o título. 

E Jerónimo de Sousa e Catarina 

Martins lembram que os méritos 

das conquistas não são todos do 

Governo e que os respectivos par-

tidos, PCP e BE, deixaram marcas 

na governação.

A campanha ofi cial pode ainda 

não ter começado, mas os líderes 

partidários já fazem o aquecimento, 

experimentando ideias e revelando 

as estratégias que vão usar no fu-

turo próximo. Afi nal, o que vamos 

ouvir, repetidamente, em 2019?

Governo e PS
Continuidade 
sem retrocessos

António Costa já o tinha dito no 

último debate quinzenal de 2018: 

“Não podemos ir além do limite, 

sob pena de que PSD e CDS se fi -

quem a rir de nós e digam que ti-

nham razão.” E repetiu-o, por ou-

tras palavras, nos seis minutos e 

meio que durou a sua mensagem 

de Natal: “Virada a página dos anos 

mais difíceis, há agora duas ques-

tões essenciais que se colocam. Por 

um lado, como conseguimos dar 

continuidade a este percurso, sem 

riscos de retrocesso; por outro la-

carreira, possibilidade de concilia-

ção com a vida pessoal e familiar”, 

como ouviram dizer os 499,3 mil 

telespectadores que sintonizaram 

as televisões na RTP1, na noite de 

25 de Dezembro.

PSD
A cigarra e a formiga

À medida que as eleições se forem 

aproximando, poucos ajustamentos 

se esperam no discurso de Rui Rio. 

No último tempo de antena do ano, 

fi caram as ideias principais que o lí-

der do PSD deverá explorar. Primei-

ro: “O Governo e os seus parceiros 

gabam-se do crescimento da eco-

nomia portuguesa”, mas “cresce-

mos muito menos do que os países 

com que antes nos comparávamos”. 

Segundo: “O Orçamento do Esta-

do mostra que o Governo não vai 

corrigir o rumo” e vai continuar a 

Nas mensagens de Natal e de Ano Novo, os principais partidos 
portugueses deixaram algumas pistas sobre os discursos 
que vão adoptar este ano, quando a campanha estiver ao 
rubro. Os motores estão a aquecer. Marcelo Rebelo de Sousa 
também já deixou os seus recados

Sónia Sapage
do, como garantimos que cada vez 

mais pessoas benefi ciam na sua vi-

da desta melhoria.”

O primeiro-ministro não quer 

dar motivos à oposição para se fi -

car a rir e, por isso, o discurso que 

levará para a campanha será bem 

mais realista do que o esperado — 

e o PS mostra-se confortável com 

isso. Palavras ou expressões como 

“contas certas”, “credibilidade in-

ternacional”, “justiça fi scal”, “de-

safi os”, “eliminar o défi ce”, “redu-

zir a dívida”, “responsabilidade” e 

“equilíbrio” deverão ser repetidas 

pelo líder do PS quando se dirigir 

aos eleitores, no período de cam-

panha eleitoral.

E se estas palavras parecem diri-

gidas à cabeça dos eleitores do cen-

tro — que normalmente decidem a 

maioria absoluta —, outras houve 

que foram direitinhas ao coração 

da “geringonça”. “Menos precarie-

dade, salário justo, expectativa de 

DISCURSO POLÍTICO
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mas também a educação, a saúde, 

as empresas e a justiça social”. Por-

que “defendemos a social-democra-

cia”, afi rmou Rui Rio, criticando o 

Governo, que “não trata do futuro, 

trata do presente, trata de colher 

algumas simpatias no sentido de 

maximizar os votos”.

CDS e Aliança
O lugar da alternativa

Assunção Cristas começou o ano 

de 2018 a dizer, ao Expresso, que se 

via no papel de primeira-ministra e 

acabou-o, no Parlamento, a respon-

der a António Costa que, “se um dia 

os portugueses” lhe “derem a con-

fi ança para ser primeira-ministra”, 

estará “presente para as notícias 

boas, mas também para as más”.

Pelo meio, em Março, no 27.º 

Congresso do CDS que se realizou 

em Lamego, deixou a mensagem 

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

que mais tem repetido desde então. 

“Quem não acredita no PS, quem 

não se revê nas esquerdas encos-

tadas, tem uma escolha clara, uma 

escolha segura, uma escolha ine-

quívoca. E essa é só uma: nós, o 

CDS. O CDS é o partido mais apto a 

governar o nosso Portugal.”

Ninguém pode dizer que a men-

sagem de Assunção Cristas é pouco 

clara ou equívoca. Não é. “É preciso 

haver uma alternativa de centro-

direita para Portugal, que explique 

que há outra forma de construir o 

nosso futuro, com ambição. Na ver-

dade, essa alternativa eu vejo hoje 

no CDS”, insistiu, à margem de uma 

cerimónia evocativa do 25 de No-

vembro de 1975, na Amadora.

Se é ou não possível centrar toda 

uma campanha eleitoral nesta men-

sagem é o que se verá nos próximos 

tempos, mas Cristas também tem 

feito referência a outra estratégia. 

“Tudo faremos para conquistar 

uma maioria de 116 deputados para 

o espaço de centro-direita nas pró-

ximas eleições”, assumiu, logo em 

Lamego. E vaticinou: “Hoje o voto 

útil acabou. Hoje o voto de cada 

português é mais livre do que nun-

ca. Acabou o voto para o primeiro 

lugar. Em 2019, para governar, não 

é preciso fi car em primeiro lugar, 

é preciso garantir o apoio de um 

conjunto de 116 deputados!”

Nas duas mensagens, é seguida 

de perto por Pedro Santana Lopes, 

que não só disputa o título de alter-

nativa a António Costa como tam-

bém tem feito referência à neces-

sidade de criar um bloco, à direita, 

para fazer face à “geringonça”.

BE
Contributos no passado 
e no futuro

Dois minutos de mensagem de Ano 

Novo bastaram para que Catarina 

Martins revelasse um pouco da tác-

tica que o Bloco de Esquerda vai 

seguir em 2019, um ano de “deci-

sões”, de eleições em que se esco-

lherá o “futuro”.

Os bloquistas vão continuar a 

pedir mais votos, mais força, para 

infl uenciar ainda mais a governação 

do futuro executivo, para o qual o 

BE já se predispôs a entrar. A líder 

do Bloco deixou claro que o partido 

se baterá por explicar aos eleitores 

que o mérito das coisas boas que 

aconteceram não foi todo do PS e 

que está ainda muito por fazer.

“Conhecem o BE. Nas eleições de 

2015, tivemos apenas 10% dos votos, 

mas, nestes anos, transformámos 

cada voto que nos deram em mu-

danças concretas”, disse Catarina 

Martins antes de dar o ano político 

de 2018 por encerrado. A seguir, 

enumerou as conquistas que tive-

ram o contributo do BE: “Fim dos 

cortes, recuperação das pensões e 

apoios sociais, aumento do salário 

mínimo, menos impostos sobre o 

trabalho, contrato efectivo para mi-

lhares de vítimas da precariedade, 

tarifa social da energia, moratória 

sobre os despejos, respeito pelas 

carreiras contributivas, manuais 

escolares gratuitos, redução das 

propinas, mais abono de família.”

PCP
Lutar pelo fim 
da submissão

Sem falar em eleições, Jerónimo de 

Sousa também se referiu, na sua 

mensagem de Ano Novo, a 2019 

como “um tempo de escolhas em 

que o povo será confrontado com 

opções decisivas quanto ao seu fu-

turo”. E é sobre essas escolhas que 

o secretário-geral do PCP vai falar 

nos próximos meses.

Há frases-chave na mensagem 

do PCP que será impossível pôr de 

parte em 2019, como foi em 2015. 

Jerónimo de Sousa nunca as deixa 

de fora do seu discurso: a defesa de 

uma política patriótica e de esquer-

da e o combate à política de sub-

missão a Bruxelas são duas ideias 

que fazem parte da mensagem que 

o PCP levará aos eleitores. Na men-

sagem de Ano Novo, o comunista 

criticou a política “ao serviço dos 

monopólios, de submissão ao euro 

e às imposições da União Europeia, 

que a acção convergente do PS, PSD 

e CDS tem imposto ao país”.

Mas Jerónimo de Sousa, que tal 

como António Costa ou Catarina 

Martins reconhece haver ainda 

muito por fazer, também continu-

ará a fazer as contas aos “avanços” 

conseguidos pela “geringonça”, re-

clamando para o seu partido alguns 

dos louros, incluindo na reposição 

de direitos e na promoção do cresci-

mento económico e do emprego.

pensar mais “no presente do que no 

futuro”. E terceiro: “Amanhã ou de-

pois a economia mundial vai crescer 

menos” e Portugal não se preparou 

para isso. “Não quero dizer que es-

tejamos em situação parecida, nem 

nada que se pareça [com os anos da 

troika], mas não estamos no cami-

nho certo”, concluiu Rio.

É aqui que entra a referência à 

conhecida fábula. “Aquilo que de-

víamos ter feito era termo-nos pre-

parado em épocas de crescimento 

económico, como as que vivemos, 

para nos defendermos na época 

de não crescimento. É um pouco 

como na história da cigarra e da 

formiga. A cigarra, no Verão, can-

ta e dança, e no Inverno não tem 

meios para se alimentar e a formiga 

tem de ajudar”, concluiu o social-

democrata.

Rui Rio tem insistido, e deverá 

continuar a fazê-lo, que o PSD de-

fende o “rigor e a sustentabilidade, sonia.sapage@publico.pt

Na mensagem de 
Natal, António 
Costa adoptou 
um discurso 
prudente, cheio 
de referências 
que são caras 
aos eleitores do 
centro político

O Governo e os seus 
parceiros gabam-
-se do crescimento 
da economia 
portuguesa, mas 
crescemos muito 
menos do que os 
países com que nos 
comparávamos
Rui Rio
Líder do PSD
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Bloco Central sintonizado com mensagem 
de Ano Novo do Presidente

O discurso de Ano Novo de Marcelo 

Rebelo de Sousa conseguiu agradar 

ao PSD e ao PS, e até recebeu um 

elogio tímido do Bloco de Esquerda. 

André Coelho Lima, vogal da comis-

são política nacional do PSD, consi-

dera que o apelo ao “bom senso” do 

Presidente da República no combate 

político “vem completamente ao en-

contro” do que tem sido defendido 

por Rui Rio. Já Ana Catarina Men-

des, secretária-geral adjunta do PS, 

disse que “o apelo sobre o regime 

democrático e sobre a fragilidade 

da democracia e a necessidade do 

compromisso de todos para reforçar 

e para robustecer a democracia é 

partilhado pelo PS a 100%”.

“O PSD tem sabido ser uma opo-

sição séria e responsável e ter a pos-

tura que os portugueses esperam de 

um partido de oposição em 2019: 

que esteja disponível para o diálogo 

e conversar com quem está no po-

der para que possam realizar-se as 

reformas de que o país precisa”, afi r-

mou André Coelho Lima, em decla-

rações aos jornalistas no Porto, em 

reacção à mensagem de Ano Novo 

de Marcelo Rebelo de Sousa.

O dirigente social-democrata ad-

mite que essa postura do líder tem 

“exposto o PSD a algumas críticas”, 

mas que isso não vai alterar a es-

tratégia. “O PSD tem resistido, e vai 

continuar a resistir, a dizer mal de 

tudo. Tem resistido, e vai continuar 

a resistir, a prometer o impossível e 

a entrar num discurso populista”, 

assegurou, concluindo que a mensa-

gem de Marcelo “vai completamente 

ao encontro” das ideias de Rui Rio.

Na mensagem divulgada na ter-

ça-feira à noite, o Presidente da 

República lembrou o ano eleitoral 

de 2019 e apelou a que os partidos 

não deixem de “debater tudo, com 

liberdade”, mas que “não criem fe-

ridas desnecessárias e complicadas 

de sarar”.

Outro aspecto salientado pelo 

PSD sobre a mensagem tem a ver 

com a economia. Também aqui o 

PSD se identifi ca com a ideia da ne-

cessidade de preparar o futuro. “Se 

há tecla em que temos batido é a 

da necessidade de ter políticas para 

preparar o futuro. Temos afi rmado 

que o Governo tem governado para 

o presente sem preparar a economia 

para as crises que são cíclicas”, sa-

lientou André Coelho Lima.

PS recusa “aventureirismos”
A reacção ofi cial do PS foi proferida, 

ontem de manhã, por Ana Catarina 

Mendes que mostrou concordância 

com Marcelo, assumindo que os so-

cialistas partilham “de todas as 

preocupações expressas 

pelo Presidente” na sua 

mensagem. “Não é pos-

sível aventureirismos, 

Sofia Rodrigues

MIGUEL MANSO

Ana Catarina Mendes mostrou-se em sintonia com Marcelo

radicalismos, nem excessos nas rei-

vindicações. É preciso continuar a 

trilhar um caminho de confi ança, 

de segurança”, afi rmou a também 

deputada.

“O apelo ao combate à abstenção 

e a necessidade que temos de cada 

um de nós ter um instrumento, o vo-

to, para poder escolher os destinos 

que queremos nos nossos governos 

nacionais, Portugal ou o destino que 

queremos na Europa ou no governo 

regional é para nós essencial, temo-

lo dito ao longo dos tempos”, recor-

dou Ana Catarina Mendes.

A socialista mostrou-se também 

em sintonia com o Presidente no 

que diz respeito aos populismos e à 

Europa, aproveitando para anunciar 

um ciclo de convenções que o PS vai 

ler a cabo. “A governação nacional 

tem de ser de bom senso. É isso que 

o PS tem feito, é isso que ao longo 

dos tempos, com os resultados que 

se tem visto. Mas o PS também está 

empenhado em que a Europa vol-

te a ser um projecto de paz, de se-

gurança de respeito pelos direitos 

humanos. Por isso mesmo, já na 

próxima semana o PS inicia as suas 

convenções regionais para debater 

a Europa que vai desde o ‘Brexit’ aos 

fundos estruturais”, revelou.

Questionada sobre os alertas do 

Presidente, que disse que a crise 

já passou, mas é preciso olhar de 

forma mais profunda para o futu-

ro, Ana Catarina Mendes lembrou 

que o primeiro-ministro, na sua 

mensagem de Natal, disse também 

o mesmo. “Já caminhámos muito 

com resultados muito positivos. É 

preciso continuar a trabalhar para 

que os portugueses possam ter futu-

ro aqui onde escolheram viver. Falar 

de ambição é também uma preocu-

pação partilhada com o Presidente. 

Não é possível aventureirismos, ra-

dicalismos, nem excessos nas rei-

vindicações. É preciso continuar a 

trilhar um caminho de confi ança, 

de segurança”, reforçou. com Só-
nia Sapage

PSD sublinha que Marcelo 
“vem ao encontro” de Rui 
Rio. PS assume que partilha 
“as preocupações expressas 
pelo Presidente”

srodrigues@publico.pt

O PSD tem resistido, 
e vai continuar 
a resistir, a dizer 
mal de tudo. Tem 
resistido, e vai 
continuar a resistir, 
a prometer 
o impossível
André Coelho Lima
Dirigente do PSD

O QUE ELES DIZEM

O Presidente da 
República chamou 
a atenção para a 
necessidade de um 
combate largo contra 
a extrema-direita, que 
pretende destruir o 
regime democrático
Luís Fazenda
Dirigente do BE

É fundamental gerar 
capacidade de diálogo 
e respeitar os direitos 
dos trabalhadores
Heloísa Apolónia
Deputada d’Os Verdes

Duvido que algum 
socialista não tenha 
gostado de a ouvir 
[mensagem de Marcelo]
Carlos César
Líder da bancada do PS

O discurso foi muito 
bem recebido em toda 
a classe política
Pedro Marques
Ministro do Planeamento

O Presidente da 
República apela, com 
razão, a ‘escolhas 
exigentes’ nestes ciclos 
eleitorais, e o CDS tem 
provas dadas pela 
positiva

Nuno Melo
Euro-deputado 
do CDS

Melo
deputado
S

Página 44



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 4,69 cm²

  Corte: 4 de 4ID: 78385639 03-01-2019

52468a16-6218-4d88-baf9-efc702714606

Bilheteiras do cinema batem novo 
recorde. Em Portugal, o filme mais 
visto em 2018 foi The Incredibles 2 - 
Os Super-Heróis Cultura, 28/29

Edição Lisboa • Ano XXIX • n.º 10.482 • 1,20€ • Quinta-feira, 3 de Janeiro de 2019 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

António Filipe Pimentel sai 
descontente com decreto-
-lei para a autonomia dos 
museus p30

País é célere a seguir 
as recomendações 
internacionais, mas demora 
a aplicar leis no terreno p16/17

Natal e Ano Novo usados 
para afi nar discursos 
políticos. Presidente juntou-
se à onda dos partidos p2/3

Autarca de Almada eleita 
pelo PS alerta para um ano   
com ameaças de populismo 
e de agitação social p6/7

Governo lança novo plano 
de obras públicas quando 
falta fazer 80% do anterior
O Governo vai levar à Assembleia da República um novo Plano Nacional de 
Investimentos para vigorar até 2030. Mas fá-lo deixando o plano de obras públicas 
do Governo anterior, o PETI 3+, com uma taxa de execução de 20% Economia, 22

Director do 
Museu de Arte 
Antiga deixa 
cargo em Junho

Portugal falha 
aplicação de leis 
sobre direitos 
humanos

Partidos testam 
mensagens com 
a campanha 
eleitoral à vista

Inês de Medeiros 
avisa que “2019 
vai ser um ano 
infernal”

Futebol
Benfica regressa 
à crise após 
derrota no 
Algarve
Desporto, 38

ISNN-0872-1548
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JUSTIÇA. POLICIA JUDICIARIA CONCLUIU INVESTIGAÇÃO 

A BURLA 
MILIONÁRIA 

DAS CANTINAS 
Um casal com ligações políticas e não só, cinco testas de ferro e quatro altos 

quadros de hospitais públicos são os principais arguidos num processo de burla 
e falsificação. A maior parte das empresas suspeitas já faliu ou está sem atividade, 

mas ficou o resultado: cerca de 1,7 milhões de euros de dívidas ao Estado 
e mais alguns milhões por fuga ao fisco. Por António José Vilela 

A
s escutas telefónicas 
decretadas pelo Mi-
nistério Público (MP) 
já estavam ativas há 
semanas quando. em 

setembro de 2016, a Polícia Judi-
ciária (PI) percebeu que uma equi-
pa da Inspeção-Geral das Ativida-
des de Saúde (IGAS) estava a fazer 
uma auditoria ao Centro Hospita-
lar de Lisboa Ocidental (CHLO), a 
entidade que dirige os hospitais de 
Egas Moniz, São Francisco Xavier 
e Santa Cruz. 

Bastante preocupada, Teresa 
Afonso, a coordenadora dos Servi-
ços Financeiros, ligou ã amiga Na-
tércia Pina, a nova diretora do 
Serviço de Gestão Hoteleira do 
CHLO e também a mulher que 
controlava várias empresas priva-
das que tinham diversos contratos 
de exploração de bares/ refeitórios 
daquele e de outros centros hospi-
talares públicos. Na conversa gra-
vada, Teresa disse a Natércia que 
os inspetores do Ministério da 
Saúde já tinham pedido vários do-
cumentos sobre os negócios pri-
vados da amiga, mas que a situa- 

O 
Natércia Pina 
pertence aos órgãos 
do P5D de Oeiras. 
É arguida no proces-
so e a P.1 continua a 
querer detê-la 

A empresa 
Prato Dourado, 
uma das sus-

peitas. foi extin-
ta. Entre 2013 e 
2015 apresen-
tou prejuízos 

de 1,8 milhões 
de euros 

NATÉRCIA 
PINA INTE- 

GROU A LIS- 
TA CONJUN- 

TA DO 
PSD/CDS DE 
CANDIDA- 

TOS A DEPU- 
TADOS POR 

LISBOA 

ção ainda podia complicar-se se 
também quisessem ver à lupa os 
resultados dos contratos de arren-
damento: "(...) agora, o nosso pro-
blema aqui é se a 1GAS nos pede 
(...) 'então o que é que 'tá pago?". 

Mais adiante na conversa, a res-
ponsável deu também a entender 
que estava a fazer tudo para aju-
dar a amiga e que outros altos 
quadros do CHLO também esta-
riam dispostos a proteger Natércia 
Pina, uma destacada militante so-
cial-democrata de Oeiras que, an-
tes de apoiar a candidatura presi-
dencial de Marcelo Rebelo de 
Sousa integrou a lista conjunta 
PSD/CDS ao distrito de Lisboa 
para as eleições legislativas de 
2015. Natércia foi o 36Q candidato 
na lista encabeçada por Pedro 
Passos Coelho e Paulo Portas. 

Estes e outros pormenores foram 
registados pela equipa de investi-
gadores da Unidade Nacional de 
Combate à Corrupção (UNCC) da 
PI que estava a investigar desde 
2015 a teia de relações suspeitas 
de Natércia e do (ex) marido, o 
empresário reformado Manuel  

Cleto, com altos quadros de hospi-
tais públicos. O casal era então o 
principal suspeito de controlar vá-
rias empresas de hotelaria e de ca-
rering que estariam envolvidas 
num esquema de burla, falsifica-
ção de documentos, corrupção. 
participação económica em negó-
cio e fraude fiscal. 

O cérebro e o operacional 
O alerta surgiu através de uma 
carta anónima enviada ao Depar-
tamento Central de Investigação e 
Ação Penal (DCIAP). Depois, a de-
núncia seguiu para a PJ e acabou 
num outro setor do MP, a 94  Sec-
ção do Departamento de Investi-
gação e Ação Penal (DIAP) de Lis-
boa. E nesta denúncia já constava 
um pormenor considerado rele-
vante pelas autoridades: os contra-
tos suspeitos para explorar bares e 
restaurantes hospitalares estavam 
há anos a ser conseguidos devido 
ao alegado acesso a informação 
privilegiada, como. por exemplo, o 
conhecimento antecipado dos va-
lores das propostas concorrentes 
apresentadas nos concursos. O 
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Portu ai 

O Isto. porque Natércia era técni-
ca superior nesses hospitais e co-
nhecia altos quadros dos 011.0, 
como a diretora financeira, Maria 
Teodósio. e os vogais do Conselho 
de Administração, Maria Silva e 
Carlos Galamba de Oliveira — res-
ponsáveis que acabaram por ser 
constituídos arguidos no processo 
(tal como Teresa Afonso) por sus-
peita de pactuarem com o esque-
ma por amizade, desleixo ou a tro-
co de pequenos presentes. 

Na prática, o esquema terá junta-
do os poucos obstáculos levanta-
dos por gestores hospitalares e a 
atuação fraudulenta de várias em-
presas controladas por Natércia e 
pelo marido (o casal divorciou-se 
em 2008, mas a Pj acha que isso 
foi feito para tentar iludir credores 
e investigações de insolvências das 
empresas). As empresas terão aca-
bado por não pagar as rendas aos 
hospitais depois de serem dadas 
como insolventes ou de mudarem 
de gerência e de sócios. Apesar 
disso, algumas das empresas sus-
peitas terão voltado até a candida-
tar-se e ganharam novos concur-
sos públicos nos hospitais. 

A investigação da PJ/MP viria a 
chegar ainda a outros dados sobre 
o esquema: Natércia seria o cére-
bro dos negócios, Cleto o opera-
cional e o "plano comum" dos cri-
mes já duraria há mais de 20 anos. 
Um plano que arrancaria sempre 
assim: como as regras dos cader-
nos de encargos de quase todos os 
concursos eram semelhantes — o 
critério principal era a adjudicação 
à empresa que pagasse a renda 
mais elevada ao hospital —, uma 
empresa controlada por Natércia e 
Clero começava por propor valores 
de rendas muito maiores em rela-
ção às candidaturas concorrentes. 

O problema vinha depois de ga-
nharem o concurso. Segundo as 
conclusões da Polícia Judiciária, 
"os arguidos Natércia Pina e Ma-
nuel Clero sabiam, e assim o deci-
diam. que ao fim de um período de 
tempo, deixariam de pagar as ren-
das e outras despesas (água, luz, 
gás) aos organismos com quem ti-
nham contratos. E até ao momento 
da rescisão. passavam-se por ve- 

Quem é 
Natércia 

Pina 

Funcionária 
pública 

desde 1975 

Diretora do Ser- 
viço de Gestão 

Hoteleira do Cen- 
tro Hospitalar Lis- 

boa Oriental 

Vogal do Conse- 
lho de Administra- 
ção da empresa 

municipal 
Oeiras Viva 

Ex-tesoureira da 
União de Fregue-

sias de Algés, 
Linda-a-Velha e 
Cruz Quebra-
da/Datundo 

Vogal 
da Comissão Poli- 
tica da Concelhia 
do PSD de Oeiras 

Candidata 
às últimas eleições 

legislativas na 
lista conjunta 
PSD/CDS pelo 

distrito de Lisboa 

Militante 
do PSD :e apoiante 

de Rui Rio 

Partidpou 
na candidatura 
presidencial de 
Marcelo Rebelo 

de Sousa 

AS EMPRE-
SAS SUSPEI-
TAS TERÃO 
DESVIADO 

MILHÕES DE 
EUROS PARA 
A COMPRA 

DE IMÓVEIS  

zes anos, sem realização de qual-
quer pagamento de renda ou des-
pesa, mas sempre com a obtenção 
de elevadas receitas, pois as cafe-
larias em questão (maioritaria-
mente em hospitais sem concor-
rência por perto) tinham elevados 
níveis de rentabilidade". 

Os milhões dos negócios 
Para os investigadores, o esquema 
criminoso era muito simples mas 
extraordinariamente eficaz, por-
que, antes de se chegar ao ponto 

e 

da rutura dos negócios. o casal 
dava ordens para que fossem pa-
gos alguns valores simbólicos em 
dívida e até apresentavam planos 
de pagamento em atraso que rara-
mente eram cumpridos. Depois, 
numa fase mais adiantada e quan-
do pretendiam manter alguns dos 
contratos mais lucrativos, cediam 
os negócios entre empresas ou iam 
abrindo novas firmas com testas 
de ferro para entrarem nos con-
cursos que a empresa insolvente 
ou falida tinha deixado em aberto 
nos hospitais. Segundo as contas 
da PJ, só a partir de 2008. as dívi-
das a hospitais (e à Câmara de 
Faro) de cinco empresas controla-
das por Natércia e Cleto atingiram 
os cerca de 1,7 milhões de euros. 

Mas a Judiciária acredita que o 
buraco financeiro deixado pelo 
esquema é bem maior, porque 
incluirá outros valores como 
as dívidas a fornecedores. a 
trabalhadores e os impostos 
e as contribuições para a 
Segurança Social que fica- 
ram por pagar. Além disso, 

os investigadores detetaram 
indícios de que as empresas 

faziam "dupla faturação", ou 
seja, não declaravam às Finan- 
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2002 
Prato Dourado. 
Actividades 
Hoteleiras, Lda 

2003 

Sunrest, Hotelaria, Lda 

2008 
Varius Tentperus, 
Actividades 
Hoteleiras, Ida 

0 processo 3109 
A investigação criminal já 

decorre há mais de três anos 

2015 
Deu entrada  a denúncia 

anónima no Ministério Público. 

1.762.256,66 
euros  de prejuízo aos hospi-

tais públicos calculados pela PJ 

256 
volumes  con"i Documentos 

fazem parte do inquérito. 

16 
arguidos  constituídos. 
incluindo três empresas 

de catering. 

42 
testemunhas já faiam 

ouvidas pela Unidade Nacional 
de Combate à Corrupção. 

ças uma grande fatia das receitas. 
A análise financeira feita pela Pj 
às contas das empresas, conjuga-
da com provas conseguidas nas 
escutas telefónicas ao casal, a fa-
miliares e empregados de con-
fiança das empresas, indiciam a 
possibilidade de ter ocorrido uma 
fuga gigantesca ao Fisco. 

O modos operandi da dupla fatu-
ração das receitas seria o seguinte: 
por ordens diretas de Manuel Cle-
to, mas sempre sob orientação de 
Natércia Pina. os trabalhadores 
que faziam os registos na caixa dos 
baresirestaurantes deveriam ape-
nas faturar parte das receitas, urna 
manobra fácil de concretizar até 
porque estando em causa consu-
mos de valor diminuto, era raro os 
clientes pedirem fatura. Assim, os 
registos não declarados, apelida-
dos nas escutas intercetadas como 
"o que era para meter de lado" ou 
"para enviar para a linha aberta". 
eram registados numa tecla dife-
rente, não ficando a constar no re-
gisto oficial da contabilidade. 

A Pl garante que era utilizada 
iritiiìas vezes ui na °una expres-
Sal) Vir pai ir de Manuel Cleto —
"andai de bicicleta" para se ini-
ciar a dupla faturação ou então O 

O 
O Hospital de 
Egas Moniz é um 
dos visados no 
alegado esquema 
da fraude nos ba-
res/restaurantes 

A Polícia Judiciá-
ria já remeteu as 
conclusões da in-
vestigação para o 
Ministério Público 

O Hospital de 
São Francisco 
Xavier foi outro 
dos visados 

Natércia Pina par-
ticipou e apoiou 
as candidaturas 
de Rui Rio (a líder 
do PSD) e de Mar-
celo Rebelo de 
Sousa à Presidên-
cia da República 

Contratos 
A Judiciária en- 
controu cerca 

de 30 contratos 
públicos feitos 
desde 2004 

com as empre- 
sas suspeitas 
do esquema 

O PROCESSO 
TEM CENTE- 
NAS DE ES- 

CUTAS TELE- 
FÓNICAS 
AOS DOIS 

PRINCIPAIS 
SUSPEITOS 

A sociedade Natércia 
& Manuel Cleto 
Os investigadores garantem que 
os crimes do casal já se verificam 
há mais de 20 anos e elencaram 
as empresas suspeitas 

R11, Sob investigação no processo 

*i.990 
Cateri, Produção 
de Acontecimentos 
e Catering, S.A. 

1994 
Os Três Amigos da Liga, 
Actividades Hoteleiras. Lda 

1995 
Cunha, Gonçalves 
e Barros. Lda 

1997 
Opção, Sociedade 
Hoteleira, Ida 

• 

2009 
Doce Kimera, Actividades 
Hoteleiras, Lda 

2010 
Gourmet Happenings, 
Acontecimentos e Catering, 
Lda 

- 2010 

Cateri III, Acontecimentos 
e Catering, Lda 

2013 
Titulo Guloso. Lda 

Fonte NUIPC 3109/15.2TDLSB R.S. 
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Valores em euros 
4.863,27 

!PO 
Lisboa 853.591,71 

.̀ 4111111W 
Centro Hospitalar de Lisboa 

Ocidental (S. Francisco 
Xavier, Egas Moniz) 

Centro Hospitalar Lisboa 
Central (Estefânia. S. José, 
Santa Marta, Maternidade 

Alfredo da Costa) 

147.360,00 

Centro Hospitalar 
de Setúbal (Hospital 

de S. Bernardo) 

Centro Hospitalar 
do Algarve (Barlavento 

Algarvio, Faro) 

As dívidas e os contratos públicos 
A Polícia Judiciária calcula que só quatro empresas controladas 

por Natércia Pina deixaram um rombo ao Estado de cerca de 1.7 milhões 
de euros (incluindo 51 mil euros à Câmara de Faro) 

Fonte NUIPC 3109/15.2TDLSB RS. 

Portugal 

O "parar a bicicleta" para a opção 
contrária. Diariamente. Cleto es-
taria a par de tudo através do seu 
telefone (tinha um programa de 
controlo de caixa instalado) e 
também usava o sistema de vi-
deovigilância instalado nos bares 
para manter na ordem os funcio-
nários e a caixa registadora. As 
contas feitas pelos investigado-
res frisam que. só no período de 
cinco anos, entre 2013 e 2017, 
o casal suspeito poderá ter-se 
apropriado de rendimentos não 
declarados avaliados em três 
milhões de euros. 

PJ quis deter casal suspeito 
No início de junho de 2017, deze-
nas de elementos da Polícia Judi-
ciária participaram numa opera-
ção de buscas e apreensão no 
âmbito deste processo. A ideia era 
também avançar para a apreen-
são dos bens do casal suspeito e 
deter Natércia e Cleto para os su-
jeitar a interrogatório judicial e à 
aplicação de medidas de coação. 
Mas a procuradora-adjunta titular 
do inquérito, Celestina Morgado. 
autorizou as buscas e não as ou-
tras diligências, tendo os suspei-
tos sido apenas constituídos ar- 

o 
Os investigadores 
encontraram indí-
cios de que Natér-
cia Pina possa ter 
feito pagamentos 
ao juiz Rui Rangel 

O Fisco 
A Auloridade 
Tributária fez 

inspeção e a PJ 
gravou o ge- 
rente da em- 

presa suspeita 
a dizer ao 
telefone - 

"Tá tudo fod...". 

O CASAL 
TERÁ USADO 
VÁRIOS FA- 
MILIARES E 

AMIGOS 
COMO TES- 
TAS DE FER- 
RO DAS EM- 

PRESAS 

trabalho pago com dinheiros pú-
blicos. Desde, pelo menos, 2004. 

Durante a longa investigação, a 
131 considerou que uma boa parte 
do dinheiro conseguido nos negó-
cios suspeitos com os hospitais 
públicos terá sido investido sobre-
tudo em património imobiliário e 
em automóveis. Entre 2010 e 2014. 
Natércia registou oito imóveis nas 
conservatórias de Cascais, Oeiras. 
Agualva, Mafra. Lisboa e Mourão. 
Antes de 2009, foram outros sete. 
As autoridades suspeitam de que 
parte destes imóveis terão sido ar-
rendados e os pagamentos feitos 
em numerário, que depois terão 
sido depositados nas contas ban-
cárias de Natércia. 

O papel da sobrinha 
Segundo apurou a SÁBADO, a PI 
identificou ainda no processo um 
conjunto de apartamentos. mora-
dias e veículos propriedade do fi-
lho de Natércia, Ivo Santos, tam-
bém constituído arguido por "dar 
o nome" aos órgãos sociais de vá-
rias das empresas suspeitas, apesar 
de estas continuarem alegadamen-
te sob controlo de Manuel Cleto, o 
padrasto. Depois de analisarem os 
poucos rendimentos declarados de 
Ivo, os investigadores concluíram 
que foi Natércia quem adquiriu 
cinco imóveis e os colocou em 
nome do filho, "numa tentativa de 
dissipação do património". 

guidos. No entanto, a investigação 
continuou a avançar a bom ritmo 
depois de a PI detetar 345 fichei-
ros informáticos relativos às em-
presas suspeitas. Estavam no 
computador de trabalho que Na-
tércia usava no Hospital de São 
Francisco Xavier. com  os investi-
gadores a usarem a descoberta 
para tentarem fundamentar uma 
teoria: a funcionária pública geria 
as empresas privadas no local de 
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Para a Pl, isso também terá sido 
feito através de Raquel Pina, sobri-
nha de Natércia, que foi funcioná-
ria e gerente "no papel" de várias 
empresas suspeitas e teria até co-
nhecimento da "dupla faturação". 
Várias escutas telefónicas gravadas 
no processo parecem demonstrar 
que a mulher obedeceria ás ordens 
do casal Natércia e Cleto. "Raquel 
Pina aderiu ao esquema das ativi-
dades criminosas dos seus tios (...) 
sendo parte ativa na mesma ao as-
sumir as empresas em nome deles. 
para que estes se desresponsabili-
zassem das suas obrigações". refe-
re a Pj num dos documentos da in-
vestigação, salientando que a ar-
guida beneficiou dos lucros das 
atividades ilícitas através da com-
pra, em 2008. de uma moradia em 
Cascais e de um carro. 

A operação Pratos Limpos está 
há meses no Ministério Público de-
pois de a Pj ter encerrado a inves-
tigação com um relatório final de 
162 páginas. No documento é no-
vamente solicitado à 9' Secção do 
DlAP que sejam emitidos manda-
dos de detenção para Natércia Pi-
na e Manuel Cleto, suspeitos que a 
SÁBADO não conseguiu contactar 
(Natércia não respondeu à mensa-
gem deixada num dos seus tele-
móveis) até ao fecho desta edição. 

A razão da demora da conclusão 
da investigação pelo MP poderá 
estar relacionada com o facto de 
o relatório da Judiciária ter sido 
concluído um mês depois de uma 
nova busca feita no ámbito de ou-
tro processo a uma das empresas 
alegadamente controladas por Na-
tércia Pina. Tratou-se de uma dili-
gência da Operação Lex, o media-
tico inquérito centrado em suspei-
tas de corrupção que envolve, en-
tre outros. o juiz desembargador 
Rui Rangel. De acordo com a Vi-
são, os investigadores suspeitavam 
de que Natércia seria uma das 16 
pessoas que pagariam várias des-
pesas do juiz em troca da sua in-
fluência na resolução de processos 
judiciais. Tudo porque foram dete-
tados vários movimentos bancá-
rios entre a funcionária hospitalar 
e o advogado Santos Martins. o 
alegado testa de ferro do juiz. o 
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Portugal 

CALENDÁRIO. OS MOMENTOS MAIS QUENTES QUE AI VÊM 

O ANO DE 
A política vai andar animada em 2019. Há contestação social 

CASO DO 
ROUBO DE 

TANCOS VAI 
ESTAR EM 
DESTAQUE 
POR CAUSA 
DA COMIS- 
SÃO DE IN- 

QUÉRITO 

se este fosse um horóscopo, 
podia dizer-se que 2019 tra-
rá decisões importantes e 
potencial para grandes mu-

danças. Mesmo sem bola de cristal, 
é seguro arriscar que o ano político 
que aí vem será no mínimo anima-
do. Haverá greves com fartura, 
eleições em dose tripla e o futuro 
de alguns dos atores políticos po-
derá mudar para sempre. Aqui fica 
um guia para não se perder no que 
aí vem, mês a mês. 

JANEIRO 
Parlamento animado 
O O ano arranca com grandes 
dossiês a serem discutidos pelos 
deputados. Hoje, dia 3, há dis-
cussão da proposta de 
Lei de Bases escrita 
por Helena Roseta e 
subscrita pelo PS. 
Com  propostas do 
BE e do PCP em 
cima da mesa, é pos-
sível que baixe tudo à 
comissão sem vota-
ção. Mas será o pon-
tapé de partida para 
a discussão sobre o tema. A co-
missão de inquérito ao roubo de 
Tancos e uma petição de cida-
dãos sobre a Lei de Bases da 
Saúde também estão na agenda 
dos parlamentares. Fora da As-
sembleia, o mês é marcado por 
greves na Saúde e pelo regresso 
à negociação com os docentes. 

FEVEREIRO 
Justiça em polvorosa 
O A contestação está em alta. 
Os enfermeiros mantêm a "greve 
cirúrgica", mas não são os únicos  

na luta: o Ministério Público 
vai parar contra as propostas 

de PS e PSD de altera-
ção ao seu estatu-
to. E os juízes ini- 

ciam uma paralisação de um 
dia por mês até outubro, em 
protesto pela falta de acordo 
na revisão do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais. 

MARÇO 
Mudanças 
na lei laborai? 
O O PS deve apresen- 
tar em janeiro as suas 
propostas de altera-
ção às leis laborais 
que saíram da con-
certação social. Mas 
Carlos César definiu 
como limite desejá-
vel para a aprova-
ção do novo paco-
te legislativo o fi-
nal do primeiro 
trimestre. Certo é que este 
é um dossiê que 
causa alguma 
tensão 
entre PS 
e Go- 
verno e 
entre os 
socialistas e a 
esquerda. 

ABRIL 
As previsões 
de Centeno 
para Bruxe-
las ver 
O Com a cam-
panha para as euro- 

peias animada, vai ser 
curioso assistir aos tradi-

cionais discursos de 25 de 
Abril e ver as mensagens es-

condidas que trazem. Este é 
também o mês em que das 
Finanças sai para Bruxelas o 

Programa de Estabilidade. Um 
documento que pode le-
var uma revisão em 
baixa do défice previsto 
no Orçamento. 

MAIO 
O primeiro teste 

eleitoral 
O Dia 26 de maio é a primeira 

de três idas às urnas este ano. 
Nestas europeias. António Costa 
tentará medir o pulso à 
aprovação dos portu-
gueses, Rui Rio tem a 
sua primeira prova de 
fogo, Assunção 
Cristas vai tentar 
manter a onda 
de subida inicia-
da em Lisboa, BE 
e PCP testam as águas para ver 
se os eleitores valorizaram o que 
a esquerda conseguiu na "gerin-
gonça", o Aliança de Pedro San-
tana Lopes vai tentar provar o 
que vale e André Ventura experi-
menta a fórmula populista em 
Portugal. Os resultados que 
saírem destas elei-
ções são, 

por 
isso, especial-

mente importan-
tes cá dentro. Mas é o fu-

turo da Europa — onde há 
cada vez mais populistas e 

eurocéticos — que se joga nesta 
eleição. 
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TODAS AS DECISÕES 
anunciada, eleições decisivas e políticos a lutar pela sobrevivência. Por Margarida Davim 

ELEIÇÕES 
EUROPEIAS, 
REGIONAIS 

DA MADEIRA 
E LEGISLATI-
VAS PÕEM O 
PAES QUASE 
UM ANO EM 
CAMPANHA 

JUNHO 
O futuro do euro 
O A Cimeira do Euro deste mês 
pode ser decisiva. Depois das 
eleições. a Europa vol-
ta a debater o futuro 
da moeda única e o 
guião da discussão 
passa pelas pro-
postas de Mário 
Centeno. Em cima da mesa esta-
rá a conclusão da união bancária 
e um orçamento para a conver-
gência e a competitividade, ten-
do como horizonte o quadro de 
apoios para o período 2021/2027. 

JULHO 
Um novo SNS? 
O Chegados ao fim do ano par-
lamentar, os deputados já só de-
vem ter as eleições na 
cabeça. Mas se 
se cumprir o ob-
jetivo de acabar 
a legislatura com 
urna nova Lei de 
Bases cia Saúde. 
este é o mês limi-
te para o conse-
guir. Resta saber se haverá con-
dições políticas para isso e em 
que termos, depois de Carlos Cé-
sar ter deixado claro que novas 
leis de bases só com "consensos". 

AGOSTO 
A prova de fogo da época 
de incêndios 
O Com o calor a apertar e a 
temperatura politica ao ru-
bro pela proximidade das 
eleições. agosto pode ser um 
mês sensível para António 

Costa. É essencial que o Governo 
passe por uma época de incên-
dios sem sobressaltos de maior 
que deem razão ao discurso que 
PSD e CDS têm vindo a fazer em 
torno das "falhas do Estado". 

SETEMBRO 
O bailinho da Madeira 
O Dia 22 os madeirenses vão a 
votos e o PS espera acabar com 
o reinado do PSD no arquipélago. 
Será que consegue? 

OUTUBRO 
A grande decisão 
O Dia 6 há legislativas com 
muitas incógnitas. Costa 
sonha com a maioria abso-
luta, mas pode ter de recor-
rer a novos tipos de acordos 
de geometria variável (à di-

reita e à es-
querda).  

E Rio poderá ter a cabeça a pré-
mio em caso de desaire do PSD. 

NOVEMBRO 
Orçamento à vista? 
O Com as eleições em outubro, 
fica adiado o Orçamento do Esta-
do. Essa é uma 
tarefa para o 
Governo que 
sair das legis-
lativas e só 
esse resultado ditará 
o quão difícil será a negociação 
e a aprovação do documento. 

DEZEMBRO 
E agora? 
O No fim de um ano tão anima-
do, o sempre interventivo Marcelo 

Rebelo de Sousa fará 71 anos 
e estará prestes a embarcar 
no último ano do seu man-
dato. As presidenciais serão 
só em 2021 e Marcelo deve 

guardar o suspense até ã últi- 
ma sobre a sua re- 

candidatura. Mas por 
esta altura não falta-
rá quem faça apos-
tas sobre se o Presi-
dente se recancli-
data (a opção mais 
provável) ou se 
cumpre a pro-
messa inicial de 
um mandato 
único. O 

Página 53



A54

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 25,30 cm²

  Corte: 1 de 13ID: 78385236 03-01-2019

anbelsaa 

Página 54



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 25,30 cm²

  Corte: 2 de 13ID: 78385236 03-01-2019

IMOBILIÁRIO. ALTERAÇÕES PARA SENHORIOS E INQUILINOS 

GUIA  
PARA SABER 

O QUE MUDA NA 
LEI DAS RENDAS 

Preços altos, muitas casas desviadas para o arrendamento 
a turistas e, no geral, uma procura demasiado elevada 

para a oferta. O mercado de arrendamento está como nunca 
se viu e 2019 chega com uma nova lei que poderá colocar 

mais casas no mercado. Conheça as principais alterações para 
saber com o que pode contar se anda à procura de casa 

ou se tem uma para arrendar. Por Pilomena Lança 

nquilinos idosos mais prote-
gidos, contratos de arrenda-
mento mais longos e mais 
estáveis, regras mais aperta-
das para quem se prepara 
para realizar obras profun-
das em prédios com arren- 

datários lá dentro. Este é um dos la-
dos da moeda. Do outro lado, o das 
contrapartidas para os senhorios. 
está a criação de um conjunto de be-
nefícios fiscais que. no limite, pode 
levar a uma total isenção de IRS so-
bre os rendimentos prediais. prove-
nientes de rendas habitacionais. As 
leis que alteram a legislação do ar-
rendamento urbano — uma parte das 
quais foram promulgadas pelo Presi-
dente da República no fim de 2018 —
são a mais profunda alteração ao re-
gime desde a nova Lei das Rendas. 
de Assunção Cristas, de 2012, que 

o 
Segundo o INE, 
em 2017, o valor 
mediano das ren-
das com novos 
contratos foi de 
4,39 euros por 
metro quadrado 

EM VEZ DE 
28% DE IRS, 

OS PROPRIE- 
TÁRIOS 

PODERÃO 
CHEGAR A 

PAGAR 
APENAS 10% 

permitiu aos proprietários atualizar 
as chamadas rendas antigas. anterio-
res a 1990 e até então com valores 
praticamente congelados. 

Se então se olhou sobretudo para 
o lado dos senhorios. agora a lei 
procurou resolver alguns problemas 
que persistiam do lado dos Inquili-
nos. Ana Pinho, secretária de Estado 
da Habitação. prefere, ainda assim, 
falar em "equilíbrio". Este "não é um 
pacote contra ninguém. É um paco-
te a favor de todos", diz à SÁBADO. 
Porque, assegura. "vemos o arren-
damento como algo que é favorá-
vel e benéfico, tanto para as famí-
lias. como para quem investe e tem 
propriedades, que só tem a ganhar 
com o crescimento deste setor de 
atividade". E insiste: "Se há medidas 
de proteção dos mais vulneráveis e 
dos arrendatários, temos também  

um conjunto muito alargado de pro-
postas há muito pedidas por parte 
dos proprietários." 

Na prática, uma das vertentes das 
políticas públicas de habitação pas-
sará, doravante, pela subsidiação 
aos proprietários através da via fis-
cal: Em vez de 28% de IRS, que è a 
taxa normal para os rendimentos 
prediais, poderão ter reduções caso 
aceitem fazer contratos mais longos, 
podendo chegar a pagar apenas 10% 
nos contratos acima de 20 anos. Por 
outro lado, se aceitarem colocar os 
seus imóveis no regime do arrenda-
mento acessível. com  urna renda 
20% abaixo da praticada no merca-
do livre. ficarão isentos de IRS. 

As descidas de imposto eram, de 
facto, uma das grandes reivindica-
ções do setor imobiliário, para o 
qual só por aí se conseguiria diva- 
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'112 Z211 Presidente 
da Associaão Portuguesa 
das Empresas de Mediação 

Imobiliária 
de Portugal 

Secretária de Estado 
da Habitação 

4, .4 
ro 

✓ wN • 44. 

• • •
• 

Destaque 

conseguir rendas baixas para as 
O arrendamento acessível visa 

pagar os preços de mercado 
famílias que não conseguem 

O mizar o mercado e atrair mais ca-
sas para o arrendamento. Aliás, para 
Luís Lima, presidente da Associação 
Portuguesa das Empresas de Media-
ção Imobiliária de Portugal (APEMIP), 
estas medidas só "pecam por tar-
dias". "Lamento que só agora, quan-
do a 'doença' está num estado tão 
avançado, tenham conseguido o 
consenso necessário para aprovar 
estas propostas, mas mais vale tarde 
do que nunca", afirma. 

"Sempre defendemos que uma re 
dução de impostos para os senhorios 
seria o caminho para aumentar a 
oferta", acrescenta Romão Lavacli-
nho. presidente da Associação de In-
quilinos Lisbonenses. "É uma medida 
essencial para trazer mais rasas para 
o mercado", considera 

Senhorios pouco convencidos 
Este otimismo encontra ainda travão 
do lado dos representantes dos se-
nhorios. Luís Menezes Leitão, que li-
dera a Associação Lisbonense de 
Proprietários. está pouco convencido 
de que as coisas sejam assim tão fá-
ceis. É que, juntamente com as desci-
das de impostos, há novas regras de 
proteção para pessoas com mais de 
65 anos ou com deficiência igual ou 
superior a 60%, que à data de entra-
da em vigor da nova lei residam nas 
mesmas raças há mais de 60 anos. 
Para estas, deixa de ser possível o 
proprietário opor-se à renovação dos 
contratos. Ou seja: não podem ser 
despejados a menos que deixem de 
pagar a renda. "Os proprietários não 
gostam que lhes imponham contra-
tos vitalícios", avisa Menezes Leitão. 
Por outro lado, a renda acessível, a 
outra novidade deste pacote. "é pou-
co atrativa. porque além de perder-
mos o controlo sobre quem vai habi-
tar as raças, somos obrigados a fazer 
seguros cujo preço não podemos re-
percutir na renda", considera E re-
mata: "Não estamos convencidos de 
que vá de facto fazer a diferença e 
atrair proprietários." 

O arrendamento acessível é a me-
nina dos olhos da secretária de Esta-
do da Habitação, que desenhou a 
Nova Geração de Políticas de Habi-
tação do Governo de António Costa. 
O seu objetivo é conseguir rendas 
mais baixas para farrulias que não 

O diploma 
que autoriza a 
criação do Pro- 
grama de Ar- 
rendamento 
Acessível foi 

aprovado com 
os votos contra 

de PCP. BE, 
CDS-PP e PEV. 
a abstenção do 
PAN e do PSD e 
o voto a favor 
de PS. A es-
querda foi 

contra a cria-
ção de benefí-

cios fiscais para 
os senhorios 

"OS PRO- 
PRIETÁRIOS 

NÃO GOSTAM 
QUE LHES 

IMPONHAM 
CONTRATOS 
VITALÍCIOS", 
DIZ MENEZES 

LEITÃO 

Parte da lei em vigor 
O Presidente da República 
promulgou diplomas em 2018 

O pacote  do arrendamento 
foi formalmente aprovado na úl-
tima reunião plenária antes das 
férias do Natal. A redução da 
taxa de IRS e a autorização ao 
Governo para criar o regime do 
arrendamento acessível foram 
promulgados pelo Presidente da 
República antes do fim do ano e 
entraram em vigor a 1 de ja-
neiro. As restantes alterações 
aguardam ainda promulga-
ção. mas deverão entrar em 
vigor em breve. 

com as características das rasas e 
dos preços que sejam praticados pelo 

mercado livre na mesma zona 
geográfica. Os inquilinos, por 
seu turno, terão uma restrição: o 

valor da renda da habitação que pre-
tendem não pode ultrapassar 35% do 
rendimento mensal do agregado. 
Ser-ao HIRU a fazer o "encontro" en-
tre a casa e o futuro inquilino. 

Resta saber qual será o nível de 
adesão dos proprietários à platafor-
ma, na qual poderão igualmente ser 
colocadas casas de municípios que 
pretendam arrendá-las neste regime. 
A ideia é que, aumentando a oferta e, 
por essa via, reduzindo-se a procura, 
os preços em geral também acabem 
por baixar, mas isso. é seguro. não 
acontecerá no curto prazo. 

15%denovas rendas acessíveis 
"Claro que estes são sempre instru-
mentos que demoram algum tempo 
a atingir resultados. As casas não es-
tão fechadas à espera de vir para o 
mercado", reconhece a secretária de 
Estado da Habitação. "Mas isso 
acontecerá à medida que forem va-
gando e forem efetuados novos con-
tratos, até porque não é nosso desejo 
que sejam terminados contratos à 
força para depois os imóveis serem 
colocados no mercado de arrenda-
mento acessível". A expec- 

conseguem pagar os preços elevados 
pedidos pelo mercado livre, mas cu-
jos rendimentos não são tão baixos 
que lhes permitam aceder a rases de 
habitação social. 

Basicamente, será criada uma pla-
taforma, gerida pelo Instituto da Ha-
bitação e Reabilitação Urbana 
(IHRU), na qual os proprietários que 
assim o desejem poderão inscrever 
as suas casas e os potenciais inquili-
nos candidatar-se-ão as mesmas. As 
rendas serão fixadas em função de 
um conjunto de critérios, de acordo 
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tativa, em suma. é que "o efeito seja 
progressivo e em crescendo". 

Sem ter como saber com que grau 
de entusiasmo vão ou não aderir os 
proprietários que tenham casas 
para arrendar. o Governo tem uma 
meta: "0 que gostaríamos era que, 
no final do primeiro ano, começás-
semos a ter um ritmo consolidado 
em que 15% a 20% dos novos con-
tratos de arrendamento fossem ce-
lebrados no âmbito deste progra-
ma". revela Ana Pinho. 

De resto, falta ainda operacionali-
zar o programa propriamente dito. O 
parlamento aprovou a autorização 
ao Governo que agora lhe permitirá 
legislar, o que significa que esse di-
ploma ainda terá de ser aprovado e 
promulgado. E. depois disso. será 
necessário colocar no terreno a pla-
taforma gerida pelo IHRU. Pelo 
meio, terão também de estar no 
mercado os novos seguros de 
renda, obrigatórios neste regi-
me para senhorios e para in-
quilinos. "Gostaria que ainda 
no primeiro trimestre do ano 
tudo estivesse operacionali-
zado, mas nem tudo está nas 
nossas mãos", afirma a se-
cretária de Estado. "0 que 
posso garantir é que tudo 
faremos para que seja o 
mais rápido possível." 

Preços acessíveis? 
Quando todo o mecanis-
mo estiver pronto a entrar 
em funcionamento, já deverão ser 
conhecidas as estatísticas do Instituto 
Nacional de Estatística (INE) relativas 
a 2018 sobre os valores das rendas 
praticadas. Serão esses números que 
servirão de base à fixação dos  

valores para as rendas acessíveis em 
cada zona geográfica. Em 2017, se-
gundo o INE, o valor mediano das 
rendas de alojamentos familiares 
com novos contratos de arrenda-
mento no País foi de 4.39 euros por 
metro quadrado. Houve, no entanto, 
municípios que superaram este valor. 
sobretudo na zona de Lisboa e no Al-
garve. Na capital — onde também se 
contabilizaram mais de metade dos 
novos contratos de arrendamento do 
ano —, registou-se o valor de renda 
mais elevado, que atingiu os 9,62 eu-
ros por metro quadrado. Em Cascais 
havia zonas a 8.06 euros por metro 
quadrado e no Porto a 6,77 euros. 

A título de exemplo, num bairro de 
Lisboa onde a mediana seja de 9,62 
euros por metro quadrado, uma casa 
de 100 metros quadrados não pode-
rá ser arrendada por mais de 769,6 

euros, 20% menos do que os 962 
euros do mercado livre. 
Um valor ainda assim ele- 

mmimme 
Dimensão do mercado 
Número de contratos 
registados passa o milhão 

No último  trimestre de 2018 
estavam registados nas Finan-
ças mais de 1,4 milhões de con-
tratos de arrendamento. Destes, 
934 mil diziam respeito a habita-
ção permanente e os restantes 
eram contratos temporários ou 
comerciais. Os números, os últi-
mos disponibilizados pela Auto-
ridade Tributária e Aduaneira 
(AT), no último trimestre de 
2018, pouco dizem sobre as 
reais necessidades que o merca-
do encontra, mas permitem ter 
uma ideia da sua dimensão. 

Na cidade de Lisboa, a freguesia 
que apresentou o valor de rendas 
mais baixo foi a de Santa Clara, com 
6.82 euros por metro quadrado. 
Mesmo aí, para uma casa de 100 
metros quadrados. uma família terá 
de pagar 546 euros (o preço de mer-
cado serão 682 euros) e. portanto. 
ter um rendimento mensal de mais 
de 1.500 euros. Outro exemplo. des-
ta vez para o Porto: o valor mais 
baixo por metro quadrado foi regis-
tado em Campanhã, com 5,78 euros. 
Isso dará uma renda acessível de 
462 euros, a que poderão aceder fa-
mílias com rendimentos mensais 
acima dos 1.300 euros. 

Em suma, o que se es-
pera é que os senho-

rios se deixem con-
vencer pelas isen-
ções fiscais. colo-
quem as suas ca-
sas no mercado 
e, pelo aumento 

da oferta, os preços 
desçam. Nas grandes ci-

dades. por outro lado, há 
também novas regras para o aloja-
mento local e em Lisboa, por exem-
plo, há já zonas de contenção. onde 
não será possível abrir novas unida-
des. Também isso deverá conjugar-
se com as medidas para o arrenda-
mento. mas a forma como o mercado 
reagirá é, para já, uma incógnita. O 

Urgência 
Se o pacote fis- 
cal não estives- 
se em vigor no 
Inicio do ano, se- 

ria preciso ar- 
ranjar forma de 
enquadrar os 
rendimentos 
entretanto 
recebidos 

/ 

vado para uma familia de 
classe média que, de acor-
do com as regras. não po- 
derá gastar mais do que 35% 
do seu rendimento para pa-
gar a renda. Contas feitas, 

/

para acedera uma casa de 
769.6 euros, uma família terá 
de ter um rendimento mensal 
de pelo menos 2.200 euros. 
Isto num contexto em que o sa-
tírio médio mensal, de acordo 
com os dados do INE, não chega 
aos 900 euros líquidos. 

Espera-se que os senhorios se 
deixem convencer pelas 

isenções fiscais, coloquem as 
casas no mercado e os preços desçam 
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Contratos vão 
até aos três anos 
se o inquilino quiser 
O  Até 2012. todos os contratos de 
arrendamento habitacional tinham 
de ser pelo menos de cinco anos. 
Com  a reforma do arrendamento 
essa regra caiu, mas o parlamento 
voltou agora a aprovar um prazo 
mínimo de um ano para qualquer 
contrato de arrendamento para ha-
bitação. E se um contrato for cele-
brado por seis meses, por exemplo. 
considera-se automaticamente au-
mentado para os 12. Este limite 
mínimo apenas não se aplicará 
a contratos para fins espe-
ciais ou transitórios, por 
exemplo com estudan-
tes ou pessoas tem-
porariamente des-
locadas por razões 
profissionais ou em tu-
rismo. desde que isso fi-
que claro no contrato. 
Por outro lado. uma outra regra 
impõe que o contrato seja sempre 
renovável automaticamente por 
periodos iguais até atingir os três 
anos e isso só não acontecerá se o 
inquilino não quiser. Ou seja. du-
rante esses três anos o proprietário 
não poderá opor-se a renovação, a 
não ser nos casos em que precise 
cia casa para habitação própria ou 
para os seus filhos. Apenas nos tais 
contratos para estudantes ou pro-
fissionais deslocados não haverá 
renovação automática. 

Inquilinos mais 
protegidós se tiverem 
cie deixar a casa 
O  Se quiser sair da casa antes de o 
contrato terminar, o inquilino pode 
fazê-lo, desde que já tenha passa-
do pelo menos um terço cio tempo 
e que respeite os prazos de pré-
aviso previstos na lei e que depen-
dem da duração total do contrato. 
Se não respeitar estes requisitos. 
diz a lei que pode sair na mesma. 
mas que tem de pagar as rendas 
correspondentes ao período de 
pré-aviso em falta. Só não terá de o 
fazer — e esta foi uma das altera-
ções agora em vigor — se estiver 
em causa uma situação de desem-
prego involuntário. uma incapaci- 

• o k. dy-,  I c 

QUATRO 
ATRASOS SU- 
PERIORES A 
OITO DIAS 
NO PAGA- 
MENTO DE 

RENDAS 
VALEM MUL- 

TAS AOS 
INQUILINOS 

clade permanente para o trabalho 
ou morte súbita do arrendatário ou 
do seu cônjuge. 

Quem se atrasar 
na renda terá 
multa reduzida 
O  Se houver atrasos superiores a 
oito dias nos pagamentos mensais 
de renda, desde que tal aconteça 
por mais de quatro vezes seguidas 
ou interpoladas, o inquilino passa  

a ter de pagar ao senhorio uma in-
demnização no valor de 20% do 
montante em dívida. o que repre-
senta uma redução face aos 50% 
anteriormente previstos na lei. Por 
outro lado, havendo fiador, este 
terá de ser informado da mora 
pelo senhorio, o qual deve indicar 
as quantias em dívida e tem de o 
fazer no prazo de 90 cilas. A ideia 
é que o fiador não seja depois 
apanhado desprevenido. tornan- 

VSDA 
PARA OS 

,IXOS 
No pacote de novas medidas destacam-se a 
nova duração obrigatória dos contratos de 
arrendamento, que na prática não poderão 
ser terminados antes de três anos, e regras 

que visam proteger idosos e deficientes 

MIM 

o 
ESTACIONAM 

LIVRE 

Destaque 
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O senhorio só pode rescindir 7;1 
contratos em caso de atraso se 

informar o inquilino dessa O 
intenção e após a terceira falta 

do-se difícil que o senhorio consi-
ga, através dele, recuperar as 
quantias em dívida. 

Uma outra alteração a este nível 
tem que ver com a resolução dos 
contratos em caso de atraso no pa-
gamento da renda: o senhorio ape-
nas o pode fazer se tiver informado 
o inquilino de que tem essa inten-
ção por carta registada com aviso 
de receção depois do terceiro atra-
so no pagamento renda. 

Se não houver contrato 
escrito, considera-se 
sem termo 
O Até agora, a lei apenas estipula-
va que o contrato teria de ser escri-
to, mas daqui para a frente fica ex-
pressamente previsto que se não 
existir contrato escrito e o respon-
sável por isso for o proprietário,  

então o inquilino poderá provar 
que existe um contrato, seja exibin-
do o recibo de renda. ou provando 
que usou o imóvel sem oposição 
do senhorio e que pagou mensal-
mente a renda por um período de 
seis meses. Desde que se verifique 
que efetivamente estes requisitos 
estão preenchidos, então o contra-
to passa a considerar-se como sen-
do de duração indeterminada. Aqui 
a ideia é combater o. mercado pa-
ralelo e obrigar os proprietários a 
declarar os seus arrendamentos, 
uma vez que se o não fizerem ar-
riscam ver-se a braços com um  

contrato sem termo com inquilinos 
dos quais podem não gostar, mas 
que terão dificuldades em despelar. 

Não discriminação no 
acesso ao arrendamento 
O Foi outra regra aprovada nesta 
leva de alterações: ninguém pode 
ser discriminado no' acesso ao ar-
rendamento em razão de sexo. as-
cendência ou origem étnica, língua, 
território de origem, nacionalidade, 
religião, crença. convicções polfti- 

cas ou ideológicas, género, 
orientação sexual, idade ou 
deficiência. Da mesma forma, 

os anúncios de oferta de casa 
para arrendamento também não 

podem conter termos discrimina-
tórios do mesmo tipo. 

Mandar embora 
inquilinos para fazer 
obras será mais difícil 
O Esta alteração aplica-se aos 
contratos antigos, de duração inde-
terminada, celebrados antes de 
1990. e a ideia foi proteger inquili-
nos mais frágeis de situações em 
que o senhorio avançava para 
obras de fundo no prédio e eles 
tinham de sair. Assim, nestes 
contratos as regras são agora 
mais apertadas se a causa da 
resolução do contrato for a 

demolição ou a realização de 
obras de remodelação ou restauro 
profundo: basicamente, o senhorio 
passa a apenas poder denunciar o 
contrato se das obras não resultar 
um local de idênticas característi-
cas e onde seja possível a manu-
tenção do arrendamento. Caso 
contrário. o contrato apenas, se 
suspende durante o prazo das 
obras e depois o inquilino regressa 
à sua antiga casa, já remodelada. 

Nos casos em que não seja pos-
sível o regresso do inquilino, en-
tão este terá direito a ser realojado 
em local equivalente. Quer isso 
dizer que à partida deverá ser no 
mesmo concelho, numa casa em 
estado de conservação igual ou 
superior e adequada às necessida-
des do agregado familiar do ar-
rendatário. Também o valor da 
renda e os encargos do contrato 
deverão manter-se. O 

O SENHORIO 
SÓ PODE DE- 
NUNCIAR O 
CONTRATO 

PARA OBRAS 
SE DELAS 

NÃO RESUL- 
TAR UM 
LOCAL 

IDÊNTICO 
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Destaque 

O senhorio poderá denunciar os 
contratos de duração 

indeterminada sem motivo com 
um pré-aviso de cinco anos 

a  Inquilinos ganham 
tem 30 sc tiverem de sair 
O Urna outra alteração que se 
aplicará aos contratos de duração 
indeterminada tem a ver com o 
pré-aviso de saída. O senhorio 
pode denunciá-los em casos espe-
cificamente previstos na lei, seja 
porque precisa da casa para sua 
habitação própria ou dos seus fi-
lhos, ou porque o imóvel tem de ir 
para demolição ou para remodela-
ção ou restauro profundo que obri-
guem à sua desocupação. Mas tam-
bém pode denunciar o contrato só 
porque o quer de volta, caso em 
que terá de dar um prazo de ante-
cedência relativamente alargado, 
que era até agora de dois anos mas 
que passou para cinco. dando mui-
to mais tempo ao inquilino para 
preparar a sua saída. 

Idosos com mais 
de 65 anos ganham 
novas proteções 
O As novas regras garantem a 
proteção de idosos ou deficientes 
que, tendo contratos antigos, os 
deixaram involuntariamente tran-
sitar para o Novo Regime do Ar-
rendamento Urbano depois da 
entrada em vigor da nova Lei das 
Rendas, de 2012. São pessoas que, 
por desconhecimento ou lapso, 
não invocaram a proteção a que 
tinham direito e que, por essa ra-
zão, ficaram com um contrato a 
prazo, que no seu término pode-
ria ser denunciado pelo senhorio. 
Essa denúncia passou agora a ser 
impossível para os arrendatários 
que estejam nas casas há pelo 
menos 15 anos, o que à partida 
será garantido, tratando-se de 
contratos antigos. 

Por outro lado, é também asse-
gurada idêntica proteção aos in-
quilinos que já tenham contratos 
posteriores a 1990. portanto já 
celebrados ao abrigo do Regime 
do Arrendamento Urbano, mas 
que tinham um prazo e eram su-
cessivamente renovados. Nestes 
casos. desde que à data da entra-
da em vigor destas alterações ti-
vessem mais de 65 anos ou defi-
ciência igual ou superior a 60%. o 
senhorio não poderá opor-se à 

OS PROPRIE- 
TÁRIOS QUE 
PRESSIONEM 
ILEGITIMA- 
MENTE OS 

INQUILINOS 
ARRISCAM 
MULTAS DE 

€20 POR DIA 

AS NOVAS 
REGRAS GA-
RANTEM A 
PROTEÇÃO 
DE IDOSOS 
OU DEFI- 

CIENTES COM 
CONTRATOS 

ANTIGOS  

renovação do contrato, a não ser 
que a casa vá para obras profun-
das ou demolição. 

Cônjuges e familiares 
garantem manutenção 
de contratos antigos 
O  Os contratos de arrendamento 
antigo, os tais que são anteriores 
a 1990, mas que passaram a po-
der ser atualizados em 2012. não 
transitarão para o Novo Regime 
de Arrendamento Urbano se na 
casa residir há mais de cinco anos 
cônjuge, unido de facto ou filho 
do arrendatário que tenha mais 
de 65 anos ou deficiência igual ou 
superior a 60%. Hoje em dia, esta 
proteção está reservada aos casos 
em que apenas o próprio arren-
datário preenche os requisitos. 
Além da exigência dos cinco anos, 
imposta para evitar situações de 
abuso, haverá ainda outro requi-
sito: o agregado familiar terá de 
ter um rendimento anual bruto 
corrigido inferior a cinco remune- 

rações mínimas nacionais anuais. 
Se assim não for, o contrato po-
derá mesmo ser atualizado. 

Novo serviço 
para arrendatários 
O Os despejos continuarão, 
como até agora. a ser tratados no 
Balcão Nacional do Arrendamen-
to. No entanto, em paralelo, será 
criado um Serviço de Injunção em 
Matéria de Arrendamento (SIMA), 
que funcionará junto da Direção-
-Geral da Administração da Justi-
ça e que será onde os inquilinos 
terão de se dirigir para resolver 
questões relacionadas com o ar-
rendamento, tais como pedidos 
de compensação de obras reali-
zadas em substituição dos pro-
prietários ou então de situações 
de assédio no arrendamento. 

Assédio aos 
inquilinos dá multas 
O Os proprietários que pressio-
nem de forma ilegítima os seus 
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inquilinos a abandonarem as ca-
sas arriscam multas de 20 euros 
por dia até que alterem o seu 
comportamento. Caso estejam em 
causa arrendatários com mais de 
65 anos ou com um grau de defi-
ciência igual ou superior a 60%, a 
multa aumenta em 50%. passando 
para os 30 euros pui dia. Lm igual 
multa incorrem os terceiros que. 
por estarem interessados na com-
pra ou comercialização da casa, 
também eles levem a cabo atos 
de assédio sobre os arrendatários. 
Se considerar que há assédio, o 
inquilino intima o senhorio a pa-
gar (por carta registada com aviso 
de receção) e deverá também di-
rigir-se à câmara municipal, para 
requerer uma vistoria a confirmar 
a existência de assédio. Haverá 
depois um serviço de injunção em 
matéria de arrendamento (SIMA). 
que vai funcionar junto da Dire-
ção-Geral de Administração da 
justiça. onde o inquilino deverá 
dirigir-se se o assédio se manti-
ver. Ai, a multa aumenta para os 
50 euros por dia, devendo os va-
lores ser deduzidos à renda. 

Serão considerados assédio os 
atos que visem obrigar o inquilino 
a sair e que. como prevê a lei, o 
sujeite a um ambiente intimidati-
vo, hostil. degradante, de perigo. 
humilhante. desestabilizador ou 
ofensivo, ou impeça ou prejudi-
que gravemente o acesso e a frui-
ção da casa. Por exemplo, mudar 
a fechadura, cortar o acesso a 
serviços essenciais, como água, 
eletricidade, gás ou esgotos. O 
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Destaque 

IRS Mais baixo 
para contratos 
mais compridos 
O  A taxa autónoma de 1RS dos 
rendimentos prediais. que no geral 
é de 28%. vai ser mais baixa se os 
proprietários das casas arrendadas 
aceitarem fazer contratos de maior 
duração. Assim. para contratos en-
tre os dois e os cinco anos de dura-
ção, a taxa cai dois pontos percen-
tuais e passa a ser de 2696. Para 
contratos acima de cinco anos e 
menos de dez. a redução é de cinco 
pontos percentuais para os 23%. 
Num e noutro caso, por cada reno-
vação por igual período a taxa terá 
depois igual redução até que esta-
bilize nos 14%. Quem aceda ir logo 
para um contrato a dez anos asse-
gura também logo uma taxa de 14% 
e se forem mais de 20 anos, então 
a taxa de IRS sobre as rendas será 
de apenas 10%. O objetivo é incen-
tivar os contratos de longa duração 
permitindo aos senhorios poupar 
nos impostos enquanto os inquili-
nos conseguem maior estabilidade, 
não tendo. se  o não quiserem, de 
estar sempre a mudar de casa. A 
renda pode ser a que as partes 
contratarem, mas à partida haverá 
penalizações para os casos em que 
os contratos sejam interrompidos.  

só que isso ainda terá de ser rego 
lamentado pelo Governo. 

Arrendamento acessível 
dá isenção total de IRS 
O Se para os proprietários do 
mercado livre haverá reduções na 
taxa de IRS, aqueles que optarem 
pelo arrendamento acessível po-
dem contar à partida com uma 
isenção total de imposto sobre os 
rendimentos prediais. Terão, natu-
ralmente. de cumprir requisitos. 
desde logo que o valor cia renda fi-
que 20% abaixo da mediana do 
mercado para a mesma localização 
geográfica. Os contratos de arren-
damento terão de ter uma duração 
mínima de três anos renováveis 
anualmente até aos cinco anos, a 
menos que o arrendatário queira 
um prazo inferior. 'Tudo isto vai 
ainda ser regulado através de um 
decreto-lei cio Governo, que, por 
estarem em causa matérias fiscais.  

teve de pedir uma autorização ao 
parlamento para poder legislar. 

Seguros de renda 
obrigatórios para 
senhorios e inquilinos 
O  Estes seguros só chegarão ao 
terreno quando for aprovada a le-
gislação cio arrendamento acessível. 
mas sabe-se já que haverá três tipos 
de seguros: o tradicional seguro de 
renda, que protege o proprietário 
em caso de incumprimento no pa- 

O Q"-„ 
PARA OS 
 ORIOS 

A contrapartida do aumento dos 
apoios aos inquilinos é a criação 
de reduções ou mesmo isenções 

de impostos para os proprietários. 
A ideia é dar mais estabilidade ao 
mercado e incentivar a que optem 
pelo arrendamento habitacional 

HAVERÁ 
TRÊS TIPOS 

DE SEGUROS, 
QUE DIS- 
PENSAM A 

NECESSIDA- 
DE DE FIA- 
DORES OU 
CAUÇÕES 

NOS CON- 
TRATOS A 

MAIS DE 20 
ANOS A 

TAXA DE IRS 
SOBRE AS 
RENDAS 
SERÁ DE 

APENAS 10% 

8 

1 
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PROPRIETÁ- 
RIOS DEIXAM 

DE ESTAR 
SUJEITAS AO 
PAGAMENTO 

DE IRS 

Os proprietários que optarem 
Preço <56. 1084t1.M1  

mis o ctoas 

terão uma isenção total no 
pelo arrendamento acessível 

imposto sobre rendimentos prediais 

mercado do arrendamento acessí-
vel. Assim. e à semelhança do que 
já acontecia com as obras de reabi-
litação urbana, também as obras 
para construção nova destinadas 
ao novo programa vão passar a ser 
tributadas à taxa reduzida de IVA, 
de 6%, e não a 23%. como agora 
está previsto. Esta medida tem 
como destinatários os privados que 
estão a estabelecer parcerias com 
as autarquias. o que já está a acon-
tecer por exemplo em Lisboa. Ao 
contrário do que acontece com as 
taxas de 1RS para as rendas. em 
que nada é dito, no caso da cons-
trução para habitação acessível, o 
incumprimento futuro das regras 
obrigará a devolver a diferença de 
IVA. Para tal, o Governo ainda irá 
determinar os requisitos dos pro-
gramas de construção de habitação 
para arrendamento acessível, que. 
nomeadamente. terão de garantir a 
afetação dos imóveis a essa finali-
dade pelo prazo mínimo de 25 
anos. Se não cumprirem. terão de 
devolver o benefício fiscal. 

gamento e que será suportado por 
ele: um seguro de quebra súbita de 
rendimento. para casos em que a fa-
mfiia do arrendatário enfrente uma 
situação difícil. como um desempre-
go involuntário. divórcio ou morte 
de um dos membros do casal, e que 
vai cobrir o pagamento da renda 
durante seis meses: e um terceiro 
seguro. igualmente suportado pelo 
inquilino, para cobrir danos no imó-
vel. Com  os seguros ficam dispensa-
dos os fiadores ou cauções. 

Acesso à renda 
acessível depende 
do rendimento 
O o Governo vai também ainda 
estabelecer por portaria quais os 
valores de rendimento anual bruto 
dos agregados familiares para efei-
tos de acesso ao arrendamento 
acessível. Uma exigência será que a 
taxa de esforço para o pagamento 
da renda não ultrapasse 35% do to-
tal do rendimento da familia. Uma 
outra regra é que os candidatos 
não disponham de uma outra habi-
tação no mesmo concelho, a me-
nos que a que tenham, mas que es-
teja também. por sua vez, no ar-
rendamento acessível. 

IVA a 6% para casas 
de renda acessível 
O  Foi mais uma novidade fiscal 
no arrendamento, mas esta desti-
nada às empresas construtoras que 
invistam na habitação nova para o 

Indemnizações deixam 
de pagar imoosto 
O  Era uma reivindicação antiga 
dos representantes dos inquilinos e 
que agora se concretizou: a lei pas-
sou a prever uma isenção fiscal 
para as indemnizações que rece-
bem nos casos em que o proprietá-
rio queira denunciar o contrato de 
arrendamento porque precisa do 
imóvel para sua habitação própria 
ou dos filhos ou porque a casa vai 
para demolição ou obras de reabi-
litação profundas. As indemniza-
ções aos inquilinos estavam até 
agora sujeitas a IRS. uma vez que 
se consideravam rendimentos da 
categoria G. de mais-valias, no ãm-
bito das indemnizações devidas 
por renúncia onerosa a posições 
contratuais ou outros direitos ine-
rentes a contratos relativos a bens 
imóveis. Nesse sentido, somavam 
aos restantes rendimentos do agre-
gado familiar e eram englobadas, 
aplicando-se-lhes a respetiva taxa 
de imposto, que pode ser elevada 
e, no limite, chegar aos 98%. Daqui 
para a frente ficam isentas. O 

AS CONS- 
TRUÇÕES 

NOVAS DES- 
TINADAS A 
ARRENDA- 

MENTO 
ACESSÍVEL 
PAGAM 6% 

DE IVA 
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Rute, 
41 anos; 
João, 50 

Renda 
784 euros/mês 
por um T5 em 

Alvaiade. Lisboa 

i. 

OS T HST OS D 'V '1"V DI 
Senhorios que querem despejar inquilinos antigos, contratos que terminam antes do tempo e rendas 

"Passei a sentir 
insegurança 
no arrendamento" 
Monta e desmonta o recheio. faz 
prospeção, assina contrato e retoma o 
processo as vezes que forem necessá-
rias. Desde os 17 anos que Rute Si-
mões Ribeiro vive assim, ajustando os 
ciclos de vida às oscilações do merca-
do de arrendamento. Aos 41, a inquili-
na divorciada continua com a casa às 
costas e na incerteza de encontrar ha-
bitação decente em Lisboa. 

Pensou que era desta: em Alvaiade 
goza o sossego de um bairro com boas 
acessibilidades, juntamente com os 
dois filhos do primeiro casamento (8 e 
11 anos), o atual companheiro, João. 
de 50, e os dois enteados (11 e 18) que 
vão lá regularmente. Mas a rotina feliz 
no T5 de 170 metros quadrados tem os 
dias contados. Em 2020, o valor da 
renda duplica, conforme a reunião 
com o senhorio — a menos que a nova 
lei o faça mudar de ideias. "Passei a 
sentir insegurança no arrendamento. 
Desde os tempos de estudante que ar-
rendo casas e quando safa. por vonta-
de própria, os senhorios ficavam com  

O maior 
receio 

A não renovação pena", diz à SÁBADO 
do contrato. a investigadora em 
que termina políticas de saúde. 

em 2020 A carta de oposição 
Alternativa à renovação de con- 

Viver num trato. recebida em 
bairro social outubro de 2017, dei- 

xa-os apreensivos. 
"A nossa esperança é que entretanto 
mude alguma coisa. Caso contrário, 
teremos de sair." 

O êxodo para os arredores está fora 
de questão. Rute já viveu em Carcave-
los, nos tempos de casada. e sabe o 
que é perder duas horas diárias em fi-
las de trânsito na AS para chegar ao 
trabalho no centro da cidade. A alter-
nativa? "Viver num bairro social já 
está no meu leque de opções." Ainda 
assim, a nova legislação dá-lhe espe-
rança de ficar onde está. através da 
redução da carga fiscal aos senhorios 
que alargam os prazos contratuais. 

Enquanto vigora o contrato, assina-
do em 2014 e com duração de seis 
anos, a família mantém a qualidade 
de vida e os miúdos estudam em es-
colas públicas da zona do Campo Pe-
queno. a dois quilómetros de casa. 

"Nunca nos paffou 
pela cabeça-sair" 
Os turistas vão e vêm, enquanto os 
resistentes do 19  esquerdo do Beco 
das Cruzes — Natália, 81 anos, e 
Eduardo Correia. 83 — cumprimen-
tam os guias. Pedem-lhes que trans-
mitam a seguinte mensagem: os in-
quilinos de Alfama andam a ser mal-
tratados e são alvo de despejos. Nick 
garante à SÁBADO que passa a in-
formação: "A maior parte dos estran-
geiros mostram empada e percebem. 
mas alguns dizem que o mercado 
deve ser livre." 

Casados há 60 anos, com início de 
namoro na porta ao lado (a coletivi-
dade Boa União), os dois moradores 
na reforma não conhecem outro 
bairro além deste histórico. A popu-
laridade entre a vizinhança valeu-
-lhes uma homenagem da Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior, que 
em 2016 gravou em pedra moleanos 
as fotos de alguns dos moradores 
mais carismáticos. E lá estão eles. 
sorridentes na janela da sala do T2, 
de 32 metros quadrados, a mesma de 
onde agora veem o alojamento local 
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que podem duplicar. Três casos de arrendatários com medo do futuro. Por RaquelLitoeFillpaTebLefra 

Natália, 
81 anos; 

Eduardo, 
83 

Renda 
75 euros/mês 
por um minús- 

culo T2 em 
Alfama, Lisboa 

O maior na porta da frente. 
receio A renda mensal 

O despejo e a de 70 euros, atuali-
perda da vida zada em 2013, 

de bairro mantém-se depois 
Alternativa de muitas dores de 

Não têm cabeça e de um 
susto quando rece-

beram a carta de oposição à renova-
ção de contrato em setembro de 
2017, De acordo com o documento, a 
que a SÁBADO teve acesso, teriam 
de entregar as chaves a 1 de agosto 
de 2018. "Nunca nos passou pela ca-
beça sair. Podia ter sofrido um AVC". 
diz Eduardo. A mulher acrescenta 
que foram tempos de insónias, mas 
com uma certeza: "Aqui nasci, de 
parto em casa. Aqui hei de morrer." 

Não se amedrontaram com a 
ameaça de despejo e recorreram ao 
serviço de apoio jurídico da junta, 
que passou a mediar o conflito com 
o novo senhorio (proprietário do 
prédio desde 2015). 

Em julho passado vieram as boas 
notícias por correio: a oposição à re-
novação do contrato fora suspensa. 
Mas a pressão continua em redor. 

`Há ano e meio vivo 
sozinhanopr o" 
Há dois anos que cortaram a luz do 
prédio de Ana. "Espero que os vossos 
telemóveis tenham lanterna", diz, en-
quanto sobe as escadas. Natural de 
Rebordosa (Paredes), foi estudar para 
o Porto e fixou-se na Baixa onde mora 
há seis anos. Por um T1 de 80m2 pa-
gava uma renda mensal de €290. 

Nos primeiros meses gastou €700 
em pequenas obras. Mas nada a in-
quietou até começar a ver os vizinhos 
a sair do prédio, um por um. "Há ano e 
meio que vivo aqui sozinha", diz. Tor-
nou-se ativista no movimento O Porto 
não se Vende. No Verão de 2017, re-
cebeu a carta de não renovação do 
contrato, em vigor até 2020. Mas um 
ano depois foi surpreendida com um 
emiti de um escritório de advogados 
a dar conhecimento de que o prédio 
se encontrava num elevado estado de 
degradação e que precisava de obras 
profundas, tendo a câmara apresenta-
do uma intimação para que se proce-
desse à realização das mesmas. Teria 
de desocupar a casa. "Intimados a fa-
zer obras porquê? Não há registo de 

Ana 
Barbosa, 
29 anos 

Renda 
320 euros/mès 
por um TO. em 
Canidelo. Vila 
Nova de Gaia 

O maior 
receio anomalias, não me 

Passar por um queixei à senhoria", 
novo despejo afirma, indignada, 
Alternativa enquanto garante 

Sair do Porto ,e que nenhum respon-
cortar no lazer sável camarário foi 
e alimentação fazer uma avaliação 

ao prédio. 
Daí a montarem os andaimes foi um 

instante. "Passei meses com tudo fe-
chado e o alvará nem vê-lo", diz. A 
porta de entrada foi trocada por uma 
sem campainha nem caixa de correio 
e à custa disso foi-lhe cortada a água 
— as contas nunca foram entregues. 
"Achavam que não vivia cá ninguém!", 
continua. Queixou-se à senhoria, que 
lhe repôs a porta antiga, "mas como já 
tinham mexido nos caixilhos e nos re-
bordos, a porta não ficou bem encai-
xada e tinha um espaço aberto dos la-
dos. Cabia lá uma mão!". Começou a 
procurar casa de forma ativa em ju-
nho e em outubro encontrou um TO 
em Canidelo por €320. Reservou de 
imediato o espaço. "Mesmo que ar-
ranjasse este preço no Porto ia hesitar. 
Pelo menos em Canidelo ninguém me 
vai expulsar de casa."  O 
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e 
Politólogo, escritor 
João Pereira 
Coutinho 

Crónica 

e 
Animais 
de carga 
DITEM AS SONDAGENS que António 
Costa entra em 2019 com a populari-
dade em baixo. Em Dezembro. o pri-
meiro-ministro teve nota negativa 
pela primeira vez desde que entrou 
em S. Bento. E o PS desceu nas Inten-
ções de voto. Moral da história? 

Nem só de devolução de rendimen-
tos vive o homem. Sobretudo quando 
o homem não tem enfermeiros no 
hospital, nem anestesistas na sala de 
operações, nem sequer transportes 
para ir trabalhar. Quando o País não 
funciona, ou funciona mal, ter os bol-
sos ligeiramente mais forrados não 
tem o mesmo sabor. 

Isto significa que o Largo do Rato, em 
ano eleitoral e com as ruas a carburar, 
tem motivos para deprimir? 

Não creio. Para começar, Costa e o 
PS descem; mas Rio e o PSD descem 
mais. Além disso, e ao contrário do que 
se pensa, a maioria absoluta não é 
para Costa uma questão de vida ou 
morte, Um político que transformou 
uma derrota em vitória sobrevive bem 
a uma vitória com sabor a derrota. Até 
porque Costa sabe que, pela primeira 
vez na nossa história democrática, tem 
os restantes partidos. com  a excepção 
do CDS, disponíveis para o salvar. 

NO SÉCULO XIX. o estimável Paul 
Lafargue defendia o direito à pregui-
ça. Com  um argumento de peso: a 
evolução tecnológica acabaria por 
libertar os homens do trabalho insa-
no, proporcionando à espécie um  

retorno à Antiguidade Clássica. Com  
uma diferença: as máquinas seriam 
os nossos escravos. 

Verdade: hoje. trabalhamos menos 
do que os infelizes que davam o corpo 
ao manifesto nas fábricas de Liverpool 
ou Manchester. Mas se somarmos com 
rigor as horas em que estamos no es-
critório e as horas em que o escritório 
nos assalta em casa — através de 
emails, mensagens, telefonemas e ou-
tras grosserias — podemos concluir 
com tristeza que o sonho do sr. Lafar-
gue não se concretizou. 

Continuamos os mesmos burros de 
carga, apesar dos mil progressos tec-
nológicos — ou, melhor dizendo, por 
causa deles. A culpa é do capitalismo, 
como diria o sogro do sr. Lafargue? 
Não creio. E defendo há anos que a 
melhor forma de defender o sistema 
capitalista passa por realizar, na medi-
da do possível, os anseios de Lafargue. 

Até porque a doença da produtivi-
dade começa cada vez mais cedo. 
Conheço casos: crianças de seis, sete, 
oito anos que exibem agendas mais 
preenchidas do que a minha. As au-
las. os trabalhos de casa. Um exército 
de explicadores para cada matéria 
escolar. E actividades extra-curricu-
lares dignas de um campeão olímpi-
co — ou de uma aberração de feira. 
Para os pais. os filhos não são filhos; 
são potros de competição que de-
vem compensar e sublimar todas as 
frustrações dos progenitores. 

Por isso aplaudo a iniciativa de José 
Eduardo Moniz, que pretende libertar 
os pequenos vassalos dos "trabalhos 
de casa-  que as escolas persistem em 
ordenar. Em petição onlIne. Moniz  

pretende dar às crianças entre os 6 e 
0516 anos o que ele designa por "direi-
to ao ócio e ao desporto". 

Sobre o desporto, não sou a pessoa 
mais indicada para falar. Mas, sobre 
o ócio, limito-me a repetir os clássi-
cos: é a base da civilização. Sem esse 
tempo de repouso, de escuta e de 
imaginação, tudo o que uma socie-
dade produz são seres estéreis e es-
gotados. incapazes de pensar, con-
versar ou criar. Animais, em suma, 
que vivem entre a charrua e o curral, 
até ao dia do matadouro. 

VEJO ROMA. de Alfonso Cuáron, e é 
inevitável não pensar nas empregadas 
que passaram pela casa dos meus 
avós e dos meus pais. Figuras invisí-
veis, talvez, mas que foram aguentan-
do o barco quando ele tremia mais do 
que o desejável. 

É a essas figuras femininas, que estão 
nos antípodas dos patéticos machos. 
que o realizador mexicano presta ho-
menagem. E que homenagem. 

Cléo (Yalitza Aparicio) é a emprega-
da de uma família de classe média no 
México de inícios da década de 1970. 
Figura estóica, silenciosa, abnegada, 
que limpa — literal e metaforicamente 
— as múltiplas sujidades da família. E 
que terá ainda de enfrentar as suas tra-
gédias pessoais com uma coragem as-
saz anacrónica nestes tempos de fe-
minismo vitimário. 

Roma é o filme do ano — do ano que 
passou e, suspeito, do ano que agora 
começa. O 

Texto escrito ao abrigo 
da antiga ortografia. 

CUIDADOS 
INTENSIVOS 
O ócio é a base da civilização. Sem esse tempo 
de repouso, de escuta e de imaginação, tudo o 
que uma sociedade produz são seres estéreis e 
esgotados, incapazes de pensar, conversar ou 
criar. Animais, em suma, que vivem entre a 
charrua e o curral, até ao dia do matadouro 
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130 
JOÃO 
PEREIRA 
COUTINHO 
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Do leitor 

o 
Ademar Costa 
Póvoa de Varzim 

Mestres da manipulação 

É inadmissível a existência de sem-abri-
go em 2019.0 Governo de esquerda é 
incapaz de travar os novos moradores da 
rua. consequência também da vaga de 
despejos que assola as áreas metropoli-
tanas de Lisboa e do Porto (...) O Presi-
dente da República clamou contra este 
flagelo, num almoço solidário. Enquanto 
isso, o Governo, o BE e o PCP vangloriam-
-se do aumento miserável das pensões 
mais baixas e da "recuperação" do poder 
de compra dos portugueses. Somos go-
vernados por mestres da manipulação. 
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EDITORIAL 
A remuneração do trabalho 
de qualquer um de nós, 
trabalhador do público 
ou do privado, é um valor 
constitudonalmente 
protegido e moralmente 
inalienável, ainda que com 
formas de proteção 
diferenciadas. Não pode estar 
à mercê dos caprichos de 
circunstância de um Governo. 

o 
Diretor 
Eduardo Dâmaso 

Do diretor 

o 
Ajusta 
luta dos 
professores 

Há uma dimensão essencial 
neste conflito entre profes-
sores e Governo para qual - 

quer português que seja portador de 
direitos juridicamente protegidos so-
bre o valor simbólico e material do 
seu trabalho. E, claro, sobre a justa 
expectativa de ter leis previsíveis, de 
aplicação geral e abstrata, a enqua-
drar e blindar tais valores. 

A remuneração do trabalho de qual-
quer um de nós, trabalhador do públi-
co ou do privado, é um valor constitu-
cionalmente protegido e moralmente 
inalienável, ainda que com formas de 
proteção diferenciadas. Não pode es-
tar à mercê dos caprichos de circuns-
tância de um Governo. Podem conge-
lar-se temporariamente algumas das 
suas obrigações mas não eliminar os 
direitos que lhes estão implícitos, pelo 
menos enquanto eles tiverem a prote-
ção jurídica que hoje é evidente. O 
Presidente da República bem sabe que 
esse é o enquadramento inultrapassá-
vel da questão e, por isso, vetou a lei, 
ainda que com um argumento formal 
para ganhar tempo e tentar ainda um 
acordo entre as partes. A luta dos pro-
fessores é mais do que justa e legal-
mente sólida, como bem sabe o pro-
fessor Marcelo Rebelo de Sousa. 

A alteração de circunstâncias politi-
cas e, sobretudo, orçamentais, é um 
argumento suficiente para o dito con-
gelamento temporário mas não para 
um varrimento total dos direitos exis-
tentes. Aceitar isso seria admitir que as 
finanças mandam definitivamente na 
política e nos valores que a suportam 
enquanto ação de ordenação ética e 
justiça social. Aliás, ver um Governo de 
esquerda a defender uma impossibili-
dade orçamental — que nem sequer é 
verdadeira — como o alfa e o ómega 
de uma restrição inaceitável de direi-
tos é espantoso. Um Governo que 
continua a falar baixinho para certo 
tipo de interesses financeiros, como o 
lobbie das energias renováveis e das  

rendas em geral, fala alto para os pro-
fessores, que têm uma posição essen-
cial na estruturação cultural, profissio-
nal e social dos alunos e das famfiias. 
Onde está a esquerda? 

O normal seria aplicar uma regra 
de negociação que tenha em vista a 
devolução faseada dos rendimentos 
devidos, ou encontrar um equilíbrio 
entre várias opções, como a sua 
eventual transformação em créditos 
para abater na contagem do tempo 
de reforma. Foi isso que as regiões 
autónomas fizeram. Ou seja, o normal 
no Governo de António Costa seria a 
continuação do diálogo através da 
procura de soluções criativas que não 
postergassem os direitos mais ele-
mentares dos professores. Este, aliás, 
foi um Governo pródigo em encontrar 
soluções e negociadores especiais de 
cada vez que se tratou de conciliar in-
teresses divergentes. Aconteceu assim 
na privatização da TAP. na  interven-
ção sobre o Banif, entre outras. Não 
cremos que António Costa queira ver 
essa qualidade reconhecida apenas 
quando se trata de operações sobre o 
chamado grande capital e não na 
questão dos professores. 

o 
Ofimdeumdclo 
A SÁBADO vai também aderir às re-
gras do chamado novo acordo orto-
gráfico. Dez anos depois da sua entra-
da em vigor e quase trinta da aprova-
ção do tratado internacional que alte-
rou as regras do português escrito. 
quando várias gerações de jovens es-
tudantes já estudam por manuais 
adaptados à nova grafia e toda a ad-
ministração pública está vinculada a 
ele, não faz sentido persistir numa ati-
tude de resistência anacrónica. O novo 
acordo não é perfeito, foi mais político 
do que técnico, mas é hoje uma reali-
dade incontomável e definitivamente 
assimilada na sociedade portuguesa. 
Os nossos colunistas terão, obviamen-
te, liberdade de escolha, mas todos os 
outros textos da SÁBADO obedecerão 
à nova grafia. Contamos, caro leitor, 
como sempre. com  a sua ajuda e com-
preensão em mais este importante 
passo da nossa revista, num ano que 
esperamos auspicioso de boas notícias 
para si e para Portugal. O 
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O P I N I Ã O

P O R  M A F A L D A  A N J O S  /  Diretora

Um ano a navegar  
à bolina

S
e Portugal fosse uma caravela a 
navegar no mar, para usar uma me-
táfora bem lusitana, António Costa 
e Mário Centeno teriam chegado ao 
leme no fim de uma violenta tem-
pestade que quase a afundou. Am-
bos têm o mérito de ter conduzido 
com mestria a barcaça que metia 

água e estava de velas rasgadas, mas tiveram 
o vento a soprar favoravelmente em direção 
a porto seguro. Aproveitando a calmaria da 
bonança, conseguiram prosseguir a viagem, 
tapar os rombos que deixavam entrar água, 
remendar as velas e, tão ou mais impor-
tante, reanimar a tripulação. Fizeram a 
todos crer que, afinal, o barco era sólido e 
resistente, e que a enseada tranquila estava 
mesmo ali, umas curtas milhas adiante. 

Mas, tal como em qualquer longa via-
gem, é a reta final a que mais custa. Se 
o barco é resistente, porque não vamos 
mais depressa, perguntam-se os homens? 
A tripulação está cansada e 
ansiosa, quer ver-se de pés 
em terra firme rapidamen-
te. E quer, sobretudo, o seu 
quinhão de recompensa 
por ter conseguido ajudar a 
concluir a travessia. Aconte-
ce que os ventos começam 
agora a dificultar a vida aos 
comandantes. A brisa suave 
e favorável começa a trans-
formar-se em vento de proa. 
O percurso adiante obriga a 
navegar à bolina com velas 
frágeis, e muitos reclamam 
alto e bom som quando não 
veem o barco enfileirado na 
direção que tinham em men-
te. Começam a escassear alguns bens de 
primeira necessidade e a água está racio-
nada.  Há contestação nas hostes: porque 
é que não temos todos direito às mesmas 
quantidades? E, ao contrário do que to-
dos gostariam de acreditar, a terra firme 
que teima em chegar não é tão tranquila 
assim: está longe de ser a bonomia da 
Ilha dos Amores de Camões.  

Não tenhamos dúvidas: a epopeia de 
António Costa e Mário Centeno tem, em 
2019, o seu capítulo mais difícil. Tudo se 
conjuga para fazer deste ano uma viagem 
complicada. Foi preciso esperar uma década 

para a economia regressar ao ponto em que 
ficou em 2008, antes da crise financeira que 
marcou o ciclo negro para Portugal. Se a 
Zona Euro teve em 2017 o melhor desem-
penho em dez anos, 2019 será um ano em 
que o abrandamento económico se fará 
sentir mais, continuando o caminho que 
já começou a verificar-se em 2018. O FMI 
estima que, em Portugal, o crescimento 
caia de 2,3% para 1,8% para o ano, e ainda 
faltam 100 mil empregos para voltarmos 
aos tempos de pré-crise. Por outro lado, a 
contestação interna não dá sinais de abran-
dar: o veto presidencial, embora formal, deu 
força à luta dos professores pelo reconhe-
cimento do tempo de serviço, os enfermei-
ros prometem não baixar os braços, e há 
mais greves setoriais um pouco por todo o 
lado, na Função Pública e nos privados, que 
não matam mas moem (juízes e oficiais de 
justiça, estivadores, registos e notariado, 
SEF, impostos e alfândegas, etc.). Marcelo 

Rebelo de Sousa continua-
rá a oscilar entre o papel de 
elemento apaziguador e de 
fiscal implacável, não facili-
tando no cumprimento da 
lei constitucional.

Para refrear as exigências 
de um povo e dos parceiros 
de geringonça, que se con-
venceram de que estavam 
em terreno seguro, será 
preciso agora recuperar 
algum do argumentário que 
tanto foi criticado em Pedro 
Passos Coelho, quando em 
ano de eleições diz a prática 
(por vezes, irresponsável) 
que é suposto aliviar o tom 

do discurso e os cordões à bolsa. 
Até outubro teremos uma travessia 

complexa, em que os comandantes ao 
leme terão de usar de toda a sua destreza 
na condução do barco e da tripulação.  A 
pensar na reeleição, é fácil cair na tenta-
ção de ceder em todas as frentes (com os 
resultados que estiveram bem à vista em 
2009 com Sócrates), prejudicando o esforço 
nacional de reequilíbrio das contas públicas. 
Com o endividamento do País acima dos 
120% do PIB, para bem de todos esperemos 
que não o façam. Mais vale prosseguir à  
bolina do que andar para trás.  manjos@visao.pt

A epopeia  
de António 
Costa e Mário 
Centeno tem, 
em 2019, o seu 
capítulo mais 
difícil. Tudo se 
conjuga para 
fazer deste ano 
uma viagem 
complicada
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"t4 

Restauração é um dos setores em que a oferta de trabalho supera a procura 

EMPREGOS VAGOS 
3Q TRIMESTRE DE 2018 

TOTAL 30 031 

Construção 2398 

+ 2,5% 

Atividades 
de informação 
e comunicação 1548 

319 

Atividades 
financeiras 
e de seguros 

4 5% 
Atividades 
administrativas 6428 

Comércio, reparação 
de veículos 
e restauração 9876 

Atividades imobiliárias, 
de consultoria 
e científicas 1583 

Indústrias extrativas, 
transformadoras, 
de eletricidade, 
gás e água 5194 

Administração 
pública, educação 
e saúde 1979 

Atividades 
artísticas 
e desportivas 706 igVka  

E9  Fonte I'Mslêrp do Trabah3 

128% 

a O aumento cio número de 
empregos vagos foi mais si-
gnificativo nos grupos de 
"especialistas das atividades 
intelectuais e científicas" 
(49,6%), segundo as 'Estatís-
ticas dos Empregos Vagos' 
relativas ao terceiro trimes- 

tre de 2018. Por outro lado, 
foram "observadas reduções 
de valor mais expressivo no 
grupo de 'operadores de má-
quinas e trabalhadores de 
montagem", cujos postos 
vagos caíram 17,4% face ao 
terceiro trimestre de 2017. Trabalho científico com mais vagas 

Aumentam postos vagos para cientistas 

EMPREGO 

Portugal já tem 30 mil 
vagas por preencher 
SETOR Comércio e restauração são as atividades com mais postos sem candidatos, mas construção 
é a que mais sobe RAZÕES "Salários baixos e vínculos precários" justificam os números, diz CGTP 
BEATRIZ FERREIRA 

número de empregos va - 
gos continua a aumentar 
em Portugal. No terceiro 

trimestre de 2018, 30 031 postos 
de trabalho não tinham candi-
datos (uma subida homóloga 
de quase 9%), apesar de os cen - 
tros de emprego contabiliza-
rem mais de 334 mil desempre-
gados. 

Segundo o Ministério do Tra -
bailio, o comércio e a restaura-
ção são as atividades com mais 
vagas por preencher: um total 
de 9 876. Porém, foi o setor cia 
construção o que registou um 
maior aumento de postos de 
trabalho sem candidatos, tota-
lizando uma subida de quase 
50% (ver infogra  fia)  . 

EMPREGOS  POR OCUPAR 
AUMENTARAM QUASE 9% 
EM APENAS UM ANO 

Ao todo, os empregos vagos 
no País atingiram, no terceiro 
trimestre, l'>/i do total do empre - 
go, ultrapassando os 30 mil pos-
tos de trabalho. Apesar disso, de 
acordo com o IEFP, 334 897 pes-
soas estavam registadas em cen-
tros de emprego, em novembro 
(embora, segundo o Governo, 
apenas139 732 recebam o subsí - 
dio de desemprego). 

Das vagas sem dono, cerca de 
33% registam se no comércio, 
na restauração e reparação de 
veículos, com quase 10 mil pos-
tos por ocupar. Arménio Carlos, 
líder da CGTP, justifica os nú 
meros com "os salários baixos e 
os vínculos precários". "São 
condições que estão longe de 
corresponderem às expectati 
vas dos trabalhadores", de-
fende °sindicalista ao CM. e 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL Li

g
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CORREIO 
DIRETOR-GERAL EDITORIAL:  OCTÁVIO  RIBEIRO 
DIR.-GERAL EDITORIAL-ADJ.:  ARMANDO ESTE VES PEREIRA da manhã 
DIRETOR-EXECUTIVO:  CARLOS RODRIGUES DIR.-ADJUNTOS: JOSÉ CARLOS CASTRO E PAULO 10 40 SANTOS 

CERCA DE139 MIL 
recebem subsídio 
de desemprego P.21 

O SALÁRIOS BAIXOS 
e vínculos precários 
são causas, diz a CGTP 

DESEMPREGO REGISTADO 
OFICIALMENTE 
supera as 334 mil pessoas 

A 
1Q, 

Ilv 
Emirates 

rtv  
„mirares 

PORTIMONENSE 2  I  O BENFICA 

AUTOGOLOS DITAM DERROTA 

SP. BRAGA ULTRAPASSA ENCARNADOS 
P.4 E 5 

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA PAD 

Braseira em quarto 
intoxica e mata casal 

MÃE REVOLTADA P.18 

Alterada hora 
do Bebé do Ano 

251 MIL MILHÕES P.28 

Dívida pública sobe 
para novo recorde 

KEIZER 
JÁ CONTA 
COM NANI 
E WENDEL 

SPORTING P.7 

FC PORTO P.6 

SÉRGIO 
AVISA 
HERRERA 
E BRAHIMI 

4 

OS FIL,OTES O S 
h  A IMAS DA UM A 

- -•-r4p!,"? 
• ”T3,-)" 

LIVRO 
OFERTA PaUCHE 

6,95£ 

OUER  POR PREENCHE ih  

E RESTAURAÇÃ1! 
LIDERAM VAGA 

COMÉRCIO 

L EMPREGOS 
DISPARAM POSTOS DE TRABALHO SEM CANDIDATOS NAS OBRAS 

OFERTAS LABORAIS SEM INTERESSADOS, 
BlINGU FM 
30 M 

Bastinhas 

Família Nabeiro 
despede-se de Joaquim 

ROBERTO 
LEAL 
VIVE 
DRAMA 

1 e pode 

Luta contra 
cancro 

E., 

 perder 
70% 

da visão 

VIDAS P.41 A 45 

EMOÇÃO 
NO  ÚLTIMO 

ADEUS 

ARRENDAMENTO P.8 E 9 

ESQUERDA 
QUER TOMAR 

CONTA DE CASAS 
SEM USO 

GRÁTIS,  DIARIAMENTE, 
A PARTIR DE SÁBADO, DIA 

TEMPO DE SERVIÇO 

PROFESSORES 
AAUMENTAM 

PRESSÃO 
SOBRE COSTA 

QUINTA-FEIRA 03/01/2019 DIÁRIO  €1,10  (CAVA). 

 

   

CELA LAVADA E COLCHÃO NOVO À ESPERA DE VARA Ocupa espaço de PSP pedófilo 
que saiu em condicional P.13 
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PORTALEGRE E ELVAS 

Hospitais 
gastam 
5,6 milhões 
G A Unidade Local de Saúde 
(ULS) do Norte Alentejano, de 
que fazem parte os hospitais de 
Porta legre e ElVas, lançou em 
2018 concursos para aquisição 
externa de serviços médicoS 
cujo valor ultrapassou os 5,6 
milhões de curos. A denúnCia é 
feita pelo Sindicato Indepen-
dente dos Médicos (SIM) que 
considera que estes hospitais 
não são viáveis se precisam de 
recorrer a empresas e que esta 
verba daria para contratar 118 
médicos especialistas das vá-
rias áreas. •S.T. 
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ACIDENTE COM ELÉTRICO 

SINDICATO ACUSA 
O Sindicato Nacional dos Mo-
toristas acusou ontem a Car-
ris de ser "corresponsável" 
pelo descarrilamento do elé-
trico, a 14 de dezembro, que 
feriu 28 pessoas. 
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Centenas de escolas 
G O Sindicato de Todos os 
Professores (STOP) denun-
ciou ontem em Coimbra que 
centenas de escolas conti-
nuam com amianto. "É mãis 
um exemplo da falta de pala-
vra do primeiro-ministro", 
diz o movimento, que lem- 

"ainda" com amianto 
brou a promessa de António 
Costa, "em retirar o amianto 
nos edifícios públicos até 
ao final de 2018". Segundo o 
STOP, "só no parque escolar 
são centenas de escolas que 
continuam expostas às partí-
culas cancerígenas". • M.F. STOP fez denúncia em Coimbra 
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APOSE 
36 

tle se 

radicalmente 
Vou lutar 

Pelos 
professores 

9A 
4M  
2D 

NÃO SEJA CENTENO! 
SEJA MINISTRO DA EDUCAÇÃO. 

EDUCAÇÃO 

Professores fazem 
pressão sobre Costa 
HOJE O  Sindicatos vão à residência do primeiro-ministro mostrar disponibilidade para negociar 
NOVO O  Proposta sindical prevê que tempo seja trocado por dispensa de quotas para subir de escalão 
BERNARDO ESTEVES 

O
s dirigentes de 10 estru 
turas sindicais de profes 
sores vão hoje à residérr 

cia oficial cio primeiro- minis-
tro, António Costa, em Lisboa, 
para entregar urna proposta e 
mostrar disponibilidade para 
negociar a recuperação do tem - 
po de serviço congelado. "Que-
remos dizer ao Governo, logo 
no primeiro dia de aulas clo 2° 
período, que temos clisponibili 
Jade para começar a negocia - 
ção. Havendo vontade política, 
janeiro pode ser suficiente", 
afirmou ao CM Mário Nogueira, 
secretário-geral cia Fenprof. 

Os sindicatos vão entregar 
urna proposta que prevê a recu - 
peração integral dos 9 anos, 4 
meses e 2 dias até 2025, tal corno 
foi aprovado na Macieira. Mas 

DOCENTES QUEREM USAR 
TEMPO DE SERVIÇO PARA 
ANTECIPARA REFORMA 

vão também propor que o tem-
po possa ser convertido na 
"dispensa de quotas para aces-
so a vagas" nos 5' e 70  escalões. 
Os sindicatos reiteram ainda a 
proposta de utilizar o tempo re-
cuperado para antecipar a apo - 
sentação. "Pouparia dinheiro 
ao Ministério da Educação e se-
ria aproveitado por muitos pro 
fessores", defende Nogueira. 

A Lei do Orçamento clo Estado 
(OE) de 2019 determinou que o 
Governo negoceie com Os sin-
dicatos a recuperação clo tempo 
de serviço, depois de todos os 
partidos, exceto o PS, terem re - 
jeitado a proposta de devolver 
só 2 anos e 9 meses. O Presiden-
te da República, Marcelo Rebe --
lo de Sousa, baseou-se na Lei cio 
OE para não promulgar o diplo-
ma dos 2 anos e 9 meses. e 

Professores querem que todo o tempo que foi congelado seja considerado 

Chefe de Governo 
não estará no local 

António Costa não estará na 
residência oficial em São Ben-
to, Lisboa, quando os dirigen-
tes sindicais ali se deslocarem, 
às 12h00. Nessa altura, o chefe 
do executivo deverá estar 
perto (cerca de 2 quilóme-
tros), em mais uma reunião 
do Governo na Presidência 
do Conselho de Ministros. e 

PORMENORES 

Maior abaixo-assinado 
A plataforma sindical anunciou 
que vai promover "o abaixo-as-
sinado maior de sempre de pro-
fessores". Os docentes vão ser 
convidados a subscrever 
um texto que suporta a propos-
ta que os sindicatos entregam 
hoje ao Governo. 

Cerca de 30 dirigentes 
A delegação que hoje vai com-
parecer na residência oficial 
do primeiro-ministro deverá ser 
formada por cerca de três deze-
nas de sindicalistas de 10 orga-
nizações. Os docentes serão 
recebidos por um assessor 
de António Costa. 
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DIRETOR-EXECUTIVO:  CARLOS RODRIGUES DIR.-ADJUNTOS: JOSÉ CARLOS CASTRO E PAULO 10 40 SANTOS 

CERCA DE139 MIL 
recebem subsídio 
de desemprego P.21 

O SALÁRIOS BAIXOS 
e vínculos precários 
são causas, diz a CGTP 

DESEMPREGO REGISTADO 
OFICIALMENTE 
supera as 334 mil pessoas 

A 
1Q, 

Ilv 
Emirates 

rtv  
„mirares 

PORTIMONENSE 2  I  O BENFICA 

AUTOGOLOS DITAM DERROTA 

SP. BRAGA ULTRAPASSA ENCARNADOS 
P.4 E 5 

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA PAD 

Braseira em quarto 
intoxica e mata casal 

MÃE REVOLTADA P.18 

Alterada hora 
do Bebé do Ano 

251 MIL MILHÕES P.28 

Dívida pública sobe 
para novo recorde 

KEIZER 
JÁ CONTA 
COM NANI 
E WENDEL 

SPORTING P.7 

FC PORTO P.6 

SÉRGIO 
AVISA 
HERRERA 
E BRAHIMI 

4 

OS FIL,OTES O S 
h  A IMAS DA UM A 

- -•-r4p!,"? 
• ”T3,-)" 

LIVRO 
OFERTA PaUCHE 

6,95£ 

OUER  POR PREENCHE ih  

E RESTAURAÇÃ1! 
LIDERAM VAGA 

COMÉRCIO 

L EMPREGOS 
DISPARAM POSTOS DE TRABALHO SEM CANDIDATOS NAS OBRAS 

OFERTAS LABORAIS SEM INTERESSADOS, 
BlINGU FM 
30 M 

Bastinhas 

Família Nabeiro 
despede-se de Joaquim 

ROBERTO 
LEAL 
VIVE 
DRAMA 

1 e pode 

Luta contra 
cancro 

E., 

 perder 
70% 

da visão 

VIDAS P.41 A 45 

EMOÇÃO 
NO  ÚLTIMO 

ADEUS 

ARRENDAMENTO P.8 E 9 

ESQUERDA 
QUER TOMAR 

CONTA DE CASAS 
SEM USO 

GRÁTIS,  DIARIAMENTE, 
A PARTIR DE SÁBADO, DIA 

TEMPO DE SERVIÇO 

PROFESSORES 
AAUMENTAM 

PRESSÃO 
SOBRE COSTA 

QUINTA-FEIRA 03/01/2019 DIÁRIO  €1,10  (CAVA). 
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ESTIVADORES 

Greve de seis meses 
AVISO O Portos vão parar de 16 de janeiro a 1 de julho 
RAZÃO O Sindicato denuncia "práticas antissindicais" 
BEATRIZ FERREIRA* 

O
Sindicato dos Estivadores e da 
Atividade Logística (SEAL) 

•:.:, apresentou um novo pré-avi-
so de greve nos portos nacionais du-
rante seis meses, entre as 08h00 de 

.16 de janeiro é as 08h00 dei de julho. 
Os estivadores exigem a resolução 
de "práticas antissindicais nos di-
versos portos portugueses". 
Segundo o pré-aviso enviado às 

autoridades, "a greve envolverá to-
dos os trabalhadores portuários efe-
tivos e também aqueles que possuam 
vínculo contratual de trabalho por-
tuário de duração limitada" . O SEAL 
defende que após a assinatura do 
acordo no porto de Setúbal "não se 
encontram minimamente satisfeitas 
as garantias de resolução expedita 
dos problemas assinalados nos res-
tantes portos nacionais". "Consti- 

Quadros 

O acordo 
no porto de 
Setúbal pre-
viu a integra-
ção imediata 
de 56 traba-
lhadores. 

Mem motivos graves (...) a crescen-
te proliferação de práticas antissin-
dicais nos diversosportosportugue-
ses, revestindo-se estas de extrema 
gravidade no porto de Leixões", re -
fere. O sindicato liderado por Antó-
nio Mariano acusa as empresas por-
tuárias de "assédio moral", como 
perseguição, coação, suborno e 
ameaças de despedimento. o*COM LUSA 
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GREVES DESCONVOCADAS 

Enfermeiros dão tréguas 
G O Sindicato Democrático dos 
Enfermeiros de Portugal (SIN -
DEPOR) desconvocou a greve 
geral a realizar entre os dias 8 e 
11 deste mês. A decisão surge 
depois de a Associação Sindical 
Portuguesa dos Enfermeiros 
(ASPE) ter desconvocado a gre-
ve nos blocos operatórios de 
Sete hospitais, com início na  

próxima. segunda-feira e que 
deveria terminar a 20 de feve-
reiro. "E urna forma de mani-
festar confiança na negociação 
e de dar mais uma semana ao 
Governo para um acordo", dis-
se Lúcia Leite, presidente da 
ASPE. As duas estruturas sindi-
cais reúnem -se amanhã com o 
Governo. *IS. 

Sindicatos reúnem-se amanhã 
com equipa negociai do Governo 
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MAIS&MENOS 

HOTELARIA 

SINDICATO ACUSA 
0 Sindicato dos 
Trabalhadores da 

Indústria de Hotelaria, 
Turismo, Restaurantes 
e Similares do Norte 
(STIHTRSN) acusou on-
tem o Hotel Beta Porto 
de não pagar o salário 
de dezembro aos tra-
balhadores, "apesar de 
ter uma boa ocupação". 

MERCADO IMO/M.10M 

SUPERA RECORDE 
4, 0 mercado imobiliá- 

rio comercial em 
Portugal voltou a "supe-
rar recordes". Segundo 
a consultora imobiliária 
JLL Portugal, o segmen-
to comercial terá alcan-
çado um volume de in-
vestimento de 3,3 mil 
milhões de euros em 
2018, um crescimento 
de 74% face a 2017. 
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Parlamento. PCP alerta para 
"situação gravosa" do setor têxtil 
Deputados do PCP 
questionam governo 
sobre problemas no 
setor têxtil e sobre 
as medidas a tomar 

O PCP alertou para a "situação 
gravosa" das empresas têxteis, 
sobretudo no Norte, e apelou ao 
governo para que tome medi-
das para apoiar o setor. Os depu-
tados comunistas enviaram uma 
pergunta ao ministro Adjunto 
e da Economia, Pedro Siza Viei-
ra, e querem saber que medi-
das estão a ser preparadas para 
enfrentar os problemas no setor. 

O PCP alerta que "mais de uma 
dezena" de empresas já fechou 
as portas e outras estão em ris-
co de encerrar. O requerimen-
to chama ainda a atenção para 
a situação dos trabalhadores do 
setor que "veem sucessivamen-
te adiados os aumentos reais de 
salários e são continuamente 
sujeitos a bancos de horas, mui-
tas vimes ilegais, a abuso da labo- 

ração contínua e do trabalho 
noturno, com a consequente ins-
tabilidade nos horários, dificul-
tando a programação da vida 
pessoal e familiar". 

Os comunistas consideram que 
um dos problemas "é a profun-
da dependência económica de 
um tecido empresarial compos-
to maioritariamente por peque-
nas empresas, a trabalhar em 
regimes de subcontratação, sem 
qualquer regulamentação ou 
normas que protejam as empre-
sas contratadas contra as arbi-
trariedades das contratantes, os 

PCP defende que 
o país "não 

pode continuar 
a apostar nos 

baixos salários" 

grupos multinacionais, cuja que-
bra de encomendas vem provo-
car sérias dificuldades e amea-
ças a este setor". 

BAIXOS SALÁRIOS Para o PCP, o 
país "não pode continuar a apos-
tar num modelo de baixos salá-
rios". O documento dos deputa-
dos do PCP defende que é neces-
sário "elaborar um plano 
económico para o setor do ves-
tuário que o liberte das arbitra-
riedades dos grandes grupos 
estrangeiros, que defenda os 
direitos laborais dos trabalha-
dores e que, para além disso, 
seja promovida uma aposta na 
diversificação do tecido indus-
trial". Os comunistas alertam 
ainda que as candidaturas aos 
apoios da União Europeia são 
também um "aspeto crítico", 
porque a "elevada burocracia e 
morosidade dos processos" está 
a dificultar "o acesso às empre-
sas mais pequenas". Fafe, Gui-
marães e Vizela são alguns dos 
concelhos com mais problemas. 
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JOÃO GIRÃO Enfermeiros suspendem greves um dia antes de se reunirem com o governo 

cansados 

de sermos  
explorados 

Merecemos 
consideração 

pela nossa 
profissão 

Enfermeiros. ASPE e Sindepor 
desconvocam greves 
Estruturas 
querem mostrar 
disponibilidade 
para a negociar 
com o governo 

A Associação Sindical Portugue-
sa dos Enfermeiros (ASPE) e o 
Sindicato Democráticos dos 
Enfermeiros (Sindepor) descon-
vocaram as greves que tinham 
marcado para este mês. 

A ASPE foi a primeira estru-
tura a comunicar que não iria 
cumprir o primeiro de dois 
períodos de greve (que se sobre-
punham) agendados para este 
mês. Cai a greve agendada para 
o período de 7 de janeiro a 20 
de fevereiro, mas mantém-se 
o pré-aviso de greve de 14 de 
janeiro a 28 de fevereiro. A deci-
são foi comunicada à "Lusa" 
pela presidente da estrutura 
sindical, Lúcia Leite, que expli-
cou que desconvocar o primei-
ro período de greve "é uma for-
ma de manifestar disponibili-
dade para a negociação e de 
dar mais uma semana ao Gover-
no" para se chegar "a um enten-
dimento, criando um espaço 
para a negociação". 

A "greve cirúrgica 2" tem como 
base o protesto que decorreu nos 
blocos operatórios de cinco hos-
pitais públicos entre 22 de novem-
bro e o final do ano, organizada 
pela ASPE em conjunto com o 
Sindepor, e que levou ao cance- 

lamento de cerca de 10 mil cirur-
gias. Em causa estão, mais uma 
vez, reivindicações como uma 
carreira que inclua a categoria 
de enfermeiro especialista e a 
revisão da tabela salarial, a par 
da redução da idade da reforma 

Depois de a decisão da ASPE 
ter sido tornada pública, tam-
bém o Sindepor, que tinha uma 
greve geral de enfermeiros mar-
cada de 8 a 11 de janeiro, des-
convocou o protesto. Em comu-
nicado, a estrutura justificou que 
pretende "demonstrar, mais uma 
vez, ao Ministério da Saúde, que 
não será por falta de abertura e 
bom senso que as negociações 
não se realizarão num clima favo-
rável a uma negociação justa", 
sublinhado que os enfermeiros 
não estão interessados em "pro-
longar a greve", mas que "se 

Governo e 
sindicatos reúnem-

.-se hoje para discutir 
reivindicações dos 

enfermeiros 

Nova greve 
quer seguir os 

passos da anterior, 
que adiou cerca de 

10 mil cirurgias 

voltarem a anunciar formas de 
luta, é porque não lhes restou 
outra alternativa". 

Note-se que esta decisões ocor-
reram um dia antes de ambas 
as estruturas sindicais se volta-
rem a sentar com o Governo. 
De pé mantém-se a angariação 
de fundos organizada pelo mes-
mo grupo de enfermeiros que 
realizou a campanha para a pri-
meira greve, que conseguiu mais 
de 360 mil euros. Ao fim de 13 
dias de campanha, que se des-
tina desta vez a subsidiar os 
enfermeiros de sete hospitais, 
o movimento já angariou perto 
de 165 mil euros. O objetivo é 
chegar aos 400 mil. 

"HOSPITAIS NÃO ESTÃO PREPARA-

DOS" Entretanto, a entrada no 
novo ano na Saúde ficou tam-
bém marcada pelas declarações 
do bastonário da Ordem dos 
Médicos. Esta semana, Miguel 
Guimarães disse ao "Público" 
que a maioria dos hospitais "não 
está preparada" para um pico 
forte de gripe. 

"Os serviços que os hospitais 
disponibilizam são, na grande 
maioria, os que já oferecem 
nos outros meses, o que signi-
fica que caso haja um pico de 
gripe, os doentes vão ficar mais 
tempo à espera — nomeada-
mente os que têm prioridade 
amarela e laranja, que são os 
mais complicados", alertou 
Miguel Guimarães. 

Página 83



A84

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 4,59 x 28,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78385209 03-01-2019

Estivadores. 
Novo 
pré-aviso 
de greve de 
seis meses 
Paralisação irá fazer-se 
sentir nos portos do 
continente e nas ilhas 

Novo ano, reivindicações anti-
gas. O novo pré-aviso do Sindi-
cato dos Estivadores e da Ativi-
dade Logística (SEAL) afirma 
que os trabalhadores efetivos ou 
com contrato com duração limi-
tada irão parar durante seis meses, 
de 16 de janeiro e 1 de julho. A 
paragem irá consistir na "abs-
tenção da prestação do trabalho 
durante todo o período acima 
assinalado", como se pode ler no 
comunicado divulgado no blog 
oficial do SEAL, nos porto de Lei-
xões, Figueira da Foz, Lisboa, 
Sines e Ponta Delgada. No que 
diz respeito ao porto do Caniçal, 
na Madeira, esta terá apenas efei-
to "desde que alguma entidade 
empregadora ou utilizadora de 
mão de obra portuária contrate 
ou coloque a trabalhar (...) qual-
quer outro trabalhador estranho 
à profissão de estivador", expli-
ca o SEAL. Já no porto da Praia 
da Vitória, nos Açores, a parali-
sação deverá fazer-se nas mes-
mas condições do porto da Madei-
ra, mas também no trabalho 
suplementar durante os seis 
meses de greve. 

Segundo o SEAL a prolifera-
ção de práticas anti-sindicais 
nos diversos portos portugue-
ses e o facto de não estarem 
"minimamente satisfeitas as 
garantias de resolução expedi-
ta dos problemas assinalados 
nos restantes portos nacionais, 
especialmente no Porto do Cani-
çal, garantias essas que faziam 
parte integrante desse acordo", 
são a causa para esta greve. 

O SEAL acusa ainda as empre-
sas portuárias de "comporta-
mentos criminosos" como a per-
seguição, coação, suborno, amea-
ças de despedimento e chantagem 
salarial, "em inúmeros casos 
coniventes com os sindicatos 
locais" e afirmam que estas não 
querem apenas colocar os tra-
balhadores uns contra os outros, 
mas também evitar a sindicali-
zação. Para o sindicato este tipo 
de comportamentos têm como 
consequências a precarização 
da mão de obra e o "brutal 
aumento da sinistralidade". 
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Bombeiros profissionais 
marcam nova greve de 15 dias 
Paralisação começa a 22 
deste mês. Antes, no dia 14, 
há manifestação em frente 
ao Ministério do Trabalho 

PROTEÇÃO CIVIL  Os bombeiros pro-
fissionais agendaram uma nova pa-
ralisação de duas semanas, a iniciar 
a 22 deste mês, em protesto contra 
as propostas do Governo relativa-
mente à sua carreira, remuneração 
e aposentação. Antes, a 14, irão ma-
nifestar-se em frente ao Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social, em Lisboa. 

"O Governo assim nos obriga. Te-
mos de avançar com outras formas 
de luta: não só a greve, mas ações 
de protesto na rua, visto que o Go- 

verno continua teimosamente a 
querer continuar com esta propos-
ta de diploma", sublinhou, no final 
do plenário que assinalou o último 
dia da greve iniciada a 19 de dezem-
bro, António Pascoal, dirigente do 
Sindicato dos Trabalhadores do Mu-
nicípio de Lisboa (STML). 

As propostas para a regulação do 
regime de aposentação dos bombei-
ros profissionais foram aprovadas 
em outubro do ano passado e, des-
de então, têm merecido a contesta-
ção da classe. A 3 de dezembro, a As-
sociação Nacional dos Bombeiros 
Profissionais e o Sindicato Nacio-
nal dos Bombeiros Profissionais 
chegaram mesmo a aliar-se à con-
centração agendada pelo STML e 
pelo Sindicato dos Trabalhadores  

Locais para o Terreiro do Paço, que 
terminou com o derrube das grades 
de segurança ali instaladas. 

"Já pedimos uma reunião à senho-
ra secretária de Estado da Seguran-
ça Social, mas, se não nos receber 
até lá, iremos fazer brevemente 
uma ação de protesto", afirmou o 
dirigente à RTP e à Antena 1. 

António Pascoal acrescentou ain-
da que estão a ser ponderadas ou-
tras ações de luta "quer ao nível do 
Conselho de Ministros quer ao ní-
vel do próprio Ministério da Admi-
nistração Interna [...] até o Gover-
no deixar cair o diploma". 

Entre outros aspetos, os bombei-
ros profissionais contestam a idade 
de reforma e o valor dos salários 
propostos pela tutela. • 
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Sindicato diz 
que Carris é 
responsável 
pelo acidente 
com elétrico 

Descarrilamento ocorreu 
a 14 de dezembro 
e provocou 28 feridos 

LISBOA  O Sindicato Nacional 
dos Motoristas (SNM) acusou 
ontem a Carris de ser " corres-
ponsável" pelo descarrilamen-
to de um elétrico, em Lisboa, 
ocorrido a 14 de dezembro, com 
28 feridos, e espera que o guar-
da-freio não sirva de "bode ex-
piatório". 

Em 28 de dezembro do ano 
passado, a comissão de inqué-
rito anunciou que o descarrila-
mento se deveu a "erro huma-
no", não tendo o guarda-freio 
respeitado sinalização especí-
fica, nem acionado de "forma 
correta" os sistemas de trava-
gem. E decidiu instaurar um 
processo disciplinar ao moto-
rista. 

"BODE EXPIATÓRIO" 
"A eventual inexperiência do 
guarda-freio, aliada ao compor-
tamento negligente ou doloso 
da Carris, por esta não ter pro-
cedido à revisão do manual de 
formação contínua do guarda-
-freio, por não ter reforçado a 
quantidade necessária de ins-
petores, no sentido de poten-
ciar e reforçar a formação e a 
inspeção dos locais, e por nada 
ter feito no sentido de verificar 
se, efetivamente, existia ou 
não um desrespeito generali-
zado da sinalização pelos tripu-
lantes, concorreu de forma de-
finitiva para o acidente por 
inércia", refere o SNM, em co-
municado. O sindicato diz que 
"espera que o guarda-freio não 
seja agora o bode expiatório" 
do acidente. 

"O Governo mudou, mas a 
inércia parece ter ficado. O mal 
que o Governo anterior fez à 
Carris não pode, nem deve, ser-
vir para desresponsabilizar o 
atual Governo e a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, pois nesta 
matéria ambos têm responsa-
bilidades", indica a nota. 

O comunicado acrescenta 
que, "todos os dias, todos os tri-
pulantes da Carris fazem o seu 
melhor em prol da população 
que servem com grande digni-
dade e profissionalismo". 
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Enfermeiros dão 
fôlego de sete dias 
ao Governo para 
chegarem a acordo 

Primeira fase da 
"greve cirúrgica 2" foi 
cancelada. Sindepor 
também desconvocou 

Inês Sehreck 
ines«in.pt 

ENFERMEIROS  O Governo 
"ganhou" sete dias para 
chegar a um entendimen-
to com os enfermeiros e 
tentar evitar a "greve cirúr-
gica 2". O primeiro período 
deste protesto, agendado 
para de 7 a 20 de janeiro, foi 
desconvocado ontem pela 
Associação Sindical Portu-
guesa dos Enfermeiros (AS-
PE). Mantém-se o segundo 
período da greve às cirur-
gias programadas, de 14 de 
janeiro a 28 de fevereiro. 

"O objetivo foi abrir espa-
ço para a negociação e de-
monstrar que estamos de 
boa-fé", frisou a presiden-
te da ASPE. Segundo Lúcia 
Leite, a reunião agendada 
para hoje com os ministé-
rios da Saúde e das Finan-
ças foi adiada para amanhã 
à tarde, a pedido da Saúde. 

A razão para o reagenda-
mento, explicou, teria a ver 
com uma reunião que iria 
decorrer à mesma hora en-
tre a tutela e o Tribunal Ar-
bitral para a definição dos 
serviços mínimos para a 
greve geral dos enfermei-
ros, marcada para 8 a 11 de 
janeiro. Mas também esse  

protesto, que abrangeria os 
profissionais de todas as 
unidades de saúde, foi des-
convocado pelo Sindicato 
Democrático dos Enfer-
meiros de Portugal (Sinde-
por). Em comunicado, a es-
trutura justifica a decisão 
com a disponibilidade para 
negociar "mais uma vez" 
com o Governo sobre a car-
reira e para não prejudicar 
doentes. Ao contrário do 
que aconteceu na primeira 
greve cirúrgica, o Sindepor 
não se associou à segunda 
fase da greve às cirurgias. 

A primeira greve cirúrgi-
ca (de 22 de novembro a 31 
de dezembro) decorreu em 
cinco hospitais e levou ao 
cancelamento de 7593 ci-
rurgias, segundo o Ministé-
rio da Saúde, e cerca de 10 
mil cirurgias, de acordo 
com os sindicatos. 

Os grevistas foram finan-
ciados por um movimento 
de enfermeiros que anga-
riou mais de 360 mil euros, 
através da internet. Para o 
segundo protesto está a de-
correr outra campanha, 
que pretende angariar mais 
de 400 mil euros. Até on-
tem, às 18 horas, tinha su-
perado os 165 mil euros. 

Os enfermeiros reivindi-
cam um diploma de carrei-
ra com a categoria de espe-
cialista, 1613 euros de re-
muneração base e uma re-
forma aos 57 anos de idade 
e 35 anos de serviço. e 

Greve adiou 7593 cirurgias, segundo o Ministério 
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Estivadores 
marcam nova 
greve em todos 
os portos 
TRABALHO  Os funcioná-
rios portuários associados 
ao Sindicato dos Estivado-
res e da Atividade Logísti-
ca decretaram ontem gre-
ve entre 16 de janeiro e 1 
de julho contra a prolifera-
ção de práticas antissindi-
cais. O sindicato argumen-
ta que há cada vez mais 
práticas contras o sindica-
to, em particular no Porto 
de Leixões, mas também 
no Porto do Caniçal. 
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Off«MEIROS 
ASSOCIAÇÃO SINDICAL 
DESCONVOCA GREVE 
A Associação Sindical Portuguesa 
dos Enfermeiros (ASPE) vai des-
convocar o primeiro de dois perío-
dos de greve que tinham início este 
mês, uma forma de "criar espaço 
para as negociações" como Gover-
no.Apresidente da Associação Sin-
dical, Lúcia Leite, disse à Lusa que 
vai ser desconvocado o primeiro pe-
ríodo de greve dos enfermeiros, que 
estava previsto entre 7 de janeiro e 
20 de fevereiro, mas mantém-se por 
enquanto o pré-aviso para o segun-
do período de greve, de 14 de janei-
ro a 28 de fevereiro. A ideia destes 
períodos de greve convocados pela 
ASPE era replicar o modelo da gre-
ve cirúrgica que decorreu em blocos 
operatórios de hospitais públicos 
entre dia 22 de novembro e final de 
dezembro. ■ 
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A COR DO 
DINHEIRO 

CAMILO LOURENÇO 
Jornalista de economia 

camilolourenco®gmail.com  

"Menos", sr. Presidente. "Menos"! 
O Presidente da República vetou o decre-
to-lei onde o governo atribui aos professo-
res a recuperação de dois anos, nove meses 
e dezoito dias de tempo de serviço. Os sin-
dicatos querem 9 anos, quatro meses e 2 
dias. 
' Como se percebeu logo no dia 26, quan- 
do Marcelo tomou a decisão, o Presidente 
jogou com a forma da questão não o conteú-
do (não se pronunciou sobre a substância 
do documento). Isso mesmo foi confirma-
do pelo Presidente ontem em Brasília "Não 
me pronunciei sobre a substanciada maté-
ria, não me vou pronunciar aqui no Brasil". 

Tudo isto porque, explicou Marcelo, não 
gosta de falar "sobre matérias portuguesas" 
no estrangeiro. 

Primeira questão: se o Presidente qui-
sesse falar sobre a substância do documen-
to,já o teria feito. Em vez de uma justifica-
ção formal para o veto, teria dito se concor-
da com o documento. Não é por estar no 
Brasil que não o faz. 

Segunda questão: todo o país já perce-
beu que Marcelo não quis dizer nada sobre 
a substância do documento por conveniên-
cia política. Isto é, não quis tomar partido. 
Mas ao vetara lei, caiu nas boas graças dos  

sindicatos de professores. Porque lhes deu 
mais munição para poderem encostar °go-
verno à parede numa altura em que Antó-
nio Costa preferia paz social para poder 
preparar com tranquilidade o "assalto" às 
legislativas. E Marcelo agiu dessa forma 
com motivações claramente eleitoralistas: 
os 132 mil professores votam e a recandi-
datura está à porta... 

Moral da história: que o Presidente 
queira caminhar por entre os pingos da chu-
va na questão dos professores, percebe-se. 
Que nos queira tomar por parvos... menos, 
senhor Presidente. • 
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14kANSPORIES 
ESTIVADORES 
MARCAM NOVA GREVE 
O Sindicato dos Estivadores e 
da Atividade Logística (SEAL) 
apresentou um novo pré-aviso 
de greve à prestação de traba-
lho nos vários portos nacionais, 
com início a partir das 8 horas 
do dia 16 de janeiro e até às 8 
horas do dia 1 de julho destè 
ano. A paralisação vai reali zar-
-se nos portos de Lisboa, Setú-
bal, Sines, Figueira da Foz, Lei-
xões, Caniçal (Madeira), Pon-
ta Delgada e Praia da Vitória 
(Açores), abrangendo todos os 
trabalhadores efetivos ou com 
vínculo contratual de duração 
limitada. ■ 
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direito à protecção da saúde e o dever de 

a defender e promover (...) através de um 

serviço nacional de saúde universal e geral 

e, tendo em conta as condições económicas 

e sociais dos cidadãos, tendencialmente 

gratuito”.

Acresce o estranhíssimo recurso à 

angariação de 

fundos de pessoas e 

entidades anónimas, 

o qual difi cilmente 

se compatibiliza 

com os princípios 

da autonomia e 

independência, 

que, legal e 

constitucionalmente, 

regem as 

associações 

sindicais.

O Estado não 

pode demitir-se de 

garantir a saúde e 

a vida das pessoas, 

sob pena de ter 

de indemnizar as 

vítimas pelos danos 

materiais e morais 

sofridos. Em último 

caso, o Governo 

poderá aprovar a 

requisição civil para 

pôr termo a este 

escandaloso abuso 

do direito à greve.

Nesta quadra 

natalícia, faço votos 

para que, na reunião 

agendada para hoje, 

dia 3 de Janeiro, 

haja um acordo justo e solidário, baseado 

na dignidade de todos os cidadãos, que é a 

matriz de um Estado de direito democrático.

Advogado especialista em Direito 
do Trabalho

Fausto Leite

O abuso do direito 
à greve

O
direito à greve dos 

trabalhadores está 

consagrado no Artigo 57.º da 

Constituição da República 

Portuguesa (CRP). Por sua 

vez, o Código do Trabalho 

(Artigo 537.º) e a Lei Geral 

do Trabalho em Funções 

Públicas (Artigo 397.º) 

consideram que os “serviços 

médicos, hospitalares e medicamentosos 

se destinam à satisfação de necessidades 

sociais impreteríveis”, razão por que, 

nesses casos, é obrigatória a prestação dos 

serviços mínimos, segundo o princípio da 

proporcionalidade.

Efectivamente, como a greve não é um 

direito absoluto, terá de ser interpretada 

de harmonia com outros direitos 

fundamentais, como os direitos à vida, 

à integridade pessoal e à protecção da 

saúde, igualmente garantidos na CRP. Esta 

tem sido a jurisprudência dominante do 

Tribunal Arbitral do Conselho Económico 

e Social.

Porém, a “greve cirúrgica” dos 

enfermeiros decretada pela Sindicato 

Democrático dos Enfermeiros de Portugal 

(Sindepor) e pela Associação Sindical 

Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), criados 

em 2017, que já causou o cancelamento 

de mais de 6000 cirurgias programadas 

em cinco dos maiores centros hospitalares 

do país, desde 22 de Novembro, é 

abusiva e desproporcionada. Ademais, 

estas associações sindicais nem sequer 

compareceram nas reuniões convocadas 

para os passados dias 7 de Novembro e 

27 de Dezembro pela Direcção-Geral do 

Emprego e das Relações do Trabalho, com 

vista à negociação de um acordo sobre os 

serviços mínimos da greve.

Esta insólita situação agravar-se-á, 

caso se confi rme a ameaça de nova greve 

dos enfermeiros, que afectaria os blocos 

operatórios de sete centros hospitalares, de 

14 de Janeiro a 28 de Fevereiro, coincidente 

com o Plano de Contingência Sazonal 

de Inverno, tal como o período crítico 

anterior. A duração anormal desta greve 

comprometeria, de forma intolerável, o 

Serviço Nacional de Saúde.

O adiamento das intervenções cirúrgicas, 

mesmo em doenças não oncológicas, 

como obstetrícia, cirurgia cardiotorácica, 

neurocirurgia ou oftalmologia, vem 

causando indizível sofrimento e, 

porventura, danos irreversíveis na saúde 

dos cidadãos, sobretudo, dos que não têm 

capacidade fi nanceira para recorrer aos 

hospitais privados.

Segundo o Artigo 64.º da CRP, “todos têm 

A “greve 
cirúrgica” dos 
enfermeiros, 
que já causou o 
cancelamento 
de mais de 
6000 cirurgias 
programadas 
em cinco 
dos maiores 
centros 
hospitalares do 
país, é abusiva 
e despropor-
cionada

MÁRIO LOPES PEREIRA
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níveis nunca antes alcançados.

Poderá afi rmar-se que os professores 

perderam com a crise porque não são 

diferentes dos outros. É verdade, mas é, 

precisamente, em linha com esse argumento 

que se exige que, em relação à recuperação 

do tempo de serviço, não haja discriminação. 

A recuperação terá de ser integral, como 

já aconteceu com mais de meio milhão de 

trabalhadores da administração pública e 

vai acontecer com os professores das regiões 

autónomas. Os professores que exercem 

no continente rejeitam ser discriminados e 

exigem o que é seu: os anos que trabalharam.

Apelou o Presidente da República à 

criatividade na recuperação do tempo de 

serviço e tem sido isso que as organizações 

sindicais têm feito. Como impunha a Lei 

do OE de 2018 e repete a de 2019, tentaram 

encontrar solução equilibrada para a 

recuperação, apresentando propostas 

de modo e prazo que garantiriam 

sustentabilidade 

às contas públicas. 

Nunca exigiram 

retroativos, sempre 

aceitaram um 

faseamento e, 

fl exibilizando a 

posição inicial, deram 

consenso a uma 

solução semelhante 

à da Madeira, onde a 

recuperação passará 

por três legislaturas. 

Propuseram, ainda, 

que, por opção, 

o tempo pudesse 

ser usado para a 

aposentação. A 

criatividade, porém, 

tem chocado no muro de intransigência 

construído por um Governo que 

desconsidera os professores e pretende 

humilhá-los, apagando tempo de serviço que 

cumpriram.

Vão ter lugar novas negociações para 

encontrar uma solução legal e justa, que 

estabeleça o prazo e o modo de recuperar 

os nove anos, quatro meses e dois dias. Se 

o Governo se apresentar, mais uma vez, 

infl exível, exibindo a posição de força 

que adotou em 2018, para a pergunta “E 

agora, professores?”, só há uma resposta: 

agora, a resolução deste, como de outros 

problemas, não irá cair do céu, sendo 

ainda mais improvável que caia de uma 

qualquer sessão do Conselho de Ministros. 

A solução decorrerá da força da razão que 

assiste aos professores e da sua capacidade 

de a transformar em luta. Essa razão será o 

principal fator de unidade e convergência em 

defesa da carreira docente.

Secretário-geral da Fenprof

Mário Nogueira

E agora, professores?

A
pós o veto presidencial ao 

decreto-lei que apagava 6,5 

anos de tempo de serviço aos 

professores, abre-se um novo 

ciclo negocial que, tal como o 

novo ano, se deseja melhor.

Ressabiados, alguns, próximos 

do Governo, desvalorizaram, de 

imediato, o veto, reduzindo-o à 

questão formal. Da Presidência, 

porém, chegou o esclarecimento com o apelo 

à criatividade na recuperação do tempo de 

serviço, acrescida, dias depois, da afi rmação 

de que o formal tem sempre conteúdo.

Aparentemente alheios ao total signifi cado 

deste veto, também se fi zeram ouvir os que 

já parecem andar com o “rei na barriga”. 

Lestos, desenharam dois cenários, “o 

Governo apresenta a mesma proposta e 

está resolvido” e “se não querem dois anos, 

nove meses e 18 dias não levam nada”, este 

último pouco original, pois, em 4 de junho, 

o ministro da Educação fi zera essa ameaça e 

fi cou a falar sozinho.

Quanto à insistência na proposta que 

mereceu a rejeição dos professores, o 

parecer negativo dos parlamentos regionais 

da Madeira e dos Açores, a demarcação da 

Assembleia da República (com exceção do PS 

e só a partir de certo momento) e o veto do 

Presidente da República, saberá o Governo se 

a opção pelo “orgulhosamente só” constitui 

a saída correta ou se, apenas, corresponde 

ao fundamentalismo de quem encara esta 

questão com irracionalidade política.

Nos negros anos da troika, os professores 

foram muitos afetados: mais de 15.000 

perderam o emprego; os níveis de 

precariedade dispararam; os horários 

de trabalho agravaram-se e ultrapassam, 

ainda hoje, os limites legais em mais de 

30%; as carreiras foram congeladas e os 

salários cortados; todos os que entraram 

nos quadros, alguns a trabalhar há 

décadas, continuaram a ganhar como 

contratados; houve quem fosse remetido 

para a requalifi cação; os requisitos para 

a aposentação agravaram-se de tal forma 

que tornaram o corpo docente português o 

segundo mais envelhecido da Europa.

Relativamente à situação salarial, um 

professor mantém-se no 1.º escalão (mil 

euros líquidos) até ao 18.º ano de serviço, 

apesar de este ter uma duração de apenas 

quatro. A este propósito, recentemente, a 

OCDE voltou a lembrar que os professores 

portugueses foram os que mais perderam 

nos últimos anos e a sua remuneração está 

bem abaixo da média do conjunto dos países-

membros. Apesar de tudo isto, os professores 

foram sempre extraordinários profi ssionais 

e conseguiram reduzir o insucesso escolar a 

A solução 
decorrerá da 
força da razão 
que assiste aos 
professores
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Portugal legisla depressa nos direitos 
humanos mas depois falha na prática

Portugal pode ser considerado um 

bom exemplo na consagração de di-

reitos humanos fundamentais? “É 

um aluno exemplar na transposição 

de recomendações e directivas co-

munitárias, mas falha muitas vezes 

no passo seguinte que é a concre-

tização desses direitos. E o mundo 

não se muda só com legislação”, 

responde Pedro Neves, director 

executivo da Amnistia Internacio-

nal Portugal.

“Portugal é institucionalmente o 

melhor aluno da Europa mas depois 

falha quando tem de praticar o que 

aprendeu”, reforça Pedro Neves, 

para quem qualquer tentativa de 

situar Portugal na lista dos 28 Es-

tados-membros da União Europeia 

em termos de respeito pelos direi-

tos humanos obriga a este exercí-

cio de relativização, consoante os 

direitos de que estejamos a falar. Em 

direitos fundamentais, poder-se-á 

considerar exemplar um país que 

soma 25.762 famílias em situação de 

grave carência habitacional? “Que 

sociedade é esta que permite que 

pessoas que trabalham e trabalha-

ram a vida inteira e a tempo inteiro 

não conseguem sair da pobreza?”, 

questiona ainda o director executivo 

da Amnistia Internacional.

Na Constituição, o artigo 65.º esta-

belece o direito inequívoco “a uma 

habitação de dimensão adequada, 

em condições de higiene, conforto 

e que preserve a intimidade pessoal 

e a privacidade familiar”. E não vale 

a pena enumerar os concertos em 

que Sérgio Godinho pôs multidões a 

reivindicar “a paz, o pão, habitação, 

saúde, educação” como pressupos-

tos fundamentais da liberdade para 

percebermos o quão pouco anacró-

nica a reivindicação ainda é, ape-

sar de a canção ter sido escrita em 

1974. Ainda há menos de dez anos 

se lembrava no Parlamento que a 

pobreza “conduz à violação dos di-

Dos LGBTI aos refugiados, Portugal anda 
depressa na consagração dos direitos 
humanos. Mas, num país em que a 
pobreza chega aos 17,3%, a lei não chega 
para evitar atropelos

reitos humanos”. Porém, uma déca-

da depois, o poder político continua 

a mastigar o projecto de desenhar 

uma estratégia nacional contra a po-

breza, que, segundo os dados mais 

recentes do Instituto Nacional de 

Estatística, continua a ameaçar os 

17,3% da população que sobrevive 

com menos de 468 euros por mês.

Mas pode o país ser reduzido a es-

tes atropelos aos direitos fundamen-

tais que fazem esticar os telejornais 

de todos os dias? De todo. Noutras 

esferas, no que toca a direitos das 

pessoas LGBTI (lésbicas, gays, bis-

sexuais, transgénero e intersexuais), 

por exemplo, Portugal “possui das 

legislações mais avançadas do mun-

do”. Foi, aliás, o segundo país do 

mundo a proibir os tratamentos far-

macológicos e as intervenções cirúr-

gicas não necessárias em menores 

intersexo até que estes manifestem 

a sua identidade de género.

Mas já iremos ao copo meio-cheio. 

Por enquanto, o director executivo 

da Amnistia continua no exercício 

de descobrir as dissonâncias entre o 

quadro legislativo avançado e a reali-

dade, nomeadamente no que toca às 

questões de género: “Embora esteja 

a ser debatida e planeada a lei da 

igualdade salarial, o país continua a 

falhar em termos de protecção das 

mulheres, tendo fi cado para trás na 

correcta transposição da Convenção 

de Istambul.”

A Convenção de Istambul funcio-

na, aliás, como bom exemplo da ce-

leridade com que Portugal se predis-

põe a transpor para o seu quadro le-

gal as orientações da União Europeia 

(UE) mas depois falha na concreti-

zação dos seus princípios. O nosso 

país foi o primeiro Estado-membro 

da UE a ratifi car aquele instrumento 

jurídico do Conselho da Europa para 

a prevenção e o combate à violência 

contra as mulheres e à violência do-

méstica. Visando eliminar e crimina-

lizar todas as formas de violência e 

de discriminação contra a mulher, a 

Convenção de Istambul vigora entre 

nós desde Agosto de 2014.

cia doméstica com base em razões 

[o adultério] que nada tinham que 

ver com a situação. Noutro, sobre 

uma rapariga violada enquanto esta-

va inconsciente, o acto hediondo da 

violação foi desvalorizado porque a 

rapariga não resistiu e não disse que 

não”, recorda Pedro Neves.

De volta ao quadro geral dos di-

reitos humanos, e à espécie de es-

quizofrenia existente entre o afã 

legislativo e a prática quotidiana, 

Portugal poder-se-ia posicionar no 

último lugar do ranking se o critério 

preponderante fosse a proporção de 

refugiados acolhidos em termos per 

capita, ainda na opinião de Pedro 

União Europeia  
Natália Faria

A Carta dos 
Direitos 
Fundamentais 
continua à espera 
de ser ‘aberta’ 
e ‘acordada’
Rui Tavares
Historiador, fundador do Livre

Mas só agora, mais de quatro anos 

depois, é que o Parlamento discute 

a possibilidade de adequar o Có-

digo Penal a alguns dos princípios 

explanados naquele instrumento 

internacional, nomeadamente no 

sentido de considerar violação “to-

do e qualquer acto sexual sem con-

sentimento”, deixando o crime de 

violação de assentar na existência 

de violência que implique o uso de 

força ou coacção sobre a vítima. 

E foi muito por conta deste atraso 

que o país assistiu escandalizado aos 

dois acórdãos judiciais emanados 

pelo Tribunal da Relação do Porto. 

“Num, o juiz desvalorizou a violên-
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Neves, que recorre, curiosamente, 

a um assunto relativamente ao qual 

Portugal tem sido apontado como 

exemplo.

“Internamente, temos ouvido o 

primeiro-ministro dizer-se disponí-

vel para acolher refugiados, mas, no 

campo da diplomacia internacional, 

e numa altura em que a Europa vive 

um tempo de clivagem, com muitos 

governos eleitos a assumirem-se con-

tra a ajuda humanitária a refugiados, 

essa voz não é tão assertiva. E, por 

outro lado, quando os refugiados 

chegam cá, a disponibilização de 

recursos humanos e materiais não 

é sufi ciente”, critica Pedro Neves, pa-

lítica necessária, ou, pelo menos, 

uma ausência de entusiasmo e de 

empenho político, e, eventualmen-

te, de uma visão da importância da 

construção de um direito europeu 

de liberdades e de direitos funda-

mentais”, lamenta.

Lembrando que “a Carta dos Di-

reitos Fundamentais continua à es-

pera de ser ‘aberta’ e ‘acordada’”, o 

fundador do partido Livre, conside-

ra que Portugal poderia aproveitar o 

facto de se preparar para assumir a 

presidência da União Europeia, em 

2021, para liderar essa reivindicação: 

“É um documento inovador, muito 

avançado na protecção dos direitos, 

e, tendo entrado em vigor em 2009, 

com o Tratado de Lisboa, continua 

por aplicar, muito por causa do ar-

tigo 51.º que limita a aplicação dos 

direitos da carta às matérias que são 

da ordem da União Europeia. Acho 

que Portugal poderia ter um papel 

muito mais interventivo, liderando 

uma iniciativa em relação à aplicação 

da carta.” 

“À frente da Europa toda”
De volta ao copo meio-cheio, a apro-

vação, em 2018, da lei que reconhe-

ce o direito à autodeterminação da 

identidade de género, pôs Portugal 

“à frente da Europa toda” no reco-

nhecimento dos direitos da comuni-

dade LGBTI, aponta Marta Ramos, 

directora executiva da Ilga Portugal, 

com intervenção na promoção dos 

direitos da comunidade lésbica, gay, 

bissexual, transexual e intersexo.

Portugal já se situava num honro-

so 6.º lugar na lista de países euro-

peus que mais protegem os direitos 

LGBTI, segundo o ranking da Ilga 

Europa, num lugar conseguido mui-

to à custa das conquistas legislativas 

dos últimos anos. Entre estas, Marta 

destaca “o reconhecimento do ca-

samento entre pessoas do mesmo 

sexo e o respectivo direito à adop-

ção”. Mais recentemente, em 2016, 

a procriação medicamente assistida 

tornou-se igualmente possível para 

mulheres sós ou casadas com outras 

mulheres. E, em Agosto, entrou em 

vigor a Lei n.º 38/2018 que abriu as 

portas à possibilidade de mudança 

de menção do sexo no registo civil e 

da consequente alteração do nome 

próprio logo a partir dos 16 anos de 

idade, mediante relatório médico 

que ateste que o pedido é livre e 

esclarecido, e sem necessidade de 

cirurgia de reatribuição do sexo.

Mas a lei foi mais longe: proibiu 

tratamentos e intervenções cirúr-

gicas e farmacológicas que interfi -

ram com as características sexuais 

das pessoas menores intersexo “até 

ao momento em que se manifeste a 

sua identidade de género”. Com is-

to, “Portugal tornou-se no segundo 

país do mundo — o primeiro é Malta 

— a banir as cirurgias não necessá-

rias em crianças intersexo”.

Quando a Agência dos Direitos 

Fundamentais — organismo inde-

pendente fi nanciado pelo orçamen-

to da União Europeia — olhou para 

a realidade portuguesa para sentir 

o pulso aos problemas relacionados 

com homofobia e discriminação 

com base na orientação sexual e na 

identidade de género, várias destas 

conquistas estavam ainda por fazer. 

Ainda assim, o balanço era positivo, 

com Portugal a destacar-se no esfor-

ço de dar reconhecimento legal à 

proibição da discriminação com ba-

se na orientação sexual e identidade 

de género. Apesar disso, notava-se 

então, como ainda hoje, uma insu-

fi ciente protecção legal contra este 

tipo de discriminação no que diz 

respeito a bens e serviços, a par de 

uma escassez de políticas públicas 

orientadas especifi camente para a 

luta contra a homofobia e contra a 

discriminação em razão da orienta-

ção sexual e da identidade género.

Feitas as conquistas “básicas e 

essenciais”, Marta Ramos aponta 

o muito que ainda está por fazer 

em termos de mudança de menta-

lidades. “Muitas destas conquistas 

resultaram de directivas comunitá-

rias que Portugal estava obrigado a 

acatar. O reconhecimento legal dos 

direitos foi fundamental, mas uma 

sociedade mede-se pelas suas prá-

ticas do dia-a-dia, pela convivência, 

mais do que pelo plano legal. E sabe-

mos que a prática não está a acom-

panhar o plano legal. Se houvesse 

um ranking que medisse o respeito e 

a igualdade em termos sociais, Por-

tugal estaria muito abaixo do 6.º lu-

gar”, lamenta Marta Ramos.

Porque “os direitos, para serem 

efectivados, precisam de educação”, 

a directora executiva da Ilga aponta 

a necessidade de políticas de educa-

ção sobre estas matérias a começar 

pelo pré-escolar. “A maioria das pes-

soas ainda encontra problemas por 

gostar de quem gosta. As pessoas 

ainda têm necessidade de se escon-

derem, desde logo da família e dos 

locais de trabalho que continuam a 

não estar preparados para acolher a 

diversidade”, denuncia, dizendo-se 

esperançada de que os novos pro-

gramas do Governo de educação pa-

ra a cidadania impulsionem a mu-

dança nas escolas. Não à toa, uma 

tese de doutoramento cujos resulta-

dos foram divulgados em Outubro 

mostrava que, entre uma amostra 

de quase 500 estudantes, a maioria 

se sentia menos predisposta a aju-

dar vítimas de bullying homofóbi-

co. Porquê? “Há um certo medo de 

contágio social”, respondeu a autora 

do estudo, Raquel António, “isto é, 

de serem eles próprios tomados por 

gays ou lésbicas”. 

ra apontar os exemplos concretos do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e 

do Alto-Comissariado para as Migra-

ções, “que não viram aumentados os 

recursos humanos e materiais” para 

garantir que o entrosamento efectivo 

dos refugiados acompanha o fervor 

discursivo.

Nesta perspectiva, o historiador 

e ex-deputado no Parlamento Euro-

peu, Rui Tavares, aponta a Portugal 

“um problema de falta de lideran-

ça política em determinadas áreas 

que têm que ver com o reforço do 

espaço de liberdade e de direitos 

fundamentais na Europa. “Vê-se 

uma certa ausência da vontade po- nfaria@publico.pt

Crime contra a mulher ou união gay: difícil ir do direito à prática

Série A Europa que Conta O PÚBLICO está a publicar uma 
série  especial que procura saber como as decisões tomadas em 
Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos 
europeus, em aspectos que vão do sistema eleitoral à protecção 
social, da protecção de dados pessoais às questões das fronteiras, 
da democracia liberal ao Erasmus, do terrorismo aos nacionalismos. 
Esta iniciativa tem o apoio do Parlamento Europeu e decorre, 
até às eleições europeias, em publico.pt/europaqueconta Ver mais em

publico.pt/europaqueconta

MANUEL ROBERTO JOÃO HENRIQUES
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52468a16-6218-4d88-baf9-efc702714606

Bilheteiras do cinema batem novo 
recorde. Em Portugal, o filme mais 
visto em 2018 foi The Incredibles 2 - 
Os Super-Heróis Cultura, 28/29

Edição Lisboa • Ano XXIX • n.º 10.482 • 1,20€ • Quinta-feira, 3 de Janeiro de 2019 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

António Filipe Pimentel sai 
descontente com decreto-
-lei para a autonomia dos 
museus p30

País é célere a seguir 
as recomendações 
internacionais, mas demora 
a aplicar leis no terreno p16/17

Natal e Ano Novo usados 
para afi nar discursos 
políticos. Presidente juntou-
se à onda dos partidos p2/3

Autarca de Almada eleita 
pelo PS alerta para um ano   
com ameaças de populismo 
e de agitação social p6/7

Governo lança novo plano 
de obras públicas quando 
falta fazer 80% do anterior
O Governo vai levar à Assembleia da República um novo Plano Nacional de 
Investimentos para vigorar até 2030. Mas fá-lo deixando o plano de obras públicas 
do Governo anterior, o PETI 3+, com uma taxa de execução de 20% Economia, 22

Director do 
Museu de Arte 
Antiga deixa 
cargo em Junho

Portugal falha 
aplicação de leis 
sobre direitos 
humanos

Partidos testam 
mensagens com 
a campanha 
eleitoral à vista

Inês de Medeiros 
avisa que “2019 
vai ser um ano 
infernal”

Futebol
Benfica regressa 
à crise após 
derrota no 
Algarve
Desporto, 38

ISNN-0872-1548

g
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Portos

Estivadores com 
novo pré-aviso de 
greve de seis meses
O Sindicato dos Estivadores e 
da Actividade Logística (SEAL) 
apresentou um novo pré-aviso 
de greve para vigorar nos vários 
portos nacionais, com início a 
partir das 8 horas do dia 16 de 
Janeiro e até às 8 horas do dia 
1 de Julho deste ano. O SEAL 
volta a invocar as práticas anti-
sindicais, agora com particular 
incidência nos portos do 
Caniçal, na Madeira, e da Praia 
da Vitória, na ilha Terceira.
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A mais recente controvérsia 

sobre a composição do Conselho 

Superior do Ministério Público só 

de modo muito limitado ajudou 

a fazer alguma luz sobre o que de 

relevante pode estar em causa 

com a revisão geral do respetivo 

estatuto.

Por mim, desejo contribuir 

para uma refl exão sobre a 

natureza do Ministério Público 

(MP) e as exigências de legalidade 

que o devem estruturar, com 

preocupação de rigor crítico 

e sem concessão a pressões 

ou condicionalismos de 

circunstância. A isso aconselha 

a relevância da instituição no 

quadro do sistema judiciário e a 

oportunidade de aperfeiçoamento 

do seu funcionamento na vivência 

do Estado de direito.

Segundo a Constituição, o MP 

dispõe de autonomia, nos termos 

da lei, e os seus magistrados são 

responsáveis e hierarquicamente 

subordinados. A Procuradoria-

Geral da República é o órgão 

superior do MP e o seu Conselho 

Superior integra eleitos pela 

Assembleia da República (AR) e 

eleitos de entre os magistrados, 

competindo à lei defi nir a 

composição global.

Comecemos, pois, pelo 

que conta: autonomia do MP, 

subordinação hierárquica e 

responsabilidade dos magistrados, 

todos princípios com dignidade 

constitucional.

Garantir a autonomia implica 

fazer prevalecer — a meu ver 

bem — o consenso favorável a 

uma maioria de magistrados na 

composição do conselho.

É assim adequado que se 

recusem opções conducentes 

a uma expressão maioritária 

de elementos estranhos à 

magistratura. Do total de 19 

elementos, 12 deles, incluindo 

hoje o procurador-geral que 

preside, são magistrados, sete 

dos quais eleitos internamente e 

quatro por inerência de funções 

dirigentes. Além destes 12, os 

restantes sete membros são 

designados pelo poder político, 

cinco eleitos pela AR e dois 

indicados pelo Governo.

Face à presente composição 

cabe perguntar se ela satisfaz 

da melhor maneira o desejável 

equilíbrio entre os mencionados 

princípios da autonomia, da 

hierarquia e da responsabilidade. 

Ou se melhor esse equilíbrio 

se realizaria assegurando uma 

paridade democrática entre o 

número dos eleitos de fora e o dos 

eleitos de dentro (como sugere a 

Constituição), fazendo acrescer, 

como agora, os magistrados 

inerentes da função dirigente e 

submetendo os restantes dois 

elementos a indicação pelo 

próprio procurador-geral da 

República, equilibrando também 

desta forma os indigitados pelo 

Governo, sempre com a garantia 

legal do resultado assegurar 

uma maioria de magistrados na 

composição fi nal.

Tal composição conciliaria, 

de pleno, os princípios 

constitucionais atinentes ao MP, 

garantiria a representatividade 

democrática e a coesão interna 

e impediria tanto os riscos de 

Opinião
Jorge Lacão

ingerência política quanto os da 

instrumentalização corporativa. 

Cumpriria igualmente as 

recomendações do Greco e do 

Conselho da Europa. Diga-me 

então, quem souber, que razões 

de estranha oportunidade 

poderão obstar a uma solução 

equilibrada deste tipo. Por mim 

sustento que em assuntos fulcrais 

de orgânica institucional o critério 

da infl uência sindical não pode 

dominar acima do critério da 

autoridade democrática. E tão-

pouco pode vincular opções 

que não são relativas à carreira 

profi ssional mas tipicamente de 

Estado.

Mais vastas, todavia, são as 

questões em aberto para um 

aperfeiçoamento efetivo do 

funcionamento do MP no quadro 

do Estado de direito. Constam da 

proposta de lei do Governo ou são 

suscitadas por ela. A saber e em 

síntese:

— Qual a dimensão que deve 

ser dada à Procuradoria-Geral da 

República, como órgão superior 

do MP, para efeitos de autonomia 

administrativa e fi nanceira, 

orçamento próprio e capacidade 

de autodotação de efetivos, sem 

que se ponha em causa a coerência 

e o equilíbrio global do esforço de 

fi nanciamento público tanto em 

relação ao MP no seu conjunto 

como em relação ao todo operativo 

do sistema judiciário e do sistema 

de investigação criminal;

— Quais as regras a que deve 

obedecer a coordenação, a direção 

e a fi scalização por parte do MP 

dos órgãos de polícia criminal que 

o coadjuvem, com consideração 

pelas regras vigentes da 

organização geral da investigação 

criminal e de autonomia técnica e 

tática das funções de polícia;

— Quais os critérios de controlo 

de legalidade dos procedimentos 

de prevenção criminal 

desenvolvidos antes da abertura 

de inquérito e fora do processo, 

que não podem deixar de ser 

sindicáveis;

— Qual o grau de vinculação 

a estabelecer em relação às 

leis de orientação da política 

criminal, aprovadas nos termos 

constitucionais;

— Qual a estrutura de 

comunicação do MP com a 

sociedade em geral e os órgãos de 

comunicação social em particular;

— Qual a tipicidade de 

procedimento exigível ao MP no 

combate à violação do segredo de 

justiça;

— Qual a relevância institucional 

a estabelecer perante os órgãos 

de soberania no que respeita ao 

conhecimento e apreciação dos 

relatórios periódicos da atividade 

do MP.

Estas são, segundo creio, 

algumas das questões de relevo 

que merecem abordagens 

informadas, serenas e exigentes, 

em especial de um legislador que 

se preze da sua responsabilidade. 

Considero que para todas elas 

há uma resposta à altura do 

duplo imperativo de garantir a 

autonomia e a efi cácia das missões 

do MP, mormente no combate 

ao crime, tanto quanto o da sua 

contribuição para o cumprimento 

da legalidade democrática e a 

garantia dos direitos fundamentais 

dos cidadãos.

Preservar na cultura dos valores 

da democracia liberal é ainda a 

melhor resposta aos dilemas da 

sociedade em que vivemos.

Ministério Público, 
o que está em causa

NELSON GARRIDO

Em assuntos 
fulcrais de 
orgânica 
institucional, 
o critério da 
infl uência sindical 
não pode dominar 
acima do critério 
da autoridade 
democrática

Deputado e vice-presidente da 
Assembleia da República

Página 98



A99

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 10,36 x 28,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78385742 03-01-2019

Greve abrangia os centros de 
saúde e os hospitais do SNS

O Sindicato Democrático dos En-

fermeiros de Portugal (Sindepor) 

desmarcou a greve geral agenda-

da para entre os dias 8 e 11 deste 

mês. A decisão, afi rmam num co-

municado, tem dois objectivos: 

demonstrar abertura para a reali-

zação de negociações com o Minis-

tério da Saúde e mostrar que não 

querem prejudicar a população.

Também a Associação Sindi-

cal Portuguesa dos Enfermeiros 

(ASPE) desmarcou um dos perí-

odos de greve agendados para 

este mês, mas continua activo o 

pré-aviso destes dois sindicatos 

para uma outra paralisação entre 

14 de Janeiro e 28 de Fevereiro.

A ronda negocial entre os sindi-

catos dos enfermeiros e o Minis-

tério da Saúde foi adiada um dia, 

realizando-se amanhã. A greve do 

Sindepor desmarcada ontem abran-

gia os centros de saúde e os hospi-

tais do SNS, incluindo as parcerias 

público-privadas de Braga, Cascais 

e Vila Franca de Xira e os hospi-

tais de Serpa, Anadia e Fafe, geri-

dos por misericórdias. O pré-aviso 

estendia-se às regiões autónomas. 

O anúncio da desconvocação foi 

Enfermeiros 
desconvocam 
greve geral 
de quatro dias

feito através de comunicado en-

viado às redacções. “Esta refl ecti-

da decisão tem fundamentalmente 

dois objectivos”, diz o comunicado. 

“Demonstrar, mais uma vez, ao Mi-

nistério da Saúde que não será por 

falta de abertura e bom senso por 

parte deste sindicato que as nego-

ciações não se realizarão num clima 

favorável a uma negociação justa” 

e “demonstrar de forma inequívo-

ca à população Portuguesa, que os 

enfermeiros são pessoas respon-

sáveis, não pretendemos prejudi-

car os utentes, os quais cuidamos 

desde sempre com empenho e de-

dicação”.

Não estamos interessados em 

prolongar a greve”, lê-se na nota, 

assinada por Carlos Ramalho, pre-

sidente do Sindepor, que deixa um 

aviso: “Se os enfermeiros voltarem 

a anunciar formas de luta, é porque 

não lhes restou outra alternativa. 

Até porque esta classe profi ssional, 

que durante demasiado tempo tem 

sido discriminada em relação às ou-

tras carreiras especiais do funciona-

lismo público, decidiu que chegou 

o tempo de dizer basta.”

Também ontem, a ASPE anun-

ciou a desconvocação de um de 

dois períodos de greve que tinha 

agendado para este mês e que 

compreendia o período entre 7 

de Janeiro e 20 de Fevereiro. Nes-

te caso a paralisação estava mar-

cada para os centros hospitalares 

do Porto — que inclui o hospital de 

Santo António e o São João, e os 

hospitais de Entre o Douro e Vou-

ga, Gaia/Espinho, Tondela/Viseu e 

Garcia de Orta (Almada) e Braga.

“Desconvocar este primeiro perí-

odo de greve é uma forma de mani-

festar disponibilidade para a nego-

ciação e de dar mais uma semana 

ao Governo para chegarmos a um 

entendimento, criando um espaço 

para a negociação”, afi rmou Lúcia 

Leite, presidente da ASPE, em de-

clarações à Lusa.

Mas aquelas unidades hospitala-

res ainda podem ser alvo de greve. 

É que estes dois sindicatos têm um 

pré-aviso de greve, que não foi des-

marcado, a iniciar-se às 8 horas de 

dia 14 de Janeiro e a terminar a 28 

de Fevereiro. Paralisação que re-

plica a greve cirúrgica que afectou 

cinco centros hospitalares no fi nal 

de 2018 e que, segundo as contas 

dos sindicatos, terão levado à des-

marcação de 10 mil cirurgias.

Saúde
Ana Maia

Sindicato desmarcou greve 
que ocorreria entre os dias 
8 e 11. Mas ainda há greves 
marcadas que podem 
acontecer este mês
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Decorre até domingo uma paralisação  determinada por uma associação menos  representativa

A Direcção-Geral de Reinserção e Ser-

viços Prisionais (DGRSP) aplicou até 

ao início de Dezembro passado 121 

penas disciplinares a guardas prisio-

nais, quase o triplo do que decretou 

ao longo dos 12 meses de 2017 — em 

que foram determinadas 43 sanções. 

A subida, admite a própria direcção-

geral numa resposta enviada ao PÚ-

BLICO, resulta da entrada em vigor 

de um novo horário de trabalho, 

que começou a ser aplicado em seis 

cadeias no início do ano passado e 

alargado progressivamente às res-

tantes prisões.

A contestação ao novo horário foi 

um dos motivos que levou o Sindi-

cato Nacional do Corpo da Guarda 

Prisional (SNCGP), o mais represen-

tativo do sector, a decretar quase um 

mês seguido de greve, que terminou 

no fi nal do ano. Ainda decorre até ao 

próximo domingo uma paralisação 

determinada por uma associação 

menos representativa, o Sindicato 

Independente do Corpo da Guarda 

Sanções disciplinares a guardas 
prisionais quase triplicaram

Prisional, mas parece que se adivi-

nham tréguas.

O Ministério da Justiça já disse pu-

blicamente que está disponível para 

equiparar a tabela salarial dos guar-

das prisionais à que está em vigor na 

PSP e para promover mais de 100 

guardas a guarda principal. Terá re-

conhecido isso mesmo num email en-

viado ao presidente do SNCGP, Jorge 

Alves, que garante, no entanto, que 

até agora não localizou a mensagem 

electrónica.

De qualquer forma, Jorge Alves diz 

que “se há uma vontade efectiva de 

resolver o problema não há razões 

para marcar uma nova greve”. A sua 

direcção reúne-se hoje para avaliar 

o impacto do protesto e defi nir os 

próximos passos.

Tentativa de silenciar?
O sindicalista considera as sanções 

disciplinares como uma tentativa de 

silenciar os protestos dos profi ssio-

nais contra os novos horários, expli-

cando que a maioria dos processos 

foi aberta em Janeiro e Fevereiro, 

antes das novas regras se alargarem 

a todas as cadeias. A punição mais re-

petida foi a suspensão efectiva (110). 

“Na maior parte dos casos por 30 

dias”, precisa Jorge Alves. Segundo 

os dados da DGRSP, foram ainda apli-

cadas oito multas, duas demissões e 

uma repreensão escrita. Em 2017, as 

suspensões fi caram reduzidas a 14, 

tendo sido suplantadas pelas multas 

(17). A pena mais pesada, a demissão, 

foi aplicada a nove profi ssionais. No 

ano anterior tinham sido aplicadas 50 

sanções disciplinares, a maioria mul-

tas (28) e repreensões escritas (13).

“O aumento da actividade proces-

sual registada em 2018 [abertos 173 

processos disciplinares, estando 44 

pendentes] está directamente rela-

cionada com as desobediências no 

cumprimento do horário legal e com 

abandonos do posto de trabalho”, 

afi rma a DGRSP. Na mesma resposta 

a instituição garante que a situação 

“voltou à normalidade após os guar-

das prisionais se terem consciencia-

lizado da gravidade do que se estava 

a passar e das consequências legais 

graves que necessariamente pode-

riam acarretar”.

Jorge Alves recusa que os guardas 

tenham abandonado o local de tra-

balho e explica que tudo se passou 

no âmbito de uma greve às horas ex-

tras. Foram feitos recursos hierárqui-

cos para a ministra da Justiça, mas a 

maioria foi indeferida. “A ministra 

mandou arquivar só quatro proces-

sos”, adianta Jorge Alves. O sindicalis-

ta diz que uma parte das suspensões 

já foi cumprida, mas refere que há 

inúmeras acções nos tribunais para 

determinar se os processos discipli-

nares e as penas foram legais.

Cadeias
Mariana Oliveira

Das 121 penas aplicadas em 
2018, 110 foram suspensões 
efectivas. Horário 
contestado pelos guardas 
está na origem do aumento
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4110 

António 
Barreto 

Sociólogo 

"IA SOLU-
ÇÃO] PODE 
NÃO SER A 

DO ENDIVI-
DAMENTO. 
JÁ VIMOS O 
QUE ACON-
TECEU NA 
PRIMEIRA 
DÉCADA 

DESTE 
SÉCULO" 

"'" 

ENSAIO. TERÁ A DEMOCRACIA PORTUGUESA CHEGADO A MATURIDADE? 

A IDADE ADULTA 
Os perigos do populismo e da corrupção — que será o pior 
flagelo da sociedade e da política — no 45° ano do regime 

T
erá a democracia portu 
guesa chegado à idade 
adulta. ''período da vicia 
em que se atinge o auge 

do desenvolvimento"? A idade da 
maturidade. a que traz experiência 
e serenidade, "fase em que se atin-
ge a plenitude das suas capacida-
des"? Como não estão estabeleci-
dos limites técnicos quantitativos 
ou jurídicos. é difícil responder. 

Há. todavia. alguns indicadores 
que nos permitem medir mais obje-
tivamente. Na verdade, a Constitui-
ção da República, com mais de 42 
anos. já ultrapassou a da ditadura, 
com 41. Mas a democracia, com 45 
anos, ainda não viveu mais do que o 
Estado Novo, corporativo e autoritá-
rio. com  48. Com  estes critérios, não 
é difícil admitir que a democracia 
portuguesa tenha chegado à maiori-
dade. O problema é que a idade 
adulta não é só cronologia e mate-
mática. Os traços de maturidade são 
indispensáveis. Ora, estes não são 
nítidos nem indiscutíveis. 

Quando se critica o regime demo-
crático português. o que se tem em 
mente é conhecido: em primeiro lu-
gar. a pobreza e a desigualdade. Logo 
a seguir, o pouco crescimento e o 
menor investimento. assim como as 
muito falíveis justiça e segurança... 
Sem falar na tão deficiente educação. 
A lista é longa. E ainda não se incluiu 
a corrupção e a burocracia. Mas será 
justo culpar a democracia destas fa-
lhas? Creio que não. 

Não compete à democracia criar a 
igualdade. a não ser a de condição e 
direitos. Também não lhe compete 
fornecer os bens públicos que todos 
ambicionamos. o bem-estar. a saúde, 
a educação. a casa ou o emprego. Es-
ses bens. preciosos. devem ser cria-
dos pelos próprios. Mas também po-
dem ser conferidos pelo Estado de  

proteção. ou desenvolvidos pelas au-
toridades ou pela sociedade civil. 
Noutras palavras, pelas políticas. pe-
los serviços públicos e pelas empre-
sas. sempre, se possível, com o esfor-
ço de cada um. Da democracia de-
pende, não o bem-estar, mas a liber-
dade. Nomeadamente a liberdade de 
lutar por aqueles bens públicos. O 
problema é que, se a iniciativa de 
cada um é travada ou se as políticas, 
os políticos e as elites não conse-
guem fornecer o que se espera de-
les, é a democracia que sal culpada. 
Cresce a abstenção, aumenta o de-
sinteresse pela política, desperta a 
revolta, desenvolvem-se sonhos mi-
lenários e apocalípticos e criam-se 
movimentos marginais. As institui-
ções enfraquecem, os políticos fe-
cham-se e defendem-se. 

Sem culpas diretas da democracia, 
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Quanto 
à pobreza e ã 

precariedade, 
dois traços 

essenciais da 
sociedade 

portuguesa, 
tanto podem 

agir no sentido 
da explosão 

populista, como 
no do recato de 
quem não quer 
lerder o pouco 

que tem 

é a democracia que fica a perder. Os 
populismos. em parte pelo menos. 
nascem aqui mesmo, na convicção 
ou na esperança de que são outros 
métodos. não os habituais ou institu-
cionais, que resolvem os problemas. 
Emprego. casa, saúde, educação. 
pensões, imigração e segurança: tudo 
isso pode ser trazido por novos mé-
todos marginais ou populistas, não 
pelas instituições democráticas. Estas 
são as convicções de muitos que não 
acreditam na democracia e de quase 
todos os que a combatem. Mais uma 
vez, o problema é que os defensores 
da democracia não percebem ou não 
querem perceber que, em grande 
parte. são as suas más políticas que 
destroem o seu próprio regime. Ou 
antes, que o tornam impotente e in-
competente. Ainda hoje, A escola dos 
ditadores, de lgnazio Silone. escrito 
em 1938. explica, em pormenor. 
como falham os democratas e como 
morrem as democracias. 

Portugal será também varrido pelas 
ondas não democráticas, antidemo-
cráticas e populistas que se estendem 
por vários países da Europa e das 
Américas? Conhecerá Portugal. em 
breve. fenómenos como a chegada 
ao Parlamento de grupos políticos di-
tos de extrema-esquerda ou de ex-
trema-direita, não institucionais, não 
estabelecidos e não clássicos. repre-
sentando frações ou mesmo grandes 
fatias de eleitorado? Ou será que Por-
tugal continua a escapar a estes fenó-
menos aparentemente efémeros. 
mas que já destruíram o panorama 
partidário de quase toda a Europa? 

Por que razão seria Portugal uma 
exceção? Esta questão é de difícil res-
posta. A ditadura salazarista, de longa 
duração. ajuda talvez a compreender 
as causas deste fenómeno. A sobrevi 
vencia atávica e obsoleta de um Par-
tido Comunista, único na Europa. de 
gosto reivindicativo e caráter estali-
nista, pode também contribuir para 
conter as veleidades anarquistas e 
populistas. Graças à sua componente 
estalinista e trotskista, o populismo 
"fraturante" do Bloco reteve os ímpe-
tos mais irracionais. A dependência 
partidária dos sindicatos ajuda a con-
ter exageros reivindicativos. mas a 
fraqueza sindical no mundo do tra-
balho em geral é mau sinal. Quanto O 
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Portugal 

"OS PORTU- 
GUESES TÊM 
FEITO MARA- 

VILHAS DE 
SOBREVI- 

VÊNCIA, DE 
ESTABILIDA- 
DE E DE RE- 
SISTÊNCIA" 

"NOS PRÓXI- 
MOS ANOS, 
A CORRUP- 
ÇÃO EM TO- 

DAS AS 
SUAS FOR- 

MAS (...) SERÁ 
O PIOR 

FLAGELO NA 
SOCIEDADE 

E NA 
POLÍTICA" 

O à pobreza e à precariedade, dois 
traços essenciais da sociedade portu-
guesa, tanto podem agir no sentido 
da explosão populista. como no do 
recato de quem não quer perder o 
pouco que tem. 

A democracia, finalmente: será 
também, pelas suas insuficiências. 
um  incentivo ao populismo? Esta 
nunca é responsabilizada pelo bem 
que faz e é sempre culpada pelo mal 
que os políticos fazem. Se houvesse 
sentido de justiça na História, a de-
mocracia portuguesa seria respon-
sabilizada por algumas décadas de 
desenvolvimento e progresso raros 
na nossa história. Os Portugueses 
têm feito maravilhas de sobrevivên-
cia. de estabilidade e de resistência 
diante de várias crises financeiras e 
económicas, de múltiplas crises po-
líticas, de instabilidade educativa, de 
desemprego e de ausência de eficá-
cia na Justiça. Os Portugueses fize-
ram um serviço de saúde, alargaram 
a educação (mesmo se sem a quali-
dade proporcional...), transformaram 
os seus costumes, mudaram de casa 
e permitiram que as mulheres e os 
jovens assumissem um papel de ci-
dadãos adultos. Os Portugueses ad-
quiriram, em poucas décadas, uma 
dignidade de cidadãos inédita e as-
sumiram uma igualdade de condi-
ção desconhecida no seu passado. 
Os Portugueses souberam lamber as 
feridas de uma guerra colonial sem 
sentido, de uma descolonização mi-
serável, de uma revolução absurda, 
de uma nacionalização devastadora 
da economia e de uma reprivatiza-
ção facciosa e falhada. Sofreram, 
habituaram-se, resistiram e sobrevi-
veram sem pôr em causa algo de 
essencial. a liberdade. 

Fizeram-no apesar de enormes di-
ficuldades. das suas insuficiências e 
da falta de perícia dos políticos. Na 
verdade, os últimos anos, dez ou 
quinze, revelaram fragilidades que 
pareciam escondidas. Na primeira 
década do século XXI. a corrupção e 
o endividamento atingiram níveis in-
suportáveis. Depois, a austeridade, 
feita sem critério, pecou por excesso 
e descuido. A demolição da banca, o 
desaparecimento do capital financei-
ro nacional, a destruição de grandes 
empresas e a venda de ativos empre- 

sanais em condições lamentáveis re-
forçaram a imagem de uma econo-
mia vulnerável, na qual o setor ex-
portador brilha como quase única es-
trela. Os grandes processos judiciais 
inacabados, a corrupção impune. os 
incêndios ditos de Pedrógão e de ou-
tubro, o roubo de Tancos. as trapa-
lhadas repetidas da Proteção Civil, o 
desastre de Borba, as trafulhices no 
topo da Administração Pública e as 
aldrabices no Parlamento quase tor-
naram inúteis os esforços e o sofri-
mento dos Portugueses. 

Nestes dias de fim de ano, neste 
início de novo ciclo eleitoral, um 
número surpreendente de dias de 
greve e a instabilidade reinante na 
Saúde, na Educação, na Proteção 
Civil e na justiça quase sugerem 
que está em causa a ligeira recupe-
ração dos últimos anos. A falta de 
capital e a insuficiência do investi-
mento serão hoje dois dos mais sé-
rios fatores de crise. Nada no futuro 
será melhor sem que estes dois 
problemas encontrem uma qual-
quer solução. E esta não pode ser a 
mais simples. a do endividamento. 
já vimos o que aconteceu na pri-
meira década deste século. Tam-
bém não pode ser a entrega de 
mãos e pés atados aos grandes 
centros de capital. sejam os fundos 
de raiders, sejam os países com di-
nheiros fáceis do petróleo e da cor-
rupção, sejam finalmente os países 
com capitais ilimitados e poderes 
proporcionais. Até por uma razão  

simples: em Portugal, além do Sol e 
do solo, já não há quase mais nada 
para vender. 

Nos próximos anos, a corrupção 
em todas as suas formas. as legais e 
as ilegais, as nacionais e as interna-
cionais, as que têm cobertura diplo-
mática e as que têm esconderijo. a 
corrupção, dizia, será o pior flagelo 
na sociedade e na política. O maior 
fator de desigualdade. A causa de 
instabilidade e de vulnerabilidade 
económica. A fonte de impunidade 
e de imoralidade. O obstáculo ao 
desenvolvimento de uma economia 
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sólida e previsível. É seguramente o 
maior perigo para a democracia e a 
liberdade. 

A culpa é dos políticos e das políti-
cas. No entanto, é a democracia que 
parece culpada. A democracia, que, 
coitada, pouco mais é do que um 
conjunto de regras de convívio e res-
peito. Mas a verdade é que a demo-
cracia paga pelos sistemas e pelas 
políticas que vivem à sua sombra. 

A democracia portuguesa não con -
segue tratar dos seus demónios, em 
particular o da corrupção. Esta enve-
nena tudo, ano após ano: investi- 

A democracia 
portuguesa não 
consegue tratar 
os seus demó- 
nios, em particu- 
lar o da corrup- 
çãa Esta enve- 
nena tudo, ano 
após ano: inves- 
timentos, com- 
pras, nomea- 
ções, autoriza- 
ções. Legal e ile- 
ga& de um só ou 
de vários parti- 
dos, atravessa 
governos e 
parlamentos 

mentos, compras, nomeações, auto-
rizações... Legal e ilegal, de um só ou 
de vários partidos, atravessa gover-
nos e parlamentos. 

A democracia portuguesa não 
conseguiu estabilizar as suas insti-
tuições, designadamente as judi-
ciais, as militares, as policiais, as 
educativas e as ligadas à saúde. 
Nunca são só as políticas que estão 
em causa na luta partidária e no de-
bate parlamentar, são também, er-
radamente, as instituições. 

A democracia portuguesa não 
consegue assegurar a igualdade en-
tre público e privado e cria dificul-
dades à livre iniciativa, apesar de as 
exportações terem salvado o País 
por duas ou três vezes. 

A democracia portuguesa tem dei-
xado que o setor público mantenha 
privilégios, em detrimento do setor 
privado, onde se trabalha e vive do 
mesmo modo, mas geralmente com 
menos benefícios. 

A democracia portuguesa não 
conseguiu defender as suas melho-
res empresas financeiras, industriais 
e de serviços, deixando que tenham 
sido mal vendidas, assim se desba-
ratando valor, ou permitindo que as 
privatizações tenham sido feitas a 
favor de Estados estrangeiros. o que 
é notoriamente absurdo. 

A democracia portuguesa não 
conseguiu pôr-se ao abrigo da clep-
tocracia legal e da atividade preda-
dora que, através de financiamentos 
públicos a aventureiros privados e 
de contratos de Parcerias, criaram 
um sistema de açambarcamento de 
recursos que vai durar anos e custar 
milhares de milhões. 

A democracia portuguesa não 
conseguiu consolidar sistemas de 
justiça, de Segurança Social e de 
Saúde com competência, alguma 
independência dos corpos consti-
tuídos e respeito pelo sistema de-
mocrático. 

A democracia portuguesa atingiu, 
para todos os efeitos, a maioridade, 
limite fixado por convenções. E está 
mesmo a ultrapassar os exemplos 
históricos conhecidos, como sejam 
os da República, do Estado Novo e 
da Constituição de 1933. Maioridade, 
sim! Idade adulta é que não! E ma-
turidade. muito menos. O 
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Portugal 

O FUTURO DA DEMOCRACIA 
O regime não chegou à maturidade e a corrupção 
é a sua maior ameaça: a análise de António Barreto 
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As necessidades que encolheram 500 milhões 
A anterior equipa ministerial, liderada por Adalberto Campos Fer-
nandes•  tinha feito um levantamento das necessidades do SNS em 
novos equipamento e chegado a um número1.000 milhões de 
euros. Este mês• a ministra explicou que os hospitais do SNS afinal 
só precisam de metade. "Fsse levantamento foi depois analisado e 
priorizado. Dessa priorização resultou um conjunto de investimen• 
tos que anda na casa de 500 milhões de euros." Explicou que as 
contas anteriores incluíam investimentos em hospitais a serem 
construídos (Sebo'. Sintra. ou Lisboa Oriental). 

A gafe e o recuo 
Disse que negociar com enfermeiros 
grevistas seria 'privilegiar o criminoso. 
o infrator. Mas a bastonária da Or• 
dem. Ana Rita Cavaco. garante que re-
cebeu um pedido de desculpa da mi-
nistra pela expressão usada. 

A falta de cortesia 
Maria de Belém foi chamada por Costa para fazer uma pro-
posta de Lei de Bases e não gostou que Marta Temido não a 
tivesse convidado pessoalmente para estar na apresentação 
do texto do Governo. 'Os procedimentos em sociedade são 
muito importantes', disse a ex-ministra do PS. 

O endurecer do discurso 
Com novas greves a caminho, a ministra não exclui já o cená-
rio de requisição civil (sem nunca a nomear)• num agravar cres-
cente do braço de ferro com os enfermeiros: "Procurámos. 
num esforço absolutamente titânico, encontrar caminhos que 
permitissem aproximarmo-nos [das reivindicações dos enfer-
meiros]. Se Isso não for possível, há outras fórmulas: Anterior-
mente, tinha já rejeitado essa hipótese. 

SAÚDE. NO CENTRO DO FURACÃO 

M 
(--y- Temido, 

sem 
 estado 

de graça 

inda não passaram três 
meses desde que entrou no 
Governo de António Costa, 
mas a nova ministra da 

Saúde iá acumula polémicas, gafes e 
casos difíceis de resolver. Doutorada 
em Saúde Internacional e mestre em 
Gestão e Economia da Saúde, o que 
lhe sobra em currículo académico fal-
ta-lhe em experiência política. Talvez 
por isso já tenha havido um pedido de 
desculpas, uma acusação velada de 
descortesia, e muito mais. 

Tutela a área que mais tem dado do-
res de cabeça ao Governo e que vai, 
garantidarnente, continuar a dar: há já 
novas greves de enfermeiros marcadas, 
e Marta Temido também já usa agora 
um discurso mais duro, que recusou no 
início do processo. Num trimestre, a 
ministra que veio substituir o já desgas-
tado Adalberto Campos Fernandes, e 
com um orçamento aprovado pelo an-
tecessor, entrou ela própria num ciclo 
de desgaste acelerado. Entrou em rota 
de colisão com a Ordem dos Enfer-
meiros (o tal pedido de desculpas) e 
com a Ordem dos Médicos (que des-
mentiu os dados da ministra sobre os 
anestesistas a 500 euros à hora e até 
ameaçou com um processo). Foi de-
sautorizada internamente por António 
Costa na Lei de Bases da Saúde. 

O 2019 de Marta Temido promete 
ser um Cabo das Tormentas. O 
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O assumir da "ideologia" 
"Então mas este não é um Governo de es-

querda7. respondeu a um jornalista quando 

questionada sobre se a versão da Lei de Ba-

ses da Saúde aprovada em Conselho de Mi-

nistros seria uma viragem à esquerda peran-

te a proposta de Maria de Belém. 

A guerra com os privados por causa da ADSE 
A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada 

ameaça com o cancelamento das convenções com 

a ADSE. depois de esta ter exigido 38 milhões de eu-

ros por excessos de faturação. Este promete ser um 

braço de ferro difícil de resolver porque os privados 

querem que o Governo desista deste valor. 

O recuo imposto por Costa 
A aprovação da Lei de Bases da Saúde 

foi complicada internamente. O Ex-

presso escreveu que António Costa 

mandou o documento. com  as altera-

ções que Marta Temido tinha feito, de 

volta à secretária da ministra no dia em v, 

que deveria ser aprovado em Conse-

lho de Ministros. A versão da ministra 

limitava a ação de privados e do setor 

social da prestação de cuidados en-

quadrados peb SNS. Costa quis deixar 

essa porta aberta. Manda quem pode. 

A critica interna 
O presidente da Câmara de Gaia. Vítor Rodrigues, 

um socialista, não foi brando nos termos que usou 

na TSF acerca da forma como a ministra tratou a 

greve dos enfermeiros: com "um misto de despren-

dimento com arrogância". Acrescentou ainda que 

"tinha de haver aqui um papel ativo' para a ter evita-

do, que a ministra não quis assumir. 

As greves 
Apesar de ter anunciado que vai negociar com os enfer-

meiros, a classe não desiste da luta. A greve nos blocos 

operatórios continua de 14 de janeiro a 28 de fevereiro. 

E há uma greve nacional de quatro dias em janeiro con-

vocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. 

A defesa da exclusividade 
"Investimos. por exemplo, na 

formação de um médico, du-
rante seis, sete anos e no dia a 

seguir não o retemos", lamenta 
Marta Temido, que admite 

criar um "pacto de permanên-
cia" e "carreiras compensado-

ras e aliciantes' para assegurar 
exclusividade no SNS. 

A polémica dos 500 euros 
Disse (e reafirma) que na noite de 
Natal só havia um anestesista dispo-

nível para trabalhar na Maternidade 

Alfredo da Costa por 500 eu-

ros/hora. Uma afirmação contestada 

pela Ordem dos Médicos. 

MARGARIDA DAVIM 
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Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, Público 

"O Governo deu uma prenda de 371 milhões de euros 
aos patrões, por não ter passado o salário mínimo 
para os 635 euros no setor privado. Assim, é evidente 
que a conflitualidade vai aumentar" 

Pedro Mota Soares 
"O CDS apresenta-se como 
a única alternativa ao PS" 
Deputado do CDS/PP, Público 

o 
Jorge Pires 
'Assistimos a uma política 
que, ao contrário do que 
o primeiro-ministro afirma. 
dificulta a vida das pessoas. 
nomeadamente quando 
se desinveste nos 
serviços públicos" 
Comissão Política do PCP. 
Correio da Manhã 

Francisca Van Dunem 
"Não há sobrelotação das 
cadeias, mas um ou outro 
estabelecimento com 
sobrelotação temporária" 
Ministra da Justiça, Diário de Notícias 

6' 
Felipe VI 
"A convivência é o maior 
património dos espanhóis" 
Rei de Espanha, no seu discurso de Natal, 
no qual se referiu à Catalunha. El País 

João Gomes Cravinho 
"Este contrato é uma espécie 
de Cabo Bojador" 
Ministro da Defesa, sobre a revisão do sub-
marino Arpão na Base Naval do Alfeite, que vai 
custar 29 milhões de euros. Correio da Manhã 

Luis Nazaré 
"A saída do Reino Unido 
é um soco no estômago 
desta triste União, 
minada pela descrença, 
roída pelo populismo" 
Economista. Jornal de Negócios 

(179 
Clara de Sousa 
"Já recebi 
muitos galanteios. 
tentativas de avan-
ços. mas nunca 
assédio de colegas 
ou chefias. Quan-
do o assédio é 
mesmo á séria. 
isso é o pior que 
há. É nojento" 
Jornalista, 
Nova Gente 

António Bento 
"Há pessoas que levam 
um sem-abrigo para 
casa como levam um 
cão ou um gato" 
Chefe do serviço de psiquiatria do Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. / 

o 
Fontainhas Fernandes 
"Temos de alargar a base 
de recrutamento, já que mais 
de metade dos jovens com 
18 anos não concorre ao 
ensino superior" 
Presidente do Conselho 
de Reitores das Universidades 
Portuguesas, Público 

12! 
Fred Ferreira 
"Rock'n'roll é fazer 
o que gostas, ter filhos. 

dormir em casa" 
Músico, Diário de Notícias 

Bruno Fernandes 
'As pessoas que me 
chamam de mercenário 
e de Judas podem 
continuar a fazê-lo porque 

são coisas que me passam 
completamente ao lado" 
Futebolista do Sporting, A Bola Raquel Strada, atriz e blogger, RTP 

"Só pus sutiã hoje porque 
vinha aqui. Mas acho que 
nem trouxe o sutiã certo, 
porque notei que estava 
com frio" 
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P R Ó X I M O S  C A P Í T U L O S

Num ano que ficará marcado por eleições, diversas classes 
profissionais endurecem a luta laboral. Mário Nogueira 
anunciou, na semana passada, que os professores, embalados 
pelo veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao decreto que previa a 
contabilização parcial do tempo de serviço, iriam esta quinta- 
-feira bater à porta do Ministério da Educação para mostrar 
ao Governo que pretendem voltar o quanto antes à mesa das 
negociações. E à Direção-Geral da Administração e do Emprego 
Público (DGAEP) chegou também um pré-aviso de greve, que 
implica a paralisação dos docentes do Básico e do Secundário  
e ainda dos educadores de infância, a estender-se até dia 11. 
Em protesto contra o novo estatuto dos magistrados, os juízes 
voltam a parar no dia 23 (e repetem a dose em dias isolados 
em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e setembro) e os 
funcionários judiciais interrompem a atividade pouco antes, de 
7 a 11 deste mês. Os trabalhadores dos hospitais com estatuto 
de entidades públicas empresariais vão continuar uma greve 
que dura desde o início de dezembro e pode prolongar-se 

até abril, ao passo que os enfermeiros 
retomam a luta a partir de dia 14. 
Os oficiais de justiça vão prolongar 
as paralisações até 4 de outubro, 
enquanto o Corpo da Guarda Prisional 
permanecerá em greve até domingo, 6. 
Em serviços como a inspeção das pescas 
e serviços marítimos, as reivindicações 
vão continuar a gerar paralisações entre 
este mês e março, e nalguns setores  
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  
não se trabalha entre 19 e 27 deste mês. 
Nos Registos e Notariado, abril, maio  
e agosto serão os meses de chumbo.  
Tem a palavra o Governo. O.L.O.

 G R E V E S 

Prepare-se: a luta continua
Professores, enfermeiros, juízes, oficiais de justiça 
e guardas prisionais anseiam por cedências do 
Governo e as paralisações serão muitas já este mês

“2019 VAI 
SER UM ANO 

QUENTINHO! NÓS 
NÃO FAZEMOS 

BLUFF”
ARMÉNIO CARLOS 

Secretário-geral  
da CGTP, em 

entrevista à VISÃO, 
em novembro

Nível de 
contestação ao 

Governo socialista 
aumentou  
em 2018

:
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I N B O X

C H O Q U E  F R O N T A L

F R A S E  D A  S E M A N A

Para voar, 
tens de 
ter uma 

superfície 
sólida para 

descolar. 
Gosto disso na 
Mary Poppins: 
prática, mas 

mágica
EMILY BLUNT 

Atriz, interpreta o papel principal no filme  
da Disney O Regresso de Mary Poppins,  
dirigido por Rob Marshall e que acaba  

de estrear-se em Portugal

O que o Pai Natal 
me deu neste 
ano não cabe 

em nenhum dos 
sapatinhos que 

deixei na chaminé
CRISTINA FERREIRA 

A apresentadora, agora na SIC, vai 
iniciar o seu aguardado Programa 

da Cristina, a 7 de janeiro

Saltou a panela 
de pressão. Claro 
que haverá mais 
conflitualidade  

em 2019
ARMÉNIO CARLOS 

O secretário-geral da CGTP prevê  
o endurecimento da luta sindical em ano 
eleitoral. A onda de greves já começou 
no final de 2018, e o primeiro desafio do 

Governo será negociar com a Fenprof

O inimigo principal  
do PCP sempre foi  
o PS, mesmo com  

a Geringonça
JOÃO PROENÇA 

O ex-secretário-geral da UGT, 
foi um dos poucos socialistas 
que se opuseram aos acordos 
celebrados, em dezembro de 
2015, entre o PS e os partidos  
à esquerda, para a formação  

do Governo

O que é que vocês, 
grávidas, fazem para 
aliviar as dores nas 

costas? Estou mesmo 
a passar mal...

RITA PEREIRA 
A atriz e apresentadora espera 

o primeiro filho e tem partilhado 
e comentado vídeos da sua 
gravidez, que se aproxima  

do final

É um mito de Natal
ORDEM DOS MÉDICOS 

A estrutura representativa dos 
clínicos exigiu ver os documentos 

em que esteja escrito que, 
conforme disse a ministra da 
Saúde, tivessem sido pedidos 

“500 euros à hora” para contratar 
um segundo anestesista para  

a Maternidade Alfredo da Costa, 
durante o período natalício

Temos de 
continuar  

a investir na 
qualidade dos 

serviços públicos, 
como o SNS

ANTÓNIO COSTA 
Primeiro-ministro, 

durante a mensagem 
de Natal aos 
portugueses

No SNS, vão-se 
acumulando 
polémicas, 
ineficácias 
e a falta de 

investimento

RUI RIO 
Presidente do PSD, 

durante a mensagem 
de Natal aos 
portugueses

M O D É S T I A  À  P A R T E

Fontes: Observador, Público, dailycristina.com, RTP3 e The Straits Times
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