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OPINIÃO 

Parece anedota 

RICARDO FERRAZ 
Economista e Prof. do Ensino Superior 

Na sua mensagem de Natal, o 
primeiro-ministro, António 
Costa, afirmou que "temos de 
continuar a investir na qualidade 
dos serviços públicos", dando 
como um dos exemplos o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). Conti-
nuar a investir?! Parece anedota. 

Desde logo, as estatísticas do 
INE demonstram que no conjun-
to dos anos de 2016 e 2017, o to-
tal do investimento público caiu 
16% face ao período anterior de  

2014 e 2015. Como referi num 
artigo publicado há um mês, Por-
tugal tem o segundo menor in-
vestimento do Estado em per-
centagem do PIB dos 28 países da 
União Europeia. 

Por este, ou por aquele motivo, 
sabe-se que têm sido adiadas 
obras imprescindíveis em vários 
sectores. E caso para perguntar: 
como se pode criticar o governo 
anterior quando hoje, numa con-
juntura mais favorável, até se in-
veste menos? Mas foquemo-nos 
no caso concreto da Saúde. 

Uma análise às finanças públi-
cas permite constatar que no con-
junto de 2016 e 2017, os investi-
mentos no SNS caíram 18% face a 
2014 e 2015. Recordo ainda que 
há uns dias Adalberto Campos 
Fernandes veio precisamente 
afirmar que o maior problema do 
SNS "é a falta de investimento em 
infraestruturas e equipamentos". 

Mas o que esteve então Adal-
berto a fazer nestes últimos três 
anos, enquanto ministro da Saú-
de, no Governo de António Cos-
ta? Será que este serviço — que é 
fundamental para a vida dos ci-
dadãos —, tem merecido a devida 
atenção por parte dos nossos de-
cisores políticos? 

A realidade é que, ao passo que 
a arrecadação fiscal vai batendo 
recordes, os serviços públicos 
vão-se degradando. Isto é, não 
obstante estarmos hoje a pagar 
mais impostos, aquilo que o Esta-
do nos disponibiliza é de pior 
qualidade. E naturalmente que 
isto não contribui para a melho-
ria das condições de vida dos 
portugueses. É tempo de fazer 
mais e melhor. Esperemos que 
2019 traga bons ventos. • 

O autor escreve de acordo 
com a antiga ortografia. 
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PLASMA PORTUGUÊS 

Os hospitais vão receber, no início deste ano, os primeiros medicamentos derivados do plasma recolhido em Portugal 

Ainda não satisfazem 
as necessidades do País 
D João Paulo Almeida e Sousa, 
presidente do Instituto Portu-
guês do Sangue e da Trans-
plantação, explica que os me-
dicamentos agora obtidos 
"não satisfazem as necessida-
des universais do País", por-
que Portugal não tem escala 
"em termos de volume de co-
lheitas a nível nacional". 

Oito milhões para 
vários medicamentos 
G O Centro Hospitalar Uni-
versitário de Lisboa Norte 
(CHULN), ao qual pertence 
o Santa Maria, adquiriu para 
2019, segundo o portal da 
contratação pública, vários 
remédios para o tratamento 
do VIH, do foro oncológico, 
entre outras doenças. Foram 
gastos mais de oito milhões. 

Novos remédios custam 
cerca de cinco milhões 
CONCURSO O  Octapharma ganhou concurso para transformar o plasma recolhido em Portugal 

SOMA TRIGUEIRA° 

O
s medicamentos deriva-
dos do plasma, que o Ins-
tituto Português do San - 

gue e da Transplantação (IPST) 
vai fornecer já no início deste 
ano e pela primeira vez aos hos-
pitais, custaram cerca de cinco 
milhões de ouros. 

O concurso de transformação 
de plasma resultante das dádi-
vas de sangue em Portugal, 
aberto em 2015, foi ganho em 
2017 pela farmacêutica Oc-
tapharma. A empresa está a ser 
investigada pelo Ministério Pú- 

PORMENORES 

Três remédios derivados 
O plasma português foi aprovei-
tado para produzir medicamen-
tos de maior consumo nacional 
- albumina humana, imunoglo-
bulina humana e fator VIII. 

Aplicação em doentes 
A albumina é usada no trata-
mento de queimados, as imuno-
globulinas em doentes com 
VIH/Sida, doenças autoimunes 
e os fatores de coagulação. 

blico por suspeitas de, junta 
mente com o antigo presidente 
da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
Luís Cunha Ribeiro, terem 
montado um 
esquema que 
permitiu à 
Octapharma 
ter o mono 
pólio do fornecimento de pias-
ma ao SNS. Em causa estão 
contratos na ordem dos 137 mi-
lhões de euros 

Ao CM, o presidente do IPST, 
João Paulo Almeida e Sousa, ex -  

plica que os primeiros remédios 
derivados do plasma português 
resultaram de "um concurso de 
diálogo concorrencial", que 
permite poupar dois milhões de 

curas. "Foram 
utilizados 
mais de 30 mil 
litros de plas-
ma ", refere o 

responsável, sublinhando que 
já está a ser preparado um novo 
concurso para transformar 50 
mil litros de plasma. Desta vez 
será usado também plasma re-
colhido pelos hospitais. 

PRESIDENTE DO IPST 
DIZ QUE MEDIDA PERMITE 
POUPAR DOIS MILHÕES 
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Socialistas distribuíram panfletos aos utentes que se dirigiram ontem aos serviços dos CTT no largo do Carmo 

FARO. PROTESTO NO LARGO 00 CARMO 

Socialistas apelam 
a boicote ao banco CTT 
QUEIXAS O  Concelhia do PS diz que os principais serviços dos correios estão a ser afetados 
FECHO O  Encerramento de balcões leva a que as alternativas ponham em causa a privacidade 

TIAGO GRIFF 

O
PS Faro organizou ontem 
um protesto no largo do 
Carmo, na capital algar - 

via, para apelar ao boicote ao 
serviço bancário dos CTT, que 
acredita que está a retirar re-
cursos ao que deveriam ser os 
serviços principais dos correios 
- como o atendimento aos 
utentes - e que tem levado ao 
encerramento de postos não só 
no concelho, como também em 
todo o território nacional. 

"Fecham os balcões postais 

UTENTES IDOSOS ACHAM 
INADMISSÍVEL O FECHO 
DE SERVIÇOS DOS CTT 

para obrigar a que haja filas 
onde têm o banco para conse-
guirem arranjar clientes bancá-
rios. Ou seja, o banco CTT é via-
bilizado à custa das pessoas que 
estão à espera de serviço pos-
tal", lamentou ao CM Paulo Ne-
ves, do PS Faro, que entregou 
panfletos a alertar para o pro-
blema aos utentes que estive-
ram ontem a usar os serviços 
dos CTT no largo do Carmo. 

Outra preocupação dos socia-
listas é o encerramento de pos- 

tos do concelho, nomeada-
mente em Santa Bárbara de Ne-
xe e em Estoi, que obriga a al-
ternativas caricatas e sem a 
mesma qualidade: "Há serviços 
dos CTT que estão a ser feitos em 
mercearias e juntas de fregue-
sia. Por exemplo, toda a gente 
na mercearia sabe a quem pago,  

se sou intimado, ou que cartas 
envio e a quem... Nestas situa-
ções está em causa a privacida-
de das pessoas, um valor consa-
grado na Constituição da Repú - 
blica Portuguesa", denuncia 
ainda Paulo Neves. 

"Num período civilizado em 
que estamos eu não consigo  

conceber que se fechem este 
tipo de serviços. É inadmissível. 
Estamos pior do que no tempo 
do Salazar", disse ao CM Cons-
tantino Pina, de 83 anos, um 
dos utentes dos CTT. 

Para Paulo Neves, "o Governo 
terá de intervir, eventualmen-
te, para pôr ordem nos CTT". s 

Página 3



A4

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 16,55 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78402300 04-01-2019

ARS Norte já formalizou o fim do contrato com a José de Mello Saúde 

OUTRAS PPP 

Cascais 
O contrato com o 
grupo Lusíadas expi-
rou no final do ano, 
mas foi prorrogado 
por um máximo de 
três anos até estar 
concluído o concur-
so público interna-
cional, que ainda não 
avançou. Se nenhu-
ma proposta respon-
der às exigências, o 
hospital pode rever-
ter para o SNS. 

V. Franca e Loures 
O contrato do Hospi-
tal de Vila Franca de 
Xira (José Mello Saú-
de) termina a 31 de 
maio de 2021 e o do 
Hospital de Loures 
(Luz Saúde) a 18 de 
janeiro de 2022. Foi 
criada uma equipa de 
projeto para avaliar 
as duas PPP e sugerir 
o modelo a seguir. 

PCP e BE contra anúncio 
de nova PPP em Braga 
Bloco chama ministra à Comissão de Saúde para explicar contradições. 
Hospital terá gestão pública a partir de 1 de setembro, mas será transitório 

Inês Schreek 
ines@jn.pt  

SAÚDE  A partir de 1 de se-
tembro, o Hospital de Braga, 
gerido em regime de parce-
ria público-privada (PPP), 
vai passar a ter uma gestão 
pública temporária, até que 
se conclua o concurso públi-
co internacional para uma 
nova PPP. O PCP diz que o 
Governo está a tomar uma 
"má decisão", o Bloco de Es-
querda diz que é "péssima" 
e apresentou um requeri-
mento para que a ministra 
da Saúde esclareça o que dis-
se e a contradição face ao 
que está na proposta da Lei 
de Bases da Saúde do PS. 

Em dezembro, no final de 
uma audição na Comissão 
de Saúde, a ministra da Saú-
de disse aos jornalistas que 
o Hospital de Braga deveria 
passar para a esfera pública 
por indisponibilidade do 
atual gestor em prolongar o 
contrato nas condições 
atuais. Ao não referir tratar-
-se de uma situação transi-
tória, ficou a ideia de que a 
reversão seria definitiva. 

O Bloco de Esquerda e 
PCP, ideologicamente con-
tra as PPP, aplaudiram de 
imediato. Mas afinal a re-
versão será só por alguns 
anos, aqueles que demorar 
a conclusão do concurso pú-
blico internacional, que ain-
da não foi lançado. 

O "Jornal de Negócios" 
avançou ontem que o Mi-
nistério da Saúde, através da 
Administração Regional de 
Saúde do Norte (ARSN), já 
formalizou o fim do contra-
to com a entidade gestora 
do Hospital de Braga, a José 
de Mello Saúde (JMS). 

"O processo de reversão 
para a esfera pública da ges-
tão do Hospital de Braga tor-
nou-se inevitável", afirmou 
a ARSN, adiantando que 
está em desenvolvimento o 
caderno de encargos para o 
lançamento do concurso 
para uma nova PPP. En-
quanto isso, acrescenta, tra-
balhará com a tutela e a 
"equipa gestora do Hospital 
de Braga na preparação con-
junta do processo de rever-
são, de modo a que, em 31 
de agosto de 2019, as ques- 

tões relacionadas com a 
transição fiquem concluí-
das". 

O JN questionou a ARSN 
sobre se é possível concluir 
um processo de reversão em 
menos de oito meses e asse-
gurar que não haverá insta-
bilidade na prestação de cui-
dados a partir de setembro, 
mas não obteve resposta a 
esta questão. 

O divórcio acontece por-
que o parceiro privado não 
está disponível para prorro-
gar o contrato nas condições 
atuais e porque o Estado se 
recusa a pagar mais do que o 
que está acordado. 

PAGAMENTOS CANCELADOS 
Num comunicado enviado 
ontem, a JMS afirma que é 
"insustentável" continuar a 
assumir integralmente os 
custos do tratamento de 
doentes com HIV, esclerose 
múltipla e hepatite C, refe-
rindo que o valor poderia 
chegar aos 50 milhões de 
euros até ao final do prolon-
gamento do contrato. 

Estes financiamentos fo-
ram cancelados em 2016 (o 
da hepatite C foi mais re-
centemente) porque a 
ARSN entende que estão 
contemplados no perfil as-
sistencial do hospital, nos 
termos do respetivo contra-
to de gestão. A questão está 
a ser dirimida em sede de 
tribunal arbitrai. 

"É uma péssima opção por 
parte do Governo e é uma 
enorme contradição do PS 
com o que pretende que seja 
a sua Lei de Bases", afirmou, 
ao JN, Moisés Ferreira. O 
deputado do Bloco de Es-
querda contava entregar 
ainda ontem um requeri-
mento para ouvir a ministra 
na Comissão de Saúde. 

A deputada do PCP Carla 
Cruz lamenta que as dúvi-
das que levantou após as de-
clarações da ministra sobre 
a reversão ser definitiva 
para a gestão pública, se te-
nham confirmado. "É uma 
má decisão, da qual o PCP se 
distancia", afirmou. v 
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Governo vai 
apresentar 
plano para 
o Brexit 

Acordo com UE pode 
ser rejeitado e causar 
salda desordenada 

DIPLOMACIA  O Governo 
português vai divulgar este 
mês um plano de contin-
gência no caso de um Brexit 
sem acordo. 

"Temos trabalhado no pla-
no de preparação para o Bre-
xit, que tem uma compo-
nente no caso de uma saída 
ordenada do Reino Unido 
com acordo, e tem uma 
componente de contingên-
cia, se a saída for feita sem 
acordo", disse o ministro 
dos Negócios Estrangeiros. 
Augusto Santos Silva recor-
dou que a Comissão Euro-
peia já divulgou em dezem-
bro um plano de contingên-
cia com as medidas a adotar 
a nível europeu, em parti-
cular nas áreas de circulação 
de pessoas, transportes e 
serviços financeiros. 

RESIDENTES GARANTIDOS 
O Parlamento britãnico pre-
para-se para discutir e votar 
o acordo do Brexit negocia-
do entre Londres e a União 
Europeia, havendo a possi-
bilidade de rejeição do tex-
to e de uma eventual saída 
desordenada a 29 de março. 
"Se essa votação chumbar o 
acordo, Portugal tomará pú-
blico o seu plano de contin-
gência para o cenário de saí-
da sem acordo; ou se o pro-
cesso britãnico se arrastar, 
teremos de tomar público o 
nosso plano de contingên-
cia. Diria que no mês de ja-
neiro o plano de contingên-
cia nacional será também 
público", acrescentou o mi-
nistro. Santos Silva revelou 
ainda que já foi preparada 
uma campanha dirigida aos 
cidadãos britânicos residen-
tes em Portugal e destinada 
a "salvaguardar" os seus di-
reitos no pós-Brexit. Quan-
to aos portugueses no Rei-
no Unido, o ministro recor-
dou que Portugal, logo em 
2016, ativou "o processo 
para obter todas as garantias 
para os portugueses que re-
sidem no Reino Unido", 
que foram "garantidas" 
num processo que "está a 
decorrer normalmente". • Página 5
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Mais de 
meio milhão 
de utentes 
atendidos no 
S. Sebastião 

Hospital feirense 
comemora hoje 
20.° aniversário 

FEIRA  O Hospital S. Sebas-
tião comemora hoje 20 
anos, período durante o 
qual atendeu mais de meio 
milhão de utentes (estão 
registados na base de dados 
570 mil) . A data é assinala-
da com visitas da secretária 
de Estado da Saúde, Raquel 
Duarte, e do bispo do Por-
to, D. Manuel Linda. 

Desde a abertura, o S. Se-
bastião, hoje integrado no 
Centro Hospitalar de Entre 
Douro e Vouga (CHEDV), 
com as unidades de S. João 
da Madeira e de Oliveira de 
Azeméis, registou 386 900 
internamentos, foram 
atendidos mais de 2,900 
milhões de episódios de ur-
gência, 3,9 milhões de con-
sultas e 281 500 cirurgias. 
"20 anos após o nasci-

mento do Hospital S. Se-
bastião, continuamos a 
construir momentos feli-
zes, que simbolizam o reto-
mar do espírito vanguardis-
ta e inovador de todos 
aqueles que contribuíram 
para a sua criação", afirmou 
Miguel Paiva, presidente 
do conselho de administra-
ção do CHEDV. 

"UMA REFERÊNCIA" 
"Mesmo perante as adver-
sidades, esta instituição 
cresceu, inovou, e hoje é 
uma referência nas áreas de 
Ortopedia, Cirurgia, Saúde 
Mental, Medicina Física e 
Reabilitação, entre muitas 
outras", acrescentou. "O 
nosso desafio é manter o 
CHEDV um dos melhores 
hospitais do país, ser uma 
referência nacional na ges-
tão e assistência", disse. 

O aniversário conta, pelas 
11 horas, coma presença do 
bispo do Porto, D Manuel 
Linda. Às 12.30, chega a se-
cretária de Estado da Saú-
de, Raquel Duarte. Segue-
-se uma sessão evocativa e 
apresentação dos vários 
serviços do hospital. •  3.12. Página 6
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17" 

MAIS 

.1 /77 UjJ 
mil empresas 
O regime alargado de 
descontos nas porta-
gens, para o interior do 
país, poderá chegar ás 
cerca de 240 mil empre-
sas que tem sede nos 
territórios de baixa den-
sidade. 

milhões de euros 
O Governo prevê que o 
Regime de Redução das 
Portagens para o Inte-
rior custe sete milhões 
de euros (o valor certo 
dependerá do número 
de veículos que adiram). 
Para as empresas, está 
calculado um benefício 
de 12 milhões. 

Autoestradas 
Abrangidas pelo desconto Que passam a estar 
em vigor desde 2016 abrangidas pelo desconto 

A4 Túnel do Marão + Transmontana 

A28 Douro 

A24 Interior Norte 

A25 Beiras 
Litoral e Alta 

A13/A13-1 
Pinhal Interior 

   

   

  

— A23 Beira Interior 
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DETALHES 

QUEM PODE RECEBER 
O REGIME ALARGADO 
São elegíveis as empresas 
que acumulem três carac-
terísticas: terem sede nos 
chamados territórios de 
baixa densidade, mais de 
metade dos seus trabalha-
dores efetivos viverem 
nesses territórios e não te-
nham dívidas ao Estado. 

É OBRIGATÓRIO 
TER VIA VERDE 
Para beneficiar tanto do re-
gime-base quanto do alar-
gado, os veículos têm de 
ter um dispositivo eletró-
nico de pagamento de por-
tagem, ou seja, a Via Verde. 

QUAIS SÃO OS PRAZOS 
As empresas que queiram 
aceder ao regime alargado 
têm até ao dia 31 de março 
para se inscreverem junto 
do Instituto dos Transpor-
tes e da Mobilidade. Se au-
torizado, terão direito ao 
desconto desde o dia 1. 

AUMENTOS 

Taxas mais altas 
em 20 das 22 
autoestradas 

Na mesma data em que 
os veículos de mercado-
rias passam a pagar me-
nos nas autoestradas do 
interior (i de janeiro), é 
aplicado o aumento 
anual do valor das por-
tagens. Dos cerca de soo 
lanços de autoestrada, o 
preço subiu em lu, ou 
seja, em 22%. Mas esses 
lanços estão em quase 
todas as autoestradas do 
país. Das 22 vias, só duas 
não tiveram qualquer 
variação de custo: a A4 e 
A13-1, precisamente 
duas das abrangidas 
pelo regime que será 
hoje anunciado. 

Simulação de portagem a pagar na A25 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

25€ 20,6€ 

Veículos de mercadorias 

Classes 2, 3 e 4, 
com sede em todo o país 

Classes 1, 2, 3 e 4, 
com sede no interior 
(m 1 MIN,STÉ RIO DO PLANEAMENTO 

7,4€ 25€ 20,6€ 

Preço em 2018 Preço em 2019 

Desconto em portagens pode 
chegar a 64% para veículos 
de mercadorias do interior 
Benefício máximo 
só é dado a pesados 
de empresas situadas 
em territórios de 
baixa densidade 
que circulem à noite 
ou ao fim de semana 

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt  

AUTOESTRADAS Os veículos de 
mercadorias das 240 mil empre-
sas situadas nas regiões de baixa 
densidade vão ter um desconto 
máximo de 64% no preço das por-
tagens de sete autoestradas. O Re-
gime de Redução das Portagens 
para o Interior aplica-se desde o 
passado dia 1 - o mesmo dia em 
que entraram em vigor aumentos 
em 20 das 22 autoestradas. 

As regras aprovadas no final de 
2018 criam dois sistemas. O regi-
me-base aplica-se a todos os pe-
sados de mercadorias que circu-
lem nas sete autoestradas e pre-
vê um desconto de 17% (de dia) 
ou 28% (à noite e ao fim de sema-
na e feriados). Para estes veícu-
los, o desconto aplicou-se desde 
o dial, de forma automática, a to-
dos os veículos que já pagavam 
menos portagens desde agosto de 
2016, esclareceu fonte oficial do 
Ministério do Equipamento. 

Em segundo lugar, o regime 
alargado abrange tanto ligeiros 
quanto pesados de mercadorias, 
mas só de empresas dos territó-
rios de baixa densidade. O des-
conto acumula-se com o do regi-
me-base, pelo que sobe para 47% 
no período diurno ou 64% no 
noturno. Note-se que os ligeiros 
de mercadorias só têm acesso a 
este regime, pelo que têm direi-
to apenas a um desconto de 25% 
sobre o valor original da porta-
gem. 

MAIS DUAS AUTOESTRADAS 
Além de aumentar o valor dos des-
contos e de criar um novo benefi-
cio para as empresas dos territó-
rios de baixa densidade, o regime 
abrange mais duas autoestradas: a 
A28 (Douro) e a A13 / A13-1 (Pi-
nhal Interior) somam-se à A4 
(Transmontana e Túnel do Ma-
rão), A22 (Algarve), A23 (Beira In- 

terior), A24 (Interior Norte) e A 25 
(Beiras Litoral e Alta). 

Aos descontos agora anunciados 
somam-se os 15% (dia) ou 30% 
(noite e fins de semana) que já se 
aplicam desde agosto de 2016, mas 
com um limite: a União Europeia 
proíbe ajudas de Estado acima de 
100 mil euros em três anos para 
transportes rodoviários e de 200 
mil para outros setores. 

Os novos valores de portagem já 
se aplicam, de forma automática, 
a todos os pesados de mercadorias 
desde o passado dia 1, mas as em-
presas do interior do país que quei- 

ram beneficiar do regime alargado 
terão de se inscrever junto do Ins-
tituto da Mobilidade e dos Trans-
portes (IMT) até 31de março, pro-
vando que têm a sua atividade 
concentrada no interior do país e 
que não têm dívidas à Segurança 
Social e ao Fisco. 

O regime foi anunciado no verão 
do ano passado e formalizado em 
portaria a 19 de dezembro. Será 
hoje apresentado em Mangualde 
pelo ministro do Planeamento, 
Pedro Marques, e pelo secretário 
de Estado da Valorização do Inte-
rior, João Paulo Catarino. • 
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Goucha debaixo 
de fogo após 
entrevistar 
defensor 
de Salazar F.37 

Jornal de Notícias 

Vara pode 
ser salvo por 
incidente 
processual 

Arguido 
invoca questão 
suscetível de 
anular o caso P. 12 

tELOS  41.trk' 

M VIDA 
PW 'Rifl RiP&i .- 

ROMP4 illIUMPR3S 
MS MULAS. 

P  Utak*" 
KOPISALII 

'tona apaga a luz 
as manté 

• 

Treinador pede para s 
depois da derrota n 
garve. Tem propost 
• 'onária do Al Nass 

Vieira aposta em Jesus. 
Vítor Pereira e Luís Castro 
ambém estão no radar P. 4 e 

e 

o 

Aves 04 F. C. Porto 
L'eefinaç 40 e 41 

ragão 
á salto 
a frente 

Leão vence 
Belenenses 
e sobe ao 
2.° lugar P. 42 e 43 

jn.pt  Diário. Ano 131. N.° 217. Preço: 1,50€ Sexta-feira 4 de janeiro de 2019 Diretor: Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Portagens 
Desconto 
de 64% para 
camiões que 
circularem 
à noite 

Atestar depósito 
este ano fica 
até 240 euros 
mais barato 

As ligações 
de Carlos 
Alexandre 
a Orlando 
Figueira 

"Superjuiz" tem 
convite do partido 
Nós, Cidadãos! para 
as eleições europeias 

JUSTIÇA  Carlos Alexandre e 
o procurador Orlando Fi-
gueira coincidiram no pro-
cesso dos Vistos Gold. Espe-
cialistas defendem que liga-
ções de amizade deviam ter 
motivado pedido de escusa 
do "superjuiz", que ontem 
se mostrou "honrado" com 
convite para a política. P. 8 

Poupança será de 115 euros Analistas acreditam que 
nos veículos a gasóleo não haverá oscilação no valor 
e o dobro na gasolina do crude em 2019 Pagina 6 

Benefícios 
concedidos nas 
autoestradas 
do interior P. 21 

Setúbal 
Caos na 
Urge' neia 
fez esgotar 
oxigénio 
Doentes nos 
corredores por 
falta de camas P.24 
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SEGMENTO COMERCIAL 

Investimento de 
três mil milhões no ano 
passado em Portugal 
Dados da Cushman & Wakefield apontam para um recorde histórico no imobiliário comercial em 
Portugal, num ano considerado "sensacional a todos os níveis". A consultora cresceu 50% face a 2017. 

ERIC VAN LEUVEN 
Diretor-geral da Cushman 
& Wakefield em Portugal 

"O imobiliário sempre foi 
o sítio preferido do Governo 
para ir buscar impostos". 

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jomaieconomico.pt  

O investimento no mercado imobi-
liário comercial atingiu um novo 
recorde histórico no ano de 2018, 
ao registar um volume de fecho de 
cerca de três mil milhões de euros, 
numa subida de 33% em relação ao 
último ano. 

Os números do mercado foram 
divulgados ontem pela consultora 
imobiliária Cushman & Wakefield 
(C&W), numa apresentação em que 
estviram presentes, o diretor-geral 
em Portugal, Eric van Leuven, e 
Paulo Sarmento, diretor da área de 
investimento. Estes três mil mi-
lhões de euros apresentados pela 
C&W são diferentes dos 3,3 mil mi- 

lhões que haviam sido apresentados 
na véspera pela consultora JLL. 
Paulo Sarmento explicou que esta 
diferença se deve ao facto da JLL ter 
incluído o "portefólio da Fidelidade" 
que contempla imóveis residen-
ciais", ressalvando que "fazendo-o, 
teríamos de incluir outros portefó-
lios semelhantes". 

Para o diretor-geral, da Cushman 
& Wakefield, Eric van Leuven, "o 
ano para o [mercado] imobiliário 
foi sensacional a todos os níveis". 
No setor dos escritórios, as estima-
tivas do fecho do ano passado apon-
tam para mais de 200 mil metros 
quadrados, e pode assim ser ultra-
passado o valor de 2008, (máximo 
histórico até à data), quando foram 
transacionado 233 mil metros qua-
drados de espaços. 

Na área do retalho, foram ar-
rendadas cerca de 650 lojas em 
2018, totalizando uma área supe-
rior a 220.000 metros quadrados. 
Em relação à hotelaria, o ano de 
2018 trouxe 50 novos projetos ho-
teleiros, com mais de três mil uni-
dades de alojamento, a maioria em 
hotéis de 4 e 5 estrelas, 30% e 31%, 
respetivamente. Até 2023, já estão 
identificados mais de 170 novos 
projetos de hotelaria em Portugal, 
com uma capacidade global acima 
das 15 mil unidades de alojamento. 
Eric van Leuven mostra-se "opti-
mista" quanto às previsões do 
novo ano "ainda que possivelmen-
te a preços um pouco mais mode-
rados". 

Questionado pelo Jornal Econó-
mica sobre a existência de uma 'bo- 

lha' imobiliária na área comercial, o 
diretor da C&W nega, já que "as 
rendas são relativamente baixas, 
quando comparado historicamente, 
como com outras cidades de países 
europeus". Eric van Leuven subli-
nha que "ao contrário de há 10 anos 
atrás quando havia 'bolha"; hoje, "a 
banca aprendeu a sua lição" e "em-
presta com mais dificuldade, crité-
rio e escrutínio, com valores mais 
baixos e prudentes". 

Sobre o mercado residencial, o 
diretor-geral da C&W pensa que 
"há uma certa especulação, na medi-
da em que facilmente um valor refe-
rido na imprensa para um aparta-
mento no melhor sítio da cidade ra-
pidamente se torna a bitola para o 
resto". 

Um dos maiores factores que 
pode vir a prejudicar o mercado 
imobiliário e o seu investidor é a 
instabilidade fiscal, principalmente 
para "quem vem de fora, porque o 
nacional não tem hipótese", afirma 
Eric van Leuven, até porque o in-
vestidor "nacional, em princípio, 
tem que investir neste mercado 
porque é onde está e conhece, en-
quanto o internacional tem um 
mundo inteiro para investir". 

Até porque, apesar de Portugal 
estar "na moda", ser "popular e bem 
visto, rapidamente o investidor 
muda as agulhas para outra geogra-
fia". "Isto é cíclico. Portugal está no 
topo, mas sabemos todos que vai 
deixar de estar", frisa o diretor-geral 
da C&W, que considera ser "muito 
importante garantir estabilidade, 
porque o investidor tem que saber 
com o que contar". 

Eric van Leuven explica que 
"mesmo com a fiscalidade alta que 
Portugal tem, não é razão para não 
investir, porque no fundo está refle-
tida no preço". "Se eu sei que vou 
pagar 28% de IRC, já sei que vou ter 
de incluir isso nas minhas contas, 
para saber se valeu pena investir. O 
que é péssimo é que isto anda aos 
solavancos, ou que se inventem no-
vos impostos, porque isso são sur-
presas inesperadas", defendeu o di-
retor-geral da Cushman, deixando 
também críticas ao Estado. 

"O imobiliário sempre foi o sítio 
preferido do Governo para ir buscar 
impostos", refere Eric van Leuven. 

Em relação à forma como a eco-
nomia portuguesa e os investido-
res poderão reagir a esta instabili-
dade fiscal, este responsável salien-
ta que "vai acabar por ter um efeito 
sobre o preço". 

"O problema é que quem já com-
prou com base em certos pressu-
postos, e depois de comprar eles 
mudam. Isso é o drama da instabili-
dade. Mas as pessoas adaptam-se". 
Já sobre os objetivos da Cushman & 
Wakefield para o novo ano, o dire-
tor-geral é parco em palavras. 
"Crescer exponencialmente e mais 
não digo". No ano passado, a con-
sultora registou uma subida do vo-
lume de negócios de 50% face ao 
exercício precedente. 
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TRANSPORTES 

Concurso 
para compra de 
comboios arranca 
para a semana 

Governo vai lançar o concurso público 
internacional na próxima segunda-feira. 

O concurso público internacional 
para a compra de novos comboios 
para a CP vai ser lançado na próxi-
ma segunda-feira, dia 7 de janeiro, 
durante um visita de diversos res-
ponsáveis do Governo às obras de 
melhoria e renovação da linha do 
Douro, que estão a decorrer. 

A cerimónia, prevista para esta-
ção ferroviária de Marco de Cana-
veses, contará com a presença do 
ministro do Planeamento e das In-
fraestruturas, Pedro Marques. Está 
previsto um investimento de cerca 
de 168 milhões de euros em 22 no-
vas composições - 10 elétricas e 12 
bimodo (elétricas e a diesel). 

É o fim do interregno de mais de 
duas décadas sem entrar material 
circulante novo na frota da trans-
portadora ferroviária nacional. O 
último concurso público interna-
cional para a compra de material 
circulante para a CP foi suspenso 
pelo Governo de José Sócrates de-
vido ao impacto financeiro provo-
cado pela crise internacional de 
2008. E responde a uma das últi-
mas notícias publicadas pelo Jor-
nal Económico no ano de 2018, 
alertando para o facto de este con-
curso já estar com quatro meses de 
atraso, desde que o governo auto-
rizou, em Conselho de Ministros, 
a CP a efetuar este investimento. 

Mesmo que a decisão sobre a 
compra de novo material circulan-
te seja tomada ainda durante o pre-
sente ano, a entrada em funciona-
mento destes novos comboios só 
deverá ocorrer em 2022 ou 2023. 

Na corrida ao fornecimento des-
tes comboios à CP deverão estar os 
principais grupos fabricantes de 
material circulante como os fran-
ceses da Alstom, os espanhóis da 
CAF e da Talgo, os suíços da Sa-
tedtler, os alemães da Siemens ou 
os canadianos da Bombardier, não 
estando prevista a participação 
neste concurso dos principais fa-
bricantes asiáticos. 

A compra de material circulante 
para a CP é vista pelos principais 
especialistas do setor como uma 
necessidade imperiosa no sentido 
de repor alguns dos padrões de 
qualidade de serviço e dos níveis 
de segurança aos passageiros, os 
quais se têm posicionado num ní- 

vel bastante crítico. Avarias, atra-
sos, supressões e outras falhas de 
serviço têm sido uma constante 
nos últimos anos de atividade da 
CP, devido à falta de material cir-
culante e à falta de pessoal para 
proceder à respetiva manutenção 
por parte da participada da CP 
para esse efeito - a EMEF - Empre-
sa de manutenção de Equipamen-
tos Ferroviários. Problema a que 
se aliaram as greves regulares. 

Como o Jornal Económico noti-
ciou em primeira mão, no final do 
exercício de 2017, de acordo com o 
relatório e contas da CP referente 
a esse ano, a transportadora ferro-
viária nacional tinha mais de me-
tade do seu parque de material cir-
culante inoperacional. Uma situa-
ção que se deve ter agravado no úl-
timo ano, tendo em conta a idade 
média dos comboios da empresa. 

Aliás, diversas fontes do setor, 
consideram que esta aquisição de 
22 novos comboios não irá colma-
tar todas as lacunas atuais do servi-
ço da CP. Até porque, apesar da de-
gradação dos níveis de serviço, a 
transportadora ferroviária nacio-
nal tem vindo a registar um cresci-
mento do número de passageiros 
transportados nos últimos anos. 
Outra das soluções a que as sucessi-
vas administrações da CP têm re-
corrido para suprir a falta de mate-
rial circulante é recorrer ao aluguer 
de comboios à congénere espanho-
la Renfe, uma alternativa que tem 
sido criticada por diversos gestores 
e especialistas do setor por ser ale-
gadamente pouco propiciadora de 
uma melhoria de serviço, além de 
gerar eventualmente custos adicio-
nais para a empresa pública. • 

Está previsto 
um investimento 
de 168 milhões de 
euros para a compra 
de 22 comboios 
novos, que deverão 
entrar em 
funcionamento 
entre 2022 e 2023 
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FINANÇAS PESSOAIS 

Tudo o que vai 
acontecer ao seu 
dinheiro em 2019 
O novo ano já começou e é hora de fazer as 
contas e de preparar o orçamento familiar para 
os próximos 12 meses. Saiba o que pode esperar. 

mais baixos são atualizados em 55 
RITA PAZ euros, para 635 euros. 
rpaz@jornaleconomico.pt  

O novo ano é quase sempre sinóni-
mo de aumento de preços e 2019 não 
é excepção. Rendas, portagens, 
transportes e telecomunicações estão 
entre os bens e serviços cujo preço 
aumentou em janeiro, podendo ain-
da haver mais subidas em 2019. As 
bebidas não alcoólicas com mais açú-
car também vão ser penalizadas, com 
o Orçamento do Estado a colocar 
mais taxas nestes produtos. O tabaco 
também sobe de preço e pode chegar 
a custar mais 10 cêntimos por maço. 
Contra a corrente, está o preço da 
eletricidade, que deverá sofrer uma 
descida de 3,5%. Do lado das boas 
notícias está ainda a gratuitidade dos 
manuais escolares para alunos até ao 
12° ano no ensino público, que leva-
rá a um alívio que poderá chegar aos 
400 euros por agregado familiar. 

Os salários aumentaram? 
Sim. O salário mínimo nacional au-
menta para 600 euros, beneficiando 
cerca de 750 mil trabalhadores. Já na 
Função Pública, os vencimentos  

E as pensões? 
As pensões aumentam entre 0,78% e 
1,5% já em janeiro. As pensões até 
dois Indexantes de Apoios Sociais 
(IAS), ou seja, até 870,66 euros bru-
tos, onde se indui a maioria dos pen-
sionistas, aumentam 1,5%. Além dis-
so, por via do aumento extraordiná-
rio, que em 2019 será aplicado logo 
em janeiro (e não em agosto como 
em 2018 e anos anteriores), as pen-
sões até 635 euros podem contar com 
um aumento extra que irá elevar a 
pensão, no total, até dez euros. Por 
sua vez, as pensões entre duas vezes e 
seis vezes o valor do IAS (entre 
870,66 euros e 2.612 euros brutos) 
serão atualizadas em 1,03%, enquan-
to as pensões superiores a este mon-
tante e até 5.224 euros aumentarão 
0,78%. Acima deste valor, ou seja, 
para pensões acima do valor de 12 
IAS (5.224 euros) não há aumentos. 

O que vai acontecer 
à prestação da casa? 
Depois de ter batido no fundo, atin- 
gindo valores historicamente baixos, 
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a Euribor, o principal indexante dos 
contratos à habitação em Portugal, 
vai registar uma tendência ascenden-
te no próximo ano. "Esperamos que 
as Euribor a seis e doze meses subam 
entre dez e 15 pontos base em 2019, 
a um ritmo ligeiramente mais acele-
rado do que se verificou durante este 
ano", diz Filipe Garcia, economista 
da IMF — Informação de Mercados 
Financeiros. Essa é também a previ-
são do Governo, contemplada na 
proposta do Orçamento do Estado 
(OE) para 2019. As estimativas que 
constam da proposta do OE pata este 
ano contemplam um valor médio da 
Euribor de -0,3%, enquanto no pró-
ximo ano as estimativas apontam 
para menos 0,1%. 

As rendas da casa vão baixar? 
Não. O valor das rendas deverá au-
mentar 1,15% em 2019, um novo má-
ximo desde 2013. De acordo com os 
valores publicados pelo Instituto Na-
cional de Estatística (INE), nos últi-
mos doze meses até setembro, a varia-
ção do índice de preços, exduindo a 
habitação, foi de 1,15%, valor que ser-
ve de base ao coeficiente utilizado 
para a atualização anual das rendas, ao 
abrigo do Novo Regime do Arrenda-
mento Urbano (NRAU), e que repre-
senta mais 1,15 euros por cada cem 
euros de renda. Para saber que valor 
de renda pode vir apagar, multiplique 
o montante atual por 1,0115%. Por 
exemplo: a uma renda de 500 euros 
somam-se 5,75 euros, passando a to-
talizar 505,75 euros. Por defeito, a 
renda é atualizada no mês em que o 
contrato foi assinado. Porém, no caso 
das rendas antigas, que não tenham 
sido sujeitas a atualização, o aumento 
é devido em Janeiro. 

E o preço das cacas  
continua a subir? 

Sim, mas de forma mais moderada. 
Os dados mais recentes do índice 
`Portuguese Housing Market Survey' 
mostram que "os operadores de mer-
cado esperam que os preços da habi-
tação mantenham a tendência de su-
bida no próximo ano", mas "com 
uma progressiva suavização no 
ritmo de crescimento", diz Ricardo 
Guimarães, diretor da 'Confidencial 
Imobiliário'. O facto de o stock a en-
trar no mercado estar a crescer tam-
bém justifica estas previsões: "só no 
último ano e meio, entraram em 
processo de licenciamento cerca de 
50 mil novos fogos em Portugal. E 
como o desequilíbrio entre a oferta e 
a procura é urna das principais causas 
apontadas para a subida de preços, à 
medida que o pipeline de promoção 
residencial se tornar mais volumoso, 
o crescimento dos preços tenderá a 
ser mais suave", conclui o responsá-
vel da 'Confidencial Imobiliário'. 

IRS: há boas e más notícias 
para os contribuintes 
Sem atualização nos esc-Alões ou nas 
taxas de acordo com a inflação, os 
contribuintes que tiverem um au-
mento de rendimentos em 2019 po-
dem saltar de escalão e pagar mais 
imposto. "Em bom rigor, há um au-
mento implicito do IRS, em virtude 
da não atualização dos escalões e das 
deduções em linha com a inflação 
prevista para 2019, o que pode re-
dundar numa diminuição do poder 
de compra das famílias", explica Fre-
derico Velasco Amaral, `Managing 
Associate of Tax Department' na 
CCA ONTIER, uma sociedade de 
advogados. 

Fatura das telecomunicações 
também sobe 
A Nos e a Meo já anunciaram que 
vão aumentar os preços das teleco-
municações em 2019, para acompa-
nhar a atualização da inflação. A 
Meo fez saber que "vai apenas proce-
der a uma atualização de preços pre-
vista contratualmente, em linha com 
a atualização dos valores da inflação", 
adiantando, contudo, que "esta atua-
lização aplica-se exclusivamente aos 
clientes que têm contratos com estas 
condições particulares". Já a Nos, 
pretende seguir a mesma linha, com 
um aumento previsto de 1,37%, o 
que corresponde à última taxa de in-

flação anual". Por sua vez, a Vodafo-
ne afirma que "não está previsto ne-
nhum aumento" dos preços para 
2019. Já a Nowo não respondeu. 

Preço da luz desce 0,6% 
na Madeira e Açores. No Conti-
nente, a descida é de 3,5% 
As tarifas de eletricidade no mercado 
regulado descem 0,6% na Madeira e 
nos Açores para os consumidores 
domésticos a partir de 1 de janeiro, 
segundo a Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE). Esta 
redução representa uma diminuição 
de 27 cêntimos para uma fatura 
mensal de 45,1 euros. No Continen-
te, a descida é de 3,5%. • 
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SAÚDE 
PARLAMENTO DEBATE 
LEI DE BASES A 23 
A Assembleia da República vai 
debater a nova Lei de Bases da 
Saúde, no dia 23 de Janeiro, de-
cidiu ontem a conferência de lí-
deres parlamentares. A iniciati-
va governamental contou já 
com o arrastamento do articu-
lado de Lei de Bases da Saúde 
apresentado pelo PCP, poden-
do os outros grupos parlamen-
tares ainda submeter as suas 
propostas. O BE, que também 
tem um diploma similar, e PSD 
e CDS, os quais manifestaram a 
intenção de vir a apresentar ini-
ciativas do género, deverão 
igualmente ver os seus textos 
discutidos. ■ 
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Tiago Petinga/Lusa 

Santos Silva anunciou que ainda este mês o Governo vai divulgar um plano de emergência para um Brexit sem acordo. 

SEMINÁRIO 
DIPL MÁTICO 

BR EXIT 

Afinal, Governo vai ter plano 
para precaver não acordo 
O Governo português já não considera que a contingência para um Brexit sem acordo 
tenha de ser preparada somente ao nível comunitário. Lisboa anuncia, ainda em 
janeiro, plano nacional para prevenir efeitos de não acordo entre Londres e Bruxelas. 

DAVID SANTIAGO 
dsantiago@negocios.pt  

ortugal vai ter um pla-
no de contingência 
autónomo para pre-
venir um cenário de 

não acordo no Brexit. 
A garantia foi ontem dada pelo 

ministro dos Negócios Estrangei-
ros, Augusto Santos Silva, o qual 
referiu que o Governo português 
está a trabalharem dois planos: um 
cenário de saída britânica da União 
Europeia com acordo sobre os ter-
mos do divórcio e os princípios 
orientadores da relação futura; e 
um cenário de Brexit sem acordo, 
ou seja, de saída desordenada. 

E precisamente a necessidade 
de aligeirar as consequências des-
te segundo cenário que exige a pre-
paração de planos de contingência. 
Em declarações à margem da ses-
são inaugural do seminário diplo-
mático 2019 citadas pela Lusa, 
Santos Silva recordou serj á conhe-
cido o plano de emergência da Co-
missão Europeia - sobretudo cen-
trado na circulação de pessoas, 
transportes e serviços financeiros 
- e adiantou que há também "uma 
componente nacional que está a 
ser preparada pelo Governo portu-
guês e que será tomada pública em 
Janeiro". 

O chefe da diplomacia justifi-
cou a não divulgação de planos de 
contingência nacionais pelos Es-
tados-membros da UE "para não 
criar a ideia de que já estávamos a 
dar por adquirido que o esforço do 
Governo britânico em negociar 
connosco tinha sido em vão". 

No entanto, quando em mea-
dos de Dezembro o governo do 
Reino Unido chefiado por There-
sa May revelou o respetivo plano 
de emergência para atenuar os  

efeitos de um Brexit sem acordo, o 
Ministério dos Negócios Estran-
geiros (MNE) disse ao Negócios 
que as medidas de contingência só 
poderiam ser respondidas ao nível 
do conjunto da União, pelo que o 
trabalho do Governo se concentra-
va principalmente no "reforço" da 
coordenação interministerial em  

torno do processo do Brexit. 
O Negócios confirmou junto 

do MNE não haver ainda data para 
a divulgação do plano. Na semana 
que começa al4 de Janeiro, o acor-
do negociado entre Londres e Bru-
xelas é discutido e votado no par-
lamento britânico, afigurando-se 
nesta altura como cenário mais  

provável a rejeição do mesmo. 
A concretizar-se o chumbo do 

acordo em cima da mesa, colocar-
se-ão diversos cenários, da suspen-
são do Brexit previsto para 29 de 
Março à sua concretização sem 
acordo. Certo é que já ninguém 
pode ignorar um desfecho adver-
so. • 

MEDIDAS 

Os planos 
de Londres 
e Bruxelas 

O avolumar da incerteza em torno 
do Brexit levou o Reino Unido e a 

União Europeia a apresentar pla-
nos de contingência. 

PLANO DO REINO UNIDO 
No dia 18 de Dezembro, o gover-
no britânico anunciou ter dado in-
dicações para colocar no terreno 
um plano de emergência para o 
caso de o Brexit se consumar sem 
acordo com Bruxelas. Entre as 
medidas reveladas destaca-se o 
reforço da capacidade de arma-
zenamento de stocks de medica-
mentos e alimentos essenciais, a 
colocação de 3.500 militares em 
estado de prontidão ou ainda ini-
ciativas governamentais de acon-
selhamento às empresas, a fim de 
as ajudar a prepararem os seus 
próprios programas de ação. 

PLANO DA UE 
Um dia depois de ser conhecido o 
plano britânico, Bruxelas revelou 
14 medidas de contingência. Es-
tas centram-se em setores "sen-
síveis" tais como serviços finan-
ceiros, transporte aéreo ou ges-
tão alfandegária. Nos transpor-
tes, por exemplo, a Comissão Eu-
ropeia quer evitar a interrupção 
total do tráfego aéreo asseguran-
do, durante um ano, a prestação 
de serviços aéreos entre as par-
tes e garantindo um prolonga-
mento de nove meses da valida-
de de algumas licenças de segu-
rança aérea. 
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HOSPITAL DE BRAGA 
BE QUER OUVIR 
A MINISTRA 

O Bloco de Esquerda entre-
gou ontem um requerimen-
to a solicitar unia audição 
urgente da ministra da Saú-
de, Marta Temido, sobre a 
decisão do Governo de lan-
çamento de um concurso 
para uma nova parceria pú-
blico-privada (PPP) para o 
Hospital de Braga. ■ 
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DRONES COM 
NOVAS REGRAS 

O Governo quer proibir os 
drones de sobrevoarem e de 
se aproximarem a menos de 
100 metros dos edifícios 
onde funcionem órgãos de 
soberania, como aeroportos 
e instalações militares, se-
gundo a proposta de lei 
aprovada na quinta-feira 
pelo Governo. ■ 
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Para a AdC, as empresas de trabalho portuário também são penalizadas por não poderem prestar outros serviços. 

PORTOS 

AdC quer revogação da lei 
do trabalho portuário 

TOME NOTA 

Recomendações 
ao Governo 
e aos portos 

O mercado de cedência de mão de obra portuária deve ser aberto às empresas 
de trabalho temporário e é a este regime jurídico que deve estar subordinado 
o trabalho portuário, defende a Autoridade da Concorrência. 

MARIA JOÃO BABO 

rnbabo@negocios.pt  

A Autoridade da Con-
corrência (AdC) insis-
te na necessidade de 
alteração do quadro 

legislativo e regulatório nacional re-
lativo ao trabalho portuário, no sen-
tido de serem eliminadas as barrei-
ras que identifica no mercado de ce-
dência de mão de obra nos portos. 

No estudo sobre a concorrên-
cia no setor portuário divulgado no 
final de dezembro - que conclui a 
análise da versão preliminar de 
2015 e os resultados da colabora-
ção com a OC DE desenvolvida até 
julho de 2018 -, aAdC salienta que 
as restrições à concorrência nesta 
área resultam em "eventuais cus-
tos para os operadores". 

No entender da entidade regu-
ladora, "o mercado de cedência de 
mão de obra portuária deve ser 
aberto às empresas de trabalho tem-
porário, através da adoção de nor-
mas que estabeleçam que a ativida-
de em causa pode ser exercida por 
qualquer empresa que cumpra as 
regras definidas para tal", como se-
jam os requisitos de licenciamento. 

Por outro lado, defende que o 
regime jurídico específico para o 
trabalho portuário "deve ser revo-
gado, passando a cedência de tra-
balho portuário a ser regida pelo 
regime jurídico aplicável ao traba-
lho temporário". 

Hoje, recorda, o exercício da 
atividade de cedência de mão de 
obra portuária depende de licencia-
mento e é acessível apenas a empre-
sas cujo objeto social consista ex-
clusivamente nessa atividade. Para 
a AdC, esse "direito exclusivo" re-
sulta na "exclusão das empresas de 
trabalho temporário do mercado". 

Por outro lado, diz ainda, o fac-
to de as empresas de trabalho por-
tuário não poderem disponibi I izar 
serviços para além da cedência de 
mão de obra - em particular servi-
ços de formação profissional e de 

66 
O regime jurídico 
específico 
para o trabalho 
portuário deve 
ser revogado. 
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA 

Estudo sobre a concorrência 
no setor portuário 

gestão de recursos humanos - "in-
viabiliza-as de aproveitar eventuais 
economias de gama e de diversifi-
car o seu risco operacional". 

De acordo com a OCD E, além 
de Portugal, outros 10 países eu-
ropeus adotaram um regime jurí-
dico específico para o trabalho 
portuário. No entanto, de acordo 
com esta organização, o regime 
adotado em Portugal "é mais res-
tritivo do que o regime jurídico 
aplicável ao trabalho temporário, 
condicionando o número de em-
presas de trabalho portuário", re-
corda o estudo agora divulgado. 

Seguro em vez de caução 
Entre as recomendações daquela 
entidade que a AdC traduziu em 
propostas de alteração do quadro 
legislativo e regulatório está ainda 
a revogação da norma que obriga as 
entidades cuja atividade é a cedên-
cia de mão de obra portuária a dis- 

Pedro elias 

por de instalações exclusivamente 
destinadas ao exercício dessa ativi-
dade. Também o o requisito que 
atualmente as obriga a constituir 
uma caução (para garantir a res-
ponsabilidade pelo pagamento de 
todos os encargos com os trabalha-
dores que contrate) deve, em seu 
entender, ser substituída pelo re-
quisito de que devem subscrever 
um seguro para o mesmo efeito. 

A revisão do regime jurídico do 
trabalho portuário decidida pelo 
Governo de Passos Coelho, que foi 
aprovada em 2013, resultou em 
meses de greves dos estivadores. O 
diploma veio, entre outros, restrin-
gir as tarefas consideradas traba-
lho portuário e flexibilizar os con-
tratos a termo. 

No mês passado, em entrevis-
ta ao Negócios e Antena 1, a minis-
tra do Mar disse equacionar alte-
rara lei para a tornar"mais exigen-
te" relativamente às empresas. ■ 

A AdC avançou com propostas re-
lativamente aos terminais, aos 

serviços de reboque e pilotagem e 
ao modelo de governação. 

CONCESSÕES DE 
TERMINAIS A CONCURSO 
Dos 27 contratos de concessão 
analisados pela Autoridade da 
Concorrência 15 vão terminar até 
2025 e dois estão em processo de 
renegociação (Alcântara e de Si-
nes). E para o regulador "deve pri-
vilegiar-se a abertura de novo pro-
cedimento concursal, em detri-
mento de uma renegociação, face 
aos riscos de não se atingir uma si-
tuação de vantagem mútua". Para 
promover a concorrência neste 
mercado, a AdC diz ainda que deve 
prosseguir-se uma redução das 
rendas variáveis dos contratos de 
concessão, em benefício dos utili-
zadores dos terminais. 

REDEFINIR O MODELO 
DE GOVERNAÇÃO 
Para a AdC, é "fundamental uma 
separação clara das atividades das 
administrações portuárias de re-
gulação, administração e presta-
ção de serviços e exploração de 
terminais portuários, para elimi-
nar os conflitos de interesse que o 
modelo atual pode gerar". O regu-
lador recomenda ainda que deve 
ser assegurado que as receitas das 
administrações portuárias não ul-
trapassam o estritamente neces-
sário para garantir a sua sustenta-
bilidade económico-financeira e a 
sua capacidade para financiar os 
investimentos da sua responsabi-
lidade. 

LIBERALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
Relativamente à liberalização do 
acesso aos serviços de reboque 
portuário e de pilotagem, a AdC 
considera que o licenciamento, em 
comparação com a atuação da ad-
ministração portuária e a conces-
são - modelos atualmente em vi-
gor nos portos portugueses -, "ten-
de a gerar mais benefícios para os 
consumidores e para a economia". 
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Esquerda unida na lei de bases 
desafi a direita a dar soluções

Os projectos de Lei de Bases da Ha-

bitação apresentados pelos três par-

tidos que apoiam a actual maioria 

governativa só deverão ser votados 

hoje, mas tudo indica que vão baixar 

à especialidade na comissão respec-

tiva, sem votação.

Na sessão plenária em que os três 

diplomas foram apresentados e dis-

cutidos pela primeira vez, fi cou bem 

marcada a cisão ideológica que, em 

matéria de habitação, continua a se-

parar os partidos de esquerda — que 

querem atribuir ao Estado a função 

principal de assegurar o direito cons-

titucional à habitação — dos partidos 

de direita, que defendem que isso 

não pode ser feito à custa de “confi s-

cos à propriedade privada”. No deba-

te, que marcou a primeira sessão ple-

nária de 2019, notou-se em especial a 

ausência do Governo, que não se fez 

representar nesta discussão.

Helena Roseta, que abriu a sessão 

enquanto autora do primeiro projec-

to de lei que foi apresentado sobre 

este tema, já em Abril de 2018, su-

blinhou a “honra e alegria” com que 

subiu à tribuna envergando a T-shirt 

a simbolizar o movimento Habitação 

para Todos, e a defender o documen-

to que diz ser “apenas um ponto de 

partida”, uma “base de trabalho”, 

que não está concluído nem fecha-

do, mas sim aberto a todas as pro-

postas e soluções. “Por isso saúdo o 

PCP e o BE nesta matéria, e convido 

todas as bancadas a trazerem o seu 

contributo”, exortou a arquitecta, 

sublinhando que “há muito traba-

lho pela frente”. “Apesar das nossas 

diferenças [enquanto deputados e 

membros de partidos], estejamos à 

altura de fazer uma lei que melhore a 

vida das pessoas”, pediu. Quando foi 

criticada por sugerir uma fi gura como 

a da requisição de edifícios, Roseta 

limitou-se a instar o PSD a apresentar 

“uma proposta melhor”, sublinhando 

a importância de haver um debate.

Projectos de leis de base dos três partidos 
de esquerda foram apresentados numa 
sessão plenária em que se notou 
a ausência de membros do Governo. 
Discussão segue na especialidade

As diferenças invocadas pela de-

putada Helena Roseta, que chegou 

a coordenar o Grupo de Trabalho da 

Habitação, mas bateu ruidosamente 

com a porta por divergência sobre 

os calendários defi nidos pela ban-

cada socialista para debater e votar 

o chamado “pacote da habitação”, 

foram enunciadas por várias vezes 

durante o plenário.

A começar pela necessidade de 

haver, ou não, uma Lei de Bases da 

Habitação. Os partidos da esquerda 

(PS, BE e PCP) destacaram que é o 

único direito consagrado na Cons-

tituição que não tem uma lei de ba-

ses para o defi nir e defender. CDS-

PP e PSD notaram que redigir uma 

lei de bases não foi prioritário, nem 

sequer para os partidos que susten-

tam a actual maioria, uma vez que a 

apresentaram no fi nal da legislatura. 

Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP, 

mostrou-se claro na oposição que o 

seu partido fará “a leis de bases que 

defendem o direito à habitação com 

prejuízo de outro direito constitucio-

nal, como é o direito à propriedade 

privada”. O PSD, pela voz de Jorge 

Paulo Oliveira, argumentou que 

“o ciclone ideológico da esquerda 

sobre a propriedade privada” não 

resolveu nenhum dos problemas 

identifi cados, e que, “decorridos 

três anos de encenações, os resul-

tados continuam confrangedores”.

Municípios contra
Há, contudo, um dado em que to-

dos os partidos revelaram estar de 

acordo: no entendimento de que o 

Estado deve incrementar o papel que 

tem actualmente na promoção da 

habitação. O problema, enunciado 

pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, 

do PSD, é saber quem vai suportar 

essa política pública de habitação, 

sublinhando que “o Estado se tem 

demitido desse papel e o tem ati-

rado para cima dos proprietários”. 

“Defi nir, em lei de bases, tréguas 

invernais, renovações garantidas de 

contratos, fazer a requisição forçada 

de imóveis privados é continuar a im-

ção do Estado, através do OE ou de 

outros instrumentos e mecanismo 

fi nanceiros”.

Para Maria Manuel Rola, do Bloco 

de Esquerda, a discussão de uma lei 

de bases vai permitir deixar defi nido 

o papel central do Estado, através da 

criação de um Serviço Nacional de 

Habitação “que aumente corajosa-

mente a habitação de propriedade 

pública”. O PCP afi nou pelo mesmo 

diapasão e a deputada Paula Santos 

argumentou que esta era a “oportu-

nidade para assegurar uma política 

de habitação em que o Estado assu-

me a sua obrigação constitucional”. 

E se o PCP acompanha o Bloco de Es-

querda “naquilo que nos aproxima”, 

deixou bem defi nido aquilo que os 

Habitação 
Luísa Pinto

Habitação continua a dominar o debate entre os dois lados do espectro político português, com a esquerda un

rios a optarem por essa via. E atirou-

se à lei de bases do PS por falar em 

descentralização de competências 

sem que haja fi nanciamento para tal.

A proposta do PS já mereceu um 

parecer da Associação Nacional de 

Municípios em que é pedida uma 

“maior ponderação, por forma a en-

contrar uma resposta mais equilibra-

da, adequada à distribuição de res-

ponsabilidades e proporcional nos 

respectivos meios a repartir entre os 

vários responsáveis pelas políticas 

públicas e sua execução”. Resumin-

do: não basta retirar dos limites ao 

endividamento municipal as necessi-

dades fi nanceiras para implementar 

os programas locais de habitação, é 

preciso “haver presença e participa-

1
Naquela que foi a primeira 
sessão plenária do novo ano, o 
Governo não se fez representar 
por nenhum membro, algo que 
foi notado pelos deputados

por aos senhorios o cumprimento 

das obrigações constitucionais do 

Estado”, avisou. Germana Rocha, 

também do PSD, acrescentou que 

a proposta de requisições e expro-

priações de casas injustifi cadamente 

devolutas — “um conceito onde cabe 

tudo o que se quiser”, acusa — oculta 

os motivos que levaram os proprietá-
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NUNO FERREIRA SANTOS

separa, nomeadamente do PS, “que 

insiste em opções que benefi ciam 

grupos fi nanceiros que especulam 

com a habitação”, promovendo in-

centivos fi scais.

João Paulo Correia do PS terminou 

o debate, voltando a convidar todos 

os partidos a debater estes projectos 

de lei, revelando abertura para o di-

álogo. Jorge Paulo Oliveira, do PSD, 

sublinhou, porém, a convicção de 

que o assunto já está resolvido: “O 

BE e o PCP estão de parabéns, por-

que com a preciosa ajuda do PS vão 

fi nalmente conseguir a liquidação da 

iniciativa privada no mercado de ar-

rendamento em Portugal.”

O BE e o PCP 
estão de 
parabéns, porque 
com a preciosa 
ajuda do PS 
vão fi nalmente 
conseguir a 
liquidação da 
iniciativa privada 
no mercado de 
arrendamento 
em Portugal
Jorge Paulo Oliveira
Deputado do PSD

Saúdo o PCP e o 
BE nesta matéria, 
e convido todas 
as bancadas a 
trazerem o seu 
contributo
Helena Roseta
Deputada do PS

Faremos 
oposição a 
leis de bases 
que defendam 
o direito à 
habitação com 
prejuízo de 
outro direito 
constitucional, 
como é o direito 
à propriedade 
privada
Álvaro Castelo Branco
CDS-PP

Partido Socialista
88 artigos, 
apresentados a 12 de Abril
— O partido do Governo 
defende uma política nacional 
de habitação que tem como 
instrumento essencial a 
Estratégia Nacional de 
Habitação, documento de 
médio prazo a aprovar por lei da 
Assembleia da República, e os 
relatórios anuais de habitação, 
a submeter à apreciação do 
Parlamento. As políticas locais 
de habitação, com destaque 
para o âmbito municipal, terão 
como principal instrumento o 
Programa Local de Habitação.
— Fixa a função social da 
habitação, definindo-a com o 
dever do proprietário de um 
imóvel ou fracção habitacional 
de fazer uso do seu bem de 
forma a que o exercício do direito 
de propriedade contribua para o 
interesse geral.
— As habitações que se 
encontrem injustificadamente 
devolutas ou abandonadas 
incorrem em penalizações 
definidas por lei, nomeadamente 
fiscais e/ou contra-
ordenacionais, e podem ser 
requisitadas temporariamente, 
mediante indemnização, pelo 
Estado, pelas regiões autónomas 
ou por autarquias locais, 
mantendo-se no decurso da 
requisição a titularidade privada 
da propriedade.
— Propõe a criação de um novo 
regime especial de fixação 
de renda, o regime da renda 
acessível ou limitada, para 
património publico ou privado, 
para além dos já existentes 
regimes de renda apoiada ou 
social e condicionada ou técnica.
— Define a protecção e o 
acompanhamento no despejo, 
estabelecendo que os cidadãos 
estão protegidos legalmente 
contra o despejo quando 
esteja em causa a sua primeira 
habitação.
 — Cria o Conselho Nacional 
de Habitação como órgão de 
consulta do Governo no domínio 
da habitação.

Partido Comunista 
54 artigos, 
apresentados a 12 de Outubro
— Define o primado do papel 
do Estado na promoção 
de habitação e a utilização 
prioritária do parque habitacional 
devoluto, público ou privado.
— Fixa a prioridade da utilização 
do património edificado público, 
mobilizável para programas 
habitacionais destinados ao 
arrendamento, em regime de 
renda apoiada ou condicionada
— Prevê que o proprietário de um 
prédio ou fracção autónoma para 
habitação que esteja devoluto, 
abandonado ou em degradação 
“sem motivo justificado” incorre 
em sanções definidas por lei e 
fica sujeito a posse administrativa 
pelo Estado, regiões autónomas 
ou autarquias locais.
— Institui o princípio de 
proporcionalidade nas opções 
sobre o acesso e uso da 
habitação para hierarquizar as 
utilizações segundo a maior 
necessidade, estabelecendo 
que os planos de ordenamento 
territorial devem prever reserva 
de quotas por rendimento.

— Impõe que os municípios 
estabeleçam quotas destinadas à 
ocupação obrigatória, em regime 
de arrendamento, em habitações 
em propriedade horizontal 
de agregados familiares com 
rendimento mensal inferior a 
duas vezes o valor do Indexante 
de Apoios Sociais.
— Defende a residência 
da família, prevendo a 
impenhorabilidade da casa 
de primeira habitação para 
satisfação de créditos fiscais ou 
contributivos, e a extinção do 
empréstimo para aquisição de 
habitação própria e permanente 
com a entrega da fracção ou 
edifício.

Bloco de Esquerda 
36 artigos, 
apresentados a 21 de Dezembro
— O Bloco de Esquerda propõe a 
criação de um Serviço Nacional 
de Habitação e que sejam 
aprovados e desenvolvidos 
Programas Nacionais de 
Habitação plurianuais que 
estabeleçam os objectivos, 
prioridades e programas da 
política nacional de habitação 
de acordo com as obrigações 
do Estado, assim como o seu 
financiamento.
— Define a função social da habi-
tação, enquadrando também os 
mecanismos que são “contrários 
à função social da habitação”: 
especulação imobiliária, o açam-
barcamento maciço de habita-
ções para as retirar do mercado e 
os actos tendentes a transformar 
a habitação num simples veículo 
financeiro.
— As habitações que se 
encontrem “injustificadamente 
devolutas, abandonadas, em 
degradação ou em ruínas” 
estão sujeitas a penalizações 
definidas por lei, a regimes 
fiscais diferenciados e a uma 
requisição para ser efectivado o 
seu uso habitacional
— Define o “direito à permanên-
cia na habitação e no habitat”, 
estabelecendo que deve ser 
dada prioridade a soluções que 
privilegiem a permanência dos 
moradores no seu habitat, mes-
mo quando os seus escalões de 
rendimento mudam.
— Estabelece o direito 
à protecção e ao 
acompanhamento no despejo, 
defendendo que há protecção 
contra o despejo da habitação 
permanente. Tal aplica-
se tanto no arrendamento 
como na habitação própria. 
Para tal garante-se a 
“impenhorabilidade da casa 
de morada de família para 
satisfação de créditos fiscais ou 
contributivos, nos termos da lei” 
e “a extinção do empréstimo para 
aquisição de habitação própria 
e permanente com a entrega da 
habitação em causa”. Luísa Pinto

Conheça os três projectos dos partidos da “geringonça”

3
Na análise das linhas essenciais 
das propostas dos três partidos 
da esquerda parlamentar é fácil 
perceber que é muito mais o que 
os une do que o que os separa 

nida na Lei de Bases da Habitação

luisa.pinto@publico.pt
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Ministra já tinha dito que Grupo 
Mello não estava disponível

O Hospital de Braga vai regressar à 

gestão pública, mas só até entrar em 

vigor uma nova parceria público-pri-

vada (PPP). O Ministério da Saúde e o 

Grupo Mello Saúde, actual gestor da 

unidade que pertence ao Serviço Na-

cional de Saúde (SNS) não chegaram 

a acordo para a renovação do actual 

contrato até que um novo concurso 

estivesse concluído. E o BE entregou 

ontem um requerimento no Parla-

mento para ouvir, com urgência, 

a ministra da Saúde sobre o tema.

A decisão do regresso do Hospital 

de Braga à gestão pública já era es-

perada, depois da ministra da saúde 

ter revelado a 12 de Dezembro, na co-

missão parlamentar de saúde, que o 

grupo privado que faz a gestão clíni-

ca da unidade não se tinha mostrado 

disponível para renovar o contrato 

com as condições actuais até que um 

novo concurso fosse lançado ou até 

um máximo de dois anos.

“O Estado desafi ou a actual ges-

tão a continuar a gerir o hospital e 

o que nos foi dito é que perante as 

condições não queriam. Se interna-

lizarmos o Hospital de Braga é um 

caminho sem regresso”, disse então 

Marta Temido. Palavras que o BE re-

lembra no requerimento a pedir a au-

BE quer ouvir ministra 
no Parlamento sobre 
a nova PPP para o 
Hospital de Braga

dição urgente da ministra da Saúde, 

que entregou no Parlamento. Para os 

bloquistas, a gestão de hospitais do 

SNS deve ser exclusivamente pública. 

“Esta é uma péssima decisão por par-

te do Governo e uma subordinação 

das funções do Estado aos interesses 

dos privados. O Estado não é nem po-

de ser a almofada dos privados nem 

serve para gerir apenas enquanto um 

novo privado se prepara para fazer 

negócio com um hospital inserido no 

SNS”, lê-se no requerimento apresen-

tado pelo deputado Moisés Ferreira.

Ontem, o Jornal de Negócios noti-

ciou que o regresso à gestão pública 

não é defi nitivo. “Enquanto continua 

em desenvolvimento a preparação 

do caderno de encargos para o lan-

çamento do procedimento concur-

sal para constituição de uma nova 

Parceria Público Privada, a Adminis-

tração Regional de Saúde do Norte 

[ARSN] 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 fi -

quem concluídas”, explicou a ARSN.

A mesma resposta foi enviada ao 

PÚBLICO, que perguntou à ARSN e 

ao Ministério da Saúde qual era razão 

para o novo concurso não ter sido 

lançado a tempo, quando estará con-

cluído e que efeitos terão no funcio-

namento da unidade as várias trocas 

de gestão que se esperam com este 

processo. Mas não obteve resposta.

Para o Grupo de Mello Saúde, “o 

prolongamento do contrato de ges-

tão, proposto pelo Estado, tem de 

assegurar a sustentabilidade fi nan-

ceira, o que não se verifi ca”. Em 

causa está o fi nanciamento do tra-

tamento dos doentes com VIH, es-

clerose múltipla e hepatite C, que o 

Estado diz já fazerem parte do con-

trato e o gestor privado a afi rmar que 

não, o que levou a um diferendo que 

ainda corre no tribunal arbitral.

A próxima PPP a terminar é a do 

Hospital de Vila Franca de Xira, tam-

bém ele gerido pelo Grupo Mello Saú-

de, a 31 de Maio de 2021. O Governo 

tem de informar até Maio deste ano 

se renova ou não o actual contrato. A 

comissão de avaliação, que irá fazer 

a recomendação sobre a decisão a 

tomar, foi constituída em Agosto do 

ano passado. Em relação aos hospi-

tais de Cascais e de Braga, a recomen-

dação foi de um novo concurso para 

uma nova PPP. 

Saúde
Ana Maia

Unidade ficará 
temporariamente com 
gestão pública enquanto é 
lançado concurso para nova 
parceria público-privada
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GREVE AFETA RODOVIÁRIAS DE~ E SANTARENI 

BARRAQUEIRO. 
OS TRABALHADORES 
DAS RODOVIÁRIAS 
DO OESTE, LlS 
E TEJO ESTÃO 
EM GREVE PARA 
EXIGIR A SUBIDA 
DO SALÁRIO 
E A UNIFICAÇÃO 
DAS REGRAS 
NAS EMPRESAS 
DO GRUPO. 
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CADEIAS 

Reclusos lançam greve ao trabalho 
em protesto contra luta de guardas 
a  Os reclusos que trabalham nas 
49 cadeias nacionais ameaçam 
também com greve, caso ocorra 
novo período de greve dos guar-
das após o dia 6. Para já existe um 
pré aviso do Sindicato Indepen -
dente da Guarda Prisional, que 
marcou uma paralisação entre 16 
de janeiro e 3 de fevereiro, o que 
leva a Associação Portuguesa de  

Apoio ao Recluso (APAR) a de-
monstrar "apoio às formas de 
luta dos reclusos". "Apesar das 
nossas tentativas de impedir 
qualquer tipo de motins, não ga-
rantimos que isso possa conti-
nuar a acontecer. A persistência 
das greves de guardas é muito 
cruel" para Os reclusos, refere a 
APAR em comunicado. o M.C. Contestam greve dos guardas 
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MATUTANO, NO CARREGADO 

FÁBRICA PARADA 

A greve contra o regime 
de laboração contínua 

na fábrica da Matutano, onde 
trabalham cerca de duzentas 
pessoas, teve ontem uma ade-
são de quase 100%, diz o Sindi-
cato das Indústrias da Agricul-
tura e das Indústrias deAlimen-
tação, Bebidas e Tabacos 
de Portugal (SINTAB). 
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• 

1 

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES DE CARREIRA 

TEMPO DE SERVIÇO ESCALÃO 
(ANOS EM 2017) E SALÁRIO* 

*Valores 

brutos 

10 
18 
20 
27 
30 
35 

1-Q 1518,63 € 

1º 1518,63 C 

2Q 1709,60 C 

44 1982,40 C 

5Q 2137,00 € 

8Q 2718,99 € 

ESCALÃO EM QUE DEVERIA 
ESTAR E SALÁRIO* 

—+ 3Q  1864,19 € 
--+ 5º  2137,00 € 
--> 6Q  2227,93 € 
--+ 84  2718,99 C 

9Q  3091,82 C 
--+ 10-Q  3364,60 € 

345,56 C 

618,37€ 

518,33 C 

736,59 C 

954,82 € 

645,61 

PERDA 
MENSAL 

• 

y. 

• -?‘•--.,•=7-f-.4 
• • -• , ••-•› 

jia r .  • - - , ';„ ~‹, -- • 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CARREIRAS 

DOCENTES 

ENS 
 

N MÁRIO CEN1 
OEXPECTATII 

 

POSIÇÃO O  Ministro 
das Finanças diz 
que não se pode dar 
um passo maior 
do que a perna 
SINDICATOS O  Mário 
Nogueira fala 
em discriminação 
e desconsideração em 
relação aos professores 

BERNARDO ESTEVES/JOÃO SARAMAGO 

M ário Centeno, ministro 
das Finanças, deixou 
um aviso aos professo-

res que refreou as expectativas 
para a negociação que aí vem 
sobre a recuperação clo tempo 
de serviço congelado. "O Go-
verno vai ter a mesma atitude 
que teve desde o início. A deci-
são que for tomada para os pro-
fessores do continente vai ser 
responsável, financeiramente 
robusta e passível de ser cum - 
prida. Não podemos dar passos-
maiores do que a perna, nem 
pôr em causa o futuro até cla 

SINDICATOS  ESTIVERAM 
NA RESIDÊNCIA OFICIAL 
DO PRIMEIRO-MINISTRO 

NOGUEIRA ENDURECE 
DISCURSO E DÁ APENAS 
15 DIAS PARA NEGOCIAR 

carreira [dos professores]", 
afirmou na quarta-feira, em 
entrevista à RTP. 

As declarações tiveram pron-
ta resposta dos sindicatos, que 
se deslocaram ontem à resi-
dência oficial do primeiro - mi-
nistro. "O senhor ministro afir-
mou que em três anos os fun-
cionários públicos irão recu-
perar nove anos de serviço. Es-
queceu-se foi de dizer: todos 
com exceção dos professores e 
poucos mais. De facto, mais de 
meio milhão de funcionários 
públicos recuperarão em ape -
nas três anos todo o tempo 
congelado e em alguns casos 

Dirigentes sindicais entregaram proposta para recuperação do tempo de serviço ao assessor de António Costa 

com bonificação", disse o se-
cretário-geral cia Fenprof, Má 
rio Nogueira, acrescentando: 
"O Governo tem muito respei-
to pela generalidade dos fun-
cionários públicos, mas muita 
desconsideração pelos profes 
sores do continente." • 

Centeno disse que a proposta 
do Governo de devolver 2 anos 
e 9 meses, que foi vetada pelo 
Presidente da República, "tem 
um sentido de equidade para 
com as outras carreiras da Ad-
ministração Pública". As decla -
rações de Centeno levaram 
mesmo Nogueira a endurecer o 
discurso e agora dá só até meio 
de janeiro para Governo e sin-
dicatos negociarem a recupera-
ção cio tempo de serviço. a 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI. 
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Professores reivindicam que seja contado um tempo de serviço congelado de nove anos, quatro meses e dois dias 

"Vinte anos de carreira 
com mil euros líquidos" 

SENO TRAVA 
/A DOCENTE 

PORMENORES 

Negociação para breve 
Mário Nogueira afirma que o re-
tomar das negociações está 
para breve: "Ficámos com a 
certeza de que a negociação vai 
ter lugar e que o Governo, no-
meadamente o gabinete do pri-
meiro-ministro, entende exata-
mente as consequências de ar-
rastar este processo ou de não 
resolver este problema." 

Sacrifícios dos docentes 
Os sindicatos lembram os sacri-
fícios feitos pela classe docen-
te: "Os professores sofreram 
os cortes, o desemprego, a 
precariedade, os congelamen-
tos. Sofreram isto tudo como 
os outros e agora têm de ter a 
reposição das perdas como os 
outros tiveram. Não queremos 
retroativos e não queremos 
tudo de uma vez", disse Mário 
Nogueira. 

César e o caso açoriano 
Carlos César, líder do grupo par-
lamentar do PS e antigo líder do 
Governo Regional açoriano, diz 
que entre o continente e as ilhas 
há "carreiras diferentes". "Há 
também realidades orçamentais 
diferentes. Portanto, os gover-
nos dos Açores e da Madeira fa-
zem a avaliação das suas possi-
bilidades em termos dos recur-
sos que podem empenhar nes-
ses setores", justificou. 

Ministro fala 
em "boa-fé 
negociai" 
Elo ministro da Educa-
ção, Tiago Brandão Ro-
drigues, disse que o Go-
verno voltará "atempa-
damente" às negociações 
com os sindicatos, com 
"boa-fé negociai" e 
"transigência", tendo 
salvaguardado que a 
"sustentabilidade finan-
ceira" estará sempre nas 
prioridades a ter em con-
ta. "O Governo voltará 
às negociações de forma 
responsável, sempre -
com transparência, e 
com a boa-fé negociai 
que demonstrou durante 
toda esta legislatura", 
afirmou, no Sardoal. o 

Tiago Brandão Rodrigues 
visitou escola no Sardoal 

Cl  Os professores portugueses 
ganham abaixo da média dos 
salários dos docentes nos países 
da Organização para a Coope -
ração e para o Desenvolvimen 
to Económico (ORCE), referiu 
ontem o secretário-geral da Fe-
deração Nacional dos Professo-
res (Fenprof), Mário Nogueira. 

"Um professor português com 
18 anos ou 20 anos de serviço 
está no primeiro escalão da car • 
reira. O primeiro escalão tem 
quatro anos. Este professor ga-
nha cerca de mil euros líquidos 
por mês e normalmente está a 
centenas de quilómetros de 
casa, onde quase só alugar uma 
casa leva - lhe o salário pratica -
mente todo", acrescentou o di  

rigente sindical.NlárioNoguei 
ra recordou que a profissão foi 
uma das mais sacrificadas 
aquando cia intervenção ela 
t roi ka: "Houve cerca de 15 mil 
professores que caíram no ele - 
semprego, perderam salário, ti -- 

PROPOSTA É UM PONTO DE 

PARTIDA E NÃO A SOLUÇÃO 

FINAL, DEFENDE A FNE 

veram cortes, congelamentos. 
Tiraram- nos tudo." 

Após a entrega da proposta da 
plataforma de sindicatos para a 
contagem cio tempo de serviço, 
na residência oficial do primei-
ro ministro, em Lisboa, ao as-
sessor deste, também o secreta- 

rio-geral da Federação Nacio-
nal cia Educação (FNE), João 
Dias da Silva, referiu que o pe - 
ríodo cia t roi ka foi marcado por 
"sacrifícios", com falta, por 
parte cio Governo, cia contagem 
do tempo de serviço que esteve 
congelado. 

"Iniciar negociações com o 
espantalho de 600 milhões ele 
euros como inultrapassável e 
dizendo àsociedade que os pro 
fessores estão a pedir aquilo cit.fr-
é incomportável, não é a verda-
de", referiu. "A proposta que 
hoje apresentamos não é a pro-
posta final, é um ponto ele parti 
da no âmbito de uma negocia-
ção que possa ser o caminho", 
acrescentou. o 

Acusações de intransigência 
mútua continuam de parte a parte 

Mário Centeno voltou a 
criticar a intransigência dos 
sindicatos, afirmando que 
"tem de haver estímulos dos 
dois lados para se equacionar 
situações diferentes". Já Má-
rio Nogueira riposta, dizendo 
que os sindicatos cederam ao 
aceitar que a recuperação de-
corra até 2025, como vai 
acontecer na Madeira. "Que- 

ríamos que o Governo se 
apresentasse com uma dispo-
nibilidade que não teve em 
todo o processo anterior, em 
que nunca quis negociar o que 
estava na lei: o modo e o prazo 
a recuperar", defendeu Mário 
Nogueira. Também Carlos Cé-
sar (PS) criticou a intransi-
gência dos sindicatos e elogiou 
a flexibilidade do Governo.' • Mário Centeno critica Intransigência sindical e leva troco 

FENPROF AVANÇA COM 
ABAIXO-ASSINADO 
1211Um abaixo-assinado vai co-
meçara citcularnas escolas. A 
Fenpmf estima que sejaum •"' 
dos maiores de sempre sub-
scritos  pelos professores. • 

FNE ADMITE ESTENDER 
PRAZO PARA LÁ DE 2025 
3 A FNE admite ir além de 
2025 na aplicação do prazo e 
modo de contagem do tem-
po de serviço "se houver 
disponibilidade da parte do 
Govemo". • 
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EMPREGO Trinta mil "51% - 
vagas por preencher 
revelam fim cia crise? 

- 5)143% 
Fato 
Cmeu 
W.13,•1 

VOTO ON-LINE Responda sim ou não na 
página principal do site do Correio 
da Manhã (WWW.CWORNALPT) 
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ENFERMEIROS 
REUNIÃO É HOJE 
A reunião entre os en-
fermeiros e o Governo 
foi adiada para hoje, 
"por questões logísti-
cos", segundo o Sindi-
cato Democrático dos 
Enfermeiros. 
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Governo reservou 50 milhões de euros para aumentos nos salários na função pública em 2019 BRUNO GONÇAI NTS 

Ministério das Finanças e sindicatos 
voltam a discutir aumentos dia 10 

Governo já propôs atualizar a base remuneratória da função pública 
dos 580 euros para 635 euros, mas sindicatos querem subidas para todos 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

O Ministério das Finanças e as três estru-
turas sindicais da administração públi-
ca voltam à mesa de negociações no 
próximo dia 10 para discutir os aumen-
tos salariais para este ano. O governo 
já propôs atualizar a base remunerató-
ria da função pública dos 580 euros para 
635,07 euros, montante corresponden-
te atualmente ao quarto nível da Tabe-
la Remuneratória Única. 

Esta atualização irá abranger cerca 
de 70 mil funcionários públicos e irá 
custar 50 milhões de euros aos cofres 
do Estado. Aliás, foi esta a verba desti-
nada pelo executivo para a função públi-
ca no Orçamento do Estado para este 
ano, mas que no momento da apresen-
tação do documento não estava defini-
do como seria aplicado. Isto significa  

que, cerca de 600 mil trabalhadores 
ficarão de fora destes aumentos. Medi-
da que não agrada aos sindicatos que 
têm vindo a pedir atualizações salariais 
para todos os funcionários públicos. 

Em outubro, antes da entrega da pro-
posta do Orçamento chegaram a estar 
previstos três cenários: aumento de 
cinco euros para todos os funcionários 
públicos; aumentos de 10 euros para 
os que ganham até 835 euros e aumen-
to de 35 euros apenas para os traba-
lhadores com salários mais baixos que, 
após a atualização do salário mínimo, 
passam de 600 euros para 635 euros. 
No entanto, quase no final do ano, o 
governo optou por defender apenas o 
aumento dos salários mais baixos da 
função pública. 

Se para quem recebe 580 euros esse 
aumento irá representar uma subida 
de 55 euros, o aumento será quase irri- 

sório para quem já aufere valores sala-
riais próximos dos 635 euros. 

Também está em aberto a forma como 
vai ser feita a conjugação da atualização 
salarial com as progressões na carreira. 
Esse é um dos temas que a FESAP quer 
esclarecida. "Há várias dúvidas relativas 
às mudanças de posição remuneratória, 
como por exemplo, saber o que acontece 
aos trabalhadores que, por via da progres-
são, já estão nos 635,07 euros", revelou 
José Abraão. Isto porque os funcionários 
públicos que recebam um salário inferior 
a 608 euros terão um aumento abaixo dos 
28 euros e, portanto, caso tenham reuni-
do as condições necessárias, vão ser alvo 
de progressão. Quanto aos funcionários 
que tenham um vencimento superior a 
608 euros, apenas terão direito a uma 
atualização salarial, subindo aos 635 euros 
em 2019 e perdendo os pontos de desem-
penho que levam às progressões. 
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Ferraz da Costa diz que 35 horas "é luxo de país rico" 
Para o Fórum para a Competitividade, o 
horário das 35 horas semanais, aplicado 
na administração pública, é "claramente 
um luxo de país rico". A entidade lidera-
da por Ferraz da Costa defendeu ainda 
que essa carga horária não é só uma "anor-
malidade", como também é uma "rarida-
de" na União Europeia e no mundo. 

"Só países, no mínimo 45% mais prós-
peros do que o nosso país, corno a Fran-
ça, é que podem oferecer esse benefício  

a um grupo significativo dos seus traba-
lhadores", defende a instituição na nota 
de conjuntura., acrescentado que dos 
nove países mais desenvolvidos da OCDE, 
"só na Noruega existe este benefício". 

O Fórum lembra ainda que países des-
envolvidos como o Luxemburgo, a Irlan-
da, a Suíça, a Holanda, a Suécia e a Ale-
manha não praticam o horário das 35 
horas semanais. 

O problema das 35 horas em Portugal,  

de acordo com a entidade, ganha maio-
res contornos quando analisada a evolu-
ção de desenvolvimento económico e as 
finanças públicas do país. "Portugal é o 
quarto país mais endividado do mundo 
dentro dos países desenvolvidos, só ultra-
passado pela Grécia, Itália e Japão, sen-
do que a dívida portuguesa tem a parti-
cularidade de estar muito mais na posse 
de investidores estrangeiros, o que a tor-
na muito mais vulnerável", conclui. 

Página 32



A33

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 8,08 x 5,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78402565 04-01-2019

Empresários veem mais difícil 
a criação de emprego em 2019 
ECONOMIA  A maioria (70%) dos empresários e gesto-
res de topo ouvidos pelo Instituto Nacional de Esta-
tística, em dezembro, mostrou-se bem menos oti-
mista quanto à criação de emprego no arranque de 
2019. A situação mais débil é na indústria, onde o in-
dicador oficial mostra que a tendência de queda dura 
há oito meses consecutivos. Só o setor dos serviços, 
onde caem atividades como o turismo, está a ganhar 
força: desde julho, cada mês sinaliza uma maior con-
fiança nas perspetivas de criação de emprego. • 
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Greve às cirurgias marcada a partir de dia 14 

Enfermeiros 
pedem que acordo 
seja rápido 
Sindicatos reúnem hoje com a tutela Movimento 
pede que negociação não se arraste mais um ano 

Ana Gaspar 
agaspar@jn.pt  

SAÚDE  Os sindicatos dos en-
fermeiros responsáveis pela 
"greve cirúrgica" que termi-
nou a 31 de dezembro - AS-
PE e Sindepor - reúnem-se 
esta tarde com o Governo 
para iniciarem nova nego-
ciação sobre a revisão da car-
reira. Catarina Barbosa, do 
Movimento Greve Cirúrgi-
ca, disse ao JN esperar que a 
nova negociação seja "séria" 
e que "não se arraste duran-
te um ano", como aconte-
ceu no passado. 

Se tal não acontecer, ga-
rantiu a enfermeira, "está 
sempre em cima da mesa 
uma nova 'greve cirúrgica' e 
um novo protesto". O movi-
mento esteve na origem da 
paralisação em cinco hospi-
tais, durante 40 dias, que le-
vou ao adiamento de dez 
mil operações programadas 
(7593, segundo o Governo). 

A ASPE (Associação Sindi-
cal Portuguesa dos Enfer-
meiros) convocou nova pa-
ralisação para o início deste 
ano, mas cancelou o primei-
ro período, para permitir a 
negociação, mantendo o 
pré-aviso para o protesto de 
14 de janeiro a 28 de feverei-
ro. O Sindepor (Sindicato 
Democrático dos Enfermei-
ros de Portugal) desconvo-
cou a greve geral entre os 
dias 8 e 11 deste mês. 

Ontem, o líder parlamen-
tar do PSD, Carlos César, pe-
diu "paciência" às classes 
profissionais atualmente  

em protesto - nas quais se 
incluem os enfermeiros -
pela satisfação das suas rei-
vindicações, mas garantiu 
que estas só serão alcança-
das com sustentabilidade 
económica. "A seu tempo, 
certamente, cada setor verá 
satisfeito o essencial daqui-
lo que hoje pede", acrescen-
tou, citado pela Lusa, quan-
do questionado sobre a pers-
petiva de um início de ano 
marcado pela conflitualida-
de social. 

"PACIÊNCIA ESGOTA-SE»  
"Paciência já os enfermei-
ros andam a ter há mais de 
20 anos", sublinhou Catari-
na Barbosa, quando questio-
nada sobre estas declara-
ções, acrescentando que a 
"paciência esgota-se". 

A responsável acredita 
que, apesar de os doentes 
afetados terem ficado des-
contentes com o protesto, 
as "pessoas que já foram tra-
tadas por enfermeiros" per-
cebem os motivos. • 

DADOS 

mil euros foram angaria-
dos até ao final da tarde de 
ontem pelo movimento 
para financiar a nova greve 
cirúrgica. Serão afetados 
sete hospitais e centros 
hospitalares. 
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Forte adesão 
à paralisação das 
rodoviárias de 
Leiria e Santarém 

Trabalhadores exigem aumento de salários 
e dizem que greve registou 90% de adesão. 
Administração da empresa fala em 34,6% 

A greve dos trabalha- 
dores das rodoviárias do 
Oeste, Lis e Tejo (distritos 
de Leiria e Santarém) teve 
ontem uma adesão de 90%, 
disse fonte sindical durante 
uma concentração que reu-
niu, em Lisboa, pouco mais 
de uma centena destes tra-
balhadores. Já a Administra-
ção da empresa, do Grupo 
Barraqueiro, fala em 34,6%. 

A paralisação "continua a 
rondar os 90% de adesão, 
com grande predominãncia 
dos trabalhadores motoris-
tas", afirmou à Agência 
Lusa Manuel Castelão, do 
Sindicato dos Trabalhadores 
dos Transportes Rodoviá. 

A greve, que teve início 
ontem e vai prolongar-se 
até às três horas de sábado, 
pretende exigir o aumento 
do salário e a unificação das 
regras de trabalho nas em-
presas do grupo . "Apresen- 

támos em tempo oportuno 
uma proposta de aumento 
de salários, tendo em conta 
os que a empresa pratica", 
afirmou o sindicalista, 
acrescentando que "está a 
falar-se de salários que ron-
dam os 609 euros base para 
um motorista" e que tal "é 
inqualificável". 

Manuel Castelão salien-
tou que um motorista gasta 
entre 3000 a 4000 euros 
para obter as licenças e ter 
os requisitos para trabalhar 
e que laboram "12 horas 
para ganharem oito" e que 
"alguns têm um subsídio de 
refeição que ronda os 2,55 
euros". 

A Administração revelou, 
entretanto, que vai nego-
ciar, "entre outros aspetos, 
sobre a atualização salarial 
a aplicar em março, confor-
me estipulado no contrato 
coletivo". 
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Greve pára 
fábrica da 
Matutano no 
Carregado 

Empresa quer 
laboração aos sábados, 
domingos e feriados 

TRABALHO  A greve contra o 
regime de laboração contí-
nua na Matutano, no Carre-
gado, registou ontem uma 
adesão "perto dos 100%" e 
parou a única fabrica da em-
presa no país, segundo o 
Sindicato dos Trabalhadores 
das Indústrias da Alimenta-
ção (SINTAB). 

"A laboração está comple-
tamente parada", disse à 
agência Lusa Rui Matias, di-
rigente da SINTAB. Os tra-
balhadores operam de se-
gunda a sexta-feira, reparti-
dos por três turnos, mas a 
empresa quer impor a labo-
ração contínua, que pressu-
põe trabalho aos sábados, 
domingos e feriados. "Que-
rem um horário de seis dias 
de trabalho, com folga [se-
manal] rotativa e duas fixas 
de três em três semanas, 
sem compensação financei-
ra", explicou o dirigente.. 

Página 36



A37

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 17,98 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78402311 04-01-2019

Sindicatos entregaram ontem a sua proposta no gabinete do primeiro-ministro 

Ministro promete negociar 
"de forma responsável" 
Tiago Brandão Rodrigues quebrou silêncio para garantir que diálogo com 
professores será retomado "atempadamente". Sindicatos querem celeridade 

Alexandra Inácio* 
alexandrainacio@jn.pt  

CARREIRA  Ainda sem dizer 
quando, o ministro da Edu-
cação garantiu ontem que 
as negociações com os sin-
dicatos de professores serão 
retomadas "atempadamen-
te". Tiago Brandão Rodri-
gues ainda não se tinha pro-
nunciado sobre o veto do 
presidente da República ao 
decreto do Governo que 
previa a recuperação parcial 
do tempo de serviço. As or-
ganizações foram ontem a 
São Bento entregar a pro-
posta em que defendem o 
diploma em vigor na Madei-
ra. A partir de fevereiro, 
prometem endurecer a luta. 

"Voltaremos às negocia-
ções atempadamente e, 
nesse sentido, o Governo 
voltará às negociações de 
forma responsável, sempre 
com transparência, e com a 
boa fé negocial que de-
monstrou durante toda esta 
legislatura, acreditando 
também que a concertação 
é importante", defendeu o 
ministro aos jornalistas, à 
margem, de uma visita às 
obras de requalificação da 
EB 2,3/S Dr.' Judite Andra-
de, no Sardoal (Santarém). 

Anteontem, numa entre-
vista à RTP, o ministro das 
Finanças também insistiu 
no sentido da "responsabi-
lidade" e "sustentabilidade 
financeira" das contas pú-
blicas. "O que posso garan-
tir é que a decisão que for to-
mada para os professores vai 
ser responsável, financeira-
mente robusta e passível de 
ser cumprida", frisou Mário 
Centeno. 

Antes de entrar em São 
Bento, o líder da Fenprof 
sublinhou, num recado a 
Centeno, que os professores 
não aceitam ser discrimina-
dos nem em relação aos do-
centes da Madeira e dos 
Açores, nem em relação aos 
restantes funcionários pú-
blicos que recuperam o 
tempo integral em três 
anos. 

Os sindicatos entregaram 
ontem no gabinete do pri-
meiro-ministro a proposta 
"recusada pelo Governo nas 
últimas reuniões em de-
zembro": a recuperação in-
tegral do tempo de serviço 
congelado (nove anos, qua-
tro meses e dois dias), tal 
como na Madeira, de forma 
faseada até 2025, com pos-
sibilidade de os professores 
trocarem tempo pela dis-
pensa de vagas no acesso ao 
5.° e 7.° escalões ou pela an-
tecipação da aposentação 
sem cortes, explica Mário 
Nogueira. 

CONSTITUCIONALIDADE? 
Tanto o líder da Fenprof 
como o da FNE acreditam 
que as negociações serão re-
tomadas "brevemente" e 
ontem, sublinharam ao as-
sessor económico de Antó-
nio Costa que não desejam 
que o processo se arraste 
além de janeiro. As organi-
zações lançaram ontem nas 
escolas um abaixo-assinado 
"que pretende ser mais uma 
ação de afirmação do que de 
protesto. Os sindicatos que-
rem demonstrar ao Gover-
no que os professores se re-
veem na proposta entregue. 
E se o Governo insistir na  

mesma proposta ou numa 
recuperação parcial o abai-
xo-assinado também legiti-
mará outro tipo de ações", 
frisa Nogueira. 

O dirigente acredita que as 
realidades distintas entre 
Madeira, Açores e Conti-
nente criam desigualdades 
que podem ferir a Consti-
tuição. Mas como o diploma 

CONTEXTO 

Veto foi formal... 
"O que quis foi, apenas, 
apreciar a questão formal -
mas toda a forma tem al-
gum conteúdo - que era a 
aplicação da lei do Orça-
mento através de um pro-
cesso negocial já agora no 
ano em que nos encontra-
mos. Foi só isso", comen-
tou Marcelo Rebelo de 
Sousa aos jornalistas. 

Mas também conteúdo 
O presidente vetou dia 26 o 
decreto do Governo que 
previa a recuperação de dois 
anos, nove meses e 18 dias 
de serviço para os docentes 
que progredissem de esca-
lão a partir de 1 de janeiro.  

da Madeira já se encontra 
em vigor, é com esse que os 
restantes serão compara-
dos, defende. 

Já o líder da FNE, João Dias 
da Silva, acredita que a in-
tervenção do primeiro-mi-
nistro possa desbloquear as 
negociações. A proposta en-
tregue, frisa, "é o ponto de 
partida". • COM LUSA 

Na Madeira 
Na Madeira, os professores 
já começaram a recuperar o 
tempo congelado. Um ano 
e meio (545 dias) a cada 1 
de janeiro até 2024. Em 
2025, serão recuperados os 
restantes 141 dias até ao to-
tal de nove anos, quatro 
meses e dois dias. O impac-
to financeiro estimado é 
de 28 milhões. 

E nos Açores 
Nos Açores, o diploma que 
já foi aprovado mas ainda 
não publicado, prevê a re-
cuperação de sete anos por 
o período de congelamen-
to entre 2005 e 2007 já ter 
sido recuperado. 

Página 37



A38

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 24,40 x 8,42 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78402681 04-01-2019

)1t 

Emídio Sousa 
Presidente da Cãmara 
Municipal de Santa 
Maria da Feira 

A ministra n 'do gosta do "patronato" 
Assisti às declarações da ministra 
da Saúde a propósito da greve dos 
enfermeiros e fiquei perplexo. 
Para a ministra, a greve dos enfer-
meiros estava a prejudicar os mais 
pobres porque os mais ricos po-
diam recorrer aos privados. 

O que me chocou foi o tom de 
desprezo com que proferiu a pala-
vra "patronato". Pensei que já não 
estávamos no tempo do PREC e 
muito menos éramos governados 
por um partido do socialismo de-
mocrático. 

A ministra devia saber que o "pa-
tronato" quando recorre ao setor  

privado liberta os serviços de saú-
de do Estado da sobrecarga de tra-
balho a que está sujeito e a que já 
não consegue responder. 

Devia saber também que esse 
"patronato" quando recorre ao 
privado o faz pela necessidade de 
ser rapidamente tratado para po-
der a continuar a trabalhar e a lu-
tar pela sobrevivência da empre-
sa. 

A ministra também devia saber 
que é graças a esses impostos que 
o serviço nacional de saúde exis-
te. 

Provavelmente a senhora minis- 

tra não saberá o que isso represen-
ta. Imagine que é uma empresá-
ria produtora de bens transacio-
náveis. Vou-lhe elencar algumas 
das preocupações que teria. 
1 - Comprar matérias-primas, 

assegurar que estas cumprem os 
padrões de qualidade que preci-
sa, que são entregues a tempo e 
horas de garantir a produção e 
pagar ao fornecedor no prazo 
acordado. 

2 - Ter os recursos necessários 
para as transformar no produto 
que depois irá vender. 

3 - Vender o produto, cumprin- 

do os padrões de qualidade exigi-
dos pelo cliente, ao melhor pre-
ço, sabendo que existem imensos 
concorrentes em todo o Mundo. 

4 -Esperar que não haja reclama-
ções do cliente e que este lhe pa-
gue no prazo acordado. 

5 - Garantir os salários aos seus 
colaboradores todos os meses, pa-
gar à Segurança Social, ao Fisco. 

São estes homens e mulheres 
que muitas vezes não dormem a 
pensar como vão cumprir com os 
compromissos da empresa. 

Patronato senhora ministra? 
Não. Heróis! 
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Funcionários 
fazem greve pela 
falta de pessoal 

Secundária de Maximinos tem 14 assistentes 
operacionais para 400 alunos. Prometido reforço 

Protesto levou ao fecho da escola durante duas horas 

Sandra Freitas 
locais@jn.pt  

BRAGA Os 14 funcionários 
da Escola Secundária de Ma-
ximinos, em Braga, fizeram 
ontem de manhã uma gre-
ve de duas horas, que obri-
gou a fechar os portões do 
equipamento onde estu-
dam cerca de 400 alunos. Os 
trabalhadores queixam-se 
de que o rácio de pessoal não 
está a ser cumprido e sen-
tem-se "exaustos". A Dire-
ção-Geral dos Estabeleci-
mentos Escolares promete 
reforçar o quadro "a curto 
prazo", mas não refere 
quantos assistentes estão 
previstos. 

"Temos 18 alunos com ne-
cessidades educativas espe-
ciais. Exigem um cuidado 
permanente que desgasta 
muito a função dos assis-
tentes operacionais. No pri-
meiro período sentiram-se 
muito exaustos e, em reu-
niões que tivemos, alguns 
deles até choraram por cau-
sa do cansaço. Trabalharam 
a 150% e foi, por isso, que 
conseguimos manter boa 
qualidade de ensino", afir-
mou o diretor do agrupa-
mento, Joaquim Gomes, 
que ontem esteve junto dos 
trabalhadores à porta da es-
cola, reconhecendo a legiti-
midade do protesto. 

De acordo com Cada Oli-
veira, assistente operacio-
nal há 19 anos, "a escola tem 
seis blocos e, neste momen-
to, há um funcionário para  

dois blocos, quando deve-
riam ser dois para cada um". 
Fátima Ribeira, outra cola-
boradora, acrescenta que, 
além dos edificios, precisam 
de assegurar a atividade da 
reprografia, portaria e dos 
bares. "Depois, temos alu-
nos a quem é preciso dar de 
comer, levar à casa de banho 
e até dar banho. Estamos 
exaustos", desabafa Fátima. 

O dirigente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Fun-
ções Públicas e Sociais do 
Norte, Orlando Gonçalves, 
defende que para a escola 
funcionar em pleno deve-
riam ser contratados mais 
seis assistentes operacio-
nais. • 

ESPORÕES 

Aula em contentores 
até ao dia 14 
As obras do novo centro 
escolar de Esporões, em 
Braga, não ficaram con-
cluídas na pausa letiva 
do Natal, como estava 
previsto, e cerca de 6o 
alunos vão continuar a 
ter aulas em contentores 
até dia 14. Ontem, numa 
visita às obras da escola, 
os encarregados de edu-
cação constataram que 
apenas falta ultimar "al-
guns trabalhos relacio-
nados com carpintaria, 
sanitários e limpeza ge-
ral" das instalações que 
albergarão jardim de in-
fáncia e 1.Q Ciclo 
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RA açores 

PRINCIPAIS SETORES 
DE ORIGEM DO DESEMPREGO 

. r elativos ao mês de novembro 
. em unidades 

Atividades imobiliárias 72.430 

Comércio 31.612 

Alojamento, restauração 29.423 

Admin. pública, educação, 
saúde e apoio social 24.036 

Construção 22.383 

Vestuário 7.781 

Indústrias alimentares 6.471 

Consultoria 5.749 

Transportes e armazenagem 4.882 

Informação e de comunicação 4.033 

198,7 

62,9 

13,8 

Agricultura Indústria Serviços 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS 
Valores relativos ao mês de novembro de 2018, em milhares 

900 

2017 2018 

1.000 

897,0 

842,7 

SOO 
24  trim. 3. trim. 44  trim. 
2016 

Vim. 24 trio., 34 trim. 44  trim. I. Viril. 24 trim. 30  trim. 

EVOLUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO EM PORTUGAL 
Valores em % da população ativa 

4,4 

2,0 2,4 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 1,7 

1960 61 62 63 64 65 66 6/ 68 69 1970 71 73 74 75 76 

Fonte: Eurostat. Comis4o Europeia. IEFP 

TRABALHO 
MERCADO DE TRABALHO 

Desemprego vai TAXA DE 
DESEMPREGO 

prolongar queda, EM PORTUGAL 
ABAIXO DA MÉDIA 

mas ritmo DA ZONA EURO 

deverá abrandar 
A taxa de desemprego em Portugal já se situa abaixo da média da zona 
euro, desde 2017, depois dos anos de crise económica e a tendência 
deverá manter-se este ano. A taxa de desemprego deverá fixar-se em 
6,3%, enquanto a média da zona euro deverá registar 7,9%, segundo 
dados da AMECO. O setor dos serviços continuou em 2018 a ser, em 
Portugal, o setor com o maior número de desempregados, com as 
actividades imobiliárias a liderarem o ranking, seguidas pelo comércio. 

DESEMPREGO REGISTADO DESEMPREGO REGISTADO 
POR REGIÕES POR ATIVIDADE ECONÓMICA 
Valores relativos ao mês de novembro Valores relativos ao mês de novembro 
de 2018, em milhares de 2018, em milhares Taxa de desemprego deverá atingir o valor mais baixo dos últimos 17 anos. 

No entanto, arrefecimento das exportações poderá ter impacto negativo. 

ÂNIA ATAÚDE 
aataide@jornaleconomico.pt  

Os máximos históricos registados 
na taxa de desemprego durante a 
crise já são memórias dolorosas 
do passado. Desde esse pico de 
2013, o mercado de trabalho em 
Portugal tém ganho ânimo e o rá-
cio tem seguido uma trajectória 
de declínio, com a previsão para 
este ano a não ser excepção. 

A taxa de desemprego em Por-
tugal deverá fixar-se em 6,3%, o 
valor mais baixo desde 2002, 
quando registou 6,2% e que com-
para com os 16,4% de 2013, se-
gundo dados da base de estatística 
da Comissão Europeia, AMECO. 
A projeção fica um ponto percen-
tual (p.p.) abaixo da do Governo, 
inscrita no Orçamento do Estado 
para 2019. 

O cenário é de regozijo para o 
Governo e o primeiro-ministro 
utilizou os dados como argumen-
to na mensagem de Natal. "Temos 
mais 341 mil empregos criados", 
disse, sobre o seu período de go-
vernação. No entanto, reconhe-
ceu que "há ainda muitas pessoas a 
procurar emprego". 

Em declarações ao Jornal Eco-
nómico, o presidente do ISEG, 
João Duque, explica que o empre-
go em Portugal está associado ao 
consumo e ao investimento, pelo 
que um abrandamento da econo-
mia mundial e portuguesa, poderá 
ter impacto no mercado de traba-
lho. 

"As exportações portuguesas 
estão muito associadas a bens e 
componentes que integram siste-
mas de produção integrada, se 
existir um arrefecimento das ex-
portações, é normal que tenha 
impacto no emprego", referiu. 
"Não quer dizer que haja um re- 

trocesso, mas tende a haver uma 
estabilização da taxa de desem-
prego", acrescentou. 

No terceiro trimestre de 2018, a 
população empregada aumentou 
2,1% em relação ao trimestre ho-
mólogo, ou seja, um acréscimo de 
99,8 mil empregados, com a taxa 
de emprego no trabalhadores en- 

66 
Não quer dizer que 
haja um retrocesso, 
mas tende a haver 
uma estabilização da 
taxa de desemprego 

JOÃO DUQUE 
Presidente do ISEG 

tre os 15 e os 64 anos a registar 
um acréscimo de 1,7 p.p. em rela-
ção ao trimestre homólogo, se-
gundo o boletim estatístico do 
Ministério do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, relati-
vo a Novembro. 

Entre estes trabalhadores, a 
taxa de emprego era de 29% entre 
a população mais jovem, enquan-
to os profissionais entre os 55 e os 
64 anos representavam 59,6% da 
taxa de emprego. 

No mesmo período, o número 
de pessoas desempregadas regis-
tou um decréscimo de 20,6% face 
ao trimestre homólogo, com o 
número de desempregados com 
35 e mais anos a diminuir mais de 
20%. 

As perspectivas são que a ten-
dência continue, ainda que a um 
nível mais moderado. Segundo as 
projeções do Banco de Portugal, 
no boletim económico de dezem-
bro, a taxa de desemprego deverá 
registar em 5,3% em 2021. 

É na região Norte do país que se 
concentra o maior número de 
desempregados, seguido por Lis-
boa e Vale do Tejo, com o setor 
dos serviços a liderar a tabela dos 
principais setores de origem do 
desemprego. 

No entanto, é a qualidade do 
emprego que tem motivado as 
críticas da oposição. Segundo da-
dos do Eurostat, relativos ao ter-
ceiro trimestre do último ano, re-
gistaram-se 897 milhares de con-
tratos temporários, um ligeiro au-
mento face a igual período do ano 
anterior. Destes, 302 milhares 
têm uma duração de sete a 12 me-
ses, enquanto 238,2 são de quatro 
a seis meses. Por outro lado, o nú-
mero de contratos de fill-time au-
mentou face ao período homólo-
go de 2017, enquanto o número 
de contratos de part-time caiu. • 
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PERSPETIVA 

Onde vai estar 
o emprego 
em 2019 
As oportunidades estendem-se a todo o país com as áreas de Lisboa e Porto 
em destaque. TI darão cartas, mas Turismo, Hotelaria, Restauração, Retalho 
e Engenharias também estarão particularmente dinâmicas. 

ALMERINDA ROMEIRA 
aromeira@jomaleconomico.pt  

Emprego e desemprego estão dire-
tamente ligados aos ciclos econó-
micos e 2019 será um ano de desa-
celeração. Ainda assim, diz Rute 
Belo, manager da área de Finance da 
Spring Professional, empresa do 
Grupo Adecco especializada no re-
crutamento de funções de nível 
médio: "Os estudos que vão sendo 
publicados indicam que, apesar de 
algum desaceleramento na econo-
mia que já se começou a fazer sen-
tir no último trimestre de 2018, as 
perspetivas de recrutamento de 
um grande número de empresas 
continua em alta, pelo que 2019 
será ainda um ano muito positivo." 

Álvaro Fernández, diretor-geral 
da Michael Page, empresa de re-
crutamento especializado, lembra 
os bons níveis do crescimento eco-
nómico e do emprego em particu-
lar, obtidos no ano que acaba de 
findar e lança: "2019 deverá man-
ter um bom dinamismo." 

Onde? No geral, a dinâmica es-
tende-se de norte a sul, mas o des-
taque vai para as duas principais 
cidades e respetivas áreas metro-
politanas. "As áreas geográficas da 
Grande Lisboa e Grande Porto 
continuam a ser os principais fo-
cos de emprego, com as regiões tu-
rísticas a continuarem a registar 
um bom desenvolvimento da área 
de hospitalidade e lazer", diz Álva-
ro Fernández. A estas áreas geo-
gráficas, Celso Santos, Business 
Unit Manager da área Professio-
nals da Randstad, acrescenta a 
zona centro de Portugal, na faixa 
entre Aveiro e Leiria. Justificando: 
"Apresenta uma grande diversida-
de de setores como logística, cerâ-
mica, tecnologia e indústria auto-
móvel, sendo esta zona responsá-
vel também por um grande cresci-
mento na criação de emprego." 

Nas suas previsões para o pri-
meiro trimestre de 2019, o  

"Manpower Group Employment 
Outlook Survey", traçava, há três 
meses, um cenário em idéntica di-
reção: "As empresas do norte e 
centro de Portugal antecipam au-
mento no número de colaborado-
res no início do ano". 

Sandrine Veríssimo, Regional 
Director da Hays Portugal, empre-
sa especializada em recrutamento 
de profissionais qualificados assi-
nala, por seu turno, uma tendência 
de crescimento das intenções de 
recrutamento por parte das em-
presas nas regiões centro e sul, 
sendo 84% na região centro e 83% 
na região sul. No entanto, salienta: 
"Enquanto entre os profissionais 
do centro o interesse numa mu-
dança de emprego aumentou 
(75%), na região Sul esse interesse 
permanece nos mesmos 69%." 

No geral, os players do mercado 
ouvidos pelo Jornal Económico 
traçam um ano auspicioso em ter-
mos de criação de emprego com 
oportunidades em várias áreas. E 

A Indústria 
continuará a dar 
um contributo 
significativo para 
o PIB nacional. 
Em especial a norte, 
as empresas 
de componentes para 
a indústria automóvel, 
metalomecânicas, 
cortiça, papel, têxtil 
serão as mais 
desenvolvidas 

uma prioridade. "Ênfase especial, 
como já vai sendo hábito, para os 
setores tecnológicos (onde o desa-
fio é sem dúvida ter candidatos 
para as muitas ofertas em aberto 
no mercado), mas também para as 
engenharias e até mesmo para as 
áreas financeiras, fruto dos Cen-
tros de Serviços Partilhados que 
têm vindo a ser criados por gran-
des empresas multinacionais em 
Portugal, de norte a sul, mas em 
que o conhecimento de vários 
idiomas é um requisito imprescin-
dível", avança Rute Belo. 

Os perfis de Tecnologia de In-
formação (TI) são prioritários 
para 2019, proclamava em meados 
de dezembro de 2018 o "Guia do 
Mercado Laborai 2019" da Hays: o 
dinamismo das contratações vai 
continuar a acelerar tanto no volu-
me de contratações como nas ten-
dências e preferências de recruta-
mento. À semelhança de outros 
anos, os perfis mais solicitados se-
rão Project Managers, Comerciais, 
ERP, Business Analytics, Outsystems 
DevelopersJavaLNET, Mobile Deve-
lopers, Machine Learning Engineers, 
Python Developer/ Data Scientist. A 
escassez destes perfis, acrescentava 
o documento, aliada à procura 
constante por parte dos emprega-
dores e à entrada de empresas in-
ternacionais com uma oferta sala-
rial acima da média continuarão a 
acentuar a pressão salarial no se-
tor. 

Além das TI, Álvaro Fernández 
diz que também serão criadas 
oportunidades sobretudo nas áreas 
da Hotelaria e Turismo, Shared 
Service Centers, Customer Care e Re-
talho. "A Indústria continuará a 
dar um contributo significativo 
para o PIB nacional. Em especial a 
norte, as empresas de componen-
tes para a indústria automóvel, 
metalomecânicas, cortiça, papel, 
têxtil serão as mais desenvolvidas", 
justifica. Também o setor finan-
ceiro, acrescenta, continuará a ter 
necessidades ao nível de compliance  

devido à regulação comunitária e 
nacional, o que poderá levar a um 
reforço dos departamentos Jurídi-
cos. Ainda segundo o responsável 
da Michael Page, verificar-se-á um 
acréscimo no recrutamento da fi-
gura de Data Protection Officer, fru-
to das leis do Regulamento. Geral 
de Proteção de Dados (RGPD). 
Face ao crescimento do e-commerce 
e do digital, as organizações irão 
apostar no recrutamento de pro-
fissionais para os seus departa-
mentos de Compras e Logística. 

Rute Belo explica que com "a re-
dução do desemprego e com al-
guns estudos a perspetivar aumen-
tos salariais nos diferentes níveis 
organizacionais em quase todo os 
setores, o poder de compra au-
menta e quem sai a ganhar é o Re-
talho". O setor mostrará também 
alguma dinâmica, pelo reforço da 
presença de players internacionais 
no mercado português e pelo cres-
cimento dos já existentes, adianta. 

Aos setores que prevêem maior  

crescimento em 2019, Celso San-
tos, da Randstad, junta a Logística 
e o Imobiliário. "Poderá dizer-se 
que estes setores traduzem uma 
grande procura de profissionais 
qualificados e experientes para 
colmatar as suas necessidades de 
recrutamento com vista a susten-
tarem o seu crescimento." 

A provar que criação de empre-
go não é mera retórica, o grupo 
Multipessoal entrou em 2019 já a 
recrutar: "Pretendemos contratar 
mais de 100 novos quadros. Pro-
curamos profissionais de todas as 
gerações, desde recém-licenciados 
a profissionais séniores, designa-
damente quadros que possuam es-
pecialização nas áreas de Marke-
ting, Recursos Humanos, Gestão 
Comercial e Gestão de Clientes", 
revela António Eloy Valério, CEO 
do grupo. 

Março é o horizonte para esta 
contratação, que visa "dar conti-
nuidade aos novos projetos" que a 
Multipessoal acaba de ganhar. • 
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ALVARO FERNANDEZ 
Director Geral 
da Michael Page Portugal 

Poderemos assistir a um 
crescimento dos contratos de 
interim managerne:-it e trabalho 
temporário especializado, à medida 
que o estigma sobre este tipo de 
contrato se vai esbatendo e 
começa a ser mais procurado para 
o desempenho de funções 
especializadas. A concretizar-se a 
legislação que fixa quotas de 
contratação de pessoas com 
deficiência, também aumentarão as 
necessidades de recrutamento 
deste tipo de perfil. 

CELSO SANTOS 
Business Unit Manager 
da área Professionals 
da Randstad 

Sobre a tipologia de contratos 
na cr ação de emprego, 
considero que a tendência 
para 2019 se irá manterá 
igual a 2018. isto porque 
não exis:iram alterações 
significativas no Orçamento 
de Estado de 2019 que 
permita às empresas optarem 
por determinada tipologia 
de contrato com base 
nos benefícios fiscais 
que poderiam ter. 

SANDRINE VERÍSSIMO 
Regional Director 
da Hays Portugal 

De acordo com a dinâmica 
que vemos no mercado 
laborai, percebemos que 
existe uma clara tendência 
por parte das empresas 
em oferecer contratos 
de efetividade. Tem sido 
cada vez mais uma aposta 
nos últimos anos, devido 
ao gap verificado da lei 
da oferta de emprego 
e da procura. 

QUE CONTRATOS 
DE TRABALHO VAMOS 
TER ESTE ANO? 

A tendencia é de crescimento dos contratos 
de interim management' e trabalho temporário, 
em paralelo, com o aumento da efetividade. 
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ESPECIAL 

Taxa de desemprego deverá atingir 
o valor mais baixo dos últimos 
17 anos. No entanto, arrefecimento 
das exportações poderá ter impacto 
negativo. Esta semana o JE analisa 
o mercado de trabalho em Portugal 
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PUB 

Referências Multibanco 
para a sua empresa 

www.ifthenpay.com  
tfthenpay 

111 

Desemprego vai prolongar queda, mas a passo mais lento • Oportunidades esten-
dem-se a todo o país, com Lisboa e Porto em destaque • TI, Turismo, Hotelaria, 
Retalho e Engenharia especialmente dinâmicas • Infografias: Taxa de desempre-
go ein Portugal abaixo da:média da zona Kira. e Perfil do desempregado:*.f4•7 

I Diretor Filipe Alves  I Diretor Adjunto Shrikesh Laxmidas  1 Diretor de Arte Mário Malhão 
I Preço €2,90 (continente) 1 Semanário, sai às sextas 

12.6 

11,2 

TAXA DE DESEMPREGO  EM PORTUGAL 
Valores em % da população atava 

Governo acelera novo aeroporto 
mas Ambiente pode travar tudo 
Acordo entre o Estado e a Vinci será assinado dia 8, mas projeto depende de estudo favorável de impacto ambiental. • Agência Portuguesa do Ambiente 
aguarda elementos adicionais, apurou o JE. • Investimento estimado em mil milhões de euros não prevê qualquer participação financeira estatal. •  P8 

T-Roc já é o quarto modelo mais 
vendido da VW em Portugal 
SUV fabricado na Autoeuropa superou mil unidades vendidas no mercado 
nacional. • SIVA diz que greve dos estivadores no porto de Setúbal "afetou" vendas 
da VW, que foi obrigada a recorrer a outros portos para importar carros. •  P3 

SAÚDE 

Médis aposta na saúde 
oral com lançamento 
de seguro e clínicas 
dentárias próprias •  P16 

ECONÓMICO MADEIRA 

Programa 
de governo do PS 
aposta na Economia 
do Mar 

BAROMETRO EY 

Página 21 

8,9 9:1  !a,s   

rr CETERA 
DESPERDÍCIO AUMENTAR 
Mudar comportamentos é fundamental 
para tornar o planeta sustentável.• P4 e 5 

TIM COOK 
O "PARCEIRO-  QUE STEVE JOBS 
DEIXOU À FRENTE DA MAÇÀ 
ENFRENTA NOVO DESAFIO o P2 e 3 

ESPECIAL 

ECONOMIA DO FUTURO 

As empresas e os 
setores na vanguarda 
da inovação 
em Portugal  e Especial 

MERCADOS 

"O BCE não vai ter 
condições para 
subir as taxas 
de juro em 2019" •  P18 

ADVISORY 

Juristas e fiscalistas 
2.0 vão perder 
menos tempo 
a tratar dados •  P22 

NI, anu de iv.nrsop 00 IN 
•ta,,ta n. Fnennmla do Mar 

Fórum 
Qual é o 
grande desafio 
da Madeira 
no novo ano? 

PUB 

y E Building a better 
working world ey.cOrn 

Lei 

O Jornal 
Económico 
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NCO 
CA RR UGOSA 

MERCADOS & FINANÇAS 

Com o apoio de 

EVOLUÇÃO DO EURO 
FACE AO DÓLAR 
Valores em dólares 

1,00 

28 dez.  3 jan. 

146,19961 (-0,36361 
55,39 1,1438 1,1397 

EVOLUÇÃO DO PREÇO 
DO BRENT 
Valores em dólares 

52,16 

50 

27 dez. 3 Jan. 

EVOLUÇÃO DO PREÇO 
DO OURO 
Valores em euros/onça 

1+0,68% 1 

1.283, 1.291,70 

1.100 

28 dez. 3 Jan. 

EVOLUÇÃO 
DO PSI 20 
Valores em pontos 1+3.46961 

4.746,06 

EM AGENDA 

7 DE JANEIRO 
CONSTRUÇÃO 
INE publica o índice de custos 
de construção de habitação 
nova e o índice de preços 
de manutenção e reparação 
regular da habitação 
de novembro. 

3 jan. 

Fonte: IrwestIng, Euronext 

FECHO DA SEMANA 

Volatilidade 
marca início 
do novo ano 

Incertezas e diversos riscos nas diferentes 
economias mundiais estarão a marcar 
um início de ano diferente. 

COTAÇÕES 
ATIVOS REFÚGIO 

As cotações das mercadorias 
também aparentam seguir idêntico 

movimento no final do ano passado:A 
cotação do cacau foi a que consegui registar 
um retorno positivo. Neste início de ano, os 

metais preciosos como o ouro e a prata, que 
tendem a ser os "activos de refúgio", 

conseguiram registar uma acrescida procura, 
com os de base industrial como os de cobre e 

zinco a evidenciarem maior volatilidade. 

JUROS 
OBRIGAÇÕES 

O adiamento das duas subidas 
de taxas de juro pela Fed, 

esperadas pare este ano, parecem 
agora adiadas com os 10 anos das 

soberanas dos EUA a cotarem a 2.60%, com 
a libor do USD a um mês 2.50% e 12 meses a 

3.0%, a concorrer com a "dividend yield" do 
S&P500 nos 2.19%. A curva de rendimentos 

composta pelas "yields" nas diversas 
maturidades das obrigações continua algo 
"invertida" (obrigações mais recentes com 

taxas de juros implícitas mais elevadas 
que as de prazo mais longo), o que 

pode evidenciar um potencial 
de risco. 

CAMBIO 
DIVISAS 

O USD parece capitalizar 
os momentos em que 

as acções valorizam em recuperações 
técnicas, porém as tradicionais 

divisas como léne japonês, que na primeira 
sessão do ano teve um massivo movimento 
de apreciação de +3.5% em cinco minutos 

(um flash crash), e o Franco Suíço 
mostram uma procura pouco usual 
em momentos de maiores receios 

de saida dos activos de risco. 

VENDAS A RETALHO 
Eurostat apresenta os dados 
sobre as vendas a retalho 
na zona euro 

8 DE JANEIRO 
EMPRÉSTIMOS 
Banco de Portugal publica 
as taxas de juros de novas 
operações de empréstimos 
e depósitos. 
Divulga também os valores 
relativos aos empréstimos 
a particulares e sociedades 
não financeiras, de novembro. 

CONFIANÇA 
Eurostat divulga os dados 
de confiança de empresas 
e consumidores, do clima 
de negócios e as expetativas 
de inflação, de dezembro. 

EMPREGO 
INE apresenta as estimativas 
rápidas mensais de emprego 
e desemprego, de novembro. 

9 DE JANEIRO 
ESTATÍSTICAS BANCÁRIAS 
Banco de Portugal divulga 
as estatísticas bancárias 
internacionais em base 
consolidadA. 

COMÉRCIO 
INTERNACIONAL 
INE publica as estatísticas 
do comércio internacional, 
relativas a novembro, assim 
como o indice de volume 
de negócios, emprego, 
remunerações e horas 
trabalhadas na indústria. 

RESERVA FEDERAL 
NORTE-AMERICANA 
FOMC publica as minutas 
da reunião de dezembro. 

BALANÇA COMERCIAL 
Bundesbank apresenta 
os dados da balança 
comercial na Alemanha, 
relativos a novembro. 

10 DE JANEIRO 
contas nacionais 
financeiras 
Banco de Portugal apresenta 
as contas nacionais 
financeiras, assim como 
os dados sobre os fundos 
de investimento, relativos 
a novembro. 

POLÍTICA MONETÁRIA 
BCE divulga os relatos da 
reunião de política monetária. 

11 DE JANEIRO 
PREÇOS NO CONSUMIDOR 
INE publica o índice de preços 
no consumidor e o indice 
de volume de negócios, 
emprego, remunerações 
e horas trabalhadoas 
nos serviços. 

JOÃO QUEIROZ 
Head of Online Banking 
do Banco Carregosa 

O inicio deste ano está a ser mar-
cado pela elevada volatilidade que 
parece traduzir a relação entre as 
diferentes condições monetárias (a 
passagem do "quantitative esasing" 
para o "quantitive tightening"), e 
as fortes dinâmicas de crescimento 
económico, apesar de um menor 
ímpeto. 

Os conflitos de origem comer-
cial e geopolítica, os indicadores 
macroeconómicos e subjectivos 
como os índices de confiança, pa-
recem sugerir um relevante poten-
cial de abrandamento do ritmo de 
expansão global a que a forte eco-
nomia dos EUA pode não estar au-
sente de contágio. 

As incertezas como a ausência 
de acordo sobre o shutdown do sec-
tor público dos EUA, os mais for-
tes sinais de travagem da econo- 

mia da China, a maior proximida-
de da necessidade de resolução do 
assunto Brexit, as revisões em bai-
xas das receitas doquarto trimestre 
de 2018 e a intervenção do BCE na 
italiana Banca Carige, estarão a 
marcar um diferente início de ano, 
mesmo após um més de dezembro 
do S&P500 que ficou marcado 
como dos mais destrutivos de va-
lores desde 1928. 

Na sessão de 4 de janeiro que 
será a primeira sexta-feira deste 
ano, teremos os dados do emprego 
dos EUA e novamente aguarda-se 
um cenário próximo do "pleno 
emprego", mas agora com uma 
acrescida probabilidade de sur-
preender negativamente, atenden-
do que os programas de recompra 
de ações próprias se maneteve 
mais elevada que os investimentos 
em CA PEX, como aumento de ca-
pacidade instalada ou para entrar 
em novos mercados. 

Na segunda quinzena de janeiro 
começaremos a ter as estimativas 

de receitas e de resultados relativos 
ao quarto trimestre do ano transac-
to e depois dos topos que a maioria 
das cotações apresentam nos gráfi-
cos, sucedem-se novas revisões em 
baixa para os valores dos principais 
índices de acções, alinhados com as 
perspectivas de crescimento das re-
ceitas e das respectivas margens 
das empresas. Durante 2018, di-
versas empresas dos sectores tradi-
cionais efectuaram relevantes cor-
recções e no quarto-trimestre des-
tacou-se o ajuste do sector tecnoló-
gico que ainda não tinha ocorrido, 
de que são exemplo as FAANG e 
semicondutores. Este movimento 

de redução dos prémios com que 
negoceiam deverão continuar num 
processo gradual e durante uma ja-
nela de tempo mais alargada. De-
pois de implementarem estratégias 
de cobertura redução de risco, os 
investidores deverão começar a 
modificar as metodologias de se-
lecção de activos como asset alloca-
tion para stock picking, em que pri-
vilegia a selecção pelo potencial de 
"valor" face ao "crescimento" da ac-
ção. Renovadas preocupações com 
a China a que os EUA terão de es-
tar atentos se não quiserem penali-
zar o seu maior credor (se excluir-
mos a Fed). • 
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DEBATE 

CARLOS 
SILVA 
Secretário-
-geral da UGT 

JOSÉ 
THEOTONIO 
CEO 
do Grupo 
Pestana 

ANTÓNIO 
RAMALHO 
CEO do Novo 
Banco 

KIM 
KREILGAARD 
Chefe da 
representação 
do BEI em 
Portugal 

ANTÓNIO 
SARAIVA 
Presidente da 
Confederação 
Empresarial 
de Portugal 
(CIP) 

Fórum Capitalizar 
debate financiamento 
das empresas nacionais 
Fórum promovido pelo JE e pelo Novo Banco junta à mesma mesa 
empresários, sindicalistas e banqueiros, para debaterem a capitalização das 
empresas. A não perder, no dia 17 de janeiro, no Museu do Oriente, em Lisboa. 

O Jornal Económico e o Novo Ban-
co vão promover, no próximo dia 
17 de janeiro, a primeira edição do 
Fórum Capitalizar. Em debate neste 
evento, que junta à mesma mesa 
empresários, dirigentes sindicais e 
banqueiros, estarão os diferentes 
mecanismos de capitalização das 
empresas, que são fundamentais 
para as suas estratégias de inovação, 
crescimento e internacionalização. 

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

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

Às 9h30, segue-se um frente a 
frente entre o líder dos patrôes e o 
secretário-geral de uma das gran-
des confederações sindicais. Esta 
conversa entre António Saraiva e 
Carlos Silva, presidente da CIP e lí-
der da UGT, respetivamente, será 
moderada por António Ramalho, 
tendo como tema "o investimento 
como fator de sustentabilidade". 

Após o coffee-break, terá lugar 
um debate sobre "o investimento 
como fator de crescimento", que 
contará com as participações de 
Vítor Fernandes, administrador do 
Novo Banco, José Theotónio, CEO 
do Grupo Pestana, Francisco Ca-
lheiros, presidente da Confedera- 

ção do Turismo de Portugal, Jaime 
Andrez, presidente do programa 
COMPETE 2020, Avelino Gaspar, 
presidente da Lusiaves, e Kim 
Kreilgaard, chefe da representação 
em Portugal do Banco Europeu de 
Investimento (BEI). Este debate, 
que se estenderá até às 12h15, será 
moderado por Filipe Alves, diretor 
do Jornal Económico. 

Para conhecer o programa 
completo desta e de outras con-
ferências promovidas pelo Jornal 
Económico em parceria com di-
versas entidades, sobre temas re-
levantes da atualidade, visite 
www.jornaleconomico.pt/con-
ferencias. • 

FRANCISCO 
CALHEIROS 
Presidente 
da 
Confederação 
do Turismo 
de Portugal 
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ENTREVISTA LUIS SALVATERRA Diretor Geral da Intrum Portugal 

"Más práticas quase 
são incentivadas pela 
não penalização" 
Portugal sai destacado pelas piores razões num estudo da Intrum a nível europeu sobre as dívidas 
às empresas. Luís Salvaterra sublinha que o êxito da recuperação do dinheiro depende da rapidez. 

NUNO MIGUEL SILVA 
nmsilva@jornaleconomico.pt  

Existe um grande desfasamento 
entre os atrasos de pagamentos de 
dívidas às empresas entre o espaço 
europeu e Portugal, com desvanta-
gem para o setor empresarial na-
cional, de acordo com o último es-
tudo da Intrum, a que o Jornal 
Económico teve acesso exclusivo 
(ver texto ao lado). Em entrevista 
ao Jornal Económico, o diretor ge-
ral da empresa, Luís Salvaterra, 
culpa o atual estado de coisas com 
a ineficiência administrativa dos 
clientes e com o não pagamento 
intencional, que é praticamente 
promovido pela falta de penaliza-
ção em tempo útil. Mas admite 
que, de ano para ano, as empresas 
portuguesas vão recorrendo cada 
vez mais a empresas de cobrança e 
gestão de créditos. 

Há um grande desfasamento 
entre os prazos de pagamento 
às empresas em Portugal 
e no resto da União Europeia. 
Apesar de estar a diminuir 
a que se deve este desvio? 
São vários os motivos, mas gosta-
ria de destacar dois - a ineficiência 
administrativa dos clientes (em 
Portugal 55%, em Espanha 20%, 
45% na União Europeia) e o não 
pagamento intencional (Portugal 
59%, Espanha 21%, 48% na União 
Europeia), motivos que podem de 
imediato serem contrariados por 
todos os agentes económicos en-
volvidos. 
Estas más práticas ganham peso e 
quase são incentivadas pela não 
penalização em tempo útil de 
quem não cumpre as condições 
contratualizadas. Existem vários 
mecanismos à disposição das em-
presas para penalizarem os incum-
pridores de forma a que haja uma 
diferenciação entre os que pagam e 
os que não pagam. Infelizmente, a 
maioria das empresas e em parti-
cular as PME [Pequenas e Médias 
Empresas] não os utiliza. Também  

a justiça tem um contributo nega-
tivo neste processo pela morosida-
de com que os processos correm e 
os elevados custos associados, que 
atuam como fator de dissuasão. 

No seu entender, há alguma 
razão específica para que esse 
desfasamento se acentue 
no setor dos transportes 
e da logística? 
Somos um país em que a maior 
parte do tecido empresarial é com-
posto por milhares de pequenas e 
médias empresas, quando estas 
empresas têm dificuldades finan-
ceiras causadas pelos atrasos de pa-
gamento dos seus fornecedores e 
clientes, este desfasamento acen-
tua-se. No estudo 'White Paper' 
não detetamos nenhuma razão es-
pecífica para que este setor atinja 
os 65% nos 'Atrasos de Pagamento 
Intencional'. Mais uma vez, consi-
deramos que está relacionado com 
a dimensão pequena ou média da 
maioria das empresas. 

Considera que há uma 
correlação direta e causal 
entre a diminuição do prazo 

O não pagamento 
nos prazos tem 
um impacto muito 
negativo 
e causa graves 
constrangimentos às 
empresas e economias 
em geral, inclusive 
criando situação de 
concorrência desleal 

de pagamentos 
e a percentagem de empresas 
credoras que recorrem 
aos serviços de empresas 
de recuperação de créditos 
e cobranças? Porquê? 
Os estudos que realizamos anual-
mente respondem afirmativamen-
te. Em Portugal, as empresas espe-
ram, em média, 115 dias antes de 
enviarem para os serviços de em-
presas de recuperação de créditos e 
cobranças as faturas que não foram 
pagas pelos seus clientes nos pra-
zos acordados. 
Na Europa, este número reduz-se 
em aproximadamente 29%, situan-
do-se nos 82 dias. O sucesso da re-
cuperação tem uma relação muito 
próxima com a antiguidade da dí-
vida - quanto mais cedo se atuar, 
mais cedo se detetam potenciais 
problemas e mais cedo se recebe. A 
nível europeu, 35% das faturas 
nunca são reclamadas. Nos países 
nórdicos, em que as empresas de 
recuperação de crédito são utiliza-
das de forma regular' desde há 
muitos anos, os prazos de paga-
mento são muito menores. 

Quais são as perspetivas 
de evolução desta realidade 
em Portugal e quais as medidas 
que poderiam inverter 
esta situação? 
Ano após ano, as empresas em 
Portugal tem vindo a 'descobrir' as 
vantagens de trabalharem com 
empresas como a Intrum, que 
prestam serviços de cobranças e 
recuperação de créditos. Têm ga-
nho a confiança pelos resultados 
obtidos e porque a utilização dos 
nossos serviços nas suas diferentes 
vertentes, permite-lhes libertarem 
recursos para se dedicarem ao seu 
core business, garantindo em simul-
tâneo a melhoria dos fluxos de te-
souraria, a redução do prazo mé-
dio de recebimento, dos incobrá-
veis e dos custos fixos. 

Além de impedir a criação 
de emprego, esta realidade não 
acentua uma distorção das leis  

da concorrência no setor 
empresarial das economias? 
O não pagamento nos prazos tem 
um impacto muito negativo e cau-
sa graves constrangimentos às em-
presas e economias em geral, inclu-
sive criando situação de concor-
rência desleal. Imaginemos uma 
empresa portuguesa que incorpora 
matéria prima importada por 
exemplo da Alemanha, na sua pro-
dução. Este país concede em média 
29 dias para os seus clientes empre-
sas (132B) [business-to business, ou de 
empresa para empresa] pagarem e 
em média, as empresas portugue-
sas recebem dos seus clientes ao 
fim de 65 dias. Este diferencial tem 
um custo que naturalmente se re-
flete na competitividade das em-
presas. Também e não menos im-
portante são os recursos extra que 
as empresas portuguesas necessi-
tam para cobrar quando compara-
do com outros países europeus. 

Como tem evoluído 
a atividade de Intrum 
em Portugal e quais 
as principais oportunidades 
e ameaças que se deparam 
à empresa e ao setor 
em Portugal perante 
o atual cenário político 
e macroeconómico? 
Estamos desde 1997 em Portugal e 
o crescimento tem sido uma cons-
tante ao longo destes últimos 21 
anos. Temos hoje mais de 450 
clientes em Portugal e cerca de 250 
empregados, gerimos cerca de dois 
milhões de casos, num valor supe-
rior a 3,5 mil milhões de euros. 
Acreditamos que vamos conti-
nuar a crescer e a liderar a indús-
tria da gestão e recuperação de 
crédito em Portugal e na Europa. 
Trabalhamos transversalmente 
todos os setores de atividade. Um 
dos nossos grandes desafios e 
missão é trazer as PME para o pa-
tamar onde desde há muito estão 
sectores como a banca, as finan-
ceiras, as telecomunicações e as 
utilities, ajudando-as a prosperar 
cuidando dos seus clientes. 
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ENTREVISTA LUIS SALVATERRA Diretor Geral da Intrum Portugal 

"Más práticas quase 
são incentivadas pela 
não penalização" 
Portugal sai destacado pelas piores razões num estudo da Intrum a nível europeu sobre as dívidas 
às empresas. Luís Salvaterra sublinha que o êxito da recuperação do dinheiro depende da rapidez. 

NUNO MIGUEL SILVA 
nmsilva@jornaleconomico.pt  

Existe um grande desfasamento 
entre os atrasos de pagamentos de 
dívidas às empresas entre o espaço 
europeu e Portugal, com desvanta-
gem para o setor empresarial na-
cional, de acordo com o último es-
tudo da Intrum, a que o Jornal 
Económico teve acesso exclusivo 
(ver texto ao lado). Em entrevista 
ao Jornal Económico, o diretor ge-
ral da empresa, Luís Salvaterra, 
culpa o atual estado de coisas com 
a ineficiência administrativa dos 
clientes e com o não pagamento 
intencional, que é praticamente 
promovido pela falta de penaliza-
ção em tempo útil. Mas admite 
que, de ano para ano, as empresas 
portuguesas vão recorrendo cada 
vez mais a empresas de cobrança e 
gestão de créditos. 

Há um grande desfasamento 
entre os prazos de pagamento 
às empresas em Portugal 
e no resto da União Europeia. 
Apesar de estar a diminuir 
a que se deve este desvio? 
São vários os motivos, mas gosta-
ria de destacar dois - a ineficiência 
administrativa dos clientes (em 
Portugal 55%, em Espanha 20%, 
45% na União Europeia) e o nào 
pagamento intencional (Portugal 
59%, Espanha 21%, 48% na União 
Europeia), motivos que podem de 
imediato serem contrariados por 
todos os agentes económicos en-
volvidos. 
Estas más práticas ganham peso e 
quase são incentivadas pela não 
penalização em tempo útil de 
quem não cumpre as condições 
contratualizadas. Existem vários 
mecanismos à disposição das em-
presas para penalizarem os incum-
pridores de forma a que haja uma 
diferenciação entre os que pagam e 
os que não pagam. Infelizmente, a 
maioria das empresas e em parti-
cular as PME [Pequenas e Médias 
Empresas] não os utiliza. Também  

a justiça tem um contributo nega-
tivo neste processo pela morosida-
de com que os processos correm e 
os elevados custos associados, que 
atuam como fator de dissuasão. 

No seu entender, há alguma 
razão específica para que esse 
desfasamento se acentue 
no setor dos transportes 
e da logística? 
Somos um país em que a maior 
parte do tecido empresarial é com-
posto por milhares de pequenas e 
médias empresas, quando estas 
empresas têm dificuldades finan-
ceiras causadas pelos atrasos de pa-
gamento dos seus fornecedores e 
clientes, este desfasamento acen-
tua-se. No estudo 'White Paper' 
não detetamos nenhuma razão es-
pecífica para que este setor atinja 
os 65% nos 'Atrasos de Pagamento 
Intencional'. Mais uma vez, consi-
deramos que está relacionado com 
a dimensão pequena ou média da 
maioria das empresas. 

Considera que há uma 
correlação direta e causal 
entre a diminuição do prazo 

O não pagamento 
nos prazos tem 
um impacto muito 
negativo 
e causa graves 
constrangimentos às 
empresas e economias 
em geral, inclusive 
criando situação de 
concorrência desleal 

de pagamentos 
e a percentagem de empresas 
credoras que recorrem 
aos serviços de empresas 
de recuperação de créditos 
e cobranças? Porquê? 
Os estudos que realizamos anual-
mente respondem afirmativamen-
te. Em Portugal, as empresas espe-
ram, em média, 115 dias antes de 
enviarem para os serviços de em-
presas de recuperação de créditos e 
cobranças as faturas que não foram 
pagas pelos seus clientes nos pra-
zos acordados. 
Na Europa, este número reduz-se 
em aproximadamente 29%, situan-
do-se nos 82 dias. O sucesso da re-
cuperação tem uma relação muito 
próxima com a antiguidade da dí-
vida - quanto mais cedo se atuar, 
mais cedo se detetam potenciais 
problemas e mais cedo se recebe. A 
nível europeu, 35% das faturas 
nunca são reclamadas. Nos países 
nórdicos, em que as empresas de 
recuperação de crédito são utiliza-
das de forma regular desde há 
muitos anos, os prazos de paga-
mento são muito menores. 

Quais são as perspetivas 
de evolução desta realidade 
em Portugal e quais as medidas 
que poderiam inverter 
esta situação? 
Ano após ano, as empresas em 
Portugal tem vindo a 'descobrir' as 
vantagens de trabalharem com 
empresas como a lntrum, que 
prestam serviços de cobranças e 
recuperação de créditos. Tèm ga-
nho a confiança pelos resultados 
obtidos e porque a utilização dos 
nossos serviços nas suas diferentes 
vertentes, permite-lhes libertarem 
recursos para se dedicarem ao seu 
core business, garantindo em simul-
táneo a melhoria dos fluxos de te-
souraria, a redução do prazo mé-
dio de recebimento, dos incobrá-
veis e dos custos fixos. 

Além de impedir a criação 
de emprego, esta realidade não 
acentua uma distorção das leis  

da concorrência no setor 
empresarial das economias? 
O não pagamento nos prazos tem 
um impacto muito negativo e cau-
sa graves constrangimentos às em-
presas e economias em geral, inclu-
sive criando situação de concor-
rência desleal. Imaginemos uma 
empresa portuguesa que incorpora 
matéria prima importada por 
exemplo da Alemanha, na sua pro-
dução. Este país concede em média 
29 dias para os seus clientes empre-
sas (B2B) [business-to business, ou de 
empresa para empresa] pagarem e 
em média, as empresas portugue-
sas recebem dos seus clientes ao 
fim de 65 dias. Este diferencial tem 
um custo que naturalmente se re-
flete na competitividade das em-
presas. Também e não menos im-
portante são os recursos extra que 
as empresas portuguesas necessi-
tam para cobrar quando compara-
do com outros países europeus. 

Como tem evoluído 
a atividade de Intrum 
em Portugal e quais 
as principais oportunidades 
e ameaças que se deparam 
à empresa e ao setor 
em Portugal perante 
o atual cenário político 
e macroeconómico? 
Estamos desde 1997 em Portugal e 
o crescimento tem sido uma cons-
tante ao longo destes últimos 21 
anos. Temos hoje mais de 450 
clientes em Portugal e cerca de 250 
empregados, gerimos cerca de dois 
milhões de casos, num valor supe-
rior a 3,5 mil milhões de euros. 
Acreditamos que vamos conti-
nuar a crescer e a liderar a indús-
tria da gestão e recuperação de 
crédito em Portugal e na Europa. 
Trabalhamos transversalmente 
todos os setores de atividade. Um 
dos nossos grandes desafios e 
missão é trazer as PME para o pa-
tamar onde desde há muito estão 
sectores como a banca, as finan-
ceiras, as telecomunicações e as 
utílities, ajudando-as a prosperar 
cuidando dos seus clientes. • 
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Possível inconstitucionalidade 
no diploma dos professores 
não preocupa sindicato nem PSD 

O Sindicato dos Professores da Madeira utiliza a autonomia enquanto que 
o PSD diz que o estatuto político-administrativo permite à região legislar. 

RUBEN PIRES 
rpires@jornaleconomico.pt  

Para Francisco Oliveira, dirigente do 
Sindicato dos Professores da Madei-
ra (SPM), não existem riscos de in-
constitucionalidade no Decreto Le-
gislativo Regional, que foi aprovado 
pela Assembleia Legislativa da Ma-
deira, que vai regular a recuperação 
do tempo de serviço dos professores. 

Esta posição vem contrariar a 
opinião manifestada por Paulo 
Otero, em declarações do DN, afir-
mava que o facto de existirem três 
sistemas, um na Madeira, nos 
Açores, e no Continente, relativos 
à recuperação salarial dos profes-
sores pode ser inconstitucional, 
invocando a violação do princípio 
do estado unitário, o da igualdade, 
e o da proibição do arbítrio. 

"Esta posição não tem em conta a 
total autonomia que a Madeira e os 
Açores têm em áreas como a educa- 

ção", considera Francisco Oliveira. 
O deputado do PSD, Adolfo Bra-

zão, acredita também que não exis-
tem motivos para uma possível in-
constitucionalidade na recuperação 
do tempo de serviço dos professores. 

O social democrata realça que a re-
cuperação do tempo de serviço, na 
Madeira, foi feita no âmbito regio-
nal, e que o estatuto político-admi-
nistrativo permite à Região Autóno-
ma legislar sobre várias áreas, entre 
as quais a da educação. 

"Não me parece que nesta matéria 
exista qualquer inconstitucionalida-
de", sublinha o social-democrata. 

O dirigente do SPM refere ainda 
que havendo um estatuto da carreira 
docente, na Madeira, o qual possui 
diferenças em comparação com o 
dos Açores e do Continente, "pode 
haver" salários diferentes. 

"Os professores da Madeira per-
tencem aos quadros da Secretaria 
Regional da Educação e não ao do 
Ministério da Educação, e por isso  

podem ter um tratamento diferen-
te", explicou Francisco Oliveira. 

O sindicalista sublinha que em 
2008 e 2009 os Açores recupera-
ram tempo de serviço, referente ao 
primeiro período de congelamen-
to, que abrangeu o período entre 
30 de agosto de 2005 e 31 de de-
zembro de 2007. 

"Como é que se pode levantar 
agora uma situação de inconstitu-
cionalidade quando isso não gerou 
problema há dez anos nos Açores?", 
questionou o dirigente do SPM. 

Relativamente ao Decreto Le-
gislativo Regional que estabelece a 
recuperação do tempo de serviços 
dos professores, aprovado na As-
sembleia da Madeira, em novem-
bro, Francisco Oliveira vinca que a 
inconstitucionalidade não foi uma 
situação levantada nem pelo presi-
dente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, nem por Ireneu 
Barreto, representante da Repú-
blica na Madeira. • 
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FUNÇÃO PÚBLICA 

Aumentos salariais vão 
ser discutidos no dia 10 

Miguel Baltazar 

Em cima da mesa está uma proposta do Governo para actualizar a base remuneratória de 580 para 635,07 euros. 

O Ministério das Finanças e as 
três estruturas sindicais da admi-
nistração pública voltam a reunir-
se na próxima quinta-feira, dia10, 
para continuarem a discussão so-
bre os aumentos salariais para 
2019. 

Em cima da mesa está a pro-
posta do Governo para atualizar a 
base remuneratória da Função Pú-
blica, que passará de 580 euros 

-para 635,07 euros em 2019, mon-
tante correspondente atualmente 
ao quarto nível da Tabela Remu-
neratória Única. Na última versão 
da proposta enviada aos sindicatos 
não consta a norma anunciada  

pela Federação dos Sindicatos da 
Administiação Pública (FESAP) 
que visava impedir que os funcio-
nários com um aumento salarial 
superior a 28 euros tivessem direi-
to à progressão na carreira, per-
dendo os pontos obtidos na avalia-
ção de desempenho. 

As Finanças nunca chegaram 
a assumir que essa proposta tinha 
sido colocada em cima da mesa e 
as outras duas estruturas sindicais 
- o Sindicato dos Quadros Técni-
cos do Estado (STE) e a Frente 
Comum - dizem que a mesma não 
foi discutida. 

A conjugação da atualização  

salarial com as progressões na car-
reira é um dos temas que o diri-
gente da FESAP, José Abraão, 
quer ver clarificada na reunião de 
dia 10 nas Finanças. "Há várias 
dúvidas relativas às mudanças de 
posição remuneratória, como por 
exemplo, saber o que acontece aos 
trabalhadores que, por via da pro-
gressão, já estão nos 635,07 eu-
ros", afirma o sindicalista. 

A atualização salarial para 
635,07 euros em 2019 deverá 
abranger cerca de 70 mil funcio-
nários públicos e custar 50 mi-
lhões de euros, segundo o Gover-
no. ■  LUSA 
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MADEIRA 

SALÁRIO MÍNIMO 
SOBE PARA 615 EUROS 
O salário mínimo na Região 
Autónoma da Madeira vai subir 
para os 615 euros mensais em 
2019, o que representa um au-
mento de 23 euros face ao ano 
anterior. Este valor foi acorda-
do na primeira reunião da Co-
missão Permanente de Concer-
tação Social que decorreu on-
tem no Funchal.• 
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RADICAL MODERADO 
No Estado ou no setor privado, a contestação laborai não é só estratégia pré-eleitoral das corporações 
e dos sindicatos - é um reflexo claro dos efeitos duradouros da crise. Esta sombra é um dos maiores 
obstáculos à pretensão do P5 em conseguir uma maioria absoluta. 

BRUNO FARIA LOPES 

Na vaga de greves vê-se o legado da crise 

P 
rofessores, estivadores, enfermeiros, 
trabalhadores dos hipermercados, 
funcionários da CP, funcionários do 
Metro, bombeiros, trabalhadores dos 
CTT, guardas prisionais, trabalhado-
res dos registos e notariado, juízes - e 
a lista poderia continuar. Vivemos um 
tempo estranho. A recuperação eco-
nómica e a anestesia política - ou a pa-

i cificação, para os mais otimistas - cor-
re em paralelo com um volume recor-
de de paralisações e protestos de clas-
ses profissionais no setor público e no 
privado. Paradoxal? Nem por issó. 

A explicação mais comum para 
esta vaga de contestação labora! recor-
da a combinação entre a proximidade 
das eleições (que supostamente au-
menta o poder reivindicativo dos sin-
dicatos) e a recuperação económica e 
das finanças públicas (que suposta-
mente dá mais margem para os em-
pregadores, públicos ou privados, ce-
derem). Nada contra estas explica-
ções. O PCP precisa de se distanciar  

do PS e até minar a pos-
sibilidade deste ter 
maioria absoluta e a pro-
va de vida sindical é a 
principal arma de que 
dispõe. 

Mas há mais do que 
estratégia política - há 
razões objetivas que le-
vam aos protestos. A pri-
meira é a estagnação sa-
larial e das-carreiras que 
acompanha a recuperação do merca-
do de trabalho e a retoma da econo-
mia. Alguns economistas do trabalho 
falam em deflação salarial: durante a 
crise as empresas do setor privado não 
cortaram na massa salarial como que-
riam, por causa da lei ou para manter 
um mínimo de paz social, e agora tra-
vam aumentos salariais maiores, pelo 
menos enquanto não recuperarem 
mais. Outra explicação, menos benig-
na, é a cultura de baixos salários do 
empresariado português. 

No Estado, são tam-
bém questões salariais 
e de carreiras - o des-
congelamento das pro-
gressões - um dos prin-
cipais pontos de tensão. 
Depois da "agenda de 
reposição de rendimen-
tas", que incluiu reposi-
ção de salários e redu-
ção do horário para 35 
horas, há uma margem 

finita para aceder às pretensões das di-
ferentes carreiras dentro da Adminis-
tração Pública. Também aqui a heran-
ça da crise de financiamento que co-
meçou em 2010 se faz sentir: na com-
pressão enorme sobre as carreiras; no 
endividamento público ainda muito 
alto; e, por fim, na jurisprudência de 
crise do Tribunal Constitucional, que 
blindou a esmagadora maioria da des-
pesa salarial. 

A resistência de António Costa e 
do PS a estas reivindicações, fundada  

na responsabilidade orçamental, ex-
põe uma vez mais a maior mentira 
desta legislatura: a de que "existia al-
ternativa", naquelas circunstâncias 
políticas, à austeridade nos anos da 
troika. Mas é incorrecta a tese de que 
esta mentira é responsável pela ilusão 
reivindicativa de muitas classes pro-
fissionais - com ou sem discurso má-
gico haveria sempre contestação for-
te na descompressão a seguir à maior 
crise económica da democracia por-
tuguesa. 

E este o legado económico e social 
persistente dessa crise, que não desa-
parece no clima de anestesia política 
que se vive em Portugal, nem da recu-
peração económica que nãa destoa no 
contexto europeu. Mesmo num ciclo 
que permitiu reduzir muito o peso das 
medidas duras, este legado continua a 
pesar sobre o jogo político e sobre 
quem governa - e pode ser um obstá-
culo fatal para a pretensão de urna 
maioria absoluta do PS. ■ 

A anestesia 
política e a 
retoma não 
apagaram 
os efeitos 

duradouros 
da crise. 

Gráfico da semana 
O LADO B DA DIMINUIÇÃO DO MALPARADO 
Chamam-se "Nata", "Pacific" ou "Golden": as vendas de carteiras de crédito malpara-
do e de imobiliário quase triplicaram no ano passado para um valor recorde. Ajudam 
muito a reduzir o malparado, mas levantam problemas que ninguém parece notar. 

7000 

3500 

2016 2017 2018 
Fonte: Deloitte. Valores em milhões de euros. 

O Banco de Portugal divulgou on-
tem números sobre a redução do 
crédito malparado e, uma vez 
mais, o tom geral nos media foi 
uniformemente laudatório: des-
de o pico o malparado caiu mais 
de 19 mil milhões de euros e a 
rentabilidade dos bancos está a 
subir. Esta descida dos `non-per-
forming loans', ou NPL, é regra 
geral positiva para a banca. Mas 
a "limpeza" dos balanços não si-
gnifica em muitos casos a extin-
ção das dívidas. A venda de car-
teiras de malparado e imobiliário 
é um dos pilares da estratégia de  

redução dos NPL e explodiu para 
u m valor recorde em 2018 - foi 
mesmo o negócio do ano. Mas 
esta via de redução levanta pro-
blemas que devem ser alvo de 
atenção. O primeiro: a cobrança 
destes créditos, comprados por 
fundos estrangeiros, não está re-
gulada. 0 segundo: o esperado au-
mento das vendas de malparado 
de empresas tem de ser bem 
acompanhado pàra evitar des-
truição desnecessária de valor e 
emprego. O terceiro: a banca que 
empresta não pode ser melhor a 
recuperar crédito?  ■ 

7.000 
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Radiografia de um ano histórico (unidades)
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Fontes: ACAP, CT Autoeuropa PÚBLICO

A fábrica da Volkswagen em Portu-

gal construiu 224 mil carros duran-

te o ano de 2018, segundo números 

provisórios obtidos pelo PÚBLICO. 

Este número inclui os modelos Seat 

produzidos naquela unidade. É um 

aumento de 103% face à produção de 

2017, que fi ca no entanto aquém do 

objectivo de 240 mil carros, que o 

construtor germânico tinha estipu-

lado para a unidade de Palmela. O 

número fi nal será apurado dentro de 

dias, quando a Associação Automóvel 

de Portugal (ACAP) divulgar os dados 

da produção de Dezembro. E deverá 

confi rmar que os 5900 trabalhado-

res da Autoeuropa atingiram 93% do 

objectivo que tinha sido fi xado pela 

equipa de gestão. 

Para este resultado contribuiu (à 

semelhança do que sucedeu em 2017) 

a construção, em regime exclusivo 

para o mercado europeu, do VW T-

Roc — um SUV mais pequeno que a 

marca lançou em Agosto de 2017. Tal 

como já se esperava, a fábrica pulve-

rizou todos os recordes de fabricação 

de automóveis em Portugal. Em 2017 

tinha construído 110.256 viaturas — 

quantidade que no fi m de Junho de 

2018 já tinha sido ultrapassada. A es-

timativa da VW apontava para uma 

produção de 183 mil T-Roc em 2018.

Aliás, a Autoeuropa já tinha ultra-

passado, no fi nal de Agosto (mês de 

paragens) um recorde de produção 

anual que vigorava desde 1998. E 

isto em oito meses que não foram 

propriamente fáceis de gerir, tendo 

em conta que 2018 começou com 

instabilidade laboral (incluindo uma 

ameaça de greve, em Fevereiro, que 

não se chegou a realizar). As razões 

desse clima já vinham desde o Verão 

de 2017, altura em que teve início a 

produção do T-Roc, e que obrigou 

a alterações no esquema de labora-

ção, com o terceiro turno nos dias 

de semana desde Novembro e o au-

mento dos turnos ao fi m-de semana, 

em duas fases, primeiro em Fevereiro 

(dois turnos ao sábado, que aumenta-

ram a produção em 10%) e depois em 

Autoeuropa produziu 
224 mil carros, um recorde 
aquém do objectivo

Automóvel 
Victor Ferreira

Com o exclusivo europeu 
do T-Roc, a fábrica de 
Palmela pulverizou o 
recorde de produção. 
Mas sofreu várias travagens

em que a própria casa-mãe mudou 

de líder, com a ascensão de Herbert 

Diess, para acelerar mudanças num 

grupo que continua a pagar a factura 

do escândalo Dieselgate.

Mas a razão por que a empresa fi -

cou aquém do objectivo de produção 

dos 240 mil carros assenta sobretudo 

nos três períodos de paragem força-

da. Pelas contas do PÚBLICO, foram 

27 dias de paragem: o primeiro coin-

cidiu com o período da Páscoa (em 

Março/Abril, dez dias de paragem); 

o segundo aconteceu no fi nal de Ou-

tubro/início de Novembro (oito dias 

de paragem); e o terceiro abarcou 

o período do Natal e do Ano Novo 

(Dezembro/Janeiro 2019, nove dias 

de paragem).

E a culpa disso foi das falhas na 

cadeia de abastecimento de compo-

nentes para motores, que se revelou 

impreparada para satisfazer uma pro-

cura cada vez maior por carros com 

motor a gasolina — uma alteração do 

lado da procura que, em apenas dois 

anos, virou do avesso toda a produ-

ção nacional.

É uma mudança substancial impul-

sionada pelo mercado europeu, com 

forte impacto numa unidade como a 

Autoeuropa, que exporta quase tudo 

o que produz. E fá-lo sobretudo pa-

ra o mercado europeu, que absorve 

mais de 87% dos carros montados na-

quela unidade. Em 2017, segundo da-

dos da empresa, “o peso das vendas 

da Autoeuropa nas exportações de 

bens de Portugal foi de 3,4%”, peso 

esse que saltaria para 6,6%, graças à 

duplicação da produção e com tudo 

o resto constante. Em Agosto, a pre-

visão apontava para um cenário em 

que a Autoeuropa fecharia o ano a 

valer 5% das exportações.

Setembro (dois turnos ao domingo).

Pelo meio, houve uma prolonga-

da negociação entre administração e 

trabalhadores, que rejeitaram as pro-

postas iniciais de compensação pelo 

trabalho aos fi ns-de-semana; um re-

ferendo à comissão de trabalhadores 

que acabou por conduzir o responsá-

vel máximo à demissão; e uma gre-

ve no Porto de Setúbal, na recta fi nal 

do ano, que ameaçou o escoamento 

da produção, na mesma altura em 

que a paz social regressou fi nalmen-

te à empresa. E isto tudo num ano vitor.ferreira@publico.pt

O protesto no Porto de Setúbal não facilitou a vida à Autoeuropa

RAFAEL MARCHANTE/REUTERS
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Proposta de Jorge Lacão 
pretende simplifi car e 
tornar mais transparente 
apoios a parlamentares p6

Economia mundial a 
abrandar e bolsas a cair 
colocam pressão para evitar 
guerra comercial p2 a 4

O feito é chinês e marca 
o arranque de uma nova 
corrida espacial ao satélite 
terrestre p24/25

Mulheres são as principais 
queixosas, de acordo com 
estudo da Universidade do 
Porto p12/13

Programa de Manuel Luís 
Goucha debateu a questão: 
“Precisamos de um novo 
Salazar”? p10

Quase 20% dos 
idosos dizem-se 
vítimas de abuso 
psicológico

TVI acusada 
de racismo por 
programa com 
skin condenado

Deputados 
podem vir a ter 
três subsídios 
fundidos num só

Bolsas em queda 
pressionam 
China e EUA a 
chegar a acordo

Pela primeira 
vez pousámos 
no lado oculto 
da Lua 

MIGUEL A. LOPES/LUSA

Autoeuropa bate recorde 
mas fi ca aquém dos objectivos
Ao longo de 2018, a fábrica de Palmela produziu 224 mil carros, um aumento de 103% em relação a 2017. 
O crescimento, em ano de muita instabilidade, acabou por não atingir as metas estipuladas Economia, 20

O Inimigo Público 
Marcelo com mais
estatuto que
Bolsonaro
porque brasileiro 
é apenas capitão
e o português
é comandante
da Protecção
Civil
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Benfica
À segunda tentativa 
e à terceira derrota, 
Rui Vitória  é despedido  
p34

Andy Warhol está pronto
para as nossas selfies
Retrospectiva
no Whitney Museum,
em Nova Iorque

g
mandante
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