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CONTAS DA SAÚDE 
DESPESA CORRENTE EM SAÚDE 
EM MILHÕES DE EUROS 

Despesa p 

0 
2016 

2017 
18 282,0 

1 77 4 , 9 € 

19 303,4 
2018 

01877,1€ 

20 302,6 
2019 

01973,8 

PRINCIPAIS FINANCIADORES EM 2019 

SNS e SRS 
54% 

Famílias 
29,8% 

Sociedades de Seguros 

104,2% 
Outras unidades da Admin. Pública 

.4% 
Subsistemas de saúde públicos voluntários 

• 2,9% í""'"'"''NN 

EVOLLICÃO DA DESPESA 
DAS FAMÍLIAS POR PRINCIPAIS 
PRESTADORES 2016-2018 

2017 2018 
Prestadores de cuidados 

+7,10/0 de saúde em  +5,1% 
ambulatório privados 

+4,8%
d 

Despesa
a família +4,4 corrente % 

Hospitais 
privados 

Todas as outras 
+6,9%  vendas  +3,8% 

de bens médicos 

-0,4%  Farmácias  +1,9% 

+5,6%  Resto da economia  +5,8% 

+4,1% 7,5% 

17 565,5 
01701,2 C 

Nota Dados finais para 2016 e 2017, provisórios 
para 2018 e preliminares para 2019 

 

IM] Fonte INE - Conta Satélite da Saúde - Base 2016, 2016-2019 

 

CONTAS DO INE 

Saúde custa 1973 C 
a cada português 
DADOS O  Despesa aumentou e Portugal é dos que mais gastam no setor 

EDGAR NASCIMENTO 

A
despesa das famílias por-
tuguesas com a saúde au-
mentou em 2019 face ao 

ano anterior, segundo o Institu-
to Nacional de Estatística (INE): 
em 2018, o custo per capita foi 
de 1877,1 euros, enquanto no 
ano passado esse valor cifrou-se 
em1973,8 euros. 

Os dados são da Conta Satélite 
da Saúde do INE, que refere que, 
em 2018, a despesa corrente em 
saúde correspondeu a 9,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB), e 
9,6% em 2019. "A despesa cor-
rente em saúde cresceu a um  

ritmo superior ao do PIB em 
2018 e 2019, contrariamente ao 
que se observou no ano ante-
rior", refere. Em 2018, a despe-
sa dos presta-
dores priva-
dos registou 
taxas de cres-
cimento aci-

 

ma de 5%, e a despesa dos hos-
pitais públicos e dos prestadores 
públicos de cuidados de saúde 
em ambulatório cresceu 6,1% e 
3,9%, respetivamente. 

O INE destaca que, em 2017, 
os Estados-membros da UE 
gastaram, em média, 8,3% do  

PIB na despesa corrente em 
saúde: Portugal ocupou a 9-apo-
sição (9,3%). "Portugal, a par 
de Malta, Espanha e Itália, está 

no grupo de 
países com 
um nível de 
desenvolvi-
mento econó-

mico abaixo da média europeia, 
mas com despesa corrente em 
saúde superior à média", sa-
lienta o INE. O envelhecimento 
da população pode ser uma das 
justificações. • 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

DESPESA COR RENTE 
EM SAÚDE CO RRESPONDE 
A 9,6 POR CEN TO DO PIB 

CORREIS? 
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FUNDO DE RECUPERAÇÃO 

Holanda não 
garante acordo 
0 O primeiro-ministro saiu 
do encontro com o homólo-
go holandês Mark Rutte, em 
Haia, "sem confiança num 
acordo" quanto ao Fundo de 
Recuperação Económica da 
União Europeia. 

"Todos os países devem 
trabalhar para governar este 
fundo sem que ninguém fi-
que nas mãos dos caprichos 
de um só país", afirmou on-
tem António Costa. • 

António Costa e Mark Rutte 
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INL Despesa corrente 
em saúde aumentou 
em 2018 e 2019 

INE estima que a 
despesa das farrulias 
em saúde tenha 
crescido 6% em 2019. 
Em 2018 cresceu 4,4%. 

A despesa corrente em saúde 
aumentou em 2018 e 2019, em 
termos nominais, 5,6% e 52°4 res-
petivamente, sendo superior à 
variação nominal do PIB. Os dados 
foram divulgados ontem pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE) 
na Conta Satélite da Saúde, que 
revela ainda que, em 2018, a des-
pesa pública cresceu mais que a 
despesa privada — 6% e 4,8% res-
petivamente — representando 
64,5% da despesa corrente. Já 
para 2019, a perspetiva do INE é 
que a despesa pública tenha cres-
cido 4,6%, um valor que repre-
senta menos 1,5 pontos percen-
tuais que a despesa privada 6,2%. 

O gabinete de estatística estima 
que a despesa das famílias por-
tuguesas em saúde tenha cresci-
do 6% no ano passado, um valor 
superior ao de 2018, que foi de 
4,4%. "Em 2018, a despesa das 
famílias aumentou 4,4% devido, 
principalmente, ao acréscimo do 
financiamento em entidades que 
prestam cuidados de saúde con-
tinuados como atividade secun-
dária (subcategoria do resto da 
economia) (+5,8%), em prestado-
res privados de cuidados de saú-
de em ambulatório (+5,1%), em 
hospitais privados (4,1%), em  

outras vendas de bens médicos 
(+3,8%) e em farmácias (+1,9%)", 
avança o INE. 

O gabinete de estatística diz que 
as entidades que prestam cuida-
dos de saúde continuados, per-
tencentes ao resto da economia, 
representam mais 5%de um valor 
superior em 0,1 pontos percen-
tuais ao ano anterior. 

A Conta Satélite da Saúde reve-
la que, em 2017, os Estados-Mem-
bros da União Europeia gasta-
ram, em média, 8,3% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) na despesa 
corrente em saúde. 

Portugal ocupou a 9.11  posição 
nesse ano no ranking dos esta-
dos-membros em termos de peso 
relativo da despesa corrente no 
PIB (9,3%), acima da média da 
UE em 1 ponto percentual. 

DESPESA DO SNS E DOS SERVIÇOS 

REGIONAIS TERÁ AUMENTADO Ain-
da segundo os dados do INE, a 
despesa do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) e dos Serviços Regio-
nais de Saúde (SRS) dos Açores e 
da Madeira terá aumentado 4,9% 
em 2019 depois de ter crescido 
6,1% em 2018. 

Já a despesa em hospitais pri-
vados e prestadores privados de 
cuidados de saúde em ambula-
tório aumentou 10,7% e 6,2%, res-
petivamente, em consequência 
do maior financiamento aos hos-
pitais com contrato de PPP (-1-4%) 
e às entidades convencionadas. 
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Ajuntamentos vão continuar limitados a cinco pessoas nas freguesias mais afetadas 

Lisboa mantém medidas: 
há melhorias, mas ainda 
não há tranquilidade 

Decisão foi anunciada ontem pela ministra da Presidência. Vieira da 
Silva indicou que tendência geral é positiva, mas não permite alívio. 

semana passada, a ministra da 
Saúde indicou que os dados por 
concelho seriam retomados esta 
terça-feira. 

Até 4 de julho, verificava-se 
uma tendência de diminuição 
dos novos casos em Loures ou 
na Amadora, mas não tão expres-
siva em Sintra. Lisboa tinha maio-
res flutuações, tendo registado 
61 novos casos no último dia em 
que houve dados, o número mais 
elevado das semanas anterio-
res. Em Lisboa, apenas a fregue-
sia de Santa Clara está abrangi-
da pelo estado de calamidade. 

Não é também conhecida a evo-
lução por concelho no Norte, 
onde os casos têm aumentado. 

Apesar de os novos casos no 
país se manterem acima dos 300 
diagnósticos diários, o número 
de doentes internados tem esta-
do relativamente estável. As pro-
jeções dadas ao Governo pelo 
epidemiologista Manuel Carmo 
Gomes apontam para que se con-
tinue a verificar uma subida pro-
gressiva, para o patamar das 600 
hospitalizações. 

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionline.pt 

O país vai manter-se a três velo-
cidades por mais uma quinze-
na, com regras e vigilância mais 
apertadas na Área Metropolita-
na de Lisboa e nas 19 freguesias 
de Amadora, Loures, Odivclas, 
Sintra e Lisboa, onde será pro-
longado o estado de calamida-
de que deixou de vigorar no res-
to do país no início do mês. O 
anúncio foi feito ontem pela 
ministra de Estado e da Presi-
dência Mariana Vieira da Silva 
no final de unia reunião entre 
Governo e autarcas. 

A decisão e avaliação da situa-
ção tinha sido remetida duran-
te o fim de semana para o con-

  

selho de ministros extraordiná-
rio que terá lugar esta terça-fei-
ra, mas o anúncio acabou por 
ter lugar ontem. O Conselho de 
Ministros aprova hoje as medi-
das, que entram em vigor à meia-
noite, devendo então prolongar-
se até 29 de julho. 

Mariana Vieira da Silva anun-
ciou que haverá uma manuten-
ção da atual situação, não ante-
cipando alterações nem nas 
medidas nem nas 19 freguesias 
abrangidas pelo estado de cala-
midade. A ministra indicou 
vários indicadores de melho-
ria, garantindo que depois do 
reforçar das equipas e medidas 
em Lisboa os inquéritos epide-
miológicos estão agora a ser 
concluídos cm 24 horas e há  

menos pessoas infectadas inconc-
tactáveis. Vieira da Silva reve-
lou também que a incidência 
de novos casos baixou nos últi-
mos 14 dias, de 154 para 121 
novos casos por 100 mil habi-
tantes. "Embora a taxa de inci-
dência tenha melhorado, ain-
da não nos deixa tranquilos", 
sublinhou, para justificar a deci-
são, recusando no entanto que 
se trate de um passo atrás. O 
que insistiu que o Governo não 
hesitará em fazer caso seja 
necessário: "em qualquer 
momento em que seja neces-
sário definir medidas mais duras 
não hesitaremos em fazê-lo." 

Conhecida a decisão, não foram 
ainda divulgados dados sobre a 
situação da covid-19 nas 19 fre-

 

BRUNO GONÇAI3/ES 

guesias que deverão manter-se 
em estado de calamidade e onde 
há o dever de recolhimento cívi-
co, com os cafés fechados a par-
tir das 20h e o apelo para que 
as saídas de casa sejam para tra-
balho, compras e cuidar de fami-
liares. Continurão também proi-
bidos os ajuntamentos de mais 
de cinco pessoas. 

A evolução dos novos casos 
por concelho também não é 
divulgada há mais de uma sema-
na, estando em curso a revisão 
dos boletins e do sistema de 
reporte de dados. No final da 

Governo 
apontou para esta 

terça-feira 
a divulgação de 

dados por concelho 

Lisboa continua 
a ser o epicentro 

das preocupações 
e até ao final do mês 

nada deve mudar 

GOVERNO PREPARA INVERNO Viei-
ra da Silva reiterou que o SNS 
não está sobrecarregado, garan-
tia que também tem sido dada 
nos briefings da DGS. 

O secretário de Estado da Saú-
de António Lacerda Sales asse-
gurou ontem que está já a ser 
preparado um plano para o inver-
no, que incluirá reforço de pes-
soal, alargamento da rede de tes-
tagem e definição de respostas 
para doentes covid e não covid. 
A Associação Portuguesa de 
Administradores Hospitalares 
tem defendido um sistema dual, 
com unidades de referência para 
a covid, como acontecia no iní-
cio da epidemia. Os hospitais 
continuam para já a adaptar-se 
e o Santa Maria tem agora um 
novo espaço para rastreios à 
covid-19 aos doentes admitidos 
para tratamentos ou cirurgia. 

Na frente externa, a Bélgica 
distinguiu o risco de viajar para 
Lisboa do resto do país, o que o 
primeiro-ministro saudou como 
um reconhecimento de que a 
situação não é a mesma - embo-
ra a ideia de uma vigilância mais 
apertada a quem viaje para Algar-
ve e Alentejo tenha sido contes-
tada pelo MEN. Costa saudou 
também a Holanda ter distin-
guido o Porto de Lisboa e reve-
lou ter tido uma conversa sobre 
o mesmo tema com o homógo-
lo irlandês. Aos poucos, a men-
sagem que o Governo tem pro-
curado transmitir de que o país 
no geral é seguro, ou pelo menos 
não é mais arriscado, começa a 
dar os primeiros frutos. 
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• COPOS VAZIOS 
E BEBIDAS 

ESTRAGADAS 
As cervejas e os vinhos produzidos em Portugal repousam 

em armazéns e adegas sem capacidade de escoamento. 
Os prazos de validade já começaram a expirar 

// PÁGS. 12-17 
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SINDICATO DA PSP DENUNCIA FALTA 
DE MÁSCARAS NAS ESQUADRAS 
Polícias também revoltados com falta de liberdade de expressão nas redes sociais //PÁG.  32 

1,50€// Terça-feira, 14 julho 2020 //Ano 11 // Diário // Número 3251 //Diretor:  Mál10 Remires// Dir. exec.: Vítor . Rainho // exec. azflinti): Jcsé Cabrita Swaiva // Subdrexec.: Marta E Reis // Dt. de arte: Francisco Alves 

c 

GUERRA DE BOMBEIROS EM ELVAS 
DEIXA CORPORAÇÃO SEM LIDERANÇA // PAGS 2-3 

GERINGONÇA. SEMANA DECISIVA 
DE CONTACTOS SOBRE OE 
E PLANO DE RETOMA 
José Manuel Pureza, do BE, ao "Cada passo de negociação 
que agora acontecer tem muita importância para a clarificação 
das orientações políticas por parte do Governo e do PS" 
// PÁG. 4 

Há mal-estar 
na bancada 
do PSD 
por falta de 
debate interno 
if PÁG. 5 

André Ventura 
quer Salvini 
e Le Pen 
no congresso 
do Chega 
// PÁG. 5 

Lisboa mantém 
medidas: 
há melhorias 
mas ainda não 
há tranquilidade 
// PAG. 6 Página 5
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EDP constituída arguida no processo das rendas excessivas 
A EDP já recebeu a notificação da consti-
tuição corno arguida no processo das ren-
das excessivas. A informação foi avança-
da ontem pela RTP, que adiantou ainda 
que Artur Trindade, antigo secretário de 
Estado da Energia do Governo de Passos 
Coelho, será também ouvido na qualida-
de de arguido. O Ministério Público acre-
dita que existem suspeitas de corrupção 
na contratação do pai de Artur Trindade. 

O processo fica assim com sete argui-

  

dos, incluindo António Mexia e João 
Manso Neto, que foram suspensos de 
funções na semana passada. 

António Mexia e João Manso Neto foram 
também proibidos de entrar nas insta-
lações das respetivas empresas e terão 
ainda de pagar cauções de um milhão 
de euros cada um. A defesa de Mexia e 
Manso Neto já confirmou que vai recor-
rer da decisão, sendo, no entanto, um 
recurso sem efeito suspensivo, ou seja,  

as medidas aplicadas na semana passa-
da mantêm-se. 

Já João Conceição, administrador da 
REN, fica obrigado ao depósito de uma cau-
ção de 500 mil euros e proibido de contac-
tar com os dois primeiros arguidos, assim 
como com Rui Cartaxo e Manuel Pinho. A 
investigação considera que os crimes de 
corrupção alegadamente cometidos por 
Mexia e Manso Neto permitiram benefi-
cios de l,2 mil milhões para a elétrica 
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Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

CONSELHO EUROPEU  Antó-
nio Costa está a mediar um 
acordo para que a Holanda 
e a Hungria aprovem o Fun-
do de Recuperação da eco-
nomia, que responderá à 
crise decorrente da pande-
mia, e o bloco de fundos eu-
ropeus para os próximos 
sete anos. Os dois países 
ameaçam bloquear o con-
senso que os 27 tentarão 
obter no Conselho Europeu 
de sexta-feira e sábado. 

O Plano de Recuperação, 
de 750 mil milhões para a  

União Europeia, tem que 
ser aprovado por unanimi-
dade pelos 27 países e rati-
ficado por 41 parlamentos 
nacionais. Basta um recusar 
para que tudo caia por ter-
ra, assegura o eurodeputa-
do José Manuel Fernandes. 

A ARTE DO COMPROMISSO 
Com a crise já a disparar o 
número de falências e de-
semprego, a urgência em 
chegar a um acordo é redo-
brada. "Todos na União Eu-
ropeia necessitam dele, e 
rapidamente", disse fonte 
oficial da Comissão. 

De um lado, a Holanda (a  

par da Finlândia, Dinamar-
ca e Suécia) quer limitar ao 
mínimo os apoios que a 
União Europeia dará aos 
países mais pobres. Do ou-
tro, os restantes 23 países. 

É neste quadro que Antó-
nio Costa reuniu com o pri-
meiro-ministro holandês, 
Mark Rutte. No final, Cos-
ta lembrou que, para haver 
um compromisso, cada um 
deve estar disponível para 
"ceder uma parte". Como 
os quatro países do norte 
têm sido favorecidos pelas 
propostas em cima da mesa, 
disse, agora terão que fazer 
"um movimento no senti-

  

do positivo". Ou seja, ceder. 
Se não, avisou Costa, os pa-
péis podem inverter-se: 
"Há um limite a partir do 
qual deixarão de ser eles a 
dizer 'não' e passarão a ser 
os outros a dizer 'não". 

DEMOCRACIA NA HUNGRIA 

Hoje, Costa estará com o 
homólogo húngaro, Viktor 
Orbán, com quem o dife - 
rendo é de outra natureza: 
A Hungria ameaça bloquear 
o acordo se implicar uma 
discussão sobre a sua demo-
cracia. É que, tal como a Po-
lónia, arrisca ser punida por 
decisões que têm posto em  

causa o estado de direito. O 
esforço negocial e o impac-
to que a crise já tem levam 
José Manuel Fernandes a 
acreditar que haverá acordo 
"ainda este mês". 

Os 27 têm que se enten-
der sobre três fatores: o va-
lor global do fundo (a pro-
posta é de 750 mil mi-
lhões); a repartição entre 
subvenções a fundo perdi-
do e empréstimos (neste 
momento, dois terços são 
subvenções); e o número de 
anos de aplicação (os quatro 
países querem dois anos e o 
presidente do Conselho 
propõe três - ler ao lado). • 

PORTUGAL 

"Auscultação pública" 
O PS apresentou ao Parla-
mento uma proposta de 
resolução para que o Go-
verno faça uma "auscul-
tação pública alargada", 
para decidir como aplicar 
os 48,5 mil milhões de 
euros que deverá receber. 

Urgência em planear 
Planear é "urgente", diz o 
eurodeputado José Ma-
nuel Fernandes. Mais 
será se os países do Norte 
conseguirem que o Fun-
do de Recuperação tenha 
que ser investido em só 
dois anos - na expectati-
va de que os países do Sul 
não tenham tempo para 
aplicar o dinheiro. 

Três anos para investir 
O Conselho propõe três 
anos para investir 70% do 
Fundo de Recuperação, 
mais 11 mil milhões ainda 
do Portugal 2020 e parte 
do Portugal 2030. 

Costa tenta mediar 
acordo com 
Holanda e Hungria 
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Os 27 reúnem-se sexta e sábado para procurar 
consenso sobre fundo para recuperar a economia 

 

‘r, 

Costa: "Nem um cheque em branco nem uma troika" 
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CENTRO 
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Horas extra no SNS 
aumentaram 17% 
no primeiro semestre 
Nos primeiros seis meses, contam-se mais 1,2 milhões de horas suplementares trabalhadas, sendo que 
só em maio a subida é superior a 470 mil. Administradores, enfermeiros e médicos pedem estratégia 

Joana Amorim 
jamorim@jn.pt 

Serviço Nacional de Saúde 
Total de horas extras acumuladas (milhões) 

— 2020 — 2019 

14 

12 

10 

13 323 444 

8 112 154 
8 diferença: +1 162 614 horas 

6 949 540 
6 

4 

2 

o 
mar abr mai jun jul ago set out nov jan fev 

Variação mensal 
(em valor absoluto - horas) 

471 180 

Por ARS 
(total de horas 
acumuladas 
em junho 2019) 

Serviços 
centrais 
6189 

LISBOA 
E V. TEJO 
2 989 878 

(R> ALENTEJO 
519 899 

48 429 

maio junho 

39 449 

fevereiro março 

1 abril 
-25 820 -24 505 

SAÚDE  Nos primeiros seis meses 
deste ano, o número total de horas 
suplementares trabalhadas pelos 
profissionais do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) aumentou 17%. 
Face ao período homólogo do ano 
passado, contam-se mais 1,163 mi-
lhões de horas trabalhadas, sobre-
tudo em trabalho extraordinário 
diurno e noturno. Em maio, a subi-
da situou-se em quase mais meio 
milhão de horas extra. Administra-
dores hospitalares, médicos e en-
fermeiros não têm dúvidas: urge 
um plano especial para o setor, 
sendo os 500 milhões de euros 
anunciados insuficientes. 

De acordo com os mais recentes 
dados do portal de monitorização 
do SNS, entre janeiro e junho des-
te ano contabilizaram-se um total 
de 8,112 milhões de horas suple-
mentares trabalhadas (ver infogra-
fia). Maio foi o mês em que se ve-
rificou uma maior variação men-
sal, com mais 471 mil horas extra, 
mês em que o SNS retomou, len-
tamente, a atividade programada 
suspensa com a pandemia. 

De referir, ainda, o acréscimo, 
em igual período, dos dias de au-
sências, para um total de 2,744 mi-
lhões de dias, o que representa um 
aumento de 30%. Doença e prote-
ção na parentalidade respondiam, 
em junho, respetivamente, por 
53% e 38% das ausências. 

ALGARVE 
383 350 Por tipo de trabalho 

Valor absoluto Variação mensal 

31 375 
14 853 

18 791 
12 944 

-29 534 

115 132 

612 938 

Trabalho em dias de Trabalho em dias de 
descanso semanal descanso semanal 

complementar obrigatório 

228 093 275 296 

482 293 

Trabalho em 
extraordinário 

noturno 

Trabalho em 
extraordinário 

diurno 

Trabalho 
em dias 
feriados 

Evolução do volume total de trabalho suplementar 

Em número de horas (milhões) Em custo (milhões de euros) 

13,13 263 

10,25 v  
11,8 / 11,23 

o 

III 

o 

III 111 III 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

"ESTÃO A BRINCAR CONNOSCO" 

Estes dados não surpreendem nem 
administradores hospitalares, 
nem as ordens dos Enfermeiros e 
Médicos. "Achamos o mesmo que 
nos últimos cinco anos. Tivemos 
sempre uma falta crónica de enfer-
meiros e a pandemia veio obrigar 
a um esforço complementar", fri-
sa Ana Rita Cavaco. Não vendo 
qualquer "estratégia a ser prepara-
da", a bastonária diz que o SNS 
"anda a navegar consoante o que 
acontece todos os dias". 

Na mesma linha, o bastonário 
dos médicos recorda: "Isto é o que 
andamos a dizer nos últimos anos. 
O Governo, a Oposição, passam a 

vida a falar do SNS, que é a joia da 
coroa, e não olham para dados ob-
jetivos, o que é inacreditável". Os 
dados convertem-se em contas: 
"Em 2019, foram mais de seis mi-
lhões de horas extraordinárias 
[apenas médicos]. O que se gastou 
[mais de 100 milhões] dava para 
contratar cerca de 5500 médicos 
como assistentes hospitalares em 
regime de 40 horas semanais", ex-
plica Miguel Guimarães. 

As contas da Ordem dos Enfer-
meiros há muito que estão feitas. 
O país tem um rácio de 6,7 enfer-
meiros/mil habitantes (SNS, setor 
social e privado), quando a média 
da OCDE é de 9,3. "Seria preciso 
contratar três mil enfermeiros du-
rante 10 anos para perfazer o défi-
ce de 30 mil, mas nunca houve um 
ano com três mil contratações", 
sintetiza Ana Rita Cavaco. 

Os resultados estão à mostra: 
profissionais de saúde em bur-
nout, exaustos e desmotivados, 
comungam os bastonários. Com 
Miguel Guimarães a avisar: "Have-
rá um momento em que irão dar 
um grito de Ipiranga. Basta um cli-
que. É a Champions? Este pessoal 
está a brincar connosco!". 

O reconhecimento, esse, dizem, 
passa pela melhoria das condições, 
que, no caso dos enfermeiros, re-
corda a bastonária, "são as mesmas 
há 20 anos". Miguel Guimarães, 
entende ser "altura de valorizar o 
trabalho, de rever as carreiras de 
todos profissionais", avisando que 
os "médicos estão numa situação 
crítica". O recurso às horas extra, 
tem a certeza, vai aumentar e a "si-
tuação vai ser mais complicada". 
Basta ter em conta os quatro mi-
lhões de consultas que ficaram por 
fazer entre março e maio. 

Também o presidente da Associa-
ção Portuguesa de Administrado-
res Hospitalares defende um "pla-
neamento da resposta, com novos 
modelos de organização e intera-
ção entre as instituições do SNS, 
senão será muito difícil dar respos-
ta à covid-19 e aos cuidados gerais". 
Porque, frisa Alexandre Lourenço, 
a "covid trás baixa produtividade, 
estando a atividade mais lentifica-
da e mais dispendiosa". • 

FONTE: PORTAL DO SNS E RELATÓRIO SOCIAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO SNS 2018 
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Miguel Guimarães 
Bastonário dos Médicos 

"Temos que ter um 
programa excecional 
para recuperar esses 
atrasos [consultas, 
cirurgias] e tem que 
entrar em 
funcionamento hoje. 
Os 504 milhões de 
euros não são nada" 

Ana Rita Cavaco 
Bastonária dos Enfermeiros 

"Não vemos uma 
estratégia a ser 
preparada. Anda tudo 
a navegar consoante 
oque acontece todos 
os dias. É preciso 
uma estratégia 
para prevenir 
oque aí vem" 

Alexandre Lourenço 
Pres. Ass. Pt. Admn. 
Hospitalares dos Enfermeiros 

"É preciso contratar 
pessoas, mas 
de forma consciente 
e planeada. Sem lógica 
de rede será difícil 
responder a estes 
desafios" 

Página 9
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Cometeu crime por 
ciúmes e transportou 
vítima numa mala 
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Jornal de Notícias 

Se o F. C. Porto se sagrar 
ampeão hoje, vigilância 

a adeptos será apertada 
édio Loum titular amanhã 

Corrupção 
Ex-governante 
suspeito 
de beneficiar 
EDP em troca 
de cargo 
dado ao pai 

Mais meio milhão de 
horas extra na Saúde 
em apenas um mês Artur Trindade, antigo 

secretário de Estado da 
Energia, é arguido P.15 

Trabalho suplementar disparou 17% no Médicos, enfermeiros e gestores 
primeiro semestre e teve pico em maio exigem nova estratégia no setor P 4a 6 

ogo devora 
oito empresas em 
Castelo de Paiva Escolas 

Diretores 
querem rodar 
presença 
dos alunos P.9 

400 empregos em risco 
depois de centro industrial ser 
consumido pelas chamas P.24 
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Castro Verde Cinco bombeiros feridos durante 
combate a incêndio florestal junto à Nacional 2 P.48 
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Aeroportos estão a meio gás devido a limitações impostas por países europeus 

"foi com surpresa" que viu o 
gesto da Bélgica, de quem 
obteve a garantia de que a si-
tuação seria corrigida. Ao fe-
cho desta edição mantinha-
-se a restrição. Mas não será 
surpresa se o Algarve e o 

DIPLOMACIA 

Costa e Santos Silva 
tentam sensibilizar 
quem boicota Portugal 

Governo exigiu correção à Bélgica, que classificou Algarve e Alentejo como 
regiões a evitar. Hotéis e autarcas acusam efeito contágio da decisão britânica 

Nuno Miguel Ropio 
nuno.ropio@jn.pt 

RESTRIÇÕESAntónio  Costa e 
Santos Silva desdobraram-se 
ontem numa frente de char-
me junto dos países que de-
saconselham as viagens de e 
para Portugal devido à covid-
-19. Se o primeiro-ministro 
obteve a garantia de que os 
Países Baixos deixarão de 
submeter a quarentena 
quem viajar para o Porto, e 
ainda apelou ao congénere 
irlandês para levantar os tra-
vões impostos aos destinos 
nacionais, já o ministro dos 
Negócios Estrangeiros pediu 
à Bélgica que retirasse o Al-
garve e o Alentejo de uma 
lista de regiões a evitar. 

Nos Países Baixos, onde 
reuniu com o chefe do Go-
verno [ler pág. 11], Costa as-
sumiu que tem sensibiliza-
do vários estados europeus 
para a verdade por detrás das 
taxas de infeção. "Finalmen-
te, começou a ser percebido, 
em algumas chancelarias 
[governos], qual é a grande 
disparidade da situação em 
Portugal. Temos um país 
onde praticamente a situa-
ção está com baixíssimos nú-
meros", disse, frisando que 
"a Bélgica já percebeu isso". 

"A Holanda, que tinha co-
locado o Porto, conjunta-
mente com Lisboa [numa 
lista de locais a evitar], já re-
tirou o Porto. Ainda hoje, 
tive uma conversa telefóni-
ca com o meu colega irlan-
dês, a quem tentei sensibili-
zar para essa diferenciação", 
acrescentou. 

Santos Silva apontou a "fal-
ta de coerência" nas limita-
ções impostas a Portugal. 
"Estão a suceder-se decisões 
casuísticas fundadas em cri-
térios técnicos postos em 
causa pelo próprio Centro 
Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças", acu-
sou, em Bruxelas. 

O governante admitiu que  

riam de quarentena; depois, 
deu um passo atrás e passou 
a impor as restrições a quem 
passar pelas 19 freguesias da 
região de Lisboa. 

Para os autarcas e empresá-
rios algarvios, são efeitos da 
decisão britânica. "É um con-
tágio do travão do Reino 
Unido, sendo de lamentar 
que outros países se guiem 
pelo mesmo diapasão sem 
critérios técnicos", disse, ao 
JN, Elidérico Viegas, presi-
dente da Associação dos Ho-
téis e Empreendimentos Tu-
rísticos do Algarve, que de-
fende "uma rápida campa-
nha internacional para esba-
ter a imagem negativa do 
país". "Já não são recuperá-
veis os prejuízos, superiores 
a 800 milhões de euros". 

António Pina, líder da As-
sociação de Municípios do 
Algarve, que hoje reúne para 

estudar estratégias "de 
contenção de danos", 
defende que "a diplo-
macia económica 
tem de redobrar o 
empenho em deter-
minados mercados, 
como Espanha, 
França e Alemanha 
ou mesmo Itália". • 

Alentejo voltarem a ser ter-
ritórios fiáveis. 

Em cinco dias, a Bélgica 
provou que vive no reino da 
indecisão: na quinta-feira, 
pôs Portugal no leque de paí-
ses cujos viajantes precisa-

 

Marcelo pede para se "puxar pelo 
Algarve' e procura ajuda do rei Filipe 

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ser necessá-

 

rio "puxar pelo Algarve rápido" para que o turis-

 

mo da região ainda possa recuperar nas próximas 
semanas dos efeitos da pandemia. "Alguns países 
não compreendem a situação [portuguesa], até 
que os nacionais desses países a expliquem [após 
visitar Portugal]. Apesar da lista [do 
Reino Unido], os voos que trazem bri-

 

tânicos têm 30% de ocupação. O que 
significa que, perante a dúvida le-

 

vantada pelo próprio país, conhe-

 

cendo o Algarve acabam por vir", 
disse o chefe de Estado, ontem, an-

 

tes de um jantar com autar-

 

cas da região. Para Marcelo, 
que dentro de uma semana 
vai reunir com o rei de Es-

 

panha, com estas questões 
em cima da mesa, o travão 
imposto a Portugal por vá-

 

rios países "é um proble-

 

ma de esclarecimento e de 
tempo". Página 11
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Famílias gastam 
mais com saúde 
no privado 
Reforço de pessoal, horas extra e carreiras 
aumentam despesa dos hospitais públicos 

Paulo Ribeiro Pinto 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

SAÚDE  A tendência não é 
nova e tem vindo a reforçar-
-se nos últimos anos. De 
acordo com os últimos da-
dos do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), a despesa 
das famílias portuguesas 
aumentou 4,4% em 2018 e 
os gastos no privado justifi-
cam este acréscimo. 

"Em 2018, a despesa das fa-
mílias aumentou 4,4% devi-
do, principalmente, ao 
acréscimo do financiamen-
to em entidades que pres-
tam cuidados de saúde con-
tinuados como atividade se-
cundária (+5,8%), em pres-
tadores privados de cuida-
dos de saúde em ambulató-
rio (+5,1%), em hospitais 
privados (4,1%), em outras 
vendas de bens médicos 
(+3,8%) e em farmácias 
(+1,9%)", refere o INE, 
acrescentando que "a despe-
sa em hospitais públicos foi 
a única a diminuir (-0,6%)." 

Para o ano passado, o gabi-
nete de estatística ainda não 
tem a despesa desagregada, 
mas aponta já para um au-
mento dos gastos de 6%, 
acima dos 4,4% de 2018. 

Mas os seguros de saúde 
também têm vindo a ga-
nhar peso. "Em 2018 e 2019, 
as sociedades de seguros 
continuaram a reforçar a  

sua importância relativa no 
financiamento do sistema 
de saúde (4,1% em 2018 e 
4,2% em 2019), apresentan-
do aumentos de 10,4% e 
8,8%, respetivamente", in-
dica o Instituto Nacional de 
Estatística. 

No total, a despesa em 
saúde ultrapassou os 20 mil 
milhões de euros em 2019, 
com a despesa pública a au-
mentar a um ritmo inferior 
(-1,6 pontos percentuais) à 
despesa privada, que regis-
tou uma variação de 6,2% 
face ao ano anterior. 

CUSTOS COM PESSOAL 

Já era uma evolução que vi-
nha de trás e que o INE ti-
nha notado na conta-satéli-
te referente a 2017: os cus-
tos com pessoal estavam a 
fazer subir a despesa dos 
hospitais públicos. 

"A despesa dos hospitais 
públicos e dos prestadores 
públicos de cuidados de saú-
de em ambulatório cresceu, 
em 2018, 6,1% e 3,9%, res-
petivamente", indica o INE, 
acrescentado que tal reflete 
"o acréscimo do consumo 
intermédio e dos custos 
com o pessoal". Entre ou-
tros motivos", tal fica a de-
ver-se ao "aumento do nú-
mero de trabalhadores, ao 
pagamento de horas ex-
traordinárias e ao desconge-
lamento de carreiras".• 

......"....,-, ..M!......"../...,^1 1,-....".....", ---.-w....-.. 

20 mil milhões 
No total, a despesa 
em saúde ultrapassou 
os 20 mil milhões de 
euros em 2019 (9,6% 
PIB), com a despesa 
pública a aumentar a 
um ritmo inferior 
(-1,6 pontos percen-
tuais) à despesa priva-
da, que registou uma 
variação de 6,2% face 
ao ano anterior. Da par-
te pública são mais de 
12,4 mil milhões 
de euros. 

Horas extra na saúde 
De acordo com o relató-
rio social do Ministério 
da Saúde, em 2018, fo-
ram pagas mais de 13,1 
milhões de horas ex-
traordinárias, um au-
mento de 11% face ao 
ano anterior e que origi-
nou o pagamento de 
263 milhões de euros 
em horas suplementa-
res. Os enfermeiros fo-
ram o grupo profissio-
nal onde se registou o 
maior aumento. Página 12
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Lisboa com tendência 
"ligeiramente decrescente" 
Identificado novo surto na zona do Carregado com 42 casos. Situação no IPO 
considerada "estabilizada", apesar de terem sido confirmados 121 positivos 

Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 13 de julho, com variação face ao dia anterior 

FONTE: DOS-RELATÓRIO DE SITUAÇÃO - DADOS ATÉ ÁS 24 HORAS DO DIA 12 DE JULHO INFOGRAFIA JN 

Hermana Cruz 
hermana.cruz@jn.pt 

BOLETIM  A diretora-geral de 
Saúde, Graça Freitas, admi-
tiu, ontem, "uma tendência 
ligeiramente decrescente" 
na zona da Grande Lisboa, 
apesar de uma média de no-
vos positivos entre 120 a 
150 casos por 100 mil habi-
tantes nas 19 freguesias em 
estado de calamidade. E 
confirmou um novo surto 
no Carregado, com 42 posi-
tivos. No IPO de Lisboa, a si-
tuação é considerada "esta-
bilizada", apesar de o surto 
ainda estar ativo e de terem 
sido detetados 121 casos. 

Segundo Graça Freitas, 
além dos 42 casos confirma-
dos, foram testados 170 tra-
balhadores da empresa de 
cerâmica Geberit, no Carre-
gado, concelho de Alen-
quer, onde foi detetado an-
teontem um surto. Estão a 
aguardar o resultado. 
"Está a ser feita a inter-

venção que costuma ser fei-
ta, entre as autoridades e 
forças locais, para tentar 
perceber este surto, contê-
-lo na sua origem e também 
procurar contactos próxi-
mos destas pessoas que po-
dem estar espalhados por 
varias regiões da Grande  

Lisboa", explicou Graça 
Freitas, na conferência de 
Imprensa de apresentação 
do boletim da Direção-Ge-
ral de Saúde (DGS) sobre a 
pandemia. 

DEZ PROFISSIONAIS EM CASA 

A diretora-geral de Saúde 
aproveitou para fazer um 
ponto de situação dos sur-
tos no Hospital de São José, 
em Lisboa, que foi identifi-
cado na semana passada, e 
no Instituto Português de 
Oncologia (IPO) de Lisboa. 

No caso do São José, Graça 
Freitas adiantou que dos 36 
pacientes que estavam in-
ternados no serviço de Ci-
rurgia, sete testaram positi-
vo e foram transferidos para 
o Hospital Curry Cabral, os 
restantes estão isolados na 
enfermaria do serviço. En-
tre os 130 profissionais, fo-
ram confirmados 10 casos 
de infeção que estão a recu-
perar em casa. 

No IPO de Lisboa, o surto 
que dura desde 17 de junho 
mantém-se, assim, "ativo", 
mas a situação está "com-
pletamente estabilizada", 
garantiu Graça Freitas. 
"O surto ainda não foi 

dado como terminado por-
que ainda não se passaram 
os dias suficientes para  

isso", explicou a diretora-
-geral de Saúde, especifican-
do que já foram testadas 
238 pessoas, das quais 121 
deram positivo. 

Apesar disso, Graça Freitas 
falou numa "tendência li-
geiramente decrescente", 
em Lisboa e Vale do Tejo, 
com uma média de "120 a 
150 novos casos por 100 mil 
habitantes". "Temos de ser 
cautelosos e não baixar, de 
maneira nenhuma, a guar-
da", ressalvou, porém. 

MELHORARACESSO A DADOS 

Num dia em que foram re-
gistadas duas mortes e 306 
novos casos em Portugal, a 
diretora-geral de Saúde as-
segurou ainda que o traba-
lho que está a ser feito pelos 
Serviços Partilhados de in-
tegração dos sistemas de re-
colha de dados não deverá 
levar a um aumento do nú-
mero de casos de covid-19. 

"O total de casos reporta-
dos diariamente está muito 
próximo da realidade", asse-
gurou, admitindo apenas: 
"Poderá haver algumas 
questões relacionadas com a 
subnotificação. Mas não es-
tou à espera que este proces-
so leve a um aumento de ca-
sos. Estou à espera que sim-
plifique e liberte pessoas". • 

PORMENORES 

328o profissionais 
de saúde infetados 
Oito em cada dez profis-
sionais de saúde infeta-
dos (mais de 81%) já re-
cuperaram, segundo um 
balanço feito pelo secre-
tário de Estado da Saúde, 
António Lacerda Sales, 
que aponta para um total 
de 3280 profissionais de 
saúde doentes. 

Maioria dos doentes 
trata-se em casa 
A esmagadora maioria 
dos doentes continua a 
recuperar em casa, mais 
concretamente 96,7% 
dos 14 091 casos ativos 
no país. Desses 3,3% es-
tão internados em hospi-
tais: 0,4% em unidades 
de cuidados intensivos e 
2,9% em enfermarias. 

Baixou número de 
ativos em Reguengos 
O número de casos 
ativos do surto num lar 
de Reguengos de Monsa-
raz (Évora) baixou para 
127, menos dois do que 
anteontem, disse a au-
tarquia. 

Página 13



A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 16,42 x 31,37 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87545218 14-07-2020

"to 

// 

IGF diz que o controlo do Fisco a estes contribuintes não é eficaz. 

IMPOSTOS 

IGF quer apertar acesso 
de contribuintes de IRS à 
contabilidade organizada 
Uma auditoria à forma como o Fisco acompanha estes contribuintes 
revelou muitas falhas e indícios de subfaturação e fuga aos impostos. 
IGF recomenda que o regime deixe de ser optativo. 

Têm baixa rentabilidade fiscal e, 
ao invés, apresentam fortes indí-
cios de evasão fiscal, nomeada-
mente por via de subfacturação, 
subvaloriza Pção dos inventários ou 
serviços externos superiores aos 
proveitos. Muitos não entregam 
ainformaçãoempresarialsimpli-
ficada (IF.S) e há quem, por decla-
rar menos do que efectivamente 
aufere, acaba por ter acesso a be-
neficios fiscais e a prestações so-
ciais às quais não teria direito. Foi 
este o quadro encontrado pela 
Inspecção Geral de Finanças 
(IGF) na sequência de uma audi-
toria realizada aos contribuintes 
da categoria B com contabilidade 
organizada. Na sequência disto, a 
IGF propõe agora ao Governo 
que aperte nos requisitos para 
acesso a esta modalidade fiscal, 
por forma a evitar fugas ao Fisco. 

Basicamente, e de acordo 
com o documento agora divulga-
do pela IGF, a recomendação ao 
Governo é que apenas possam 
aceder à modalidade de catego-
ria B com contabilidade organi-
zada os contribuintes que te-
nham "uma actividade económi-
ca estruturada", pelo menos um 
trabalhador e que "disponham 
de ativos fixos tangíveis afetos à 
atividade, exceto viaturas ligei-
ras, de valor superiora 30 mil eu-
ros".Além disso, o volume de ne-
gócios deverá ser superior a 200 
mil euros. Desta forma, diz a 
IGF, será possível "reduzir a eva-
são fiscal e aumentar a receita". 

Hoje em dia, recorde-se, os 
contribuintes da categoria B es-
tão obrigados a ter contabilidade 
organizada se tiverem umvolume 
de negócios acima de 200 mil eu-
ros. No entanto, abaixo desse va-
lor o regime é optativo é há muita 
gente que opta por ele, já que a al-
ternativa é a tributação pelo regi-
me simplificado, onde, indepen-
dentemente das despesas da ati-

  

vidade, o Fisco assume como cus-
tos uma percentagem do rendi-
mento declarado pelo contribuin-
te. Neste contexto, a contabilida-
de organizada, ainda que impli-
que a intervenção de um contabi-
lista certificado, pode ter vanta-
gens do ponto de vista fiscal. 

Aliás, sublinha o relatório, no 
período em que incidiu a inspe-
ção, anos 2015 e 2016, havia 90 
mil contribuintes neste regime, 
sendo que 90% o integravam por 
opção e tinham volumes de ne-
gócios abaixo de 200 mil euros. 

Evasão pode ter atingido 
437 milhões 
Estes contribuintes, continuam 
os inspetores, "apresentam uma 
baixa rentabilidade fiscal, entre 
6,5% e 8%, quando comparada 
com os do regime simplificado de 
IRS, com uma rentabilidade fis-
cal média de 22,7% no mesmo 
período". Contas feitas, conti-
nuam, isso "representa uma per-
da potencial para o erário públi-
co de1.250 milhões de euros/ano 
de rendimento tributável". Por 
outro lado, "identificaram-se for-

  

tes indícios de evasão fiscal que, 
no período auditado, poderá as-
cender a 437,8 milhões de euros 
de rendimento potencialmente 
não tributado". A consequência 
disto foi que alguns sujeitos pas-
sivos com elevado volume de ne-
gócios, ao reduzirem de forma in-
devida a matéria tributável, "ace-
deram, indevidamente, a benefi-
cios e prestações sociais". 

A IGF tece críticas ao siste-
ma de controlo do Fisco a estes 
contribuintes, considerando que 
"não tem sido eficaz" e lembran-
do que alguns nem sequer entre-
garam a IES e nem foram pena-
lizados por isso. 

Além de recomendar àAT "a 
análise e correção das situações" 
com indícios de irregularidades 
detetadas na auditoria, a IGF de-
fende que devem ser criados in-
dicadores de análise de risco a 
partir da informação da IES e da 
Declaração Mensal de Remune-
rações, "no sentido de detetar in-
dícios de subfacturação, omissão 
de rendimentos ou erosão inde-
vida do rendimento tributável 
por via dos custos. ■  FL 

Vitor Mota 

e-4r-
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Lojas 
estão a 

agell  guardar 
roupa 
para 
2021 

Fábricas de vestuário 
contam perder duas 
coleções este ano. 

César Araújo, líder 
da ANIVEC, diz não saber 

quantas empresas 
vão sobreviver. 

• 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Eurostat admite 
entrada da TAP 
nas contas públicas 

O ministro das Finanças, João Leão, disse que a transportadora não irá L

i

i 
-- contar para o défice orçamental mas o organismo europeu de estatísticas 
, e o próprio INE avisam que a decisão está longe de ter sido tomada. 

KPMG diz que 
Banco de Portugal 
nunca questionou 
garantia dada por 
Angola ao BESA 
Este argumento faz parte 
da impugnação da consultora 
à acusação do regulador. 

EMPRESAS 14 e 15 ECONOMIA E, 9 e EDITORIAL 
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Prémios de certificados 
ligados ao PIB em risco 
já a partir de setembro 

orradores com Certificados do Tesouro têm assegurado o prémio que acresce à taxa de juro fixa nos 
próximos três meses. Daí para a frente não há garantia que isso aconteça devido à queda da economia. 

MERCADOS 18 e19 

Construção 

Novas regras 
da DGS vão 
ter efeito na 
produtividade 
das obras 

L

 

Reis Campos, presidente 

orientações 

te 
daAI PN ,d 

representam
iZqUeas  

um custo para o setor. 

EMPRESAS 16 

IRS 

IGF aperta 
acesso de 
independentes 
à contabilidade 
organizada 
ECONOMIA 11 

Desporto 

Benfica com 
almofada de 
50 milhões 
para reforço 
da equipa 

Radar África 

Negociação 
é a miragem 
de Isabel 
dos Santos 

*9,UI

''' Empresária continua sob 
pressão por parte das 
autoridades angolanas. 
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ORÇAMENTO 

Eurostat admite entrada 
da TAP nas contas públicas 
O ministro das Finanças, João Leão, disse que a TAP não vai passar a contar para o défice 
orçamental de agora em diante, mas os organismos de estatísticas explicam que a decisão 
está longe de ter sido tomada. A resposta estará nos detalhes da injeção de capital. 

MARGARIDA PEIXOTO 

margariciapeixotoünegocios.pt 

A
TAP pode vir a ser 
incluída no perí-
metro das adminis-
trações públicas, 
ou seja, no conjun-

to de empresas que têm impacto 
todos os anos no valor do défice 
orçamental da República. Apesar 
de o ministro das Finanças estar 
convencido de que isso não vai 
acontecer, o Eurostat explicou ao 
Negócios que a conclusão não é 
simples e que a injeção de capital 
público programada para este ano 
poderá ser um indício de que a 
empresa não preenche os requisi-
tos para ficar de fora. 

Para este ano, já é certo que a 
TAP vai custar pelo menos 946 
milhões de euros às contas públi-
cas. O valor da injeção de capital 
na transportadora aérea vai ser re-
gistado no défice orçamental do 
Estado português, que chegará 
pelo menos aos 7% do PIB, con-
forme assumiu já o Governo. 

Já de 2020 em diante, o minis-
tro das Finanças está convencido 
de que a empresa não volta a pe-
sar no défice João Leão defendeu 
isso mesmo, no início deste mês, 
em declarações aos jornalistas: 
"Há empresas públicas que não 
estão no perímetro das contas pú-
blicas", frisou o governante. São 
empresas "de natureza mercan-
til", ou seja, que operam em con-
dições de mercado, explicou, dan-
do como exemplo os portos ou ou-
tras empresas de transportes, 
como é o caso da Carris. 

Mas a conclusão não é assim 
tão simples, confirmaram o Eu-

  

rostat e o Instituto Nacional de 
Estatística (INE) ao Negócios. É 
verdade que o sistema europeu de 
contas de 2010 (SEC 2010), que 
define as regras da contabilidade 
nacional, (aquela que importa 
para o apuramento das metas po-
líticas assumidas pelos governos 
perante o país e perante a Comis-
são Europeia), determina que to-
das as entidades controladas pelo 
Estado, mas que são produtores 
de mercado, ficam de fora do pe-
rímetro das Administrações Pú-
blicas. 

Porém, a classificação como 
produtor de mercado, ou entida-
de mercantil, conforme lhe cha-
mou João Leão, não é simples 
nem estática - varia ao longo do 
tempo e das contas da própria em-
presa. 

Como explica fonte oficial do 
Eurostat, um produtor de merca-
do é uma entidade "que providen-
cia toda ou a maior parte da sua 
produção (bens e serviços) a pre-
ços que são 'economicamente re-
levantes". E o que é que isto quer 
dizer? Para saber se urna empre-
sa pratica preços 'economicamen-
te relevantes' é preciso saber se as 
vendas do produtor cobrem a 
maior parte dos custos de produ-
ção. Ora, é aqui que a incerteza se 
instala. 

94EN 
IMPACTO 
Este é o impacto da 
injeção de capital público 
na TAP, em milhões 
de euros, este ano. 

"Em geral, a existência de uma 
injeção de capital pode ser um in-
dicador de que o recetor pode não 
estar a cumprir este critério", ad-
mite o Eurostat. Uma avaliação 
definitiva só poderá ser feita caso 
a caso, quando os detalhes da ope-
ração forem conhecidos, explica 
ainda. 

Por outras palavras, o INE faz 
a mesma leitura. "O reforço da po-
sição do Estado no capital da em-
presa, por si só, não deverá alterar" 
a classificação da empresa fora do 
perímetro das Administrações 
Públicas, começa por dizer fonte 
oficial do organismo de estatísti-
cas nacional, ao Negócios. 

"Contudo, quaisquer opera-
ções que venham a ser realizadas 
pelo Estado português na TAP te-
rão de ser analisadas de acordo 
com as regras gerais aplicáveis do 
Manual do Défice e da Dívida das 
Administrações Públicas, nomea-
damente no que respeita a em-
préstimos ou injeções de capital 
em empresas públicas", salvaguar-
da o INE. 

Redesenho da empresa será 
determinante 
Joana Vicente, diretora executiva 
do Institute of Public Policy, aju-
da a ler as respostas dos organis-
mos oficiais. "A questão coloca-se 

1.200 
LIMITE 
Este é o valor máximo 
autorizado pela 
Comissão Europeia para 
o Estado injetar na TAP.  

sobretudo no destino da injeção 
de capital. Será usada para quê? 
Não temos o desenho final da ope-
ração, mas se for usada para cobrir 
prejuízos passados, a injeção des-
te ano vai ser registada no défice e 
a classificação da empresa no fu-
turo pode ser repensada." E refor-
ça: "Para este ano, é expectável 
que se mantenha fora do períme-
tro das AP, mas o problema é daí 
para a frente. Vai depender do ob-
jetivo da injeção e do redesenho 
da própria empresar 

E o próprio Governo que assu-
me que os 946 milhões de euros 
que vão agravar o défice orçamen-
tal deste ano poderão não ser su-
ficientes, admitindo que a injeção 
de capital venha a ser aumentada, 
até um limite de1,2 mil milhões de 
euros. Esta ajuda de emergência 
também começou por ser equa-
cionada como um empréstimo, 
mas neste momento já correspon-
de a um reforço de capital do Es-
tado na TAP SGPS, a holding da 
TAP SA, porque os privados não 
acompanharam a operação. 

Outro ponto importante é o 
facto de a Comissão Europeia ter 
autorizado a entrada de capitais 
públicos, mas não ao abrigo do 
protocolo previsto para as empre-
sas que entraram em rutura por 
causa da pandemia. Bruxelas ex-
plicou que a transportadora aérea 
só é elegível para os apoios comu-
nitários à reestruturação porque 
já estava em dificuldades financei-
ras em 2019, ainda antes de a co-
vid-19 atirar as economias euro-
peias para a recessão. 

Estes são vários fatores que 
tornam mais difícil argumentar 
que a empresa tem uma gestão in-
dependente, direta ou indireta-
mente, dos decisores públicos, o 
que dificulta a sua classificação 
fora do perímetro. • 

46 
Em geral, a 
existência de uma 
injeção de capital 
pode ser um 
indicador de que o 
recetor pode não 
estar a cumprir este 
critério. 
EUROSTAT 

Fonte oficial 

O reforço da 
posição do Estado 
no capital da 
empresa, por si só, 
não deverá alterar 
[a classificação da 
empresa]. 
INE 

Fonte oficial 

Para este ano, é 
expectável que se 
mantenha fora do 
perímetro das AP, 
mas o problema é 
daí para a frente. 
JOANA VICENTE 

Diretora executiva do Institute 
of Public Policy 
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A TAP poderá ser agora "uma empresa com dimensão superior às que serão as necessidades para os próximos anos", assumiu Pedro Nuno Santos. 

INE reavalia 
decisão 
em setembro 

O Instituto Nacional de Esta-
tística (INE) vai voltar a olhar 
para a situação da TAP, seja da 
holding (TAP SGPS), seja da 
companhia aérea (TAP SA), 
em setembro, quando notificar 
o Eurostat sobre as contas das 
administrações públicas portu-
guesas. Nessa altura, a lista de 
entidades que fazem parte do 
perímetro é republicada epode 
mudar. Mas ainda deverá ser 
cedo para ter já novidades. 

Duas vezes por ano, em 
março e em setembro, o INE 
volta a publicar a lista de enti-
dades que contam para o apu-
ramento do saldo orçamental 
e da dívida pública. Mas a de-
cisão de incluir ou retirar uma 
empresa das contas das admi-
nistrações públicas pode levar 
algum tempo a ser tomada, 
desde que os factos que justifi-
cam a mudança são registados. 

É que o organismo de esta-
tística tem de avaliar em deta-
lhe todos os pormenores das 
operações para chegar a en-
tendimento. Além disso, as de-
cisões são muitas vezes debati-
das com o Eurostat, que pode 
ter uma posição diferente. 

Por exemplo, só em setem-
bro do ano passado é que foi 
decidida a saída da TAP SGPS 
do perímetro das contas públi-
cas, com efeitos ao ano de 
2016. Até então a empresa ti-
nha sido incluída e por isso, em 
setembro de 2019, apoucas se-
manas das legislativas, o défi-
ce orçamental de 2018 foi re-
visto em baixa, em uma déci-
ma, para 0,4% do PIB. A deci-
são de tirar a TAP SGPS do 
perímetro foi tomada em diá-
logo com o Eurostat.Até 2015, 
considerou-se que a holding 
servia apenas para dar finan-
ciamento público à companhia 
aérea, pelo que deveria estar 
incluída. Mas com a privatiza-
ção, de 2016 em diante consi-
derou-se que a holding dava 
apoio financeiro a uma empre-
sa mercantil e que por isso não 
deveria estar incluída. •  MP 
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Lojas 
estão a 

agell  guardar 
roupa 
para 
2021 

Fábricas de vestuário 
contam perder duas 
coleções este ano. 

César Araújo, líder 
da ANIVEC, diz não saber 

quantas empresas 
vão sobreviver. 

• 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Eurostat admite 
entrada da TAP 
nas contas públicas 

O ministro das Finanças, João Leão, disse que a transportadora não irá L

i

i 
-- contar para o défice orçamental mas o organismo europeu de estatísticas 
, e o próprio INE avisam que a decisão está longe de ter sido tomada. 

KPMG diz que 
Banco de Portugal 
nunca questionou 
garantia dada por 
Angola ao BESA 
Este argumento faz parte 
da impugnação da consultora 
à acusação do regulador. 

EMPRESAS 14 e 15 ECONOMIA E, 9 e EDITORIAL 

 

egoc
Terça-feira, l4 de julho de 2020 Dlárlo Ano%VI N^4204 €2.50 

u

Diretor AIIdré Verlslmo Diretor adjunto celsa Filipe 

os 
negocios.pt 

 

Prémios de certificados 
ligados ao PIB em risco 
já a partir de setembro 

orradores com Certificados do Tesouro têm assegurado o prémio que acresce à taxa de juro fixa nos 
próximos três meses. Daí para a frente não há garantia que isso aconteça devido à queda da economia. 

MERCADOS 18 e19 

Construção 

Novas regras 
da DGS vão 
ter efeito na 
produtividade 
das obras 

L

 

Reis Campos, presidente 

orientações 

te 
daAI PN ,d 

representam
iZqUeas  

um custo para o setor. 

EMPRESAS 16 

IRS 

IGF aperta 
acesso de 
independentes 
à contabilidade 
organizada 
ECONOMIA 11 

Desporto 

Benfica com 
almofada de 
50 milhões 
para reforço 
da equipa 

Radar África 

Negociação 
é a miragem 
de Isabel 
dos Santos 

*9,UI

''' Empresária continua sob 
pressão por parte das 
autoridades angolanas. 
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I 

A decisão foi anunciada pela ministra da Presidência após uma reunião com cinco autarcas da AML. 

COVID-19 

Governo sem confiança 
para aliviar restrições 

AS RESTRIÇÕES 

O que ainda 
não se pode 
fazer 

Área Metropolitana de Lisboa vai manter-se em estado de contingência, 
com 19 freguesias em estado de calamidade. As restrições às atividades sociais 
e económicas deverão manter-se nos próximos quinze dias. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt 

O
primeiro-ministro 

tem mostrado vonta-
de de dar novos pas-
sos no sentido de des-

C011fi na mento e da reabertura de 
atividades económicas, mas o 
Governo ainda não revela segu-
rança para dar agora um novo 
passo. O Conselho de Ministros 
eletrónico desta terça-feira deve-
rá manter por mais quinze dias as 
restrições que vigoram em toda 
a Área Metropolitana de Lisboa 
(AML), onde se concentra um 
terço do emprego e onde se si-
tuam 19 freguesias que vão con-
tinuar em estado de calamidade. 

No final de uma reunião com 
os autarcas dos cinco concelhos 
mais afetados em Lisboa, a minis-
trada Presidência, Mariana Viei-
ra da Silva, sublinhou que é ne-
cessário consolidar a tendência 
"decrescente" de novos casos. 
"Ainda não estamos em condi-
ções de ficar completamente des-
cansado face a esta situação." 

Na Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) em causa está, por 
exemplo, a obrigação generaliza-
da de os estabelecimentos co-
merciais encerrarem às 20h 
(com exceção dos supermerca-
dos que podem fechar até às 22h 
e dos restaurantes que silvam re-
feições) ou a proibição do consu 
mo de bebidas alcoólicas ao ar li-
vre (com exceção das esplanadas 
dos restaurantes, que podem 
vender álcool durante a refeição). 

As medidas têm vindo a sofrer 
alterações, caso das bombas de 
gasolina, inicialmente muito con - 
dicionadas depois das 20h, mas 
que puderam mais tarde manter  

a atividade normal até às 22h, 
com exceção da venda de álcool. 

Os limites aos ajuntamentos 
vão continuar a variar consoan-
te o nível de alerta: máximo de 5 
pessoas nas 19 freguesias que se 
mantêm em calamidade, de 10 
pessoas na restante Área Metro-
politana de Lisboa (AML) ou de 
20 pessoas no resto do país. Es-

 

4$ 
Ainda não estamos 
em condições 
de ficar 
completamente 
descansados. 
MARIANA VIEIRA DA SILVA 

Ministra da Presidência 

tes linii tes podem ser ultrapassa-
dos se as pessoas pertencerem ao 
mesmo agregado familiar. 

Freguesias com mais 25% de 
novos casos por habitante 
De acordo com os dados divulga-
dos pela ministra da Presidência, 
Mariana Vieira da Silva, "a inci-
dência de novos casos por 100 
mil habitantes desceu nestes 
quinze dias de 154 para 121 casos 
por 100 mil habitantes nestes 
cinco concelhos", ou seja, Ama-
dora, Sintra, Odivelas, Loures e 
Lisboa É aqui que se situam as 
19 freguesias que continuam em 
estado de calamidade, embora a 
nível local a taxa de novos casos 
seja bastante superior, segundo 
revelou esta segunda-feira de ma-
nhã a diretora-geral da Saúde, 
Graças Freitas. 

"Esse número tem vindo pau-
latinamente e não de forma mui-

 

António Cotrim/Lusa 

to acentuada a apresentar uma 
tendência decrescente, como se 
sabe, ainda sob observação, é pre-
coce tirarmos decisões", disse a 
diretora-geral. Já para a Área 
Metropolitana de Lisboa, o nú-
mero de novos casos é de cerca 
de120 casos por100 mil habitan-
tes", sendo "um bocadinho mais 
elevado nas freguesias que estão 
atingidas preferencialmente pela 
covid". 

Nessas freguesias "variam à 
volta de 125,140, 145,150 novos 
casos por cem mil habitantes. Há 
uma tendência ligeiramente de-
crescente ainda sob observação. 
Temos de ser muito cautelosos, 
não baixar de maneira nenhuma 
a guarda". 

Significa isto que, conside-
rando a densidade populacional, 
há freguesias onde se registam 
mais 25% de novos casos do que 
no conjunto da AML • 

A situação na Área Metropolita-
na de Lisboa continua a justifi-
car restrições às atividades eco-
nómicas e sociais. 

HORÁRIOS 
DO COMÉRCIO 
A generalidade das atividades 
comerciais da Área Metropoli-
tana de Lisboa, com algumas ex-
ceções, têm de encerrar às 20h. 
Os restaurantes podem abrir 
até às 23h desde que estejam a 
servir refeições e só podem ser-
vir álcool a acompanhar as mes-
mas. O Governo abriu no entan-
to exceções para os supermer-
cados, que podem funcionar no 
limite até às 22h, bem corno 
para outras atividades conside-
radas essenciais. 

AJUNTAMENTOS 
Os limites aos ajuntamentos de-
pendem da área geográfica: são 
de cinco pessoas nas 19 fregue-
sias em estado de calamidade, 
de 10 pessoas na restante Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) 
e de 20 pessoas no resto do 
país. Há exceções quando as 
pessoas pertencem ao mesmo 
agregado. 

CONSUMO DE ÁLCOOL 
O consumo de álcool na via pú-
blica está proibido e a sua ven-
da está restringida a partir das 
20h em vários estabelecimen-
tos comerciais, corno os super-
mercados. Nos restaurantes, as 
bebidas só podem ser consumi-
das no âmbito estabelecimento 
(na esplanada ou no interior) se 
acompanharem a refeição. 

BOMBAS DE GASOLINA 
As bombas de gasolina só po-
dem funcionar normalmente 
até às 22h. Depois dessa hora só 
para venda de combustível. 

ATIVIDADES 
ENCERRADAS 
Algumas atividades permane-
cem encerradas, como os bares 
e discotecas. 
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Cristina Casalinho é a presidente do instituto que gera a dívida pública. 

OBRIGAÇÕES 

Dívida ligada ao PIB ainda 
recebe prémio até setembro 
Os aforradores com certificados do Tesouro ainda têm nos meses de julho, agosto e setembro 
garantido o prémio que acresce à taxa de juro fixa pelo crescimento real do PIB. Mas daí para 
a frente não há ainda garantia de que consigam recebê-lo. Só saberão em agosto. 

ALEXANDRA MACHADO 

amachado®negocios.pt 

O
Estado lançou em 
2017 os Certificados 
do Tesouro Poupan-
ça Crescimento 
(CTPC), ano em que 

suspendeu a subscrição dos Certi-
ficados do Tesouro Poupança 
Mais (CTPM). Em ambos os pro-

  

dutos de dívida, a partir de deter-
minada altura, aos juros acrescia 
um prémio em função do cresci-
mento médio real do Produto In-
terno Bruto (PIB). 

No caso dos CTPC, o prémio 
é dado a partir do segundo ano, 
que corresponde a 40% do cres-
cimento médio real do PIB a pre-
ços de mercado nos últimos qua-
tro trimestres conhecidos no mês 
anterior à data de pagamento de 
juros. "O prémio apenas tem lugar 
no caso de o crescimento médio 
real do PIB ser positivo e fica limi-

  

tado a um máximo de 1,2% em 
cada ano, equivalente a 40% de 
um crescimento médio real do 
PIB de 3%". Já no caso dos 
CTPM, o prémio é pago no 4.° e 
5.° ano, correspondente a 80% do 
crescimento médio real do PIB a 
preços de mercado. "O prémio 
apenas tem lugar no caso de cres-
cimento médio real do PIB posi-
tivo", lê-se nas condições disponí-
veis no site do IGCP. 

Ou seja, em ambos os casos o 
prémio que acresce à taxa de juro 
fixa é apurado com base no cres-

  

cimento médio real do PIB em 
comparação homóloga nos qua-
tro trimestres anteriores ao da 
data de pagamento de juros. Só se 
a média dos quatro trimestres for 
positiva é que é pago. 

Ora com a crise económica 
que se vive, e estando o Banco de 
Portugal a prever uma queda no 
PIB, para o conjunto do ano, de 
9,5%, os investidores deste tipo de 
dívida pública podem ficar sem 
ver o prémio. Mas ainda é cedo 
para determinar se o risco se vai 
concretizar. 

17 
CERTIFICADOS 
De acordo com os 
dados do Governo, em 
2020 o "stock" de 
dívida pública com 
certificados do 
Tesouro atingia os 17 
mil milhões de euros. 
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U500 
OTRV 
O Estado admite avançar 
com uma nova emissão 
de Obrigações do 
Tesouro de Rendimento 
Variável (OTRV) até 
a um máximo de 
1.500 milhões de euros. 

20,3 
NECESSIDADES 
O Governo antecipa 
como necessidades 
brutas de financiamento 
para 2020 um total 55,8 
mil milhões de euros, 
sendo as líquidas de 
20,3 mil milhões. 

Retalho volta 
aos planos 

O Governo inscreveu no orçamen-
to retificativo para 2020 um retor-
no às emissões no retalho. Projeta, 
segundo a versão aprovada no Par-
lamento, a emissão de até 1.500 mi-
lhões de euros de OTRV (obriga-
ções do Tesouro de Rendimento va-
riável). Para já ainda não há qual-
quer informação sobre o momento 
e em que condições poderá esta 
obrigação ao retalho ser lançada. 
Nas linhas de atuação para o segun-
do trimestre divulgadas pelo IGCP -
Agência de Gestão da Tesouraria e 
da Dívida Pública, ainda não cons-
ta qualquer referência às OTRV. A 
última emissão destas obrigações 
ocorreu em 2018, tendo o Estado 
acordado pagar uma taxa bruta de 
1%, o que, como o Negócios já noti-
ciou, apenas supera o valor das co-
missões com investimento de mon-
tantes elevados. As OTRV são um 
dos instrumentos de dívida que o 
Tesouro emitirá em 2020, ano para 
oqual se estimam necessidades lí-
quidas de financiamento de 20,3 
mil milhões de euros. 

Para já, nos pagamentos de 
julho, agosto e setembro já é pos-
sível garantir que haverá lugar a 
prémio. Nos pagamentos de ou-
tubro, novembro e dezembro só 
se saberá no final de agosto. 

Isso mesmo afirmou ao Ne-
gócios o IGCP - Agência de Ges-
tão de Tesouraria e da Dívida Pú-
blica. "O valor de referência para 
o prémio de juros a pagar nos 
meses de julho, agosto e setem-
bro corresponde ao crescimento 
médio real do PIB (taxa de varia-
ção homóloga) nos seguintes tri-
mestres: 2.° trimestre de 2019, 
3.° trimestre de 2019,4.° trimes-
tre de 2019 e 1.° trimestre de 
2020", explica a agência lidera-
da por Cristina Casalinho, con-
firmando, assim, que, "tendo em 
conta a publicação de referência 
do INE, já divulgada, a média 
destes valores é positiva, pelo que 
os aforristas que detêm CTPM 
e/ou CTPC com direito a prémio 
de remuneração nos referidos 
meses receberão o mesmo". 

Já no caso dos prémios de ju-
ros apagar nos meses de outubro, 
novembro e dezembro, para con-
seguirem receber tem de haver  

um crescimento médio real do 
PIB no a° trimestre de 2019,4.° 
trimestre de 2019,1.° trimestre 
de 2020 e 2.° trimestre de 2020. 
"Caso a média seja negativa, não 
haverá lugar ao pagamento de 
prémio nos meses indicados", 
mas, tendo em conta o calendá-
rio disponibilizado na página do 
INE, "a divulgação da publica-
ção relevante para o cálculo do 
prémio neste período encontra-
-se prevista para 31de agosto de 
2020", diz fonte oficial do IPCG. 

O que significa que "como o 
valor de referência para o cálcu-
lo do prémio é uma média, o fac-
to de a taxa de variação homólo-
ga do PIB (real, em volume) ter 
sido negativa no primeiro trimes-
tre de 2020 não implica automa-
ticamente a cessação de paga-
mento do prémio do PIB", acres-
centa a mesma fonte em respos-
tas escritas ao Negócios. 

Nos dados divulgados pelo 
Governo aquando do Orçamen-
to suplementar, o "stock" de Cer-
tificados do Tesouro em 2020 
atingia os 17 mil milhões de eu-
ros. Questionado pelo Negócios 
sobre os montantes que pode-

  

riam ficar sem este prémio, o 
IGCP explica que, "tendo em 
consideração que cada subscri-
ção de CTPM/CTPC vence ju-
ros com uma periodicidade 
anual, no dia do mês correspon-
dente ao da data-valor da subs-
crição, só é possível apurar o 
montante subscrito com direito 
ao prémio nessa data". 

Não pagar prémio 
dá poupança 
Num estudo de Gonçalo Pina, di-
vulgado recentemente pelo Ne-
gócios, o professor de Economia 
quantificava em 95,7 milhões de 
euros a poupança em 2019 com 
os prémios dos Certificados do 
Tesouro se a economia tivesse, 
nesse ano, sido igual ou inferior 
a zero. Em 2019, a economia 
cresceu 2,2%e, como vimos, per-
mitiu o pagamento do prémio. 

No estudo "Dívida e financia-
mento da economia portuguesa", 
Gonçalo Pina concluiu que o Es-
tado português poderia poupar 
cerca de 1.187 milhões de euros 
num ano, se toda a sua dívida pú-
blica estivesse indexada à evolu-
ção do PIB. ■ 
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Lojas 
estão a 

agell  guardar 
roupa 
para 
2021 

Fábricas de vestuário 
contam perder duas 
coleções este ano. 

César Araújo, líder 
da ANIVEC, diz não saber 

quantas empresas 
vão sobreviver. 

• 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Eurostat admite 
entrada da TAP 
nas contas públicas 

O ministro das Finanças, João Leão, disse que a transportadora não irá L

i

i 
-- contar para o défice orçamental mas o organismo europeu de estatísticas 
, e o próprio INE avisam que a decisão está longe de ter sido tomada. 

KPMG diz que 
Banco de Portugal 
nunca questionou 
garantia dada por 
Angola ao BESA 
Este argumento faz parte 
da impugnação da consultora 
à acusação do regulador. 

EMPRESAS 14 e 15 ECONOMIA E, 9 e EDITORIAL 
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Prémios de certificados 
ligados ao PIB em risco 
já a partir de setembro 

orradores com Certificados do Tesouro têm assegurado o prémio que acresce à taxa de juro fixa nos 
próximos três meses. Daí para a frente não há garantia que isso aconteça devido à queda da economia. 

MERCADOS 18 e19 

Construção 

Novas regras 
da DGS vão 
ter efeito na 
produtividade 
das obras 

L

 

Reis Campos, presidente 

orientações 

te 
daAI PN ,d 

representam
iZqUeas  

um custo para o setor. 

EMPRESAS 16 

IRS 

IGF aperta 
acesso de 
independentes 
à contabilidade 
organizada 
ECONOMIA 11 

Desporto 

Benfica com 
almofada de 
50 milhões 
para reforço 
da equipa 

Radar África 

Negociação 
é a miragem 
de Isabel 
dos Santos 

*9,UI

''' Empresária continua sob 
pressão por parte das 
autoridades angolanas. 
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ENERGIA 

EDP 
constituída 
arguida 
pelo MP 

A EDP foi constituída arguida no 
processo que levou à suspensão, 
na semana passada, de António 
Mexia e João Manso Neto das 
funções de presidente da EDP e 
EDP Renováveis, respetivamen-
te. "A EDP foi notificada do esta-
tuto de arguida no âmbito da cons-
tituição de Artur Trindade como 
arguido", confirmou ao Negócios 
fonte oficial da empresa. 

No fim de semana, a RTP já ti-
nha avançado que a EDP iria ser 
constituída arguida, noticiando 
também que o ex-secretário de 
Estado da Energia, Artur Trinda-
de, seria ouvido por Carlos Ale-
xandre na qualidade também de 
arguido. A tese do Ministério Pú-
blico (MP) é de queArtur 
de quando foi secretário de Esta-
do no Governo de Passos Coelho 
terá ajudado a EDP, com o com-
promisso de, mais tarde, assumir 
um cargo no OMIP, o que acon-
teceu em. 2016. Também teria, se-
gundo o Ministério Público, con-
tribuído para que a EDP contra-
tasse o pai (que tem o mesmo 
nome). Segundo o requerimento 
do MP a Carlos Alexandre, "em 
data ainda não concretamente de-
terminada mas anterior à contra-
tação pela EDP do pai de Artur 
Trindade, este e os arguidos Antó-
nio Mexia e João Manso Neto 
acordaram que a EDP indicaria 
mais tarde aquele para o OMIP e 
contrataria o seu pai e Artur Trin-
dade, por sua vez, beneficiaria a 
EDP naquilo que lhe fosse possí-
vel no exercício das suas ftinções 
de secretário de Estado". E elen-
ca um conjunto de emails para 
sustentar este indício. Segundo a 
defesa de Mexia e Manso Neto, 
"os sinais que existem não suge-
rem qualquer contributo decisivo 
dos arguidos na indicação de Ar-
tur Trindade (filho) para o OMIP. 
Bem pelo contrário", acusando, 
mesmo, o MP de "não ter levado a 
cabo algum ato de investigação 
minimamente decente". 

A notícia da EDP ser arguida 
levou a uma queda na ação de 
2,47% para 4,424 euros. ■ 

ALEXANDRA MACHADO 
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Manuel Reis Campos, presidente da AICCOPN, salienta que a fileira da construção e imobiliário representa mais de 600 mil trabalhadores. 

CONSTRUÇÃO 

Regras da DGS vão ter efeito 
na produtividade das obras 
O presidente da AICCOPN não tem dúvidas de que as orientações da Direção-Geral da 
Saúde para o setor da construção vão representar um custo efetivo, mas considera 
que "mais relevante é a consequente perda de produtividade, que é inevitável". 

Miguel Baltazar 

MARIA JOÃO BABO 

mbabo©negocios.pt 

A
s orientações que a Di-
reção- Geral da Saúde 
(DGS) divulgou no sá-
bado para os trabalha-

dores e empresas da construção 
civil, setor onde tem havido um 
aumento de casos de covid-19, "es-
tão em linha com as principais 
orientações dos organismos na-
cionais e internacionais" e o seu 
"cumprimento reduz, de forma 
muito significativa, os riscos de 
contágio", garantiu ao Negócios 
Manuel Reis Campos, presidente 
da Associação dos Industriais da 
Construção Civil e Obras Públi-
cas (AICCOPN). 

Em seu entender, no entanto, 
mais do representarem um aumen-
to dos custos das empresas, as me-
didas terão impactos na produtivi-
dade do setor. "A aplicação destas 
regras, que já é uma prática comum 
na generalidade das empresas es-
truturadas, independentemente da 
sua dimensão, representa um cus-
to efetivo, associado ànecessidade 
de adaptação de espaços e métodos 
de trabalho, à logística associada ao 
alojamento e transporte dos traba-
lhadores, à aquisição de materiais 
como máscaras e soluções desinfe-
tantes". "Mas, mais relevante é a 
consequenteperdadeprodutivida-
de que é inevitável", afirmou Ma-
nuel Reis Campos. 

É que as orientações da DGS 
determinam que seja limitado o 
número de trabalhadores e de em-
presas a operar em simultâneo em 
cada estaleiro, que sempre que 
possível os trabalhos devem ser 
realizados garantindo o distancia-
mento fisico de dois metros entre 
pessoas e que os trabalhadores de-

  

vem ser organizados de forma a 
manter equipas fixas com os mes-
mos trabalhadores em cada esta-
leiro, sempre que seja exequível. 

Apoios públicos 
Para Reis Campos, "as questões 
inerentes ao impacto destas me-
didas no setor e, consequente-
mente, na produtividade do teci-
do empresarial têm de ser objeto 
de uma intervenção mais alarga-
da que está a ser alvo de discussão 
com o Governo e que, natural-
mente, têm de equacionar outras 
questões como eventuais apoios 
públicos". 

O presidente daAICCOPN re-
corda que ainda em março foi apre-
sentado ao Executivo o projeto 
"Criar Resiliência na Indústria da 
Construção", que prevê, entre ou-
tras medidas, acriaçãodaplatafor-
madigital.Emsuaopinião,estapla-
taforma pode representar "uma 
importante redução dos custos re-
lacionados com a gestão dos com-
plexos fluxos operacionais do se-
tor". Para o responsável, "ainda que 
não represente um encargo finan-
ceiro para os cofres do Estado, este 
apoio público à criação daplatafor-
ma é extremamente relevante para 
o setor". 

Sobre as orientações da DGS, 
Reis Campos considera que "es-
tamos a falar de constrangimen-
tos que se traduzem em questões 
operacionais com que as empre-
sas têm de lidar". O presidente da 
AICCOPN não vê entraves àobri-
gatoriedade do uso de máscara por 
parte dos trabalhadores do setor. 
"Considerando que há algum tem-
po a esta parte não existem proble-
mas ao nível de 'stock de máscaras 
ejáhaviam sido dadas recomenda-
ções às empresas para a sua utiliza-
ção, não nos parece que esta medi-
da oferecerá dificuldades significa-
tivas ao nível da sua execução", fii-

  

sa. Sobre a redução de dois terços 
na ocupação das viaturas, medida 
em vigor desde 15 de junho para 
veículos particulares com lotação 
superior a cinco lugares, "é uma li-
mitação, mas é comum a todas as 
atividades", sublinha. 

Durante o estado de emergên-
cia no país, ao contrário de outros 
setores, a construção não viu sus-
pensas as obras e manteve-se, glo-
balmente, em atividade. Reconhe-
cendo que mais recentemente 
houve um problema localizado na 
região de Lisboa e Vale do Tejo, 
que envolve, entre outras ativida-
des, algumas obras, Reis Campos 

Página 24



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 10,25 x 31,25 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 87545236 14-07-2020

TOME NOTA 

Máscaras e 
dispensadores 
nos estaleiros 

66 
Estas orientações 
estão em linha com 
as recomendações 
que, logo em março, 
a AICCOPN emitiu e 
divulgou junto das 
associadas. 

Questões inerentes 
ao impacto destas 
medidas e na 
produtividade do 
tecido empresarial 
têm de ser objeto de 
uma intervenção 
mais alargada que 
está a ser objeto de 
discussão com o 
Governo. 
MANUEL REIS CAMPOS 

Presidente da AICCOPN 

A DGS divulgou sábado orienta-
ções para trabalhadores e em-
presas de construção civil para 
prevenção da covid-19, tendo em 
conta o aumento do número de 
casos associados a este setor. 

MÁSCARAS 
OBRIGATÓRIAS 
Nos estaleiros devem ser colo-
cados dispensadores de solução 
antissética à base de álcool, 
água e sabão, papel das mãos e 
caixotes do lixo em todos os lo-
cais partilhados pelos trabalha-
dores e nas zonas de acesso às 
instalações. Deve ser garantida 
a utilização de máscara. 

DISTANCIAMENTO 
DE DOIS METROS 
Sempre que possível, os traba-
lhos devem ser realizados com 
um distanciamento físico de 2 
metros entre pessoas. Para isso, 
cada estaleiro deve rever o pla-
neamento da atividade antes do 
início de cada tarefa, limitando o 
número de trabalhadores e em-
presas a operar em simultâneo. 

EQUIPAMENTOS SEM 
PARTILHA 
Os equipamentos de trabalho 
não devem passar "de mão em 
mão", devendo ser higienizados 
antes de serem utilizados por 
outro trabalhador. Deve tam-
bém ser assegurada uma boa 
ventilação dos espaços. 

salienta que "a construção 
nunca foi apontada como sen-
do um foco de preocupação es-
pecífica por parte das autori-
dades". 

Quanto à fiscalização do 
eu mprimento das novas nor-
mas, o responsável garan te 
que as empresas estão scnsi bi-
lizadas "e, seguramente, a fis-
calização não constituirá um 
problema, antes pelo contrá-
rio". Já para a "franjade inter-
venientes irregulares" neste 
setor, considera q ue "a fiscal i-
zação tem um papel prepon-
derante neste domínio". • 

VIATURAS A 2/3 
A lotação nas viaturas de trans-
porte de trabalhadores deve ser 
reduzida para 2/3 para manter 
o distanciamento físico. Duran-
te o transporte todos os ocupan-
tes devem usar máscara. E após 
a utilização das viaturas, devem 
ser limpas e desinfetadas. 

ÁREA DE ISOLAMENTO 
Todos os estaleiros têm de estar 
preparados para a abordagem 
de casos suspeitos de covid-19, 
e os planos de contingência de-
vem contemplar, entre outros, a 
definição de uma área de isola-
mento. 

Página 25



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,98 x 7,79 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87545236 14-07-2020

Lojas 
estão a 

agell  guardar 
roupa 
para 
2021 

Fábricas de vestuário 
contam perder duas 
coleções este ano. 

César Araújo, líder 
da ANIVEC, diz não saber 

quantas empresas 
vão sobreviver. 

• 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Eurostat admite 
entrada da TAP 
nas contas públicas 

O ministro das Finanças, João Leão, disse que a transportadora não irá L

i

i 
-- contar para o défice orçamental mas o organismo europeu de estatísticas 
, e o próprio INE avisam que a decisão está longe de ter sido tomada. 

KPMG diz que 
Banco de Portugal 
nunca questionou 
garantia dada por 
Angola ao BESA 
Este argumento faz parte 
da impugnação da consultora 
à acusação do regulador. 

EMPRESAS 14 e 15 ECONOMIA E, 9 e EDITORIAL 

 

egoc
Terça-feira, l4 de julho de 2020 Dlárlo Ano%VI N^4204 €2.50 

u

Diretor AIIdré Verlslmo Diretor adjunto celsa Filipe 

os 
negocios.pt 

 

Prémios de certificados 
ligados ao PIB em risco 
já a partir de setembro 

orradores com Certificados do Tesouro têm assegurado o prémio que acresce à taxa de juro fixa nos 
próximos três meses. Daí para a frente não há garantia que isso aconteça devido à queda da economia. 

MERCADOS 18 e19 

Construção 

Novas regras 
da DGS vão 
ter efeito na 
produtividade 
das obras 

L

 

Reis Campos, presidente 

orientações 

te 
daAI PN ,d 

representam
iZqUeas  

um custo para o setor. 

EMPRESAS 16 

IRS 

IGF aperta 
acesso de 
independentes 
à contabilidade 
organizada 
ECONOMIA 11 

Desporto 

Benfica com 
almofada de 
50 milhões 
para reforço 
da equipa 

Radar África 

Negociação 
é a miragem 
de Isabel 
dos Santos 

*9,UI

''' Empresária continua sob 
pressão por parte das 
autoridades angolanas. 
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EDITORIAL 

CELSO FILIPE 
Diretor adjunto 
cfilipe©negocios.pt 

Futuro da TAP 
está na gestão 

A
intervenção do Estado na TAP era a única for-
ma de salvar a companhia aérea de bandeira. 
Foi essa a opção que vingou e bem. Podem 
discutir -se os prós e os contras do acordo fei-
to com os acionistas privados e até clamar que 

os portugueses, no futuro, vão arcar com o calvário dos cus-
tos de reestruturação da transportadora. Num ambiente 
marcado por discussões apaixonadas, agitou-se mesmo o 
fantasma do Novo Banco para anunciar que o pior ainda 
está para vir. Contudo, a alternativa, o fecho da companhia, 
seria ainda mais gravosa para a economia nacional. 

Na verdade, o futuro da TAP não depende apenas da in-
jeção de capital de 1,2 mil milhões de euros. A companhia 
(como qualquer outra) está refém da evolução da pande-
mia de covid-19 e a prova dos nove será a escolha da equipa 
de gestão. 

Durante anos afio, a TAP foi usada pelos governos para 
satisfazer clientelas partidárias e mesmo com a gestão de 
Fernando Pinto não conseguiu fugir totalmente dessa ló-
gica, sendo que os casos da compra da Portugália ou daVarig 
Engenharia & Manutenção sempre foram terrenos férteis 
para a elaboração de teorias conspirativas. 

Escrito isto, a pergunta é óbvia: se o Estado tem um his-
tórico na TAP cheio de buracos negros, o que leva a pensar 
que agora será diferente? 

Esta é a mãe de todas as interrogações. Caso o Estado 
enverede por um caminho de escolhas duvidosas, cliente-
lismo ou meias-medidas, então a TAP estará irremediavel-
mente condenada, legitimando a posteriori os avisos pro-
feridos agora por aqueles que consideram que a reestrutu-
ração, paga pelos contribuintes, é dinheiro atirado à rua. 

Na verdade, a recuperação da TAP (naquilo que pode 
controlar) passa pela equipa de gestão que for contratada e 
os poderes que lhe forem dados. São fundamentais gesto-
res que conheçam o setor de forma profunda, tenham cur-
rículos à prova de bala e cuja nomeação não possa ser inter-
pretada como um qualquer favorecimento de índole polí-
tico-partidária. A carta de missão tem de ser clara e exige-
-se uma comunicação transparente que permita saber, por 
exemplo, quais as rotas que o Governo irá exigir que se man-
tenham, mesmo que sejam deficitárias. 

O futuro da TAP vai começar a ser determinado pela es-
colha da comissão executiva. Quanto ao Governo, será jul-
gado pela fiabilidade dessas mesmas opções. • 
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A MÃO 
VISÍVEL 
Observações sobre 
o impacto das 
políticas para toda 
a sociedade e dos 
efeitos a médio e 
longo prazo por 
oposição às de 
efeitos imediatos 
e dirigidas apenas 
a certos grupos 
da sociedade. 

• f .1 ir. 

' faie SIC 
ÁLVARO JOAQUIM JORGE 

NASCIMENTO AGUIAR MARRÃO 

Há mar 
e mar, há ir 
e voltar 

ANTÓNIO PAULO 
NOGUEIRA CARMONA 

LEITE 

maovisivel@gmail.com 

As vacas que 
voam e 
outras vacas 

ÁLVARO 
NASCIMENTO 

A 
martya Sem, prémio Nobel da 
Economia em 1998, abriu a li-
ção de sapiência com a metáfo-
ra de que "um camelo é um ca-
valo desenhado por um comi-
té", para sinalizar as dificulda-
des de tomar decisões em prol 
do interesse público sempre que 
se quer atender à diversidade de 
interesses na sociedade.A esco-
lha social, a que políticos e go-
vernos dão corpo de execução, 
se pretender responder a todos 
arrisca-se a criar não um came-
lo, mas pior que isso, talvez um 
centauro da mitologia grega, 
metade cavalo e metade qual-
quer outra coisa, segundo as 
suas sábias palavras. 

Vem isto a propósito da in-
tervenção do Estado na esfera 
produtiva, em circunstâncias 
nas quais os mercados são capa-
zes de produzir resultados mais 

ANTÓNIO COSTA SILVA 

EXPRESSO 

11 DE JULHO DE 2020 

satisfatórios que o planeamen-
to e a planificação por um gover-
no que se vê investido de auto-
ridade eleitoral e não cuida de 
reconhecer que o seu papel fitl-
cral é escolher as melhores ins-
tituições - os melhores meca-
nismos, entenda-se - para al-
cançar o interesse social, o qual 
em circunstância alguma é uni-
forme, e tão-pouco obedece a 
propriedades aritméticas de. 
agregação. Qualquer escolha 
deixa necessariamente alguém 
pelo caminho. 

Não se pretende com isto 
negar o Estado e a sua impor-
tância para um desenvolvimen-
to equilibrado e propiciador da 
realização do bem-estar social. 
Um economista, por mais libe-
ral que seja, não concebe a so-
ciedade sem poder central. Vê 
a sua importância na atribuição 
de direitos (de propriedade) -
que, na prática, são a defesa do 
poder e liberdade de decisão in-
dividuais - e na criação um qua-
dro de equidade social e salutar 
competitividade, como também 
odefende a visão estratégica pa-
trocinada pelo Governo para a 
próxima década, que sustenta a 
realização social no funciona-
mento dos mercados. 

A musculatura que o Esta-
do ganha agora com a crise pan-
démica, mas não pode ser reti-
rada do contexto: a substituição 
dos mercados pelo Governo é 
um importante estabilizador. 
Contudo, o seu prolongamento 
acrítico no tempo arrisca-se a 
destituir os cidadãos dos seus 
direitos e liberdades, colocan-
do num pequeno comité o po-
der da escolha e da decisão. mi  

ntónio Costa já nos tinha apre-
sentado as vacas voadoras, ago-
ra brindou-nos com vacas sa-
gradas que voam. Ainda nin-
guém apresentou números so-
bre a relevância e o valor da TAP 
para Portugal, só dogmas. Terá 
o seu valor, mas quanto? Ou 
seja, se a TAP necessitar de mil 
milhões deverá ser apoiada? E 
se forem 5 mil milhões? Não 
menorizemos a questão dos nú-
meros, num governo geralmen-
te avarento e cativante, de cati-
vações, e de saldo orçamental 
zero. É que 1,2 mil milhões de 
euros é muito dinheiro... Daria 
para construir 10 hospitais, por 
exemplo, para que tivéssemos 
mais unidades de saúde abertas 
para outras doenças que não a 
covid-19, ou prevenir situações 
de possível rutura do SNS nu-
mas 2.a  ou aa  vagas. 

Fala-se sempre da relevân-
cia para o turismo. Segundo a 
ANAC, para o Algarve, o nosso 
principal destino turístico, a 

ASCENSO SIMÕES 

PÚBLICO 

4 DE JULHO DE 2020 

TAP levou... 3,5% dos passagei-
ros. Para o Porto apenas 19%, 
Ponta Delgada,16%, e Funchal 
27%. Contudo, os contribuintes 
locais irão participar no salva-
mento nacional da TAP. 

Vejam o que se passou no tu-
rismo nos Açores antes e depois 
das low-cost Mais concorrên-
cia de low-cost, preços 50% 
mais baixos trouxeram mais tu-
ristas, mais hotéis e AL. Ne-
nhum açoriano tem para agra-
decer à TAP o aumento do tu-
rismo e da riqueza associada, 
mas sim às low-cost No Porto, 
foi igual. 

Pela sua estrutura de custos, 
regalias e "legacies", a TAP não 
consegue concorrer na Europa 
As rotas europeias são viradas 
para encher os voos para Áfiica 
e Brasil do que para trazer turis-
tas europeus... segundo explica-
va recentemente Antonoaldo. A 
grande expansão da TAP foi nes-
sa onda. Angariar passageiros 
brasileiros e americanos para a 
Europa através do hub de Lisboa 
Não por interesse nacional, mas 
como única solução para a em-
presa. E bem. Desses, 30% ficam, 
mas valem os 1,2 mil milhões? 

Este processo está mal des-
de o seu início. Não quiseram 
"hair-cut" para não magoar 
mais abanca, nem assumir dívi-
da num Estado já muito fustiga-
do. Privatizar uma empresa com 
tanta dívida atrai apenas capital 
de risco. E a "reversão" da priva-
tização em 2016 serviu para 
quê? Hoje apresentaram o dog-
ma de que a TAP não pode falir, 
sem nunca estudar a alternati-
va Swiss, um nova TAP sem "le-
gacies". Porquê? • 

PAULO 
CARMONA 

"Portugal precisa de um 
plano bastante agregador, 

que seja o mais 
abrangente possível., 

O que vem aí será pior." 
"TAP - O maior erro 

político de António Costa." 
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All 
PAULO CARMONA 

"Nenhum açoriano 
tem para agradecer 
à TAP o aumento do 

turismo e da 
riqueza associada, 
mas sim às low-

 

-cost." 
PÁGINA 24 
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Accionistas da Azul só votam 
acordo da TAP a 10 de Agosto

Os termos da transacção acordada 

entre o executivo liderado por Antó-

nio Costa e a Azul, criada e liderada 

por David Neeleman, para a sua saída 

do capital da TAP só vão ser analisa-

dos numa assembleia geral extraor-

dinária de accionistas que a compa-

nhia aérea brasileira convocou para 

o próximo dia 10 de Agosto. 

Faltam por isso ainda cinco sema-

nas para que o Governo possa ter a 

garantia de que os obrigacionistas 

que em 2016 financiaram em 90 

milhões de euros a TAP vão manter o 

empréstimo até à sua maturidade, 

sem converter os seus títulos de dívi-

da em capital antes do nal do prazo, 

em 2026. E que poderiam resultar 

numa participação de 6% do capital 

e de 41% dos direitos económicos da 

Azul na companhia portuguesa. 

O Governo sempre fez depender 

do cumprimento destas cláusulas a 

activação do apoio de emergência 

que já negociou com Bruxelas de 

1200 milhões de euros, e que já ins-

creveu no Orçamento Suplementar. 

Mas, ao PÚBLICO, fonte autorizada 

do gabinete de Pedro Nuno Santos diz 

agora que a ajuda nanceira à TAP 

não está dependente da assembleia 

de accionistas da Azul.  

É, precisamente, a garantia de 

entrada desses 1200 milhões de euros 

o principal argumento que David 

Neeleman usa para convencer os 

accionistas da Azul a validar o acordo: 

“O apoio nanceiro que o Governo 

português pretende prestar à TAP é 

necessário para prover da operação 

e continuidade das actividades da 

empresa”, profundamente afectada 

pela pandemia de covid-19, pelo que 

a assinatura deste acordo vai garantir 

“um melhor per l de crédito da TAP”, 

e assim “aumentando a capacidade 

de pagamento dos bonds [obriga-

ções]” na data do seu vencimento. 

Isto porque, apesar do acordo de 

princípio entre Neeleman e o execu-

tivo português para vender a partici-

pação que lhes garantia a presença 

no capital da companhia aérea por-

tuguesa — por 55 milhões de euros, 

como anunciou o Governo — os accio-

Assembleia geral extraordinária convocada para daqui a cinco semanas. David Neeleman vai receber  
44,4 dos 55 milhões de euros que o Governo já anunciou pretender pagar pela saída destes accionistas

accionista) receberá os restantes 10,6 

milhões de euros. 

Neeleman não vota 
Na convocatória para a AG assinada 

por David Neeleman, pode ler-se que 

ele próprio cará impedido de votar 

sobre esta matéria, não só enquanto 

“accionista controlador”, mas tam-

bém como presidente do conselho de 

administração da Azul. 

Apesar de David Neeleman ter feito 

depender do resultado desta AG  

extraordinária o avanço do acordo 

assinado com o Governo, o ministro 

das Infra-estruturas sublinha que a 

injecção de dinheiro previsto no OES 

na TAP não está dependente desta 

assembleia. 

Em resposta às questões colocadas 

pelo PÚBLICO, fonte do gabinete de 

Pedro Nuno Santos diz que o proces-

so para salvar a TAP já está em curso, 

 PAULO WHITAKER / REUTERS

David Neeleman: fundador, accionista e chairman da Azul recebe directamente 44,4 milhões de euros com venda da participação  na TAP

mas não con rma ter já um plano 

para levar a Bruxelas. “A TAP tem seis 

meses para apresentar o plano de 

reestruturação. Tal como o ministro 

tem referido, o plano de reestrutura-

ção não se faz numa semana ou em 15 

dias”, refere a referida fonte. 

O que resulta claro da proposta 

que o presidente do conselho de 

administração da Azul, David Neele-

man, leva aos accionistas da empresa 

é que também garantiu nas negocia-

ções com o Governo que todos os 

acordos comerciais assinados entre 

a TAP e a Azul, nomeadamente o 

acordo de joint venture assinado no 

início do ano, se vai manter em vigor 

e sem impacto mesmo após a venda 

da participação na TAP, a ser adqui-

rida pela Parpública para que o Esta-

do que com 72,5%.  

dições contratuais que lhes garantia 

a remuneração de 7,5% face ao capi-

tal investido.Quanto à venda da 

participação que David Neeleman 

tem na Atlantic Gateway, percebe-

se melhor quem vai receber os 55 

milhões de euros que foram avan-

çados pelo Governo. 

A Global Azulair foi o veículo 

empresarial criado por David Neele-

man para, com Humberto Pedrosa, 

formar o consórcio Atlantic Gateway, 

que cou 45% da TAP. E, de acordo 

com os documentos enviados aos 

accionistas da Azul para convocar a  

AG extraordinária, David Neeleman 

tem uma participação económica 

directa de 80,8% na Global Azulair, e 

a Azul SA tem uma participação de 

19,2%. Tal signi ca que Neeleman vai 

receber como pagamento pelas suas 

acções 44,4 milhões de euros, e a 

Azul SA (onde Neeleman também é 

nistas da Azul continuarão a ser cre-

dores da TAP, e não vão ver beliscada 

a remuneração de juros anual, con-

tratada em 2016, de 7,5%. 

O Governo anunciou a intenção de 

pagar 55 milhões de euros para car 

com a posição indirecta que David 

Neeleman detém na TAP (22,5%), exi-

gindo, cumulativamente, que os obri-

gacionistas que subscreveram a emis-

são lançada pela Azul prescindam do 

direito de converter os seus títulos 

num aumento de participação no 

capital da transportadora aérea por-

tuguesa.  

De acordo com a proposta da 

administração da Azul com que é 

convocada a assembleia geral 

extraordinária (AG) de 10 de Agosto, 

a que o PÚBLICO teve acesso, con-

rma-se que os obrigacionistas são 

convidados a validar um negócio 

em que não há alterações nas con-

Aviação
Luísa Pinto

luisa.pinto@publico.pt
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Spectrum 
CAV de 
Coimbra 
percorre  
40 anos de 
fotografia  
Cultura, 32/33

Ciência 
Pulmão humano rejeitado 
em transplante recuperado 
com sangue de porco 
Última, 44 
 
Futebol 
Só uma vitória do Benfica 
hoje pode adiar festa  
do título ao FC Porto 
Desporto, 41
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Madeira 45% da população activa 
está em layo  ou no desemprego  
Crise do turismo está a afectar duramente economia do arquipélago. Dos 165 mil activos, 43.700 estão  
em layo  e 17.500 no desemprego. Pedidos de ajuda de famílias em di culdades dispararam Sociedade, 16

A partir de hoje, quem 
quiser pode ser parceiro 
TVDE da empresa em todo  
o território nacional p24

Atraso não compromete 
apoio de emergência do 
Governo. David Neeleman 
recebe 44 dos 55 milhões  
de euros para Azul sair p22

Um atropelamento em 
Lisboa volta a colocar em 
questão a hegemonia dos 
carros. Mas não há soluções 
fáceis para o problema p21

“Há demasiados países a ir 
na direcção errada”, alerta 
OMS. São esses países que 
explicam o grande aumento 
de novos casos p2 a 5

Uber alarga 
operação a todo 
o território  
de Portugal

Assembleia da 
Azul só discute 
acordo da TAP  
a 10 de Agosto

Morte de jovem 
relança debate 
sobre tráfego 
nas cidades

Novas infecções 
nos EUA, Brasil  
e Índia causam 
alarme na OMS

JEENAH MOON/REUTERS 

ISNN-0872-1548

HOJE livro+CD  
Redistribuição 
Chanson Française 
Barbara; Léo Ferré;  
Serge Gainsbourg; Gilbert 
Bécaud; Charles Trenet

A China está  
a exportar  
a ideologia 
autoritária  
para o mundo  
Entrevista com  
Joshua Wong, um dos 
líderes do movimento 
pró-democracia  
em Hong Kong  
Mundo 26/27

Por +  
7,95€ 
cada

CultuC
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Pandemia “acelera” criação  
de associação de defesa dos 
trabalhadores independentes  

A ADTI quer representar 
800 mil profissionais que 
trabalham por conta 
própria. Uma fiscalidade 
mais justa é uma das metas 

Trabalho 
Carlos Cipriano

Precários numa manifestação recente junto da Casa da Música 

Criada há em Junho, a ADTI — Asso-

ciação de Defesa dos Trabalhadores 

Independentes pretende juntar um 

universo de pro ssionais superior a 

800 mil, mas que Gil Baptista, presi-

dente da nova organização, estima 

que poderá chegar a um milhão de 

pro ssionais. Na prática, são 20% da 

população activa do país. 

“Não somos uma franja da nossa 

economia, somos o núcleo. Portugal 

precisa dos nossos impostos, mas 

precisa mais do nosso espírito 

empreendedor, empregador, solidá-

rio e patriótico”, diz Gil Baptista. 

Não por acaso, a associação nasceu 

no dia 10 de Junho deste ano. O seu 

presidente sublinha que o seu objec-

tivo não é exclusivamente reivindi-

cativo, tendo em conta que a reso-

lução dos problemas que afectam 

este grupo de pro ssionais tão 

diversi cado “contribuirá para evi-

tar con itos, promover a integra-

ção, projectar a economia, em 

suma, desenvolver Portugal”. 

A grande diversidade dos trabalha-

dores independentes está re ectida 

nas actividades dos elementos dos 

próprios órgãos sociais da associa-

ção. Entre eles há tradutores, forma-

dores, consultores, um engenheiro, 

um empresário em nome individual 

e um produtor de cinema. Neste 

momento, o número de sócios da 

ADTI resume-se praticamente aos 

membros da direcção, assembleia 

geral e conselho scal. O site está ain-

da em construção, mas a sede tem 

existência física em Leiria, a cidade 

onde os fundadores se reuniram pela 

primeira vez em 31 de Maio. Dentro 

de meses, Gil Baptista espera ter 

milhares de sócios. A quota é de um 

euro por mês. 

“Há muito tempo que sentíamos 

necessidade de uma organização 

que representasse os trabalhadores 

independentes, mas a crise provo-

cada pela pandemia veio acelerar 

este processo. Há trabalhadores 

independentes a atravessar graves 

di culdades, alguns estão mesmo a 

passar fome”. Daí que um dos objec-

tivos de curto prazo seja alertar o 

Governo para agilizar os processos 

de apoio a estes pro ssionais, “pois 

alguns pediram ajuda em Março e, 

por questões burocráticas, ainda 

não receberam nada”. 

Outro problema tem a ver com a 

PAULO PIMENTA

disparidade de critérios perante os 

trabalhadores independentes por 

parte da Segurança Social e da Auto-

ridade Tributária: a primeira reco-

nhece-os enquanto categoria pro s-

sional, a segunda ignora-os. 

Mas o que é realmente um traba-

lhador independente? “É um pro s-

sional liberal ou um empresário em 

nome individual que exerce a sua 

actividade por conta própria e sem 

sujeição a um contrato de trabalho”, 

responde Gil Baptista. 

O sco trata-os de uma forma estra-

nha e, em determinadas circunstân-

cias, incentiva-os a deixarem de ser 

trabalhadores independentes para se 

constituírem como sociedades uni-

pessoais. Por outro lado, enquanto 

as sociedades têm alguma estabilida-

de quanto aos impostos que esperam 

pagar, os trabalhadores independen-

tes só no ano seguinte é que sabem 

quanto vão pagar. “Qual o sentido de 

sermos tributados em sede de IRS 

mais de 12 meses após o rendimento 

quando nesse espaço de tempo tanto 

acontece na vida de um empresário, 

nomeadamente uma pandemia? 

Como pode um trabalhador indepen-

dente gerir a sua condição nanceira, 

se nunca sabe quanto vai pagar no 

ano seguinte?”, pergunta. 

Qual a solução? “Uma tributação 

quase imediata dos rendimentos dos 

trabalhadores independentes, à 

semelhança do que faz a Segurança 

Social”, responde Gil Baptista, que 

entende que o Estado tem mecanis-

mos para pôr a máquina scal a fun-

cionar de forma mais equitativa. 

Outros dos objectivos da ADTI é 

que os seus associados possam ace-

der a serviços que os apoiem nas suas 

actividades. Daí a intenção de esta-

belecerem parcerias com as ordens 

dos contabilistas, dos médicos ou dos 

engenheiros, aos quais os trabalha-

dores independentes poderão recor-

rer. E, do ponto de vista do mecenato 

em geral, a ideia é também conseguir 

protocolos com lojas e marcas para 

obterem descontos. 

Um projecto que entusiasma Gil 

Baptista é a criação de uma grande 

base de dados com as actividades dos 

seus associados para que estes pos-

sam recorrer aos serviços uns dos 

outros. “Seria uma espécie de bolsa 

de emprego dos trabalhadores inde-

pendentes, que poderia incorporar 

também informação do IEFP, à qual 

todos poderiam aceder, potenciando 

assim o emprego”.

Não somos  
uma franja da 
nossa economia, 
somos o núcleo 
Gil Baptista 
Presidente da ADTI
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CORONAVÍRUS

Alerta para que consultas e cirurgias a pessoas 
com outras doenças não voltem a parar

O
 alerta é comum a administra-

dores, médicos e enfermei-

ros. A resposta a uma possí-

vel segunda vaga de covid-19 

e, ao mesmo tempo, a uma 

eventual epidemia de gripe 

no Inverno deve ser já preparada e 

tem de assegurar uma boa capacidade 

por parte dos hospitais e centros de 

saúde para a possibilidade. E os pro-

ssionais de saúde deixam ainda o 

claro aviso de que assistência a pacien-

tes com outras doenças não pode 

voltar a parar como antes aconteceu 

aconteceu no início da resposta à pan-

demia. O plano de preparação para o 

Inverno é “de grande profundidade”, 

assegurou ontem o secretário de Esta-

do da Saúde, António Lacerda Sales, 

adiantando estar já a reunir-se com as 

administrações dos hospitais. Falou 

do número de pro ssionais contrata-

dos (3894), com possibilidade de 

haver um aumento dos mesmos, e 

disse que a resposta passa pelo refor-

ço da capacidade dos hospitais e dos 

cuidados intensivos, pela vacinação 

contra a gripe (cerca de dois milhões 

de doses), pelo aumento da capacida-

de da testagem e preparação da res-

posta aos doentes de covid-19 e de 

outras doenças. 

Na semana passada, diz o presiden-

te da Associação Portuguesa dos 

Administradores Hospitalares, Ale-

xandre Lourenço, foi pedido aos hos-

pitais que enviassem os seus planos 

de contingência individuais e foi rea-

lizada uma reunião com vários hospi-

tais por causa dos cuidados intensivos 

— o Programa de Estabilização Eco-

nómica e Social prevê 26 milhões de 

euros para a ampliação de 16 serviços 

de medicina intensiva. No encontro, 

em que também foi abordada a capa-

cidade da rede laboratorial, as unida-

Ana Maia

MARIA JOÃO GALA

Perto de 100 mil cirurgias não foram realizadas

des lembraram a necessidade de sabe-

rem qual o valor de que vão dispor 

para fazer essas melhorias e de um 

processo simpli cado para avançar 

com as obras em tempo útil. 

O plano para o Inverno, “tem 

várias dimensões que têm de ser tra-

balhadas”, como a capacidade de 

internamento: “Devemos tratar de ter 

unidades de retaguarda para doen-

tes covid positivos que não preci-

sem de internamento”, diz Alexandre 

Lourenço. “São necessários mecanis-

mos autonomizados de resposta” para 

que quando uma unidade se aproxi-

me da sua lotação, a rede entre hospi-

tais funcione e sejam disponibilizadas 

mais camas. Lembra ainda que “o 

plano de estabilidade prevê a contra-

tação de pro ssionais, mas os hospi-

tais não têm autorização”. “Estão a 

fazer contratação no regime de quatro 

Plano para o Inverno é “de grande profundidade”, assegurou o secretário de Estado da Saúde. Médicos, 
enfermeiros e administradores hospitalares indicam medidas que consideram fundamentais 

amaia@publico.pt

meses.” Alexandre Lourenço destaca 

os 34 milhões de euros para incentivos 

aos pro ssionais para a recuperação 

da actividade, que os hospitais ainda 

não podem aplicar. “Falta a portaria 

que estabelece os preços dos actos”, 

aponta. “Não é expectável que os hos-

pitais tenham capacidade para voltar 

à actividade normal e já temos perto 

de 100 mil cirurgias que não se reali-

zaram (comparação com período 

homólogo). Estes doentes atrasados 

vão continuar a aumentar”, alerta e 

por isso é imperativo que a actividade 

regular não volte a parar.  

Miguel Guimarães lamenta que a 

Ordem dos Médicos não tenha sido 

envolvida no plano de Inverno. “O 

que é obrigatório é que se consigam 

tomar as medidas necessárias para 

fazer frente a uma segunda onda. Se 

existir, teremos covid, gripe sazonal 

e doentes não covid, que não pode-

mos protelar mais. E já não sei se é 

recuperável.” O bastonário também 

destaca a necessidade de mais camas 

de internamento. “Com a gripe, as 

urgências cam entupidas. Se em 

cima tivermos covid, os hospitais ou 

cam sobrecarregados ou terão de 

adiar o não covid e isso é muito com-

plicado”, alerta. 

Já Ana Rita Cavaco, bastonária dos 

enfermeiros, recorda que pediram 

uma audiência “há muito tempo” com 

o Ministério da Saúde para discussão 

do plano de Inverno, mas ainda não 

teve resposta. “É preciso saber quan-

tos enfermeiros é preciso contratar, o 

que vai abrir de novo, o que é preciso 

fazer”, sublinha a bastonária deixan-

do ainda um aviso: “Não pode haver 

nova paragem da resposta assisten-

cial. Será um desastre ainda maior. O 

número de cirurgias, consultas e tra-

tamentos adiados já é avassalador”, 

a rma.

 1276 casos positivos em lares

R
egistam-se casos positivos 
de infecção pelo novo 
coronavírus em 153 lares,  
de um total de 2526 

estruturas residenciais para 
pessoas idosas (ERPI) em 
Portugal, segundo dados do 
início de Julho,  
os mais recentes disponíveis e 
divulgados ao PÚBLICO. O 
Ministério da Saúde sublinha 
que “este número representa 
uma diminuição significativa em 
relação aos 365 ERPI que tinham 
casos positivos no início de 
Abril”. No início de Julho, 
registaram-se 1276 casos 

positivos em lares, dos quais  
847 em utentes e 429 em 
funcionários. No total, existem 
em Portugal cerca de 99 mil 
utentes em lares e quase  
61 mil funcionários. O Ministério 
da Saúde sublinha que 
“verifica-se uma descida de 
1094 casos positivos” 
comparativamente aos dados 
do início de Abril — uma 
diminuição de 682 casos em 
utentes e 412 em funcionários. 
Segundo o secretário de Estado 
da Saúde, António Sales, 
trata-se de 5,5% de todos  
os lares nacionais.

Não pode haver nova paragem.  
O número de cirurgias, consultas 
e tratamentos adiados já  
é avassalador 

Ana Rita Cavaco 
Bastonária da Ordem dos Enfermeiros
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Um plano para recuperar a confiança

H
á muitos anos que o país não 

dispunha de um documento 

prospectivo tão abrangente, tão 

rico e tão profundo como o que 

António Costa Silva entregou na 

semana passada ao Governo — talvez 

desde os tempos do Departamento de 

Planeamento e Prospectiva liderado 

por José Félix Ribeiro. A qualidade 

desse documento basta para justi car 

o acerto na escolha de António Costa 

e, principalmente, para se acreditar 

que a crise pode mesmo abrir uma 

nova página para o futuro do país. À 

custa de um estudo exaustivo das 

forças e das fraquezas da sociedade, 

do Estado e da economia ou de um 

conhecimento pessoal enciclopédico 

do que somos, por que somos assim e 

o que podemos ser enquanto país, o 

relatório de Costa Silva já terá sido de 

enorme utilidade, se nos obrigar a 

pensar sobre o retrato que faz. 

Nada, ou quase nada lhe escapa. Da 

educação à saúde, da economia do 

mar à inovação, da indústria 

tradicional às tecnologias de ponta. 

Como seria de esperar para tanta 

ambição, o documento é 

excessivamente longo — 120 páginas e 

323 mil caracteres. Por isso deve ser 

visto como um relatório que sustenta 

as opções políticas de um plano e não 

um plano em si. Escolher os eixos de 

intervenção, os investimentos, os 

calendários de execução ou as 

entidades que os hão-se gerir têm de 

ser da responsabilidade do Governo. 

Rui Tavares tem razão quando escreve 

que o documento é uma espécie de 

“cozido à portuguesa” no qual cada 

um escolhe o ingrediente de que mais 

gosta. É assim, e ainda bem. 

Há duas leituras obrigatórias no 

documento: a primeira tem a ver com 

a necessidade de “colocar as empresas 

no centro da recuperação da 

economia”; e a segunda é a procura 

de um “equilíbrio virtuoso entre 

Estado e mercado, de forma a que o 

mercado funcione tanto quanto 

possível e o Estado funcione tanto 

quanto necessário”. Nessa 

necessidade e nesse equilíbrio, o 

Estado terá um papel crucial em 

de nir prioridades para aplicar os 

recursos disponíveis, nomeadamente 

em infra-estruturas. Mas serão a 

sociedade e a economia a fazer o seu 

próprio caminho.    

E há, também, uma mensagem 

subliminar que serve como antídoto 

ao discurso fatalista e miserabilista 

que a cada passo se ouve: Portugal 

tem recursos naturais, tem 

competências cientí cas e 

tecnológicas avançadas, tem empresas 

capazes de competir globalmente, 

tem uma posição geoestratégica 

favorável e não revela ssuras sociais 

graves que encontramos em outras 

latitudes. Pode ser pouco. Mas, com 

inteligência, determinação e com um 

Estado livre de paternalismo (e 

corrupção), pode ser su ciente para 

que, ao menos, seja possível acreditar 

que há luz para lá da obscuridade da 

pandemia.

Manuel Carvalho
Editorial
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Reino Unido já não faz parte da União e nunca 

fez parte do espaço Schengen. 

Compreensivelmente, pela importância que o 

turismo britânico tem para Portugal, foi este o 

momento mais dramático, conducente a um 

discurso de nacionalismo primário, assente 

na vertigem da perseguição. Para Costa e 

Santos Silva, Portugal estaria a ser objecto de 

uma cabala, de uma espécie de conspiração 

internacional para “amarfanhar” o país, o 

nosso turismo, a nossa economia. As 

declarações de Santos Silva foram 

impertinentes e 

faroleiras e o tweet do 

primeiro-ministro, 

com um grá co 

habilidoso (para não 

dizer manhoso), foi 

lamentável. E mais 

uma vez — como no 

episódio da bravata 

anti-holandesa —, 

muito danoso para a 

imagem internacional 

do país e até do 

primeiro-ministro. A 

esta ocorrência, 

juntou-se ainda o 

Presidente da 

República, que, 

pungentemente, 

apelava à velha 

amizade e aliança 

luso-britânica. 

3. Analisemos a 

teoria da conspiração 

antiportuguesa. 

Trata-se de uma tese 

disparatada, 

descabida, na velha 

esteira das “desculpas 

de mau pagador”. 

Basta examinar 

A diplomacia do queixume  
e das queixinhas

1.
 Da situação actual das fronteiras 

europeias, todos temos 

conhecimento. Cada Estado-membro 

toma as suas decisões de reabertura 

de fronteiras, total ou parcial, livre ou 

condicionada, baseado nos seus 

próprios critérios, sem que haja a 

obediência a um enquadramento 

comum. Este “estado da arte”, 

embora presuntivamente legal, é 

altamente censurável. Numa situação 

excepcional como esta, mesmo à margem das 

regras, era decisivo ter aceitado uma 

coordenação efectiva da Comissão. Decisivo 

para restaurar a con ança dos cidadãos e para 

gerar con ança entre os Estados-membros, 

assim garantindo um gradual e seguro 

restabelecimento da liberdade de circulação. 

Este é talvez o único ponto em que, nesta 

triste saga da abertura ou fecho de corredores, 

o Governo português tem razão. 

2. Quanto ao resto, a linha de nida pelo 

Governo português, assumida pelo ministro 

dos Negócios Estrangeiros e pelo 

primeiro-ministro, é claramente prejudicial ao 

país. Não me custa a crer que, nos bastidores 

da política internacional, o Governo procure 

dar o seu melhor. Mas no palco público, 

nacional e internacional, caiu na diplomacia 

do queixume e da recriminação. Esta 

diplomacia das queixinhas não resolve 

problema nenhum, deteriora a imagem e o 

prestígio de Portugal e menoriza e despreza os 

portugueses, explorando um nacionalismo 

bacoco, de ressaibo a Estado Novo.  

O Governo tem-se queixado 

recorrentemente de que as orientações da 

Comissão não estão a ser seguidas, mas 

Portugal foi lesto a quebrá-las, quando não 

abriu fronteiras com a Espanha a 15 de Junho, 

recusou depois abri-las a 22 de Junho 

(conforme fora proposto pelo lado espanhol) 

e terminou a fazer aquela pacóvia cerimónia 

de abertura a 1 de Julho. Um Governo não 

pode lamentar-se de que os outros não 

seguem os conselhos da Comissão, se 

ostensivamente rejeitou pô-los em prática. 

Por outro lado, assim que, em meados de 

Junho, começou a ver listas negras selectivas, 

o ministro dos Estrangeiros não só alegou 

injustiça e até perseguição como ameaçou 

com retaliações e retorsões. Pouco depois, o 

primeiro-ministro pôs água na fervura, 

afastando a política da retaliação. Mas não 

deixa de ser irónico que António Costa, que 

agora condena as represálias recíprocas, 

tenha tido o seu ministro Santos Silva, em 

pleno fórum TSF de 19 de Junho, a 

defendê-las. 

Veio já mais tarde o transe britânico. 

Convém lembrar que, embora em transição, o 

super cialmente as decisões dos países que 

têm posto condicionamentos à entrada dos 

oriundos de Portugal, para ver que o critério é 

objectivo. Não existe nenhuma sanha ou 

hostilidade para com Portugal ou qualquer 

preferência pelos nossos vizinhos espanhóis 

ou primos italianos. Existe um critério — com 

o qual se pode concordar ou não, que pode 

ter-se por adequado ou inapropriado —, mas 

que é aplicado estritamente a todos os que se 

achem em idêntica situação. O critério é o do 

número de novos infectados em função da 

população e a melhor maneira de reverter as 

limitações criadas não é seguramente a 

diabolização dos outros.  

O desatino das mil justi cações e desculpas 

não ca por aqui. Prossegue para a teoria de 

que os restantes países misti cam os seus 

números, omitem testes e alteram resultados 

para se livrarem do risco de serem excluídos 

dos tais corredores de turismo. A acusação é 

Esta diplo- 
macia das 
queixinhas  
não resolve 
problema 
nenhum, 
deteriora  
a imagem  
e o prestígio  
de Portugal e 
menoriza e 
despreza os 
portugueses

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

temerária e tem óbvias implicações 

diplomáticas. Nem Sánchez, nem Conte, nem 

Mitsotakis hão-de gostar de serem tratados 

pelo Governo português como 

confabuladores ou mentirosos. Mas vale a 

pena perguntar: e os nossos números, serão 

áveis? Os indícios que temos, com 

necessidade constante de tentar explicar 

incongruências e disparidades, apontam para 

um retrato absolutamente el? Não estou a 

pôr nem porei as mãos no fogo pelas 

estatísticas apresentadas por outros governos 

— o controverso caso espanhol é mesmo 

paradigmático —, mas sinceramente as nossas 

também levantam dúvidas que outros, a 

qualquer momento, podem explorar. 

Falta, pois, a grande desculpa trumpiana — 

a feitura de mais testes —, que de tanto 

desmentida por especialistas e pelo bom 

senso não merece mais do que esta linha. 

4. Já o disse há mais de um mês, mas creio 

que vale a pena repetir. Não devemos com 

certeza abandonar a frente diplomática e a 

pedagogia da adopção de critérios mais 

completos e mais áveis. Mas o melhor que 

podemos fazer pelo nosso país, pela nossa 

economia e pela preparação para uma 

eventual segunda vaga é combater a 

disseminação actual da infecção que, todos 

reconhecem, é anormalmente alta. Se 

enfrentarmos corajosamente essa 

adversidade, não haverá critério nem ranking 

que possa ser esgrimido em nosso desfavor. 

Se o Governo tivesse actuado em tempo na 

zona da Grande Lisboa, em vez de se 

preocupar com uma Champions que é bem 

capaz de nos trazer mais dissabores do que 

vantagens, não era preciso arranjar tanta 

desculpa. Nem arranjar tanta desculpa nem 

inventar tanta culpa.

NUNO FERREIRA SANTOS

Paulo Rangel
Palavra e Poder

Genocídio de Srebrenica  
O massacre de bósnios 
muçulmanos há 25 anos veio 
demonstrar que nunca 
estamos livres da barbárie. 
Contra o negacionismo  
e a impunidade, é fundamental 
lembrar esse horror

Orbán e Costa Duplo padrão. 
Hoje Costa encontra-se com 
Orbán. Costa não critica Orbán. 
Onde estão os anti-Fidezs 
portugueses? Não seria  
altura de fazer do rule of law  
um critério de repartição  
dos fundos?
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Vivemos tempos duros. 

Abdicámos de parcelas da nossa 

liberdade. Privámo-nos de 

relações sociais. Se o Homem é, 

como toda a loso a o postula, 

um ser social, então estes foram 

tempos contrários à nossa 

natureza. Con ámos que, com 

este sacrifício hercúleo, seria 

possível retomar a normalidade 

das nossas vidas. Porque nunca 

nos cansamos da gabarolice 

comparativa quando aparecemos 

melhor na fotogra a, ainda que 

circunstancialmente, os políticos 

não hesitaram em falar de um 

“milagre”. E o povo acreditou que 

a “normalidade” estava ao virar 

da esquina. Não estava. Espíritos 

mais céticos descon ariam de tal 

fenómeno extraordinário que a 

ciência não pode explicar. Aliás, 

se há matéria em que precisamos 

de fé e ciência em doses iguais, é 

uma pandemia. 

Quem nos governa preferiu 

deixar à conta da primeira a 

gestão da crise. Foi essa fé, 

politicamente religiosa, que 

sustentou os ziguezagues de quem 

tinha o dever de nos guiar com 

rmeza. As máscaras que não 

eram essenciais, mas que agora 

são obrigatórias. A app que era um 

atentado às liberdades individuais 

e agora está para chegar. Do 

Governo milagreiro ainda ouvimos 

a garantia de que nunca iria existir 

descon namento de forma 

faseada territorialmente. Sabemos 

como a história acabou. E somos 

surpreendidos pela exclusão das 

rotas do “turismo seguro” de 

vários países da Europa. Porquê? 

Para começar, os nossos parceiros 

acreditam mais em dados do que 

em “mezinhas”. 

E a verdade é dura: o número de 

infetados continua a subir; a 

credibilidade dos nossos dados a 

recuar. Ocupamos um lugar pouco 

simpático do ranking europeu: 

somos o 6.º país com maior 

número de casos por milhão de 

habitantes, já com mais casos que 

aquele desastre que foi Itália. As 

dúvidas assolam-nos e o medo 

cresce. Tememos pela nossa 

segurança, pela nossa economia e 

pelo nosso futuro. E sentimos a 

injustiça. 

As universidades e escolas 

começaram a fechar no início de 

março. Os portugueses 

con naram-se uma semana antes 

do estado de emergência.  

O Governo cou com os créditos. O 

SNS salvou vidas, os médicos e 

enfermeiros deram tudo o que 

tinham e o que não tinham.  

O Governo cou com os créditos. 

Os especialistas reuniram-se, 

estudaram e aconselharam.  

O Governo cou com os créditos.  

As autarquias compraram máscaras 

e equipamentos, apoiaram famílias, 

estiveram onde mais nenhum 

poder público esteve. O Governo 

cou com os créditos. 

Agora que as coisas não correm 

como todos gostaríamos, que o 

milagre já não chega para disfarçar 

a falta de competência, a culpa é 

dos especialistas, que não dizem o 

que o Governo quer, a culpa é dos 

ingleses, que não abrem o turismo 

como o Governo quer, a culpa é 

dos portugueses, que não se 

portam como o Governo quer. 

Embora o primeiro-ministro tenha 

feito sempre o contrário, 

participando em festinhas, 

permitindo manifestações e 

celebrações. Errar numa 

pandemia é natural. Ninguém 

podia acertar em tudo. 

Mas tenhamos o mínimo de 

honestidade para reconhecer  

os erros, corrigir e andar em  

frente. Os portugueses não são 

crianças. Percebem a verdade e a 

dureza dos tempos. Desde que lhes 

expliquem. Sem rodeios, sem 

truques e malabarismos. Mas não 

perdoam que os enganem quando 

as coisas correm mal. A 

dissimulação é a arma dos fracos. 

Digamos a verdade: o “milagre 

português” acabou, se é que  

algum dia chegou a existir. 

Ninguém está a querer saltar do 

barco, os portugueses são um povo 

guerreiro, precisam, por isso 

mesmo, de generais à altura dos 

desa os. Juntos, podemos fazer 

melhor. Mas, por favor, não nos 

tentem enganar.

Mais verdadeiro,  
menos milagreiro

Opinião
Miguel Pinto Luz
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GEÓLOGOS 
ORDEM ATÉ 2022 
As condições laborais dos geó-
logos são marcadas pela preca-
riedade dos vínculos e baixos 
vencimentos, diz o novo presi-
dente da Ass. Portuguesa de 
Geólogos, Luís Lopes, que quer 
criar uma Ordem até 2022. 
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AGENDA 

HOJE 
TORRES NOVAS 
Entrega de equipamento 
Secretário de Estado da Saúde, 
Lacerda Sales, na entrega de 
RX portáteis ao Centro Hospi-
talar do Médio Tejo. ÀslOh00. 

AMANHA 
VILA REAL 
Enfermeiros protestam 
Sindicato dos Enfermeiros 
Portugueses promove concen-
tração, em frente ao hospital 
da cidade. Começa às11h30. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt 
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CORREIO 
DA JUSTIÇA 
Fernando 
Jorge 

DÓIDENTE DO SINDICATO 
SFUNCIONÁRIOS JUDICIAIS 

Estatuto 
amos lá então aos 
factos: em fevereiro 
de 2019 o Governo 

deliberou unilateralmente 
suspender a negociação da 
revisão do estatuto dos fun-
cionários de justiça. Foram 
então concluídos os estatu-
tos das magistraturas. Em 
abril desse ano e posterior-
mente em junho, o Ministé-
rio da Justiça assumiu que 
essa revisão seria uma prio-
ridade da próxima legislatu-
ra. O atual governo assumiu 
funções em 26 de outubro de 
2019. Só reuniu com os sin-
dicatos em dezembro. Nessa 
reunião, pelo Secretário de 
Estado foi assumido o com-
promisso de que seria apre-
sentado um projeto de esta-

 

O GOVERNO 
NÃO "PODE" CUMPRIR 

A LEI. EXCELENTE 
EXEMPLO! 

tuto no início do ano de 
2020. Entretanto, ficou ins-
crito na Lei de Orçamento 
de Estado que o malfadado 
estatuto devia estar concluí-
do até à férias judiciais. As 
férias judiciais iniciam-se 
amanhã! A ministra já veio 
anunciar que não era possí-
vel cumprir esse prazo. Ou 
seja, o Governo não "pode" 
cumprir a lei! Excelente 
exemplo, tanto mais vindo 
do Ministério! Sim, sabemos 
que estivemos, e estamos, 
sujeitos àpandemia. Mas 
durante todo o tempo os tri-
bunais nunca encerraram 
porque sempre lá estiveram 
os oficiais de justiça. Será 
que o Ministério encerrou?! 
Passados quase nove meses 
desde a sua posse, não houve 
ainda tempo para elaborar 
um documento, que até era 
um prioridade? Se isto não é 
desconsideração e menori-
zação, então o que é?! • 
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MAIS&MENOS 

COFACO, AÇORES 
PEDIDA JUSTIÇA 

0 Sindicato das Indús-

 

trias Transformado-
ras, Alimentação, Comér-
cio, Escritórios, Hotelaria 
e Turismo dos Açores (SI-
TACE HT/Açores) voltou 
ontem a pedir 'justiça" 
para os ex-trabalhadores 
despedidos em maio de 
2018 da conserveira Co-
faco, no Pico, defenden-
do que sejam aplicadas 
majorações de apoios so-
ciais aprovados . 

COMPRAS ONLINE 
NOVAS REGRAS 
" A partir de 2021, as 
-11-  compras feitas online 
passarão a estar sujeitas a 
uma autenticação forte, 
através do envio de uma 
mensagem por telemóvel. 
Por isso, o Banco de Portu-
gal recomenda que os con-
sumidores atualizem os 
contactos junto dos respe-
tivos bancos até ao final do 
mês de agosto. 
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AMANHÃ E QUINTA-FEIRA 

Guardas prisionais 
marcam greve 
130 Sindicato Nacional do Cor-
po da Guarda Prisional marcou 
uma greve para amanhã e quin-
ta-feira para alertar para "os 
problemas da classe" e o que 
considera a "inatividade da mi-
nistra da Justiça e dos serviços 
prisionais". Amanhã, segundo 
o sindicato, será feita uma vigí-
lia junto à Direção-Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais 
e, no dia seguinte, em frente ao 
Ministério da Justiça. • 
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1 
OP. 

a 

Acordo com o BE assinado na anterior legislatura JORGE

 

FERRF.IRA/PS I LANLXR:1' Em 2015, PS e PCP assinaram uma posição conjunta JORGE FERILEIRNPS HAND0171' 

Geringonça. Contactos 
decisivos para testar 
diálogo à esquerda 

PCP e Bloco de Esquerda têm conversas com 
o primeiro-ministro agendadas para amanhã. 
Relações com o Governo estão numa encruzilhada. 

CRISTINA RITA 
crátina.rita@ionline.pt  

Na semana decisiva da reunião 
do Conselho Europeu, António 
Costa falará amanhã com os par-
ceiros de esquerda da anterior 
legislatura para avaliar o Orça-
mento de 2021, mas também o 
plano de retoma económica. O 
plano de António Costa e Silva 
já está a chegar aos partidos e 
estes contactos à esquerda podem 
ser decisivos para se perceber 
se (ainda) é possível manter acor-
dos e consensos que permitiram 
a estabilidade política na ante-
rior legislatura. 

Mas o processo está numa 
encruzilhada. E o ambiente é 
diferente. Desde logo, pela crise 
pandémica da covid-19. As res-
postas imediatas à crise já expu-
seram as dificuldades na rela-
ção entre PS, PCP e Bloco de 
Esquerda. 

O PCP votou contra o Orça-
mento Suplementar, num sinal 
de que pode ter saltado fora da 
equação, e este fim de semana, 
Catarina Martins, do Bloco de 
Esquerda, estipulou um cader-
no de encargos: os direitos, "a 
regulação do trabalho deve ser 
a primeira resposta a esta cri-
se". Na mesa nacional do BE ficou 
definida qual será a estratégia 
do partido. "Perante a estraté-
gia restauracionista e de conser-
vação do modelo económico que 
aproxima PS e PSD, o Bloco pro-
porá um programa de recupe-
ração com objetivos de recons-
trução produtiva e transição 
ambiental com reforço dos ser-
viços públicos e trabalho com 
direitos". Mais: a direção do BE 
fala em "espetro do bloco cen-
tral, resgatado por recentes acor-
dos formais e informais entre 
PS e PSD que já impediram avan-
ços maiores nas medidas de auxí-

  

lio social e que procuram redu-
zir o espaço do debate democrá-
tico, impedir a regionalização 
com um processo antidemocrá-
tico de partidarização da CCDR 
e limitar a fiscalização da ação 
do Governo". Ou seja, as últimas 
semanas deixaram sinais evi-
dentes de distanciamento. 

Catarina Martins ainda foi ques-
tionada pelos jornalistas sobre 
se esperava um processo nego-
ciai mais difícil. "Não conheço 
negociações fáceis. Portanto, não 
sei fazer a comparação", respon-
deu a dirigente. 

Ao i, o deputado do Bloco de 
Esquerda José Manuel Pureza 
começa por sublinhar que "cada 
passo de negociação que agora 
acontecer tem muita importân-
cia para a clarificação das orien-
tações políticas por parte do 
Governo e do PS". Mas o BE terá 
"toda a determinação para nego-
dar" e disponibilidade para ouvir  

e contrapor medidas. Agora 
depende também do Governo e 
do PS. Para José Manuel Pure-
za, há ainda um dado que pode 
ser crucial. Há medidas que não 
podem esperar por setembro, 
outubro ou novembro. "Nós não 
precisamos de esperar por setem-
bro para dotar o SNS" de mais 
recursos "que são absolutamen-
te imprescindíveis para uma res-
posta robusta" para o inverno, 
alerta o deputado. Ou é agora 
"ou, então, já iremos tarde". E 
acrescenta que "também não 
precisamos de esperar por outu-
bro para pôr na lei" as condições 
de trabalho. Tudo vai depender 
do Governo. E o parlamentar 
concluiu: "As preferências do 
Partido Socialista são as prefe-
rências do Partido Socialista. 
Cada um escolhe o seu caminho, 
naturalmente". 

Este fim de semana, numa fes-
ta de verão (condicionada pela 

"Bloco de 
Esquerda terá toda 

a determinação 
para negociar", diz 

José Manuel Pureza 

Executivo 
prepara-se para 

insistir no cenário 
que mudou com 

a crise da covid-19 

pandemia) na Foz do Arelho, Jeró-
nimo de Sousa voltou a explicar 
o voto contra do PCP no Orça-
mento Suplementar "Quando se 
decide cortar salários, quando, 
na repartição de verbas, o gran-
de capital fica com a parte de 
leão, não esperariam que o PCP 
se comprometesse com tal opção". 
No seu discurso de 11 minutos, 
olíder comunista avisou que Por-
tugal precisa de "pôr em marcha 
um verdadeiro programa de des-
envolvimento do país", virado 
para os serviços públicos, os tra-
balhadores e a produção nacio-
nal. A pandemia, avisou o PCP, 
não explica tudo. Também o BE 
apontou na sua análise que "o 
programa do Governo baseia-se 
no objetivo de restaurar taxas 
positivas de crescimento sem 
tocar no modelo económico. Ora, 
a preservação do modelo econó-
mico é errada e é impossível. É 
errada porque esse modelo pro-
move desigualdades, precarieda-
de e privilégio rentista". Dito de 
outra forma, a fasquia dos par-
ceiros que assinaram acordos ou 
posições conjuntas em 2015 com 
o PS está agora mais alta. 

Num sinal desse sentimento, o 
secretário de Estado dos Assun-
tos Parlamentares, Duarte Cor-
deiro, considerou numa entrevis-
ta à Lusa que "o espaço natural 
de entendimento do Governo é o 
dos partidos à sua esquerda. São 
também os partidos ambientalis-
tas". Mas reconheceu que o cená-
rio da pandemia de covid-19 é 
"diferente, mudou radicalmente, 
e todos têm de ter isso em consi-
deração". Está dado o aviso. 
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Em tempos de covid-19, a PSP tem realizado operações de fiscalização MAFALIM GOMES 

Sindicato da PSP denuncia falta 
de máscaras nas esquadras 

Presidente da Organização Sindical dos Polícias diz que a maior parte 
das máscaras são adquiridas por "fornecimento próprio". 

PEDRO ALMEIDA 
pedro.almeida@ionline.pt 

A Organização Sindical dos Polícias 
(OSP/PSP) denunciou ontem a falta de 
máscaras existente nas esquadras da 
PSP, de norte a sul do país, e alertou para 
o nível "relativo" de proteção desta for-
ça de segurança em tempos de pande-
mia de covid-19. Ao i, o presidente da 
organização, Pedro Carmo, explicou que 
existem esquadras em que as máscaras 
têm mesmo de ser adquiridas por "for-
necimento próprio". 
"Há poucas máscaras e há esquadras 

onde não há. Há pessoal que trabalha 
odia inteiro com uma viseira na cara. 
Nós temos os kits para quando há casos 
suspeitos e normalmente andam nos 
carros-patrulha. E as máscaras que  

andam pelas esquadras são porque o 
efetivo as compra. Ou então é a câma-
ra que dá. A nível nacional, o que está 
distribuído são as viseiras. Pedimos 
máscaras para a divisão de Vila Fran-
ca de Xira, por exemplo, e o que nos 
dizem é que não têm para dar. A úni-
ca coisa que há são os kits de proteção. 
Cada kit só tem uma máscara", subli-
nhou, acrescentando que até nas pró-
prias intervenções mais musculadas 
da PSP em plena rua, a viseira é um 
objeto que "não é prático". 

E é devido a essas intervenções — que, 
por vezes, acabam com polícias agre-
didos — que a organização pede ao 
Governo maior apoio, tal como tem 
sido dado aos profissionais de saúde, 
através de prémios. "Acho que tam-
bém deviam lembrar-se de nós, prin-

  

cipalmente na situação da revisão do 
subsídio de risco. Há cada vez mais 
agressões aos polícias. E estamos todos 
no mesmo barco, de alguma forma. 
Não estamos a criticar por se lembra-
rem dos profissionais de saúde e lhes 
darem uma compensação pelo esfor-
ço. Mas nós, mais uma vez, somos pos-
tos para trás", admitiu. 

Além disso, a organização criticou ain-
da o facto de os comentários discrimi-
natórios feitos nas redes sociais pelos 
polícias serem alvo de fiscalização. "Nós 
não somos nenhumas crianças e as ati-
tudes ficam para quem as toma. Somos 
cidadãos e, quando infringimos, temos 
de ser punidos, como acontece com os 
outros. Não temos de ter leis para nós. 
que nos proíbam a nossa liberdade de 
expressão", rematou Pedro Carmo. 
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Incentivos 
para interior 
arrancam 
em breve 

Criar emprego ou 
trocar cidade pelo 
interior terão apoios 

TERRrrótuo Em breve, abri-
rão candidaturas para duas 
medidas de apoio ao empre-
go no interior, anunciadas 
antes da pandemia e entre-
tanto suspensas: o +Coeso 
Emprego (+CO3SO), para a 
criação de emprego, cujos 
detalhes serão divulgados 
amanhã; e o Trabalhar no 
Interior, para quem vive no 
litoral ou no estrangeiro e se 
quer mudar para uma região 
de baixa densidade e cuja 
portaria está a ser ultimada. 

Nos últimos meses, Ana 
Abrunhosa, ministra da 
Coesão, reuniu com autar-
cas da Região Norte, para 
lhes dar conta das alterações 
que estão a ser feitas aos 
fundos europeus e detalhar 
medidas do Programa de Es-
tabilização Económica e So-
cial. Após o último desses 
encontros, com a Área Me-
tropolitana do Porto, asse-
gurou ao JN que as duas me-
didas avançarão em breve. 

APOIO EM DINHEIRO 

Os programas estão articu-
lados e os apoios são acumu-
láveis. Quem viver no es-
trangeiro, pode também 
acumular com os incentivos 
do Regressar. Em causa es-
tão dar subsídios em dinhei-
ro para incentivar o povoa-
mento de regiões de baixa 
densidade, que estão a per-
der população há décadas. 

No Trabalhar no Interior, 
quem deixar o litoral recebe 
um apoio de até 4827 euros. 
Se viver no estrangeiro, 
pode candidatar-se ao Pro-
grama Regressar, que lhe dá 
um subsídio de até 6536,40 
euros, majorado em 25% - 
ou seja, poderá receber até 
8170,50 euros, além de be-
nefícios fiscais ou apoio no 
arrendamento. 

Quanto ao +Coeso Em-
prego, o objetivo inicial era 
incentivar a criação de em-
prego em territórios de bai-
xa densidade, mas a crise 
causada pela pandemia le-
vou o Governo a alargá-lo a 
todo o país. e 
ALEXANDRA FIGUEIRA Página 46
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As lojas de vestuário começaram a reabrir no final de maio, mas as vendas ain 

PRIMEIRA LINHA IMPACTO DA COVID NO VESTUÁRIO 

• 

Lojas estão 
a guardar 
roupa 
para 2021 

7 

Não bastam os saldos para escoar o vestuário que ficou por 
vender no confinamento, reservado para a primavera/verão do 
próximo ano. Futuras coleções vão ser mais pequenas e básicas. 

ANTÓNIO LARGUESA 

aiarguesa@negocios.pt 

A
ssim que recebe-
ram luz verde do 
Governo para rea-
brir as portas de-
pois do estado de 

emergência, as lojas de vestuário 
começaram a vender com grandes 
descontos as peças para o tempo 
quente, tentando desta forma es-
coar num curto espaço de tempo 
a mercadoria que deveria ter sido 
vendida ao longo dos últimos me-
ses. No entanto, mesmo com es-
tas promoções, reconhecem ao 
Negócios vários empresários do 
setor do vestuário e da confeção, 
o consumo tem-se revelado mui-
to contido nestas semanas de des-
confinamento. A alternativa pas-
sa por armazenar estes artigos 
para o próximo ano. 

"Prevejo que as lojas fiquem 
com muito stock da estação, o que, 
inevitavelmente, vai ter reflexos 
nas compras da próxima época de 
primavera/verão. Seja qual for a 
forma que encontrem para vender 
estes ̀ stocks', não libertarão mar-
gem financeira que lhes permita 
efetuar compras com normalida-
de", resume Luís Figueiredo, que  

é presidente da Hall &Ca, empre-
sa industrial do Porto que detém 
a Laranjinha, marca de vestuário 
para crianças criada em 1981. 

Em vez de insistir nos saldos, 
muitas marcas estão a preferir 
"atirar a coleção primavera/verão 
para o próximo ano", aponta Cé-
sarAraújo,líder da associação das 
indústrias de vestuário e confeção 
(ANIVEC), recordando que 
quando os seus clientes fazem 
promoções é porque já vendaram 
artigos a "full price". O empresá-
rio relata que, "como toda agente 
esteve confinada e estão cheios de 
"stocks", preferem reter esses pro-
dutos para começar a meter nas 
lojas em janeiro, sem descontos". 
"Só têm o impacto de capital - e 
para muitos nem será grande por-
que arrastaram os pagamentos às 
fábricas para mais meses", salva-
guarda o dono da Calvelex, que 
emprega mais de 600 pessoas em 
Lousada, Gaia e Matosinhos. 

Cliente das fábricas nos distri-
tos de Braga e Porto, a quem com-
prava mais de 90% das 450 mil 
peças de vestuário que vendia por 
ano antes da pandemia, a Mike 
Davis, nascida em 1976 num clu-
be de ténis da Foz do Douro e ry-
gistada como nome de um emble 
mático tenista galês, reconhece 
que, além da perda de encomen-
das, a indústria vai sofrer com os 
"incobráveis". O CEO, Luís Ara-

  

nha, arrisca que "cerca de 40% das 
empresas de confeção irão fechar 
durante os próximos 12 meses". 

Ainda na fase de "saldos, sal-
dos, saldos" para tentar comercia-
lizar as peças de roupa que duran-
te perto de três meses ficaram 
abandonadas nas 30 lojas que tem 
distribuídas pelo país, a marca 
prevê até ao final deste ano uma 
redução de 40% a 60% das ven-
das em relação a 2019, que já tinha 
sido um ano de queda para o setor. 
E "uma perda de margem bruta 
importante, em consequência de 
promoções massivas para libertar 
`stocks' por parte de todas as mar-
cas", acrescenta o gestor, que em 
2013 se aliou a Filipe Soares Fran-
co, ex-presidente do Sporting CP, 
para assumir o controlo da Mike 
Davis. 

66 
As lojas vão ficar 
com muito 'stock' da 
estação, o que vai ter 
reflexos nas compras 
da próxima época. 
LUÍS FIGUEIREDO 

Presidente da Hall & Ca 

Fora de moda 
No conjunto da fileira têxtil e do 
vestuário, que assegurava 138 mil 
postos de trabalho antes desta cri-
se, as exportações derraparam 
19% nos primeiros cinco meses do 
ano, para 1,8 mil milhões de euros. 
As exceções são o material hospi-
talar e as proteções anticovid. Em-
bora o vestuário sofra perdas su-

 

A previsão é de perda 
de margem bruta 
importante [devido] às 
promoções massivas 
para libertar stocks. 
LUÍS ARANHA 

CEO cia Mike Davis 

periores (22,7% até maio) em ter-
mos relativos, os dados do INE 
confirmam que as dificuldades 
abrangem todos os subsetores, in-
cluindo os têxteis técnicos. Mário 
Jorge Machado, da Associação 
Têxtil e Vestuário de Portugal 
(ATP), fala em "alguns contactos 
por parte dos clientes para a pro-
dução de amostras, mas para já 
ainda não [pode] afirmar que a si-
tuação está a retomar". 

Timberland, Guess, Carolina 
Herrera, Raia ou Burberry. Estas 
são algumas das marcas interna-
cionais representadas pelo grupo 
Brodheim que, depois de pratica-
mente quatro meses de encerra-
mento total - colocou em lay-off 
os funcionários das lojas e também 
as equipas de "backoffice", que só 
devem retomar na totalidade a 
partir de 1 de agosto -, contabiliza 
nesta fase de desconfinamento 
que "as vendas têm estado consis-
tentemente 50% abaixo do mes-
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da estão muito aquém do registo anterior à pandemia. 

mio período do ano passado". Nas 
lojas que mais dependem do turis-
mo e para as quais, em vez da "li-
geira recuperação" prevista para 
as restantes a partir de setembro, 
conta que vá ser "muito longo o pe-
ríodo de 'jejum", a quebra das re-
ceitas até está a ser mais acentua-
da (-75%). 

E o que vão fazer com as peças 

4/ 
É cedo para concluir o 
que seremos capazes 
de concretizar em 
termos de devoluções 
ao fornecedor. 
RONALD BRODHEIM 
CEO cio Grupo Brodheim 

de roupa que não conseguirem 
vender? "Estamos a tentar o nos-
so melhor junto dos fornecedores, 
mas de momento ainda é bastan-
te cedo para podermos tirar as 
conclusões do que seremos capa-
zes de concretizar em termos de 
devoluções. (...) Em qualquer cir-
cunstância, o impacto [do não es-
coamento dos artigos] é significa-

 

66 
As coleções vão ser 
mais pequenas e exigir 
maior flexibilidade, 
desde a criação à 
entrega do produto. 
MÁRIO JORGE MACHADO 
Presidente da ATP 

tivo. Neste mundo há que ter em 
conta ainda que, se não encomen-
darmos aquilo que 'está na moda', 
poderemos estar a criar algumas 
dificuldades complementares às 
nossas vendas", responde o CEO 
do grupo, Ronald Brodheim. 

Mais certas são as mudanças 
que o novo coronavírus vai trazer 
no desenvolvimento das futuras 
coleções. A indústria conta com 
encomendas mais pequenas e com 
prazos de resposta mais curtos, o 
que vai "exigir maior flexibilidade 
em todos os processos, desde a 
criação à entrega do produto finar, 
como resume o presidente daATP. 
O congénere da ANIVEC segue as 
opiniões de Aranha - "serão pe-
quenas e com o menor risco pos-
sível" - e de Figueiredo - "poderá 
acontecer que não apresentem 
tanta inovação" -, e antecipa que 
"vão ser produtos mais clássicos e 
básicos para dar maior segurança 
de venda". • 

         

Fábricas já contam 
perder duas coleções 
de moda 
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Longe de sentir sinais de retoma, 
a indústria do vestuário e confeção dá 
como perdidas as estações de inverno 
e também de verão do próximo ano. 

SALDOS 

   

 

6 

 

   

Encomendas canceladas, par-
te da produção colocada em 
"stand by" e clientes com os 
artigos na mão a pedir paga-
mentos mais dilatados. São 
estes os três cenários que a in-
dústria portuguesa enfrenta 
para a coleção de inverno, que 
em condições normais já es-
taria a ser entregue às marcas 
de vestuário, mas que pratica-
mente não arrancou. Os fabri-
cantes sabem que a "janela" 
para as roupas quentes é cur-
ta e ficou ainda mais fechada 
com a pandemia. 

Porém, os industriais do 
vestuário e da confeção já fa-
zem contas também às perdas 
da estação seguinte, descre-
vendo "um 'gap' de produção". 
É que, explica o presidente da 
associação do setor 
(ANIVEQ, César Araújo, "os 
clientes estão cheios e a reor-
ganizar-se em matéria de 
`stocks' e a reduzir ao máximo 
as compras" também para a 
primavera/verão de 2021. Isto 
é, "se tudo correr bem, a indús-
tria só arranca em fevereiro ou 
março do próximo ano, com a 
coleção do inverno seguinte". 

Quer optem por vender as 
peças mais tarde ("pack and 
hold") ou por direcioná-las 
para os canais habituais de fim 
de estação, como "outlets", 
Mário Jorge Machado senten-
cia que "o não escoamento dos 
artigos terá certamente im-
pacto em termos da procura e 
da colocação de novas enco-
mendas na indústria portu-
guesa, com impacto em toda a 
cadeia de valor". O presidente 
da Adalberto Estampados e da 
associação da indústria têxtil 
(ATP) antecipa que, "quer nas 
vendas, quer no emprego, as 
quebras no final do ano serão 
superiores a dois dígitos", não 

"Saturação" nas 
mascaras sociais 

A rápida e "momentânea" re-
conversão para a produção de 

equipamento de proteção indi-
vidual, como máscaras ou batas, 
permitiu manter algumas fábri-
cas em funcionamento, "embo-
ra com margens muito reduzi-

das, para não dizer nulas", diz 
Luís Figueiredo. Mas mesmo 
esse balão de oxigénio começa a 

desaparecer. "Temos, de facto, 
recebido comentários que con-
firmam a saturação no mercado 
nacional, tendo em conta que a 
oferta aumentou significativa-
mente", admite Mário Jorge Ma-
chado (ATP), que na exportação 

fala na dificuldade em certificar 

máscaras sociais, sobretudo nos 
mercados extracomunitários. 

arriscando valores mais con-
cretos devido à "grande incer-
teza quanto à atividade no úl-
timo quadrimestre do ano". 

O líder da empresa indus-
trial Hall & Ca, que detém a 
marca Laranjinha, lembra que 
a covid-19 levou "de imediato" 
os pequenos, médios e grandes 
clientes a cancelar ou suspen-
der as compras, o que provo-
cou a paragem quase comple-
ta das fábricas, sendo "difícil 
dizer que se sente já uma reto-
ma". "Estamos a falar de uma 
crise global em que os nossos 
clientes tiveram durante me-
ses as suas lojas encerradas e 
só agora iniciaram as reaber-
turas. Os sinais destes primei-
ros tempos de atividade não 
são muito animadores. São 
bem visíveis ainda os receios 
dos consumidores", finaliza 
Luís Figueiredo. • 

ANTÓNIO LARGUESA 

;*„ 
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PRIMEIRA LINHA IMPACTO DA COVID NO VESTUÁRIO 

CÉSAR ARAÚJO 'RESIDENTE DA ANIVEC 

"Sem trabalho, as empresas 
vão sair do lay-offpara quê?" 

O líder do setor do vestuário e confeção considera que o Estado 
português deve "investir em salvar o emprego" nesta indústria, 
que corre o risco de perder um saber-fazer que é difícil de recuperar. 

ANTÓNIO LARGUESA 

alarguesa@negocios.pt 

O
presidente da Associa-
ção Nacional das In-
dústrias de Vestuário 
e Confeção (ANI-

VEC) equipara os danos provo-
cados pela pandemia neste setor 
aos que têm sido infligidos no tu-
rismo. Se o Governo liderado por 
António Costa retirar o apoio às 
empresas com mais de 250 tra-
balhadores, adverte CésarAraú-
jo, então vai ser "o responsável 
por destruir todas as locomoti-
vas do setor". 

Como está o setor português 
do vestuário, agora que en-
trámos no quinto mês da 
pandemia? 
O setor está mal. Mais de 80% 

dos países ocidentais confinaram. 
Fecharam as lojas, os restauran-
tes, os centros comerciais e mui-
tos ainda estão a abrir gradual-
mente. A indústria do vestuário é 
exportadora e continuamos a so-
frer terrivelmente. Deve ser dos 
setores que mais sofrem na Euro-
pa, equiparado ao turismo. Quan-
do as pessoas estão confinadas 
compram fatos de treino, produ-
tos leves. Somos um setor com 
produtos para quando as pessoas 
socializam. Quem é que vai com-
prar um blazer, umas calças ou 
uma saia para ficar em casa? Só 
compram produtos [de moda] 
quando saem para ir tt abalhar ou 
para ter uri jantar romântico. 

Ainda é cedo para fazer o 
rescaldo? 

Ainda não sabemos quantas 
empresas que são clientes vão so-
breviver e quantas lojas vão rea-
brir. O que aconteceu aqui foi o 
colapso da economia de merca-
do, pela obrigatoriedade do con-
finamento. E agora com esta 
questão do distanciamento social 
temos outro problema porque só 
podem entrar poucas pessoas nas 
lojas, que vão ter menos capaci-
dade para vender, e as peças ex-
perimentadas depois têm de fi-
car de quarentena. Qualquer dia 
nem há stock na loja. E depois há 
a condicionante do próprio turis-
mo, com menos pessoas a viajar. 
O vestuário também é uma in-
dústria de compras por impulso. 
As pessoas passam [na montra], 
veem, gostam, compram. Tudo 
isto junto é um terror. 

Não há diferenças entre os 
subsetores? 
Todos estamos com grandes 

dificuldades. Alguns, como os 
têxteis-lar, podem ter aproveita-
do que as pessoas estavam em 
casa e fizeram remodelações. No  

vestuário, talvez só nos pijamas 
ou na roupa de desporto. Mas 
com as lojas fechadas não havia 
pontos de venda suficientes para 
vender em quantidade. No canal 
online, a maior parte das lojas 
caiu e aquelas que tiveram cres-
cimento não foi suficiente para 
compensar a quebra na ativida-
de das lojas físicas. 

Nem vê sinais de retoma? 
É muito tímida. A maior par-

te das indústrias têm quebras su-
periores a 50%. A maior parte 
aderiu ao lay-off simplificado e 
muitas mantêm-se [nesse regi-
me]. Se não têm ti abalho vão 
sair do lay-off para fazer o quê? 
Esse é um instrumento que tem 
de continuar, senão, com este ce-
nário de falta de trabalho, o Es-
tado absorve as pessoas no fun-
do do desemprego, com o [res-
petivo] custo nos próximos anos, 
e a [consequente] questão social. 
Deve mantê-lo de maneira que 
as empresas que estão em ponto 
morto, prontas a arrancar, pos-
sam salvar os empregos e todo o  

investimento feito pelo setor 
nesta última década. 

Está a falar em quê? 
Há uma mais-valia que o ves-

tuário português tem a nível 
mundial. Temos uma indústria 
excelente, amiga do ambiente, 
um ecossistema do melhor que 
há. Sem o lay-off simplificado, 
com os termos que tinha ou até 
melhorados para não penalizar 
tanto a empresa, corremos o ris-
co de perder este ecossistema e 
o saber-fazer, que é difícil de 
criar novamente. O Estado tem 
de fazer um plano agressivo para 
evitar o colapso das empresas e 
de investir na manutenção dos 
postos de trabalho nos próximos 
meses, até ao final do ano. Não é 
em equipamento; é em salvar o 
emprego. 

Já há muitas perdas no em-
prego? 
Já começa a existir, é lógico. 

As empresas têm aguentado com 
olay-off simplificado, mas quan-
do ele acabar, se não estiver a ser 
gerada riqueza e sem encomen-
das, qual o caminho que lhes res-
ta? Não há outro, por muita boa 
vontade que o empresário tenha. 
E estamos a falar de empresas 
saudáveis e sustentáveis, que 
esta crise pôs em causa. São em-
presas com um historial grande, 
muitas delas a passar de geração 
em geração. 

O setor devia ser visto como 
estratégico, como a TAP ou a 
Efacec? 
O dinheiro para salvar a eco-

nomia nestes meses todos foi in-
ferior a mil milhões de euros 
[992 milhões, segundo a minis-
tra do Trabalho, incluindo todos  

os novos apoios às empresas e às 
famílias], isto é, menos do que o 
que foi metido na TAP. E o Esta-
do tem de deixar de olhar só para 
onúmero de trabalhadores [para 
definir o que são PME] porque 
as que empregam muitas pes-
soas são as que estão em maior 
fragilidade. No vestuário, as que 
têm mais de 250 trabalhadores 
não são grandes empresas e já há 
rumores de que vão ser as pri-
meiras a deixar de ser apoiadas. 
Se o Estado começar a discrimi-
ná-las, vai ser responsável por 
destruir todas as locomotivas do 
setor. Vão andar ao pontapé ao 
coronavírus? ■ 

"Quem é que vai comprar um 
blazer, umas calças ou uma 
saia para ficar em casa?" 

"Ainda não sabemos quantas 
empresas vão sobreviver 
e quantas lojas vão reabrir." 
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"A Europa precisa de um plano 
e dizer que 60% dos produtos 
consumidos têm de ser 
manufaturados na Europa." 

"Passa na rua e só vê máscaras 
descartáveis no chão. As 
pessoas não têm consciência." 

"Não pode cair o Carmo 
e a Trindade por se falar 
em protecionismo" 

PERFIL 

Portismo e cozido à portuguesa 

Proveniente de uma família de alfaiates, César Augusto Guimarães Fontes 
Araújo, natural de Caldas de Vizela, no distrito de Braga, seguiu as pisadas 

do pai e juntou-se ao irmão Marco para fundar em 1985 a Calvelex, que é 
atualmente uma das maiores empresas de confeção de vestuário em Por-
tugal, com fábricas em Lousada, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. Este adep-
to do FC Porto que não resiste a um cozido à portuguesa e que adora viajar 
para Nova Iorque, Londres e Hong Kong envolveu-se em 2015 na recupera-
ção da AN IVEC, que soma cerca de 600 associados do setor e que tinha fa-
lido e foi obrigada a passar por um processo de reestruturação financeira 

e organizacional. É também vice-presidente da maior associação europeia 
de roupa de trabalho (PCIAW), com sede no Reino unido. 

César Araújo propõe que 60% 
dos artigos consumidos sejam 
fabricados na Europa e diz que 
está a haver "uma redução grau-
de" nas encomendas de másca-
ras reutilizáveis, lamentando a 
opção dos portugueses pelas 
descartáveis. 

No início da crise, por cau-

 

sa dos problemas de abas-

 

tecimento, reclamou que 
era a oportunidade para 
reindustrializar a Europa 
e reduzir a dependência da 
Ásia. Vê algo a ser feito? 
Tudo tem de partir da cons-

ciência dos nossos governantes 
em Bruxelas. Não vale a pena só 
injetar dinheiro. A Europa tem 
de fazer um Plano Marshall e 
dizer que 60% dos produtos 
consurnidos têm de ser manu-
faturados na Europa. Aí, sim, vai 
resolver um problema. Que in-
teressa injetar dinheiro nas em-
presas se elas não tiverem tra-
balho? Que interessa dar traba-
lho ao exterior [da UE], aumen-
tando o desemprego e reduzin-
do o poder aquisitivo das pes-
soas? Não faz sentido. A Euro-
pa não pode reduzir a classe 
média e empobrecer as popula-
ções - e só pode ajudar países  

terceiros se for forte. Não pode 
ser um espaço de académicos 
em Bruxelas. Quem está a deci-
dir deve olhar para os seus cida-
dãos, sob o risco de desmante-
lar [o projeto europeu]. 

Defende então mais prote-
cionismo dentro do espa-
ço europeu? 
Chamem-lhe o que quise-

rem. Utilizam a palavra prote-
cionismo para ser negativo. Foi 
constituído um espaço europeu 
para melhorar as condições de 
vida das populações. Se as em-
pobrece e não produz aqui, qual 
o sentido da Europa? Que o 
povo fique pobre para ser sub-
sidiodependente? Tem de criar 
empregos e ser exemplo mun-
dial. Ninguém consegue expor-
tar para a China. Dizem que é 
um país em desenvolvimento, 
mas está prestes a ultrapassar 
os EUA como a maior econo-
mia do mundo. É altamente 
protecionista. E na Europa 
quando se fala em protecionis-
mo cai o Carmo e a Trindade? 
Não pode ser. O risco é desman-
telar-se e aí ninguém beneficia. 

As máscaras e outros arti-
gos para a saúde foram a 

salvação temporária de al-

 

gumas fábricas. Sentem já 
a saturação no mercado? 
Sim. Há uma redução gran-

de nas encomendas de másca-
ras. As pessoas não têm cons-
ciência: passa na rua e só vê des-
cartáveis no chão. Quando for 
para a praia vai levar duas ou 
três? A própria população não 
é amigado ambiente. Insiste em 
comprar descartáveis quando a 
nossa indústria tem máscaras 
protetoras [reutilizáveis] que 
pode lavar mais de 25 vezes. Só 
vemos a ASAE a confiscar as 
descartáveis; as máscaras de te-
cido, as comunitárias "made in 
Portugal" são excelentes. 

Dão mais garantias? 
Há material importado de 

certas proveniências e em que 
não se sabe a qualidade do pro-
duto. Garanto que não são boas 
e a maior parte traz certificados 
falsos. A indústria portuguesa 
tem anos de atividade, não vai 
pôr no mercado produtos que 
não cumpram com todas as re-
gras. Mas as próprias lojas, su-
permercados e farmácias insis-
tem em vender estes produtos 
importados e descartáveis, de 
fraca qualidade. ■ 
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Lojas 
estão a 

agell  guardar 
roupa 
para 
2021 

Fábricas de vestuário 
contam perder duas 
coleções este ano. 

César Araújo, líder 
da ANIVEC, diz não saber 

quantas empresas 
vão sobreviver. 

• 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Eurostat admite 
entrada da TAP 
nas contas públicas 

O ministro das Finanças, João Leão, disse que a transportadora não irá L

i

i 
-- contar para o défice orçamental mas o organismo europeu de estatísticas 
, e o próprio INE avisam que a decisão está longe de ter sido tomada. 

KPMG diz que 
Banco de Portugal 
nunca questionou 
garantia dada por 
Angola ao BESA 
Este argumento faz parte 
da impugnação da consultora 
à acusação do regulador. 

EMPRESAS 14 e 15 ECONOMIA E, 9 e EDITORIAL 

 

egoc
Terça-feira, l4 de julho de 2020 Dlárlo Ano%VI N^4204 €2.50 

u

Diretor AIIdré Verlslmo Diretor adjunto celsa Filipe 

os 
negocios.pt 

 

Prémios de certificados 
ligados ao PIB em risco 
já a partir de setembro 

orradores com Certificados do Tesouro têm assegurado o prémio que acresce à taxa de juro fixa nos 
próximos três meses. Daí para a frente não há garantia que isso aconteça devido à queda da economia. 

MERCADOS 18 e19 

Construção 

Novas regras 
da DGS vão 
ter efeito na 
produtividade 
das obras 

L

 

Reis Campos, presidente 

orientações 

te 
daAI PN ,d 

representam
iZqUeas  

um custo para o setor. 

EMPRESAS 16 

IRS 

IGF aperta 
acesso de 
independentes 
à contabilidade 
organizada 
ECONOMIA 11 

Desporto 

Benfica com 
almofada de 
50 milhões 
para reforço 
da equipa 

Radar África 

Negociação 
é a miragem 
de Isabel 
dos Santos 

*9,UI

''' Empresária continua sob 
pressão por parte das 
autoridades angolanas. 
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Layo  e desemprego afectam 45% 
da população activa da Madeira

Era “dinheiro vivo”. Todos os meses, 

no nal do mês, o patrão de Carlos 

Vieira entregava-lhe 850 euros. Sem 

descontos, sem contrato, sem segu-

rança. Só notas dentro de um envelo-

pe. No último ano, Carlos Vieira, de 37 

anos, foi um misto de porteiro e anga-

riador de clientes de dois restaurantes 

na Zona Velha do Funchal, do mesmo 

empresário. Antes, foi tanta outra coi-

sa, sempre à volta do turismo. Desde 

Março, que mal tem o que comer. 

“Recebo um apoio de 193,45 euros. 

Como se vive com isto? Pagar casa, 

gás, electricidade, medicamentos, um 

telefone, comida... ”, diz ao PÚBLICO, 

junto a casa, na zona do Campo da 

Barca, mesmo no centro do Funchal. 

“O meu patrão diz que não vai abrir 

para já. Prefere outra zona da cidade, 

menos turística”, continua, lamentan-

do nunca ter insistido para ter contra-

to de trabalho. “Ele dizia que assim eu 

recebia mais. E recebia mesmo mais 

algum. Mas de que me valeu?” 

Apesar das di culdades, Carlos 

Vieira não entra nas estatísticas o

ciais, que escrevem a negro a realida-

de de uma ilha turística sem turistas. 

Segundo os últimos dados, fornecidos 

ao PÚBLICO pela Secretaria Regional 

de Inclusão Social e Cidadania (SRIC), 

a região autónoma da Madeira tem 

43.699 trabalhadores em layoff. De 

acordo com o gabinete da secretária 

regional Augusta Aguiar, 3375 empre-

sas recorreram ao layoff simpli cado 

desde o início da pandemia. 

O arquipélago tem uma população 

activa a rondar as 135 mil pessoas, o 

que signi ca que um terço da força 

laboral está em layoff. E se a eles jun-

tarmos os 17.465 inscritos no nal de 

Maio no Centro de Emprego, veri ca-

mos que quase metade dos trabalha-

dores (45%) está em casa. 

“O governo regional está a acom-

panhar, em permanência, a evolução 

da situação das empresas e dos traba-

lhadores, e tem vindo a adaptar as 

medidas conforme necessário”, expli-

ca Augusta Aguiar ao PÚBLICO, reco-

nhecendo que o sector do turismo, 

pela “importância que assume na 

economia regional”, é um dos mais 

Um terço da população activa está em layoff e o desemprego subiu 10%. Com a pandemia, turismo parou  
e há mais de 61 mil pessoas em casa sem trabalhar. Aumentam pedidos de ajuda de famílias em di culdades

laria da Associação Comercial e 

Industrial do Funchal (ACIF), realça 

a urgência dos apoios existentes 

serem reforçados e prolongados. “As 

nossas previsões apontavam para 

taxas de ocupação de 30% em Julho, 

40% em Agosto e 50% em Setembro, 

mas já tivemos que as rever.” Em cau-

sa, diz, está a percepção que a Europa 

tem da Madeira, devido aos números 

da pandemia em Lisboa. “Muitas 

empresas não vão resistir”, desabafa, 

dizendo que reabrir, nestas condi-

ções, vai ser muito difícil.  

Para os trabalhadores também, 

sublinha Adolfo Freitas, referindo-se 

à retoma do turismo, com a reabertu-

ra, a 1 de Julho, do tráfego aéreo inter-

nacional nos aeroportos madeirenses. 

“Alguns têm sido chamados para vol-

tar ao trabalho, mas em horário redu-

zido. Vão trabalhar, mas ainda rece-

RUI GAUDÊNCIO

A Madeira, onde o turismo é um dos motores da economia regional,  tem 43.639 trabalhadores em layoff

bem menos do que em em layoff”, 

observa o sindicalista, que fala em 

muitas di culdades para as famílias. 

Ao CASA ou à Cáritas do Funchal 

têm chegado várias histórias de famí-

lias em di culdades. “Atingiu dura-

mente a classe média”, resume Duar-

te Pacheco, da Cáritas, que integra a 

rede de instituições organizada em 

torno do Fundo de Emergência para 

Apoio Social (FEAS). “Estamos a 

apoiar cerca de 300 famílias, através 

de apoios mensais destinados a fazer 

face a despesas correntes como renda 

da casa, despesas de saúde, alimen-

tação”, contabiliza, enquanto Sílvia 

Ferreira, do CASA, fala também da 

subida de pedidos. “Temos tentado 

nos adaptar, mas não conseguimos 

dar resposta a todos”, admite.

do”, protesta, dizendo que ao sindi-

cato não param de chegar queixas de 

abusos e salários em atraso. 

Este ano, segundo dados da Inspec-

ção Regional de Trabalho, as acções 

de scalização dispararam (+47%) em 

relação ao ano anterior, a maioria por 

questões salariais: um aumento de 

31% face a 2019. O caso de Nídia está 

relacionado com essas cifras. Tem 30 

anos, nove de hotelaria, entre limpe-

za e quartos, e nunca viveu nada 

assim. “Já não recebo desde Março”, 

diz, num suspiro, de quem quer a 

vida de volta, mas tem medo que os 

aviões tragam mais do que turistas. 

“Nós queremos os hotéis abertos para 

trabalhar, mas sabemos do perigo que 

representa abrir o aeroporto.” Do 

lado dos hoteleiros, as expectativas 

são baixas. António Jardim Fernan-

des, responsável pelo sector da hote-

afectados. O desemprego, que vinha 

numa trajectória descendente, não 

tem parado de subir: timidamente em 

Março (0,4%), e depois mais 5,0% em 

Abril, e 6,3% em Maio. Comparando 

com 2019, é uma subida de 10,9% no 

número de inscritos. 

O Sindicato da Hotelaria olha des-

con ado para os números. O dirigen-

te Adolfo Freitas reclama. “Durante 

anos e anos, o turismo bateu recor-

des, mas isso não se re ectiu nos salá-

rios dos trabalhadores. Agora que 

estamos em crise, querem que sejam 

novamente os trabalhadores a pagar”, 

protesta, pedindo mais scalização às 

empresas que estão a aproveitar o 

layoff simpli cado para pressionar os 

trabalhadores. “Alguns querem man-

dar as pessoas de férias, sem pagar. 

Outros aproveitam para fazer obras, 

porque a Segurança Social vai pagan-

Apoios sociais
Márcio Berenguer

marcio.berenguer@publico.pt
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Spectrum 
CAV de 
Coimbra 
percorre  
40 anos de 
fotografia  
Cultura, 32/33

Ciência 
Pulmão humano rejeitado 
em transplante recuperado 
com sangue de porco 
Última, 44 
 
Futebol 
Só uma vitória do Benfica 
hoje pode adiar festa  
do título ao FC Porto 
Desporto, 41
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Madeira 45% da população activa 
está em layo  ou no desemprego  
Crise do turismo está a afectar duramente economia do arquipélago. Dos 165 mil activos, 43.700 estão  
em layo  e 17.500 no desemprego. Pedidos de ajuda de famílias em di culdades dispararam Sociedade, 16

A partir de hoje, quem 
quiser pode ser parceiro 
TVDE da empresa em todo  
o território nacional p24

Atraso não compromete 
apoio de emergência do 
Governo. David Neeleman 
recebe 44 dos 55 milhões  
de euros para Azul sair p22

Um atropelamento em 
Lisboa volta a colocar em 
questão a hegemonia dos 
carros. Mas não há soluções 
fáceis para o problema p21

“Há demasiados países a ir 
na direcção errada”, alerta 
OMS. São esses países que 
explicam o grande aumento 
de novos casos p2 a 5

Uber alarga 
operação a todo 
o território  
de Portugal

Assembleia da 
Azul só discute 
acordo da TAP  
a 10 de Agosto

Morte de jovem 
relança debate 
sobre tráfego 
nas cidades

Novas infecções 
nos EUA, Brasil  
e Índia causam 
alarme na OMS

JEENAH MOON/REUTERS 
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HOJE livro+CD  
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Chanson Française 
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Bécaud; Charles Trenet

A China está  
a exportar  
a ideologia 
autoritária  
para o mundo  
Entrevista com  
Joshua Wong, um dos 
líderes do movimento 
pró-democracia  
em Hong Kong  
Mundo 26/27
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