
Revista_Imprensa_27_Julho_2020



Revista de Imprensa

1. Hidrogénio pode criar entre 8 a 12 mil postos de trabalho, Jornal de Notícias, 27/07/2020 1

2. Ensino - Escolas distribuem a cada aluno três máscaras por período, Jornal de Notícias, 27/07/2020 2

3. Hidrogénio capta menos de 1% da ajuda europeia a Portugal, Negócios, 27/07/2020 4

4. Clientes acreditam que vão voltar a pagar à banca em 2021, Negócios, 27/07/2020 6

5. Da venda difícil aos contratos polémicos, Negócios, 27/07/2020 7

6. Empresas ás escuras sobre TSU do subsídio de férias, Negócios, 27/07/2020 10

7. Editorial - O pior plano é não fazer, Negócios, 27/07/2020 13

8. O Fundo de Recuperação Europeu acalmou os mercados!, Público, 27/07/2020 14

9. Desemprego e layoff afetam 16% das famílias, Correio da Manhã, 27/07/2020 15

10. Coimbra - Enfermeiros, Correio da Manhã, 27/07/2020 16

11. Nova geringonça é difícil, diz Louçã, i, 27/07/2020 17

12. Política sem género - Não há lugar para mais médicos em Portugal, i, 27/07/2020 18

13. Recuperação do turismo vai demorar três a cinco anos - entrevista a José Theotónio, Negócios,
27/07/2020

19

14. Cartas ao director - O desemprego, o IEFP e o plano Costa Silva, Público, 27/07/2020 25

#A1
#A1
#A2
#A2
#A4
#A4
#A6
#A6
#A7
#A7
#A10
#A10
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A19
#A25
#A25


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87763177 27-07-2020

             

             

c 
o 

              

              

              

              

  

.?! 
't-

 

«a, 

     

   

.4 

   

       

       

       

       

        

11  
• • •fr.'' 

• 

    

              

Governo quer candidatar Sines num projeto partilhado com Holanda e Alemanha 

PROJETO 

Contrapartidas 
das minas chegam 
às autarquias 
O projeto de decreto lei 
com que o Governo pre-
tende regulamentar a 
atividade de prospeção, 
pesquisa e exploração de 
depósitos minerais no 
nosso país, com vista a 
mais exigência ambien-
tal, prevê que as autar-
quias passem a receber 
uma parte relevante das 
contrapartidas financei-
ras pagas anualmente a 
Estado (entre 33 e so%), 
noticiou ontem o Públi-
co. O decreto está em 
consulta pública ate 31 
de julho. 

Hidrogénio pode criar entre 
8 a 12 mil postos de trabalho 
Serão conhecidas hoje as propostas que cumprem requisitos para poder disputar fundos europeus. 
Até 2030, privados devem investir 8 mil milhões de euros e haverá mil milhões em apoios públicos 

João Queiroz 
sociedade@jn.pt 

ENERGIA  O Pacote Energia-
-Clima da União Europeia 
tem como meta a redução 
de, pelo menos, 40% das 
emissões de gases com efei-
to de estufa até 2030. E o ca-
minho rumo à descarboniza-
ção passa pela aposta no hi-
drogénio, através da qual o 
Governo estima que sejam 
gerados, até 2030, entre 8 a 
12 mil postos de trabalho 
qualificado em Portugal. É o 
que consta da versão final da 
Estratégia Nacional para o 
Hidrogénio (ENH), a ser 
aprovada no Conselho de 
Ministros de quinta-feira. 

"Esta é uma oportunidade 
para o investimento, a qua-
lificação e a modernização da 
nossa indústria e do nosso te-
cido científico e de inovação, 
e também para a criação de 
emprego em setores que te-
rão um valor acrescentado 
bruto em princípio maior, 
porque vão substituir impor-
tações fósseis por produtos 
endógenos. São boas notícias 
para o emprego e para os sa-
lários", diz, ao JN, o secretá-
rio de Estado da Energia, 
João Galamba. 

ESTAR NA LINHA DA FRENTE 
Nos próximos dez anos, a 
ENH contará com investi-
mentos privados a rondar os 
7 500 e os 8 mil milhões de 
euros e apoios públicos num 
montante próximo dos mil 
milhões. Tem como projeto-
-âncora a construção de uma 
central de produção de hi-
drogénio verde em Sines, a 
arrancar em 2022, suportado 
por uma parceria com os Paí-
ses Baixos, que também 
pode vir a incluir a Alema-
nha. 

"Portugal não tem preten-
são de liderar. Quer, sim, par-
ticipar e estar na linha da 
frente e vê com muito bons 
olhos um projeto desta natu-
reza, de cadeia de valor estra-
tégico na área do hidrogénio, 
e que a Alemanha tenha 
uma posição de liderança.  

Temos tido conversas nesse 
sentido com os respetivos 
governos e com a Comissão 
Europeia, que está a fazer o 
trabalho de aproximação en-
tre os países", revela João Ga-
lamba. 

HOUVE 74 INTERESSADOS 

Este projeto integrará a can-
didatura portuguesa ao Pro-
jeto Importante de Interes-
se Europeu Comum (IPCEI) 
de Hidrogénio. Para a robus-
tecer, o Governo convidou 
empresas ou entidades por-
tuguesas ou europeias a 
apresentar projetos de inves-
timento, num processo de 
consulta ao mercado que re-
sultou na apresentação de 74 
manifestações de interesse. 
A proposta mais avultada 
(2,4 mil milhões de euros) 
veio da Bondalti Chemicals, 
que tem como objetivo pro-
duzir hidrogénio verde e  

amoníaco verde no comple-
xo químico de Estarreja, so-
bretudo para fins industriais, 
num projeto a ser imple-
mentado até 2040. As que 
cumprem os requisitos - e, 
por isso, obtiveram parecer 
favorável do Comité de Ad-
missão de Projetos - serão 
oficialmente conhecidas 
hoje num ̀ infoday'. 

Está dado mais um passo, 
diz o secretário de Estado da 
Energia, para a candidatura 
ao IPCEI Hidrogénio que 
Portugal ambiciona integrar 
este ano: "Queremos tê-la 
concluída o mais rápido pos-
sível e estamos a trabalhar 
para que, quando a Europa 
pergunte pelos projetos, nós 
estejamos lá para os apresen-
tar. Haverá certamente vá-
rias levas de financiamento 
e nós queremos estar na pri-
meira porque será porventu-
ra a mais vantajosa", disse. • 

O que é o hidrogénio? 
É um elemento químico 
gasoso e não tóxico, o 
mais abundante do Uni-
verso, o mais leve e o 
que possui o maior va-
lor energético. Não 
existe em estado livre 
na natureza, porém é 
constituinte de quase 
tudo o que nos rodeia: 
água, combustíveis, 
plantas, animais, entre 
outros. 

Como se produz? 
A maior parte do hidro-
génio (H2) convencio-
nal hoje usado em vá-
rias indústrias, sobretu-
do química e petroquí-
mica, é produzido a par-
tir do gás natural, com 
elevadas emissões de 
carbono. O H2 verde é 
produzido a partir da 
eletrólise da água, com 
recurso a eletricidade 
renovável, como a solar 
ou a eólica. Já é produzi-
do em Portugal pela 
Galp e pela EDP. 

Quais as vantagens? 
Pode ser produzido a 
partir de diversas fon-
tes, com uma razoável 
eficiência, desperdiçan-
do pouca energia; é fa-
cilmente conversível 
em calor e eletricidade, 
podendo ser transporta-
do e armazenado em 
grande escala. Ainda as-
sim, é uma alternativa 
dispendiosa, que impli-
ca custos de transporte 
e distribuição e é alta-
mente reativo. Lisboa e 
Gaia querem usá-la para 
os transportes públicos. 
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Alunos com três máscaras 
sociais no início das aulas 
Professores e funcionários também recebem. Escolas já têm orientação para 
fazerem as encomendas. Governo prevê gastar sete milhões no 1.° período 

1 
Cada máscara comunitária deve ser certificada e reutilizável, podendo ser lavada entre 20 e 25 vezes 
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Alexandra Inácio 
alexandra.inacio@jn.pt 

ANO LETIVO  Cada aluno, pro-
fessor, funcionário ou técni-
co especializado dos cerca de 
800 agrupamentos de esco-
las públicas vai receber um 
"kit" com três máscaras so-
ciais para usarem no 1.° pe-
ríodo. O Ministério da Edu-
cação prevê gastar cerca de 
sete milhões de euros nesta 
primeira compra. 

O equipamento de prote-
ção individual vai fazer par-
te da lista de material escolar 
obrigatório do próximo ano 
e apitá do 5.° ano, nenhum 
aluno entra na escola sem 
máscara, garante o presiden-
te da Associação de Diretores 
(ANDAEP). 

"É um material essencial. 
Se não levarem um manual 
têm falta de material. Sem 
máscara nem sequer en-
tram", frisa Filinto Lima. "É 
equivalente à obrigatorieda-
de de usar cinto de seguran-
ça", insiste Manuel Pereira, 
líder da Associação de Diri-
gentes Escolares (ANDE). 

O ministro Tiago Brandão  

Rodrigues revelou terça-fei-
ra, no Parlamento, a distri-
buição às comunidades edu-
cativas da rede pública. E, de 
acordo com a orientação en-
viada pelo diretor-geral dos 
Estabelecimentos Escolares 
aos agrupamentos, as másca-
ras devem ser certificadas e 
reutilizáveis com capacida-
de para 20 a 25 lavagens. Na 
lista publicada na página do 
Citeve, constavam ontem 21 
empresas com máscaras co-
munitárias de "nível 3". 

Além de máscaras, cada di-
retor também vai ter de en-
comendar aventais e luvas 
laváveis para os assistentes 
operacionais, viseiras ("ape-
nas para alguns elementos", 
lê-se na nota) e solução an-
tissética de base alcoólica. As 
encomendas serão feitas pe-
ríodo a período. 

ANIMARA ECONOMIA LOCAL 
Ao contrário do que aconte-
ceu, em maio, quando, para 
o regresso dos alunos do 11.° 
e 12.° anos, o ministério en-
comendou centralmente 
mais de cinco milhões de 
máscaras, desta vez a aquisi-

  

ção será feita diretamente 
por cada agrupamento. 

Na nota, o diretor-geral, 
João Miguel Gonçalves, frisa 
que se pretendeu "agilizar o 
processo" e recomenda às 
escolas que devem "desde 
já, dar início aos procedi-
mentos" para garantir os 
produtos antes do arranque 
das aulas entre 14 e 17 de se-
tembro. O Instituto de Ges-
tão Financeira já terá refor-
çado os orçamentos de cada 
estabelecimento com um 
valor calculado a partir de 
uma consulta ao mercado 
para que as aquisições pos-
sam ser feitas. 

"Todos os dias, somos bom-
bardeados com informação 
sobre este tipo de material", 
refere Filinto Lima. Tanto o 
presidente da ANDAEP 
como o da ANDE, conside-
ram que a descentralização 
das aquisições pode agilizar 
o processo e "animar a eco-
nomia local". Este é um dos 
argumentos invocado pelo 
ME para descentralizar o 
processo, a par da agilização 
da gestão e distribuição do 
material. • 

TENSÃO 

Ministro acusa 
líder da Fenprof de 
"gerar angústia" 
O ministro da Educação 
acusou o líder da Federa-
ção Nacional de Professo-
res de "gerar angústia 
nas famílias" ao proferir 
declarações que, em vez 
de esclarecerem, deses-
tabilizam. "Se, de certa 
forma, acicatarmos os 
medos e os receios das 
pessoas, vamos criar um 
turbilhão pouco transpa-
rente para podermos vol-
tar à normalidade possí-
vel que queremos", afir-
mou Tiago Brandão Ro-
drigues ao Porto Canal. 
Mário Nogueira tem in-
sistido que as regras para 
opróximo ano letivo não 
garantem as condições 
de segurança e avisou 
que a Fenprof irá acusar 
oME em caso de mortes 
de docentes por covid-19. 
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utocarro considerado 
mais inseguro 

na pandemia 

Disparou a utilização 
de trotinetas, bicicletas 
e motos P. 6 e 7 

Lavagem de dinheiro 
em Portugal duplica 
em apenas meio ano 

Ensino 
Escolas 
distribuem 
a cada aluno 
três máscaras 
por período P.11 

Bruno Candé 
Assassino 
nega à polícia 
motivação 
racista P. 18 Redes internacionais criam empresas Dinheiro é depois distribuído para 

de fachada e abrem contas na hora Hong Kong, Nigéria e Turquia P.14 e 15 

PUBLICIDADE 

Holanda -7%! 
Mark Rutte, 
o novo 
"vilão" da 
Europa 

Final da laca 
Dragão Matheus 
Uribe de fora, 
Luis Díaz 
em dúvida P.38 

P. 26 
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Snorting 
Penálti de Bruno 
Fernandes rende 
mais 10 milhões P.39 

PUBLICIDADE 

EPGala 
Escola 
Profissional 
de Gaia 

11 
DUPLA CERTIFICAÇÃO 
QUALIFICAÇÃO ESCOLAR 12' ano de escolaridade 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Nível da 4 - ONQ 
DURAÇÃO 3 Anos 
ACESSO 9' ano de escolaridade 
idade entre 15 e 19 anos 

TECNOLOGIAS DA SAÚDE • 2 CURSOS 
HOTELARIA. RESTAURAÇÃO E TURISMO • 4 CURSOS 
TECNOLOGIAS E ENGENHARIA • 4 CURSOS 
INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA • 2 CURSOS 
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO • 1 CURSOS 
CUIDADOS DE BELEZA • 1 CURSOS Oferta Educativa 2020/21 

12 ° 
SECUNDÁRIO 

ENSINO 
01 

INSCRIÇÕES 
ABERTAS  www.epg.pt egp@epg.pt 

GPS:41.121926-8.615421 
telf.223 747 160 

1l'2020 
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ENERGIA 

Hidrogénio capta menos de 
1% da ajuda europeia ao país 
O secretário de Estado da Energia diz que "não tem pés nem cabeça" a ideia de que o 
país vai gastar demasiados fundos para investir no hidrogénio, apontando que esta 
indústria recebe menos de 1% dos 45 mil milhões de euros que chegarão da Europa. 

Miguel Baltazar 

João Galamba garante que o hidrogénio não vai encarecer a fatura da luz. 

ANA BATALHA OLIVEIRA 

anabatalha®negocios.pt 

O
investimento que vai 
ser feito no hidrogénio 
verde em Portugal não 
é "urna tragédia", de-

fende o secretário de Estado da 
Energia, João Galamba, justifi-
cando que vai representar menos 
de 1% dos 45 mil milhões de fin-
dos europeus a que Portugal vai 
direito até 2030, e que foram 
acordados na semana passada pe-
los líderes do bloco. 

"Toda aquela ideia de que isto 
é uma tragédia porque vamos gas-

  

tar tudo como hidrogénio não tem 
pés nem cabeça. E pura e simples-
mente falsa", afirma Galamba ao 
Negócios, depois de o líder da opo-
sição, Rui Rio, se ter mostrado 
preocupado com a ambição do 
país nesta área. O líder dos "laran-
jas" aproveitou o debate sobre o 
Estado da Nação, na sexta-feira 24 
de julho, para pedir garantias de 
que não haverá "negócios da Chi-
na" no investimento na produção 
de hidrogénio, ou seja, que não há 
risco de rendas excessivas, ao mes-
mo tempo que considerou este um 
"projeto extremamente perigoso". 

O plano do Governo é que, en-
tre 2020 e 2030, um total de 360 
milhões de euros sejam retirados 
do bolo de 45 mil milhões que o 
país vai receber no âmbito do Rin-

  

do de Recuperação e do Portugal 
2030. Ou seja, o país dirige "me-
nos de 1% do total dos fundos" que 
vão chegar da Europa, assinala 
Galamba. 

Além destes 360 milhões, vão 
ser lançados a concurso para in-
vestimento no hidrogénio verde 
outros 40 milhões de euros, mas, 
urna vez que estes planos deverão 
avançar ainda este ano, serão fi-
nanciados no âmbito do Portugal 
2020. 

Impacto "nulo" na fatura 
Fora estes 400 milhões de apoio 
ao investimento, que serão prove-
nientes de fundos europeus geri-
dos por entidades nacionais, o Go-
verno quer esticar as verbas diri-
gidas ao hidrogénio com 500 mi-
lhões de euros de apoio à produ-
ção. Feitas as contas, o Governo 
pretende dar uni "empurrão" de 
900 milhões de euros a esta indús-
tria nos próximos10 anos. 

No que toca aos 500 milhões, 
o objetivo é que sirvam de travão 
ao aumento dos preços da eletrici-
dade, de forma a que o hidrogénio 
não pese no bolso dos consumido-
res e seja injetado na rede ao pre-
ço do gás natural. O Fundo Am-
biental paga a diferença. A ideia é 
que parte - cerca deum terço - dos 
150 milhões que são transferidos 
anualmente pelo Estado para o se-
tor energético passem a ser dirigi-
dos a este "controlo" dos preços. 
Isto, explica Galamba, será possí-
vel porque há muitos custos que 
pesam nestes 150 milhões de eu-
ros hoje mas que vão acabar ou ser 
reduzidos em breve. É o exemplo 
da dívida tarifária, e dos contratos 
de aquisição de energia (CAE) . 

E há muitos milhões lá fora 
O investimento em hidrogénio 
verde é também uma prioridade 
europeia, e o Governo pretende 
aproveitar. Esta segunda-feira, o  

Governo vai reunir os projetos 
que, dentro dos 74 quese candi-
dataram, preenchem os requisi-
tos mínimos para serem apresen -
fados à Comissão Europeia e re-
ceberem fundos específicos. Es-
tes projetos vão "dialogar entre si 
com o objetivo de consolidar" 
pois, "pela sua dimensão e carac-
terísticas", faz sentido juntarem-
-se na candidatura ao IPCEI. Ou-
tros, de menor dimensão, pode-
rão ser apoiados já em Portugal, 
conclui Galamba. • 

900 
APOIO AO HIDROGÉNIO 
0 Governo quer dar 400 
milhões de euros de 
apoio ao investimento 
em hidrogénio e 500 
milhões de euros 
de apoio à produção. 
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CONVERSA CAPITAL JOSÉ THEOTÓNIO 

Recuperação do 
turismo vai demorar 
três a cinco anos 
A TAP não está 
a servir o setor, 
diz o CEO do 
Grupo Pestana. 

investidor privado 

Um plano 
para a 
reforma que 
se ajusta 
à sua idade 

Houve falhas 
na forma como 
comunicámos 
na covid-19. 

 

Crédito 

BCE avisa 
os bancos 

I que Euribor 
1 pode acabar 

    

PRIMEIRA LINHA 12 a 17 
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OS MAIS 
PODEROSOS 
2020 

OSOS 4 a 11 

   

O super juiz Carlos 
Alexandre tem em 
mãos os processos 
da EDP, de Tancos e o 
de Isabel dos Santos. 

  

*AO 
Humberto Pedrosa 
foi parte da solução 
para salvar a TAP. 
Um patriota, disse 
dele o Governo. 

 

     

 

egOC 

 

OS 

 

negocios.pt 

 

Segunda-feira, 27 de julho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4293 € 2.50 
Diretor André verissimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

Empresas às escuras sobre 
TSU do subsídio de férias 
As empresas que pagarem o subsídio de férias durante o lay-ott ficam, ou não, isentas de taxa social única? 
Os advogados dividem-se, a CCP queixa-se de interpretações diferentes e o Governo não esclarece. 
ECONOMIA 18 e 19 

SÉRIE 5 I )IAS 
O CONTROVERSO NOVO BANCO 

Da venda 
difícil aos 
contratos 
polémicos 
O Novo Banco nasceu há 
seis anos e desde então 
tem estado sempre 
no centro da polémica. 
EMPRESAS 20  e 21 

Energia 
Hidrogénio 
capta menos 
de 1% da ajuda 
europeia 
a Portugal 

MERCADOS 24 e 25 
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Clientes acreditam 
que vão voltar a pagar 
à banca em 2021 

Poucos foram os inquiridos pela Intercampus que disseram ter recorrido às mora-

 

tórias da banca. Apenas 10,5% diz ter aproveitado a medida. E destes a maioria es-

 

pera ter condições de voltar a pagar em março, quando as moratórias terminarem. 

NS/NR Sim 

16,9% 73,9% 

ir
oi  uma minoria que 
no inquérito realiza-
do pela Intercampus 
para o Negócios e 
CM/CMTV diz ter 

recorrido às moratórias dos ban-
cos, para adiar pagamento de cré-
ditos. 

De acordo com as respostas 
obtidas, 89,4% diz não ter recor-
rido a qualquer tipo de moratória 
de pagamento dos bancos, sendo 
de 10,5% os que assumiram terem 
aproveitado esta medida. 

Foram os mais velhos, de acor-
do com a mesma fonte, que menos 
optaram por estas moratórias. Os 
inquiridos com 55 ou mais anos 
em 93% dos casos não recorreram 
ao adiamento de pagamentos da 
banca, uma medida tomada du-
rante o Estado de Emergência 
para impedir que os portugueses 
entrassem em incumprimento 
com a banca por falta de rendi-
mentos. 

As moratórias, entretanto, fo-
ram prolongadas até março de 
2021 e cobrem o crédito às empre-
sas, o crédito à habitação e crédi-
to ao consumo para despesas de 
educação. Isto no caso da mora-
tória pública, aprovada pelo Go-
verno. Paralelamente, abanca e as 
sociedades financeiras lançaram 
moratórias privadas que abran-

  

gem mais créditos, nomeadamen-
te ao nível do consumo. 

Assim, de acordo com o inqué-
rito realizado pela Intercampus, 
foram os portugueses com idade 
entre os 35 e os 54 anos que mais 
recorreram à banca (14,2)%. Por 
regiões, foi no Algarve que um 
maior número de inquiridos diz 
ter recorrido a esta medida, num 
total de 17,9%, contra os 13,7% no 
centro, e 11,5% da região de Lis-

 

Fonte: Intercampus 

boa. No norte, foram apenas 6,8% 
os que disseram que tinham opta-
do por aproveitar o adiamento dos 
pagamentos. Foram as classes 
mais altas (A e B) que recorreram, 
também, mais a estas moratórias, 
com um total, respetivamente, de 
13,6% e 13,8%. 

Além de poucos terem recor-
rido às moratórias, dos que recor-
reram a grande maioria diz acre-
ditar ter condições de voltar a pa-

 

FICHA TÉCNICA 
Objetivo Sondagem realizada pela INTERCAMPUS 
para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião 
dos Portugueses sobre diversos temas da política 
nacional, incluindo a intenção de voto em eleições 
legislativas. Universo População portuguesa, com 18 
e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, 
residente em Portugal Continental. Amostra A 
amostra é constituída por n20 entrevistas, com a 
seguinte distribuição proporcional por Género (291 
homens e 329 mulheres), Idade (132 entre os 18 e os 
34 anos; 232 entre os 35 e os 54 anos; 256 com mais 
de 55 anos) e Região (234 no Norte, 146 no Centro; 
165 em Lisboa, 47 no Alentejo e 28 no Algarve). 
Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através 
da geração aleatória de números de telefone fixo / 
móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada 
através do método de quotas de género e idade (3 
grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por 
Região (NUTS I I), Género e Idade, com base nos dados 
do Recenseamento Eleitoral da População 
Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da 
Administração Interna (DGAI). Recolha da 
Informação. A informação foi recolhida através de 
entrevista telefónica, em total privacidade, através 
do sistema CATI (Computer Assisted Telephone 
Interviewing). O questionário foi elaborado pela 
INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo 
cliente. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de 
profissionais experimentados que conhecem e 
respeitam as normas de qualidade da empresa. 
Estiveram envolvidos 31 entrevistadores, 
devidamente treinados para o efeito, sob a 
supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. 
Os trabalhos de campo decorreram entre 08 a 13 de 
Julho. Margem de erro O erro máximo de 
amostragem deste estudo, para um intervalo de 
confiança de 95%, é de ffl 3,9%. Taxa de resposta A 
taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 63%. 

gar os créditos em março de 2021, 
quando termina a medida. No en-
tanto, há ainda 9,2% que dizem 
não ter condições para o fazer, es-
tando a maior parte na região de 
Lisboa, e integrando a classe C. 
Mas muitos dizem não saber ain-
da se conseguirão voltar a pagar os 
empréstimos aos bancos. 

Segundo dados do Banco de 
Portugal, até final de maio houve 
688.515 contratos abrangidos. ■ 

ALEXANDRA MACHADO 

amachado©negocios.pt 

MAIORIA DIZ QUE VAI VOLTAR A PAGAR 
Valores em percentagem 

A maioria dos inquiridos que diz ter recorrido à moratória dos créditos à 
banca diz esperar que, em março de 2021, esteja em condições financei-
ras de voltar a pagar amortizações e juros dos créditos dos quais suspen-

deu entretanto o pagamento. 

  

Não 

9,2% 
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A venda do Novo Banco à Lone Star foi selada no Banco de Portugal, com Carlo 

S 1H:5  DIAS 
O CONTROVERSO NOVO BANCO 
HISTÓRIA DE UM BANCO QUE NASCEU DE UMA RESOLUÇÃO 

Novo Banco: 
da venda difícil 
aos contratos 
polémicos 

Uma primeira venda falhada, uma ameaça de liquidação e uma 
alienação que tem custado milhões ao Estado. O Novo Banco 
nasceu há seis anos, mas continua no centro da polémica. 

RITA ATALAIA 

ritaaataiaia@negocios.pt 

O
Novo Banco nasceu 
há quase seis anos, 
depois da "morte" 
do Banco Espírito 
Santo, no verão de 

2014. Urna instituição financeira 
que já passou por uma venda fa-
lhada que custou vários milhões 
de euros ao Estado, por uma 
ameaça de liquidação e pela alie-
nação a um fundo norte-america-
no por um preço simbólico, cujo 
contratos de compra e venda fi-
caram agora no centro da polémi-
ca. O banco devia entrar, a partir 
do próximo ano, num novo pro-
cesso de venda, mas a pandemia 
veio trocar os planos. 

"O conselho de administração 
do Banco de Portugal deliberou 
hoje aplicar ao Banco Espírito 
Santo, SA uma medida de resolu-
ção.A general idade da atividade e 
do património do Banco Espírito 
Santo é transferida para um ban-
co novo, denominado de Novo 
Banco, devidamente capitalizado 
e expurgado de ativos problemá-
ticos". Este foi o anúncio que mar-

  

cou o fim do BES e o início do 
Novo Banco, feito por Carlos Cos-
ta, então governador do Banco de 
Portugal (BdP), a 3 de agosto de 
2014, naquele que foi um verão 
"quente" no setor financeiro. 

Nascia, assim, uma nova ins-
tituição financeira. O objetivo era 
vendê-la, mas a primeira tentati-
va não foi bem-sucedida. O pro-
cesso, que se esperava que ficas-
se concluído em 2015, acabou por 
cair. O BdP decidiu, em setembro 
desse ano, cancelar a venda. Um 
desfecho que era esperado depois 
de os dias que antecederam terem 
sido marcados por vários sinais 
de recuo, com o Fundo de Reso-
lução a não conseguir justificar 
aos potenciais compradores a 
avaliação feita ao Novo Banco, de 
4.900 milhões de euros. 

Primeira tentativa falhada 
Inicialmente, surgiram 17 inte-
ressados, alimentando a ideia de 
que a venda seria um sucesso, mas 
apenas três chegaram à fase final: 
a Anbang, a Fosim e aApollo, mas 
com ofertas muito inferiores ao 
valor pedido pelo fundo. Esta ten-
tativa falhada acabou por custar 
9,7 milhões de euros, de acordo 
com o número que foi avançado 
no relatório e contas do Fundo de 
Resolução de 2015. Também o  

BCP e BPI chegaram a demons-
trar interesse, mas sem avançar. 

O processo acabou por ser re-
lançado pouco tempo depois, 
com Sérgio Monteiro a ser con-
tratado para liderar a venda Fo-
ram necessários perto de dois 
anos para fechar este dossiê. Em 
2016, o Governo de António Cos-
ta afirmava à Comissão Europeia 
já ter "expressado ao BdP a sua 
profunda preocupação com o 
processo de venda". E foi ainda 
mais longe: caso o Novo Banco 
não fosse vendido até agosto de 
2017, admitiu que o banco iria 
"entrar num processo ordeiro de 
liquidação". Não foi preciso che-
gar a esse ponto. 

No início desse mesmo ano, o 

e,é 
A venda [do Novo 
Banco] é um passo 
importante na 
estabilização do setor 
bancário nacional. 
CARLOS COSTA 

Declarações do ex-governador 

do BdP em março de 2017. 

regulador decidiu convidar os 
norte-americanos da Lone Star a 
"aprofundar negociações" para a 
aquisição da instituição. Um pro-
cesso que, no final de janeiro, Má-
rio Centeno, então ministro das 
Finanças, dizia "avançar com bas-
tante intensidade". Para trás ficou 
a Apollo, mas também a Aethel 
Partners. 

As negociações com os norte-
-americanos acabaram por rapi-
damente se tomar exclusivas. Foi 
em março de 2017 que o governa-
dor do BdP confirmou a vendado 
Novo Banco à Lone Star. O fun-
do comprometeu-se a injetar mil 
milhões de euros em troca de uma 
participação de 75% do capital. 
Os restantes 25% ficaram nas 
mãos do Fundo de Resolução. 
António Costa deixou, na altura, 
uma garantia: esta solução "não 
terá impacto direto ou indireto 
nas contas públicas, nem novos  

encargos para os contribuintes". 
Chegou a ser estudada uma na-
cionalização, mas esta hipótese 
custaria, de acordo com o primei-
ro-ministro, até 4,7 mil milhões 
de dinheiro dos contribuintes. 

Elogios, mas também 
muitas criticas 
As opiniões sobre este processo 
dividiram-se. A comissária euro-
peia da Concorrência, Margrethe 
Vestager, congratulou-se com a 
assinatura do acordo de aquisi-
ção. Já João Galainba, então por-
ta-voz do PS, disse ser a "solução 
menos má de todas", enquanto o 
social-democrata Luís Montene-
gro afirmou ser uma "má deci-
são". Isto ao mesmo tempo que 
Mariana Mortágua, deputada do 
Bloco de Esquerda, defendeu que 
o Governo estava a "empurrar os 
problemas com a barriga". 

O contrato acabou por ser as-
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s Costa, em outubro de 2017. 

2.a feira 3.a feira 4? feira 5.a feira 6? feira 
A venda O mecanismo O acompanha-

 

O papel A reestruturação 
do Novo Banco de salvaguarda -mento ao do Fundo de Bruxelas 

 

criado Novo Banco de Resolução 

 

Miguel Baltazar 

    

sinado em outubro de 2017, en-
tre o Fundo de Resolução, o 
Banco de Portugal e a Lone 
Star. "Através desta operação 
de venda e do processo de reca-
pitalização (...) a posição de ca-
pital do Novo Banco melhorou 
significativamente. Hoje, o 
Novo Banco é uma instituição 

66 
[Venda do NB] não 
terá impacto direto 
ou indireto nas 
contas públicas, nem 
novos encargos para 
os contribuintes. 
ANTÓNIO COSTA 
Declarações do primeiro-
-ministro em março de 2017 

sólida e bem capitalizada", afir-
mou, à data, Donald Quintin, 
responsável da Lone Star. 

Um contrato desvantajoso 
para o Estado 
A partir desse momento, o 
Novo Banco perdeu o estatuto 
de banco de transição. Mas não 
foi o fim das polémicas. Aliás, o 
próprio contrato voltou a estar 
no olho do furacão muito recen-
temente, seis anos depois de ter 
sido assinado. Isto depois de o 
primeiro-ministro ter afirma-
do, no Parlamento, que se a au-
ditoria da Deloitte aos atos de 
gestão do banco - ainda em ou-
so - "concluísse que houve má 
gestão, o Rindo [de Resolução] 
tem toda a legitimidade para 
agir no sentido da recuperação 
do dinheiro que desembolsou ". 

A afirmação levou mesmo 
oBloco de Esquerda a pedir ao  

fundo o acesso ao contrato. De 
acordo com Mariana NIortá-
gua, em declarações à TSF, "es-
tes contratos confirmam um 
negócio que foi feito em condi-
ções muito desvantajosas para 
oEstado". Já no Parlamento, a 
deputada bloquis ta afirmou 
que no que toca aos poderes do 
fundo e a novas injeções, o do-
cumento "é impercetível ou 
confidencial". 

O Novo Banco devia entrar, 
a partir de 2021, num novo pro-
cesso de venda. E há quem já 
tenha demonstrado interesse, 
como o BCP e o Bankinter. 
Mas a pandemia veio atrasar 
estes planos. Segundo António 
Ramalho, em entrevista ao Ne-
gócios e à Antena 1, "ninguém 
tem pressa de vender bancos 
neste momento". Ainda assim, 
garantiu que a reestruturação 
fica fechada este ano. • 

TOME NOTA 

O que definiu 
o acordo de 
venda do NB? 

Em outubro de 2017 foi assinado 
o acordo de compra e venda do 
Novo Banco entre o Fundo de Re-
solução e os norte-americanos 
da Lone Star. Foram definidas vá-
rias condições. 

LONE STAR FICOU 
COM 75% 
O contrato de venda do Novo 
Banco, assinado a 18 de outubro 
de 2017, determinou que os nor-
te-americanos da Lone Star fi-
cassem com 75% do capital e o 
Fundo de Resolução com os res-
tantes 25%. 

INJEÇÃO DE MIL 
MILHÕES DE EUROS 
Nos termos do acordo, a Lone 
Star comprometeu-se a injetar 
mil milhões de euros no Novo 
Banco. Deste montante, 750 mi-
lhões entraram no fecho da ope-
ração e os restantes 250 milhões 
foram injetados posteriormen-
te. 

EMISSÃO DE 
400 MILHÕES 
Com este acordo de compra e 
venda do Novo Banco veio tam-
bém o compromisso, junto de 
Bruxelas, de o banco emitir 400 
milhões de euros de dívida su-
bordinada. 

CRIAÇÃO DO 
MECANISMO 
As condições acordadas incluí-
ram ainda a existência de um 
mecanismo de capitalização 
contingente, através do qual o 
Fundo de Resolução, enquanto 
acionista, se compromete a rea-
lizar injeções de capital no caso 
de se materializarem certas con-
dições. 

TRAVÃO AOS 
DIVIDENDOS 
O acordo definiu que o fundo 
norte-americano não pode ven-
der a sua participação no Novo 
Banco em menos de três anos e 
só pode retirar dividendos ao 
fim de oito anos. 

Ramalho: 
De banco 
em banco até 
chegar ao Novo 

Apesar de ser licenciado em 
Direito, e da sua passagem pelo 
setor dos transportes, foi na 
banca que António Ramalho 
passou a maior parte do seu 
percurso profissional. O gestor 
aceitou o desafio de liderar o 
Novo Banco em 2016, assu-
mindo a presidência da insti-
tuição. Manteve-se mesmo de-
pois de o banco ganhar novos 
"donos", num mandato que 
termina este ano. 

António Ramalho esteve 
uma década no grupo de Antó-
nio Champalimaud. Isto além 
de ter passado pelo BCP. Foi 
ainda presidente da CP e da 
Unicre. Acabou por voltar aos 
transportes, desta vez como lí-
der da Estradas de Portugal, 
cuja fusão com a Refer a trans-
formou em Infraestruturas de 
Portugal (IP). Foi durante a 
presidência da IP que surgiu o 
convite do Banco de Portugal 
para liderar aquele que era um 
banco com apenas dois anos de 
vida. E aceitou, assumindo o 
"dever de [o] viabilizar". Para 
oregulador, aos cargos que as-
sumiu noutras atividades "es-
teve sempre associada uma 
forte componente financeira e 
de reestruturação". 

Foi em agosto de 2016 que 
Ramalho assumiu oficialmen-
te a liderança do Novo Banco. 
Um ano mais tarde, a institui-
ção acabou por ser vendida à 
Lone Star. Apesar da mudan-
ça, os novos acionistas do ban-
co (o fundo detém 75% do ca-
pital e os restantes 25% perten-
cem ao Fundo de Resolução) 
quiseram mantê-lo à frente da 
instituição. O mandato tenni-
na este ano. 

Em entrevista ao Negócios 
e à Antena 1, em junho, Antó-
nio Ramalho não quis adiantar 
se vai continuar à frente do 
Novo Banco, dizendo apenas 
que tem "todo o gosto de levar 
a bom porto esta missão". • 

RITA ATALAIA 
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CONVERSA CAPITAL JOSÉ THEOTÓNIO 

Recuperação do 
turismo vai demorar 
três a cinco anos 
A TAP não está 
a servir o setor, 
diz o CEO do 
Grupo Pestana. 

investidor privado 

Um plano 
para a 
reforma que 
se ajusta 
à sua idade 

Houve falhas 
na forma como 
comunicámos 
na covid-19. 

 

Crédito 

BCE avisa 
os bancos 

I que Euribor 
1 pode acabar 

    

PRIMEIRA LINHA 12 a 17 

    

 

n 

  

    

OS MAIS 
PODEROSOS 
2020 

OSOS 4 a 11 

   

O super juiz Carlos 
Alexandre tem em 
mãos os processos 
da EDP, de Tancos e o 
de Isabel dos Santos. 

  

*AO 
Humberto Pedrosa 
foi parte da solução 
para salvar a TAP. 
Um patriota, disse 
dele o Governo. 

 

     

 

egOC 

 

OS 

 

negocios.pt 

 

Segunda-feira, 27 de julho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4293 € 2.50 
Diretor André verissimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

Empresas às escuras sobre 
TSU do subsídio de férias 
As empresas que pagarem o subsídio de férias durante o lay-ott ficam, ou não, isentas de taxa social única? 
Os advogados dividem-se, a CCP queixa-se de interpretações diferentes e o Governo não esclarece. 
ECONOMIA 18 e 19 

SÉRIE 5 I )IAS 
O CONTROVERSO NOVO BANCO 

Da venda 
difícil aos 
contratos 
polémicos 
O Novo Banco nasceu há 
seis anos e desde então 
tem estado sempre 
no centro da polémica. 
EMPRESAS 20  e 21 

Energia 
Hidrogénio 
capta menos 
de 1% da ajuda 
europeia 
a Portugal 

MERCADOS 24 e 25 
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LAY-OFF SIMPLIFICADO 

Empresas às escuras sobre 
TSU do subsídio de férias 
Se as empresas têm isenção total de TSU sobre as remunerações pagas a trabalhadores em 
lay-off simplificado podem ter interesse em antecipar o pagamento do subsídio de férias. 
Mas será mesmo assim? Estão a ser dadas respostas contraditórias. Governo não esclarece. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira®negocios.p1 

O
lay-off simplifica-
do garante isenção 
"total" de contri-
buições para a Se-
gurança Social, 

mas será que as empresas que pa-
garem o subsídio de férias duran-
te o lay-off também ficam isentas 
de taxa social única (23,75%) so-
bre esse valor? Em pleno período 
de férias, estão a ter respostas con-
traditórias sobre esta questão. A 
Ordem dos Contabilistas (OCC) 
garante que há isenção total, os ad-
vogados dividem-se, a Confedera-
ção do Comércio (CCP) queixa-

 

-se de interpretações divergentes 
por parte da Segurança Social e, 
apesar da insistência, o Governo 
não esclarece. 

O diploma que enquadra o lay-

 

-off simplificado é generoso ao 
prever que as empresas "têm di-
reito à isenção total do pagamen-
to das contribuições à Segurança 
Social a cargo da entidade empre-
gadora", relativamente aos traba-
lhadores abrangidos. Porém, 
acrescenta ainda que "a isenção se 
reporta às contribuições referen-
tes às remunerações relativas aos 
meses" das medidas. 

A questão é importante pelo 
montante envolvido: 23,75% re-
ferentes ao subsídio de férias que, 
mesmo em lay-off, tem de ser 
pago na íntegra (sem cortes). Por 
outro lado, as empresas têm algu-
ma liberdade tanto em relação à 
marcação do período de férias (es-
pecialmente de maio a outubro) 
como em relação ao momento a 
pagar o subsídio. Confrontadas 
com a perspetiva de um novo re-
gime de lay-off que aumenta as  

obrigações contributivas, podem 
sentir-se tentadas a antecipar o 
subsídio para um período anterior 
ao gozo de férias na expectativa de 
obter a isenção. 

Quem segue a interpretação 
divulgada pela Ordem dos Conta-
bilistas (OCC), que tem cerca de 
70 mil associados, não terá dúvi-
das. "Se o trabalhador está em lay-
-off no dia em que é pago o subsí-
dio de férias [o empregador] está 
isento de 23,75%", referiu Amân-
dio Silva, assessorjurídico da bas-
tonária da OCC, numa sessão de 
esclarecimento.Ao Negócios, rei-
tera que não tem dúvidas: o que 
conta é o momento em que o sub-
sídio é pago. "Não temos conheci-
mento de qualquer empresa que 
tenha aplicado a isenção e que te-
nha sido notificada do incumpri-
mento", acrescenta. 

Em maio, numa sessão infor-
mativa sobre o assunto, o Institu-
to da Segurança Social (ISS) foi 
questionado sobre a aplicação de 
taxa social única sobre o subsídio 
que é pago de uma só vez ou sobre 
os duodécimos. Se a entidade em-
pregadora já pagava duodécimos 
"e se esteve todo o mês em lay-off, 
as remunerações todas pagas, in-
clusivamente os duodécimos de 
subsídio de férias e Natal também 
estarão isentos", respondeu Arlin-
do Cardoso, dirigente do departa-
mento de contribuições do ISS. 

Respostas contraditórias 
Às empresas chegam respostas di-
vergentes. "Várias associações co-
locaram-nos a questão porque ti-
nham informações contraditórias 
da Segurança Social", revela João 
Vieira Lopes, presidente da CCP. 
"Nós pedimos à DGERT há várias 
semanas que fosse publicada uma 
FAQ, um esclarecimento. Colocá-
mos a questão à ministra do Tra-
balho na última reunião de con-
certação social. Até agora não ti-

  

vemos qualquer resposta". 
Também André Pestana Nas-

cimento, advogado da 'Chia Me-
nendez, revela que os centros dis-
tritais de Segurança Social do Por-
to e Évora "têm entendido que a 
isenção contributiva sobre o subsí-
dio de férias diz apenas respeito à 
proporção relativa ao mês do lay-
-off." Por exemplo, se um trabalha-
dor esteve abrangido dois meses 
pelo lay-off, então apenas 2/12 fi-
cariam isentos. O que levanta ou-
tra questão:"Aser assim, porém, os  

empregadores que pagarem o sub-
sidio de férias por inteiro em agos-
to ou setembro de 2020, por exem-
plo, deverão beneficiar igualmen-
te da isenção contributiva sobre os 
duodécimos que dizem respeito 
aos meses de duração do lay-off". 

Mas entre os advogados as in-
terpretações também divergem. 
Inês Arruda, sócia responsável 
pela área laborai da VAA conside-
ra que a redação podia ser mais 
clara, mas defende que intenção 
do legislador não terá sido a de  

isentar totalmente. Isto porque a 
lei impõe que a remuneração isen-
ta seja "relativa aos meses" em que 
a empresa se encontra em lay-off, 
o que não considera ser o caso do 
subsídio de férias. 

Opinião diferente tem Micae-
la Afonso, sócia contratada da 
Abreu Advogados, que sublinha 
que o diploma estabelece uma 
"isenção total do pagamento das 
contribuições à Segurança Social 
relativamente a todas as remune-
rações relativas aos meses de du-

 

Em pleno verão, há respostas para todos os gostos sobre o verdadeiro custo do subsídio de férias pago a trabalhado 
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Mário Cruz/Lusa 

EDADE 

res em lay-off. O Governo não esclarece. 

ração da medida".A advogada 
considera, ainda, que nada im-
pede que a empresa antecipe 
opagamento do subsídio, nos 
termos da lei. 

"Esta é uma das questões 
que o Governo já deveria ter 
esclarecido cabalmente, aten-
tas as dúvidas que têm surgi-
do", sistematiza o advogado 
André Pestana Nascimento. 

O Negócios colocou a 
questão ao Ministério do Tra-
balho (MTSSS) na quarta-fei-

  

ra mas apesar de ter insistido, 
não obteve resposta até ao fe-
cho da edição. 

Segundo dados oficiais o 
lay-oftsimplificado.já abran-
geu l l mil empresase 877mil 
trabalhadores. Aguardam-se 
OS diplomas que vão engtiadrar 
as regras a partir de agosto. O 
GOVeMOiáanunciott que a sua 
intenção é reduzir progressiva-
mente os descontos na taxa so-
cial única que têm sido ofere-
cidos aos empregadores.• 

64 
Se o trabalhador 
está em lay-off 
no dia em é pago 
o subsídio de férias 
[o empregador] 
está isento de TSU. 
AMÂNDIO SILVA 
Assessor jurídico da OCC 

[Havendo acordo 
anterior] os 
duodécimos de 
subsídio de férias 
e de Natal também 
estão isentos. 
ARLINDO CARDOSO 
Dirigente do ISS 

Várias associações 
colocaram-nos a 
questão porque 
tinham informações 
contraditórias da 
Segurança Social. 
JOÃO VIEIRA LOPES 
Presidente da CCP 

O decreto-lei 
estabelece uma 
isenção total (...) 
aí se incluindo, 
por isso, o subsídio 
de férias pago 
[durante o lay-off 
simplificado]. 
MICHELA AFONSO 
Sócia contratada 
da Abreu Advogados 

Não me parece 
que seja a intenção 
do legislador. 
INÊS ARRUDA 
Sócia coordenadora da área 
laborai da VAA. 

O Governo já devia 
ter esclarecido 
cabalmente. 
ANDRÉ PESTANA NASCIMENTO 
Advogado da Clria-Menendez 
Proença de Carvalho 

99 

As regras 

O direito a férias 
e ao subsídio 
durante o lay-off 

A MARCAÇÃO DE FÉRIAS 
É DIFERENTE? 
Não. De acordo com um esclare-
cimento divulgado em junho pela 
Direção-Geral do Emprego e das 
Relações do Trabalho (DGERT) e 
pela Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho (ACT), os traba-
lhadores em regime de lay-off 
simplificado estão sujeitos às 
mesmas regras de marcação de 
férias do que os restantes traba-
lhadores. O lay-off simplificado 
"não afeta o vencimento e a dura-
ção do período de férias", "nem 
prejudica a marcação e o gozo de 
férias, nos termos gerais." 

E QUE REGRAS 
SÃO ESSAS? 
Por regra, as férias devem ser 
marcadas por acordo, mas a lei 
também abre exceções. Caso não 
haja acordo, a generalidade das 
empresas só pode marcar unila-
teralmente férias (por encerra-
mento ou não) entre 1 de maio e 
31 de outubro, mas as microem-
presas (até nove trabalhadores) e 
as que tenham essa exceção pre-
vista nas convenções coletivas es-
capam a este calendário. Por ou-
tro lado, empresas com "ativida-
de ligada ao turismo" também 
têm mais flexibilidade na medida 
que podem marcar 75% das férias 
fora desse período. O calendário 
deve ser acertado até 15 de abril. 
Situação diferente é a de uma em-

  

presa que altera unilateralmente 
as férias já combinadas, podendo 
haver lugar a indemnização pelos 
prejuízos causados. 

O SUBSÍDIO DE FÉRIAS 
É PAGO NA ÍNTEGRA? 
Sim. O lay-off corta a remunera-
ção mas não afeta o valor do sub-
sídio. "Durante o período de fé-
rias, o trabalhador em "lay-off" 
tem direito a receber o subsídio 
de férias que lhe seria devido em 
condições normais de trabalho, 
ou seja sem qualquer redução, e 
sendo integralmente suportado 
pela empresa", referiu a DGERT. 

HÁ LUGAR 
A ISENÇÃO DE TSU? 
O decreto-lei que enquadra o lay-
-off simplificado prevê a "isenção 
total" de TSU mas também diz 
que essa isenção se refere a remu-
nerações relativas aos meses de 
lay-off. Juristas da ordem dos con-
tabilistas e advogados tem posi-
ções assertivas sobre este assun-
to, mas divergentes. De acordo 
com a CCP, a Segurança Social 
também. Questionado sobre o as-
sunto, o Governo não esclareceu 
a questão. Ainda não se conhecem 
os diplomas que vão vigorar a 
partir de agosto, mas de acordo 
com a informações já divulgadas 
pelo Governo o objetivo é reduzin-
do progressivamente as isenções 
para a maioria das empresas. 

A marcação de férias segue as regras gerais e o subsídio de férias 
deve ser pago na íntegra pelo empregador. Só não há um esclareci-
mento oficial sobre o alcance da isenção de TSU. 
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CONVERSA CAPITAL JOSÉ THEOTÓNIO 

Recuperação do 
turismo vai demorar 
três a cinco anos 
A TAP não está 
a servir o setor, 
diz o CEO do 
Grupo Pestana. 

investidor privado 

Um plano 
para a 
reforma que 
se ajusta 
à sua idade 

Houve falhas 
na forma como 
comunicámos 
na covid-19. 

 

Crédito 

BCE avisa 
os bancos 

I que Euribor 
1 pode acabar 

    

PRIMEIRA LINHA 12 a 17 

    

 

n 

  

    

OS MAIS 
PODEROSOS 
2020 

OSOS 4 a 11 

   

O super juiz Carlos 
Alexandre tem em 
mãos os processos 
da EDP, de Tancos e o 
de Isabel dos Santos. 

  

*AO 
Humberto Pedrosa 
foi parte da solução 
para salvar a TAP. 
Um patriota, disse 
dele o Governo. 

 

     

 

egOC 

 

OS 

 

negocios.pt 

 

Segunda-feira, 27 de julho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4293 € 2.50 
Diretor André verissimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

Empresas às escuras sobre 
TSU do subsídio de férias 
As empresas que pagarem o subsídio de férias durante o lay-ott ficam, ou não, isentas de taxa social única? 
Os advogados dividem-se, a CCP queixa-se de interpretações diferentes e o Governo não esclarece. 
ECONOMIA 18 e 19 

SÉRIE 5 I )IAS 
O CONTROVERSO NOVO BANCO 

Da venda 
difícil aos 
contratos 
polémicos 
O Novo Banco nasceu há 
seis anos e desde então 
tem estado sempre 
no centro da polémica. 
EMPRESAS 20  e 21 

Energia 
Hidrogénio 
capta menos 
de 1% da ajuda 
europeia 
a Portugal 

MERCADOS 24 e 25 
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1 

EDITORIAL 

CELSO FILIPE 
Diretor adjunto 
cfilipe©negocios.pt 

O pior plano 
é não fazer 

O
plano de recuperação económica e social ela-
borado por António Costa Silva mereceu as 
reações do costume, ou seja, uma escatológi-
ca identificação de erros. Sejam eles um ex-
cesso de aposta nas infraestruturas, o esque-

cimento de alguns setores, ter Estado a mais ou ser pouco 
concreto. 

É normal e louvável que sejam apontadas lacunas ao pla-
no. É igualmente relevante que se enumerem alternativas 
e é completamente normal que os lóbis que se sentem me-
norizados pelo plano de António Costa Silva reajam nega-
tivamente em função disso. 

Ninguém, no seu perfeito juízo, poderia esperar que este 
plano fosse o arquétipo da perfeição, uma bíblia cujos man-
damentos todos seguiriam cegamente. Todavia, é um pla-
no sério que abre as portas ao debate e reflete os pontos de 
vista recolhidos e decantados pelo seu autor. Nem poderia 
ser de outra maneira. 

O plano de Costa Silva deve ser valorizado porque esta-
belece as bases para uma reflexão e sinaliza a inevitabilida-
de da tomada de medidas para a recuperação económica e 
social do país. 

O que não se pode permitir, de forma alguma, é que as 
forças de bloqueio (que as há sempre) vençam, arrastando 
o debate e fazendo todos os possíveis para que um plano 
desta natureza permaneça apenas no papel. 

O consenso é impossível e um plano implica fazer es-
colhas. Há quem se identifique mais como elas e quem não 
se reveja nas mesmas. Ahistória é abundante em casos des-
ta natureza, desde a introdução do caminho-de-ferro em 
Portugal, passando pela construção do porto de Sines ou da 
ponte Vasco da Gama, sendo que a longa história que en-
volve a construção de um aeroporto complementar à Por-
tela está aí para mostrar o poder da procrastinação em Por-
tugal. 

António Costa Silva desempenhou a contento a sua ta-
refa. Agora caberá aos poderes, político, económico e social, 
encontrarem o maior denominador comum. E onde não for 
possível obtê-lo deve ser o Governo (este, ou outro) eleito 
democraticamente, a definir as bases do plano. Porque o fu-
turo de Portugal e a boautilização dos fundos comunitários 
depende disso. 

Ficar parado, à espera de unanimidade, não é uma op-
ção. E o pior dos planos será não fazer nada. • 
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Constitucional da Alemanha (TCA), de 5 de 

Maio de 2020, em que se exigia ao Governo e 

ao Parlamento da Alemanha que 

assegurassem que o Banco Central Europeu 

realizava um teste de proporcionalidade 

económica ao seu programa de expansão 

quantitativa. As taxas de juro das dívidas de 

Itália, Espanha, Portugal e Grécia 

aumentaram muito na sequência desse 

acórdão do TCA. 

Essa proposta de Fundo de Recuperação 

Europeu da França e Alemanha foi 

posteriormente adoptada e adaptada pela 

Comissão Europeia (para 750 mil milhões de 

euros) e foi aprovada, com cortes 

signi cativos, na maratona negocial do m de 

semana passado. 

Ou seja, o Fundo de Recuperação Europeu 

é, também, uma resposta não à covid-19 mas 

sim à decisão do Tribunal Constitucional da 

Alemanha. 

Pelo que a aprovação do Fundo de 

Recuperação 

Europeu, que terá 

um efeito positivo na 

balança de 

pagamentos de 

Estados-membros 

como Portugal, teve 

efeitos favoráveis no 

mercado de dívida 

soberana dos estados 

membros da Zona 

Euro, com as taxas de 

juro a cair. Foi um 

sinal aos 

especuladores: não 

ataquem ainda a 

dívida de Itália, 

Espanha ou Portugal, 

porque ainda 

podemos tirar uns 

coelhos da cartola. 

Ou seja, o Fundo de Economista. Escreve à segunda-feira

Ricardo Cabral

O Fundo de Recuperação Europeu 
acalmou os mercados!

J
á muito se escreveu acerca do 

Fundo de Recuperação Europeu. 

João Ramos de Almeida, no blogue 

Ladrões de bicicletas, argumenta 

que, em termos reais, não é verdade 

que Portugal nunca tenha recebido 

tanto dinheiro da União Europeia. 

E, como refere João Rodrigues, 

no mesmo blogue, mesmo 

ignorando por um momento 

(como se tal fosse possível) a 

condicionalidade europeia que limita em 

muito a forma como esse dinheiro pode ser 

utilizado – aparentemente os 

Estados-membros bene ciários estarão 

obrigados a cumprir as recomendações 

especí cas para cada país que condicionam 

imenso a sua política orçamental –, o desa o 

é que não existem nas Administrações 

Públicas as estruturas necessárias para 

aplicar bem esse dinheiro. 

O problema é mais grave em Portugal, mas 

o nosso país não é o único onde tal acontece. 

Também a Alemanha atravessou um período 

longo de relativa austeridade pública que a 

deixou sem quadros su cientes para instruir 

processos de despesa pública e investimento 

público em larga escala. Ou seja, depois de 

uma década a “poupar”, sem olhar a 

consequências, é necessário reaprender a 

investir e a gastar dinheiros públicos. 

Chris Marsh argumenta que o Fundo de 

Recuperação Europeu é importante. É certo, 

pode parecer pouco, mas os 750 mil milhões 

de euros representam 1,3% do PIB de 2019 da 

União Europeia, por ano, ao longo de quatro 

anos. E o valor concedido a alguns 

Estados-membros é, em termos relativos, 

mais importante. 

Portugal receberá cerca de 25 mil milhões 

de euros (2,9% do PIB de 2019 por ano), dos 

quais 15 mil milhões em transferências 

orçamentais, ou seja, a fundo perdido, i.e., 

1,8% do PIB de 2019 por ano, ao longo de 

quatro anos. Este último montante é um 

apoio à balança de pagamentos do país, ou 

seja, provavelmente contribuirá para 

impedir que a dívida externa líquida do país 

aumente, no contexto de um choque muito 

negativo a um dos principais sectores 

exportadores portugueses, o turismo, que 

não deixará de afectar negativamente a 

balança corrente do país. 

Contudo, parece-me que um efeito muito 

importante do acordo obtido sobre o Fundo 

de Recuperação Europeu ocorreu nos 

mercados nanceiros. 

Note-se que a proposta franco-alemã do 

Fundo de Recuperação Europeu de 500 mil 

milhões de euros é apresentada a 18 de Maio 

de 2020, dias após a decisão do Tribunal 

Recuperação Europeu permitiu ganhar algum 

tempo. 

Claro que a decisão do Tribunal 

Constitucional da Alemanha tem 

consequências muito profundas, como 

argumentei na última semana. O Bundesbank 

poderá estar na iminência de se retirar dos 

programas de expansão quantitativa de 

emergência pandémica. 

Montijo ou Alcochete? 
No âmbito do resgate da troika o Governo da 

Grécia foi obrigado a encetar um vasto 

programa de privatizações, que incluiu a 

venda dos aeroportos nacionais à empresa 

alemã Fraport AG que gere o aeroporto de 

Frankfurt. Não é que uma das cláusulas do 

contrato de privatização obriga a Grécia a 

indemnizar a Fraport se o negócio for lesado 

em resultado de eventos de força maior? Ou 

seja, a Fraport provavelmente terá o direito a 

exigir ao Governo grego uma indemnização 

devido à interrupção do tráfego aéreo em 

resultado da covid-19, tendo já exigido 175 

milhões de euros relativos aos primeiros seis 

meses de 2020! 

Em Portugal, espera-se que o contrato de 

privatização do antigo monopólio público 

dos aeroportos (a ANA) a uma empresa 

francesa (o grupo Vinci) não disponha de 

semelhante cláusula. 

Mas é certo que esse contrato de 

privatização (e alguma das suas cláusulas) foi 

muito lesivo para o interesse público, como 

aliás reconheceu o ministro das 

Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno 

Santos, tendo o antecessor nessa pasta, Pedro 

Marques, referido que esse contrato veio 

condicionar a “opção de construção de raiz 

de um novo aeroporto”. 

Da opinião que li de vários peritos sobre o 

tema, quei com a impressão que a opção 

pelo Montijo é um erro e que Alcochete seria 

uma melhor opção, mas sou leigo na matéria. 

Foi um sinal aos 
especuladores: 
não ataquem 
ainda a dívida 
de Itália, 
Espanha ou 
Portugal

Não obstante, a gura-se que a covid-19 deu 

uma oportunidade de ouro para, com tempo 

e sem urgência, revisitar essa decisão, como 

defende Carlos Matias Ramos. 

Neste texto, pretendia realçar um aspecto 

económico e orçamental sobre o tema. 

Vários governantes argumentaram no 

passado que um dos benefícios da solução 

encontrada é que o Estado não tem de gastar 

um cêntimo. 

Não ter de gastar um cêntimo sinaliza que 

uma das prioridades do Governo durante as 

negociações com a Vinci seria assegurar que o 

novo aeroporto não onerasse as contas 

públicas. As negociações foram conduzidas 

numa altura em que preocupação prioritária 

do Governo e do seu ministro das Finanças 

seria o cumprimento das regras orçamentais 

europeias, o dé ce público e a dívida pública. 

Ora a construção do aeroporto no Montijo 

tem custos. Eles são suportados directa ou 

indirectamente pelos contribuintes e/ou 

utilizadores, nomeadamente a TAP que 

acabou de ser nacionalizada. E se essa 

despesa for realizada na forma de parceria 

público-privada como o Governo se prepara 

para fazer, os custos de nanciamento dessa 

obra serão enormes, porque incluem os 

custos de nanciamento, bem como a 

margem de lucro e a margem de risco da 

Vinci. 

O custo determinante para um grande 

projecto de engenharia civil como um 

aeroporto, com um tempo de utilização 

medido em décadas, é o custo de 

nanciamento. E ainda mais importante na 

análise económica do projecto é a taxa de 

desconto utilizada no cálculo do valor actual 

dos seus custos e proveitos. Neste contexto, a 

taxa de desconto a utilizar na avaliação desse 

tipo de projectos deveria ser a taxa de juro da 

dívida do soberano. Em consequência do 

diferencial nos custos de nanciamento entre 

sector privado e público, grandes projectos de 

engenharia civil, em princípio, nunca 

deveriam ser realizados em regime de 

parceria público-privada. 

O Estado nancia-se actualmente a 1,08% a 

30 anos e deveria utilizar uma taxa de 

desconto de talvez 2%-2,5% para avaliar um 

projecto de engenharia civil com tempo de 

vida de 50-60 anos como um aeroporto. Qual 

a taxa de desconto implícita para o 

investimento que a Vinci planeia realizar no 

Montijo? 10%? 15%? 20%? 

Em suma, independentemente de a escolha 

ser Montijo ou Alcochete (e pessoalmente, 

inclino-me para a segunda localização), não 

deveria ser a Vinci a realizar e a nanciar a 

construção do novo aeroporto de Lisboa! 

 

P.S.- Esta coluna suspende-se para férias 

durante Agosto.

JOHN THYS/EPA
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NO AGREGADO FAMILIAR, 
HA ALGUÉM A RECEBER „.? 

Pensão 
de reforma 

Vencimento 
de layoff 10,8% 

Subsídio de 
desemprego „ 5% 

Outro subsídio 
(invalidez, sobrevivência) 3,9% 

Rendimento  e. 
Social de Inserção 2,4% 

RECORREU A ALGUMA MORATÓRIA 
DE PAGAMENTO AOS BANCOS? 

NÃO 

89,4% 

SIM 
10,5%  

4'" i0 

NS/NR 

FICHA TÉCNICA Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecera opinião dos portugueses sobre diversos temas da 
atualidade nacional Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental Amostra É constItufda por 620 
entrevistas, com a seguinte distribuição: 291 a homens e 329 a mulheres; 132 a pessoas entre os 16 e os 34 anos, 232 entre os 35 e os 54 anos e 256 a pessoas com 55 ou mais 
anos: 234 no Norte, 146 no Centro. 165 em Lisboa. 47 no Alentejo e 28 no Algarve Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de 
telefone fixo/móvel No lar a seleção do respondeste foi realizada através do método de quotas de género e Idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS 
II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Beitoral de população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DOAI) Recolha da 
Informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 8 e 13 de julho de 2020 
Margem de erro O erro ~Imo de amostragem, para um Intervalo de confiança de 95%, é cerca de 3.9% Taxa de resposta 63% 

BARÓMETRO INTERCAMPUS 

Desemprego e layoff 
afetam 16% das famílias 
IMPACTO O  Pandemia desestabilizou mercado de trabalho, atingindo milhões de funcionários 
GÉNERO O  Homens mais afetados pelo desemprego do que pela suspensão do contrato de trabalho 

10% pedem adiamento aos bancos 

RAQUEL OLIVEIRA 

pandemia teve um forte 
impacto no mercado la-

 

boral com milhares de 
pessoas a ficarem com os con-
tratos de trabalho suspensos 
(layoff) ou mesmo sem trabalho. 
Segundo o barómetro cia Inter-
campus para o. Correio da Ma-
nhã, CMTV e 'Jornal de Negó-
cios', 16% dos inquiridos têm 
alguém do agregado familiar em 
layoff ou no desemprego. 

Os dados desagregados mos-
tram que 10,8% e 5,5% das fa 
inibas têm membros, respetiva-
mente, em layoff e com redução 
total ou parcial do horário de 
trabalho. O barómetro mostra, 
por outro lado, que as mulheres 
são ligeiramente mais afetadas 

NE  CONTABILIZAVA 192 
MIL EMPREGOS 
DESTRUÍDOS ATÉ MAIO 
pelo layoff (II, 2% das mulhereS 
face a 10,3%) e os homens pelo 
desemprego (7,9% contra 3,3% 
das mulheres). 

Os dados mais recentes divul-
gado pelo INE davam conta de 
que a pandemia tinha destruído, 
até maio, cerca de192 mil postos 
de trabalho. Mas há um número 
significativo de desempregados 
que, devido ao confinamento, 
não procuraram ativamente 
emprego pelo que não entram 
para esta estatística. 

Já quanto ao regime de layoff, o 
Ministério da Segurança Social 
contabilizava, até 15 de julho, 
179 408 trabalhadores com o 
contrato.suspenso ou com redu-
ção do horário de trabalho. O 
número de empresas ascendia, 
naquela data, a 114 751, ainda se-
gundo a mesma fonte. e 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Entre quem adiou prestações, 9% 
poderá não pagar no tempo previsto  

B A possibilidade de adiar o 
pagamento das prestações no 
crédito à habitação foi usada 
por 100/0 dos inquiridos, de 
acordo com o barómetro da 
Intercampus realizado para o 
CM, CMTV e 'Jornal de Negó-
cios'. Na maioria das institui-
ções bancárias, basta a entre-

  

ga online do pedido de adia-
mento. Dos que recorreram às 
moratórias dos bancos, 74% 
consideram que que vão ter 
hipóteses de pagar as presta-
ções a partir de maio de 2021. 
No entanto, 9% acham que 
não vão conseguir pagar no 
tempo previsto. * 
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COIMBRA 

ENFERMEIROS 
O Sindicato dos Enfer-
meiros Portugueses 
realiza hoje à tarde uma 
ação em Coimbra, na 
Praça 8 de Maio, para 
expor os problemas da 
classe. 
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Nova geringonça 
é difícil, diz Louçã 

PORTUGAL Francisco Louçã con-
sidera que um acordo entre o 
PS e a esquerda envolve "uma 
negociação muito difícil'. Num 
comentário, na SIC, o ex-depu-
tado bloquista defendeu que "a 
crise económica e social que 
Portugal vive e o grande aumen-
to de desemprego a partir do 
outono exigem medidas muito 
consistentes de resposta econó-
mica e social". Loução disse ain-
da que a aproximação do Gover-
no ao PSD cria desconfiança. 
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POLÍTICA SEM GÉNERO 

Não há lugar para mais médicos em Portugal 

Jovens com médias acima de 170 valores são obrigados a ir para Espanha, 
para a República Checa, ou para a Polónia para cursarem Medicina, porque 
em Portugal não conseguem ingressar no ensino superior nesta área. 

Alexandra Duarte 

Foram publicadas as vagas disponíveis 
e as notas para todos os cursos supe-
riores que integram o concurso nacio-
nal de acesso ao ensino superior, a 
decorrer entre 7 e 23 de agosto. São 
cerca de 51 mil vagas distribuídas por 
todos os cursos, sendo que para Medi-
cina abriram 1441 vagas, repartidas 
por 7 instituições de ensino superior, 
nomeadamente: Universidade da Bei-
ra Interior, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lis-
boa, Universidade do Minho, Faculda-
de de Medicina da Universidade do Por-
to, Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar da Universidade do Por-
to e Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa. 

Os números não sofreram qualquer 
alteração relativamente ao ano passa-
do e as médias de acesso do último colo-
cado, em 2019, cifraram-se entre 175,3 
e 185,0 valores. 

A 4 de julho, foi também publicado o 
relatório da Pordata, com o alto patro-
cínio da Fundação Manuel dos Santos, 
de consulta obrigatória, que espelha o 
retrato estatístico da sociedade portu-
guesa, analisando os números de ano 

O tempo que vivemos 
comprovou que os 
médicos andam sempre 
sobrecarregados (não 
é por acaso que é uma 
das profissões que mais 
sofre de bum-out), 
o que não se alterará numa 
realidade pós-Covid 

para ano, os quais revelam as tendên-
cias evolutivas de cada setor. Constata-
se que, no que respeita ao setor da saú-
de, temos 230 hospitais e 53 657 médi-
cos para 10 286 263 habitantes. 

A discussão já tem barbas e os vence-
dores desta disputa são sempre os mes-
mos. Sempre que o interesse público 
reclama da necessidade de aumentar o 
número de vagas para Medicina ou até 
de permitir que outras instituições de 
ensino superior possam disponibilizar 
esta formação, a Ordem dos Médicos e 
as faculdades de medicina existentes 
aparecem logo a assumir uma posição 
irredutível e de indignação perante o 
que entendem ser uma ingerência numa 
área tão reservada e complexa, que não 
pode ser tratada como uma mera res-
posta a uma necessidade da população. 
Cada vez mais se torna claro que os argu-
mentos são de interesse próprio e, pou-
co ou nada, fundamentam a posição imu-
tável dos profissionais deste setor que, 
a todo o custo, combatem com todas as 
palavras e não só, a manutenção do seu 
status quo, assumindo-se como corpo-
ração numa época em que todas as pro-
fissões foram desprovidas desta condi-
ção/prestígio, umas em nome da trans-
parência, outras em nome da justiça 
social, outras porque simplesmente lhes 
foi retirado o reconhecimento alcança-

  

do em tempos mais conturbados, outras 
porque hoje não nos é permitido reco-
nhecer extraordinariamente a relevân-
cia de certas profissões sob pena de estar-
mos a excluir e a estratificar profissões 
de primeira ou de segunda. 

Partindo deste princípio de igualdade 
e da necessidade imperiosa do interes-
se público em reformar o setor da saú-
de com a máxima urgência e conside-
rando que o cenário nacional evidencia 
debilidades alarmantes que se mantêm 
inalteráveis ano após ano, convém inter-
rogar por que razão não há coragem 
política para intervir neste setor com 
medidas claras e concretas, em vez de 
se recusar, sistematicamente, as solu-
ções apresentadas como parte da reso-
lução de alguns problemas, depois da 
pressão exercida pela Ordem dos Médi-
cos, dos sindicatos e das instituições que 
detêm este monopólio da formação supe-
rior em Medicina. 

O tempo extraordinário em que vive-
mos, exigente para a classe médica, 
comprovou que estes profissionais 
andam sempre sobrecarregados (não 
é por acaso que é uma das profissões 
que mais sofre de burn-out), o que não 
se alterará numa realidade pós-Covid. 
Ouvimos relatos de médicos esgota-
dos; o Presidente do Sindicato Inde-
pendente dos Médicos já referiu diver-

 

RAQUELWISE 

sas vezes que é necessário investir nas 
infraestruturas dos hospitais, em equi-
pamentos e em meios humanos: antes 
da pandemia, as listas de espera para 
cirurgias situavam-se entre um e dois 
anos; administradores hospitalares já 
fizeram as contas e informaram que 
estão em atraso dezenas de milhares 
de cirurgias e mais de um milhão de 
consultas; continuamos a ter 650 mil 
pessoas sem médico de família atri-
buído; e, o mais surpreendente, é ter-
mos, em Portugal!, mais de 1800 médi-
cos estrangeiros para colmatarem as 
falhas existentes em determinadas 
especialidades. O ridículo constata-se 
quando os nossos jovens, com médias 
acima de 170 valores são obrigados a 
ir para Espanha, para a República Che-
ca, ou para a Polónia para cursarem 
Medicina, porque em Portugal não 
lhes reconhecemos habilitações ou 
mérito para ingressar no ensino supe-
rior nesta área. Mas se depois regres-
sarem para exercer Medicina em ter-
ras lusitanas, já não há qualquer fil-
tro e até são bem-vindos, e o Estado 
agradece. Mas quem agradece mais, 
somos nós -os utentes, porque sabe-
mos o quanto são necessários e impres-
cindíveis para a nossa qualidade de 
saúde e do sistema que os rejeitou no 
início da sua formação. 

Quase passada uma década, e preven-
do o agravamento da situação no setor 
da saúde, finalmente, o Governo auto-
rizou o aumento de vagas para os cur-
sos de Medicina, até 15 %, correspon-
dendo em números absolutos a cerca 
de 200 novas vagas. Em resposta, o pre-
sidente do Conselho de Escolas Médi-
cas Portuguesas, declarou que não inten-
ciona proceder a este aumento de vagas 
e até se refere a esta decisão como um 
pecado, ao dizer: "parece uma tática de 
dividir para reinar, para ver se alguma 
faculdade cai na tentação de o fazer". 

A incredulidade é tanto maior quan-
do estas declarações são secundadas 
pelos diretores da Universidade de Coim-
bra e da Universidade do Porto que, 
pedantemente, afirmam não abrir mais 
vagas, mas consideram a hipótese de 
aumentar as vagas exclusivamente para 
os alunos estrangeiros, deixando osten-
sivamente de fora os nacionais. 

Há algum sentido em tudo isto? Ou é 
demasiado evidente o corporativismo 
arrogante aqui descrito? E imperioso aumentar o número de vagas em Medicina 
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ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 

JOÃO MIGUEL RODRIGUES 

Fotografia 

(--) presidente executi-

 

vo do maior grupo 
hoteleiro do país 
diz não ter ilusões: 
a recuperação vai 

demorar e só dentro de três a cin-
co anos é que o setor vai voltar aos 
níveis de 2017 a 2019. Contudo, 
acredita José Theotónio, Portu-
gal tem "vantagens comparativas" 
face aos concorrentes. 

Que retrato faz do turismo 
em Portugal? 
Está num nível muito baixo. 

Todos os grupos hoteleiros, prin-
cipalmente aqueles que são de re-
sorts, tinham conseguido um re-
corde de vendas. Tudo indicava 
que ia ser um ano fantástico. Com 
esta pandemia, essas vendas fo-
ram todas anuladas, são raras as 
que continuaram. No grupo Pes-
tana, a faturação de hotelaria em 
abril e maio foi zero. Em junho, a 
faturação deveria ser à volta de 20 
milhões e foram 500 mil euros. O 
Governo fez tudo para haver uma  

recuperação em j ulho, mas, com a 
subida dos números em Lisboa, 
com o facto de não termos sido 
eleitos no corredor sanitário in-
glês e de o transporte aéreo não ter 
recomeçado, a retoma não se deu. 

O verão está perdido? 
Está perdido em termos glo-

bais. Acredito que, na segunda 
quinzena de julho e em agosto, no 
Algarve, teremos portugueses. 
Mas, no nosso caso, em que abri-
mos cerca de 40% dos quartos no 
Algarve, vamos ter, em agosto, 
uma ocupação que rondará meta-
de do habitual. Isso era expectá-
vel, porque os portugueses repre-
sentam 25% a 30% das dormidas 
nesse mês. Os portugueses estão 
a ir, mas o mercado é limitada 

Mas não estão a ir mais do 
que os 25%? 
Não e até há alguma retração. 

Mas o mercado nacional está a 
responder, não há é mercados in-
ternacionais e, sem esses, o turis-
mo português não funciona. 

Com um terço das unidades 
abertas, como está a correr 
a operação? 
Esperávamos estar uni boca-

dinho mais à frente na recupera-

  

ção. Mas os produtos variam mui-
to. Nas pousadas, onde abrimos 
cerca de metade da rede, julho já 
foi positivo, com taxas de ocupa-
ção que rondam os 50%. Nos ho-
téis de maior porte é que não. 

Houve reduções nos preços? 
Não há uma redução no preço 

público, mas não há dúvida de que 
se oferece, hoje, mais serviço. Ofe-
recem-se melhores condições, 
faz-se "upgrade" nos quartos, há 
serviços que começam a ser in-
cluídos, como a oferta do peque-
no-almoço ou de alguma refeição. 

Baixar preços não é uma hi-
pótese a considerar? 
O preço acaba por baixar. 

Quando damos mais serviço pelo 
mesmo valor, o preço está implí-
cito. O que estamos a tentar é não 
entrar numa guerra e não baixar 
muito os preços nesta fase porque, 
depois, o retomar dos preços, 
quando houver uma retoma da 
atividade, é muito dificil. 

Mas estão todos a fazer isso? 
Nós todos dizemos que sim, 

mas depois... 

Não querem entrar em guer-
ras, mas há uma guerra. 
Sente-se que há um abaixa-

 

mento dos preços ao nível da ho-

 

telaria, isso é indiscutível. 

Quando esperam uma recu-

 

peração mais sustentada? 
Uma recuperação aos níveis 

de 2017, 2018 e 2019, que foram 
os grandes anos, vai demorar um 
período longo. Não tenhamos ilu-
sões. 

Vai demorar anos? 
Sim. No mini mo, três a cinco 

anos. Aliás, os últimos grandes 
anos do turismo português tinham  

sido 2007 e 2008. Depois, foi a 
grande crise económico-financei-
ra e só em 2016, oito anos depois, 
é que tivemos um ano tão bom 
como esses. 

Há o risco de haver uma re-

 

configuração dos mercados? 
Quando houver uma recupe-

ração do setor, Portugal é daque-
les que tem vantagens comparati-
vas relativamente aos concorren-
tes. Tem vantagens naturais, 
praias que os outros não têm, ci-
dades com história, um povo que 
sabe acolher, profissionais muitís-
simos bons na prestação do servi-
ço hoteleiro. Mas o turismo por-
tuguês também não precisa dos 
anos de 2017, 2018 ou 2019 para 
ser rentável. Com cerca de dois 
terços da procura nesses anos, o 
turismo já consegue sobreviver. ■ 

A boa gestão inicial da pande-
mia terá levado Portugal a 
"descurar" a comunicação que 
deveria ter sido feita junto dos 
principais mercados turísticos, 
admite José Theotónio. 

Portugal está a ser vítima 
de uma guerra pela con-
quista de mercados? 
Penso que sim. Quando es-

távamos todos fechados, está-
vamos todos no mesmo barco. 

JOSÉ THEOTÓNIO PRESIDENTE EXECUTIVO DO GRUPO PESTANA 

"Recuperação vai 
demorar 3 a 5 anos" 
A hotelaria reabriu e o mercado interno está a respondei-, mas não chega. 
Sem internacionais, "o turismo português não funciona", diz o presidente 
executivo do grupo Pestana. E, por isso mesmo, a recuperação será lenta. 

"O mercado nacional está 
a responder, não há 
é internacionais e, sem 
esses, o turismo português 
não funciona." 

"Há um abaixamento dos 
preços, é indiscutível." 

"Houve falhas 
na forma como nós, 
portugueses, 
comunicámos" 

Havia um consenso, na União 
Europeia [UE], de que era 
preciso retomar a atividade tu-
rística. Mas os destinos são 
concorrentes e, quando o mer-
cado abriu, os destinos espa-
nhóis tentaram aliciar primei-
ro as campanhas de aviação, os 
operadores aeroportuários e 
os operadores turísticos, para 
que os primeiros voos passas-
sem a ser para os destinos es-
panhóis e não para os portu-
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PERFIL 

Do Estado para 
o maior grupo 
hoteleiro 

  

11~ 

 

  

José Theotónio iniciou a carreira na 

Nutrinveste e chegou a passar pela 
Lanidor, antes de assumir um cargo 
de adjunto do secretário de Estado 
das Finanças. Em 1994, passou para 

chefe de gabinete do então secretá-
rio de Estado do Turismo, Alexandre 

Relvas, no último Governo de Aníbal 

Cavaco silva. Hoje com 55 anos, é li-

cenciado em administração e gestão 
de empresas pela Universidade Ca-
tólica Portuguesa, onde deu aulas 

durante 13 anos. Entre 1995 e 2000, 
foi administrador do Fundo de Tu-
rismo, com funções na sociedade de 
gestão de investimento imobiliário 

e na sociedade de capital de risco 
deste fundo. Foi depois disso, já em 
2000, que entrou no grupo Pestana, 
tornando-se responsável pelas 

áreas de finanças e tecnologias de 
informação. Nos últimos anos, acu-
mulou o lugar na "holding" do gru-
po hoteleiro com a presidência da 
Salvor, sendo ainda administrador 
da M&J Pestana, da Pestana Pousa-
das e da Brasturinvest. É presiden-

te executivo do Pestana Hotel Group 

desde março de 2015. 

i• 

gueses. Os italianos tentaram a 
mesma coisa, os gregos o mesmo. 

E nós acordámos tarde para 
essa realidade? 
Nós também tentámos. Mas, 

na altura, descurámos um pouco, 
porque, até maio, éramos o bom 
exemplo na gestão da pandemia, 
tínhamos os números mais baixos. 
O Algarve e a Madeira estavam na 
lista de preferência dos mercados 
emissores, quer do mercado in-
glês, quer do mercado alemão. Foi 
o tal planalto que se prolongou, 
em Portugal, enquanto os outros 
desceram drasticamente, que fez 
com que Portugal ficasse de fora 
dos corredores sanitários ingleses, 
enquanto os destinos espanhóis 
ficaram todos dentro. 

Houve falha diplomática? 
Não sei se houve falha diplo-

mática. Com certeza, há uma  

questão de comunicação. Mesmo 
este planalto aconteceu na zona 
de Lisboa. Não se percebe como 
é que quem for para a Madeira é 
obrigado a fazer quarentena 
quando regressar para Inglater-
ra, quando, na Madeira, não hou-
ve uma única morte e o número 
de infetados foi limitadíssimo. 

Não tem de se fazer mais para 
se conseguir recuperar? 
A política de verdade é a que 

está certa. Esconder números e 
casos não é, com certeza, o que se 
deve fazer, mas a política de co-
municação pode ser melhor. Se o 
critério utilizado na UE, em vez 
de ser um critério por países, fos-
se um critério por regiões, tiran-
do a região de Lisboa, todos os 
destinos portugueses estavam 
dentro dos corredores sanitários. 

Essa intervenção tem de ser  

feita por quem? 
Tem de ser pelo Governo. Os 

atores privados têm uma missão, 
nomeadamente com os operado-
res turísticos, e fazemos isso, fala-
mos com os nossos parceiros. Mas 
essas são decisões tomadas Esta-
do a Estado. 

E há uma unidade na vontade 
de melhorar? 
Do Governo, o que temos tido 

é um diálogo como nunca houve. 
Nunca falei tanto com membros 
do Governo. Não é por falta de diá-
logo que os assuntos não se têm 
resolvido. Obviamente que isto de 
Lisboa aconteceu, é real, mas tam-
bém houve falhas na forma como 
nós, portugueses, comunicámos e 
não conseguimos separar as dife-
rentes regiões. 

Se os ingleses alterarem a de-
cisão, ainda vamos a tempo  

de recuperar? 
Não basta alterarem e, no dia 

a seguir, os aviões começam a par-
tir e as reservas começam a sur-
gir. A partir daí, os destinos por-
tugueses ficam mais apelativos, 
começam a montar operações e a 
planear voos. Mas haverá um pe-
ríodo de duas ou três semanas. 

Que impacto é que a decisão 
do Reino Unido está a ter? 
Muito grande. No grupo Pes-

tana e em todo o turismo portu-
guês. O Reino Unido represen-
ta, só no mês de agosto, um mi-
lhão de dormidas. Este ano, se 
tivermos 50 mil dormidas, será 
muito. ■ 

"Descurámos um pouco 
porque tínhamos os 
números mais baixos." 

"Reino Unido vale 1 milhão 
de dormidas em agosto. 
Este ano, se tivermos 
50 mil, será muito." 
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CONVERSA CAPITAL 

JOSÉ THEOTÔNIO nRESInFMTF EXECUTIVO DO GRUPO PESTAND 

"O financiamento da Segurança Social 
devia vir de impostos sobre o consumo" 

José Theotónio quer o prolongamento do lay-off até 2021 e pede 
um alívio fiscal para as empresas que criam emprego. A Segurança 
Social, defende, não devia ser maioritariamente financiada por estas. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 

JOÃO MIGUEL RODRIGUES 

Fotografia 

O
grupo Pestana recorreu ao 
lay-off simplificado e es-
pera pela evolução do tu-

rismo para decidir o que fazer a se-
guir. Para já, defende que este re-
gime deve ser prolongado, pelo 
menos, até março do próximo ano. 

Como vê as medidas do Go-

 

verno para apoiar o turismo? 
A grande medida foi o lay-off 

simplificado, que ajudou bastan-
te o setor. Para as micro e peque-
nas empresas, as linhas de finan-
ciamento também foram impor-
tantes. E verdade que, aí, houve al-
gum atraso na chegada das linhas 
aos destinatários. As linhas foram 
as certas naquele momento, mas 
prolongou-se demais a crise. Pen-
sava-se que seria três meses e que,  

a seguir, começava a haver uma re-
toma. Não houve e, nesse sentido, 
as linhas de crédito tornaram-se 
insuficientes. É por isso que já 
houve um primeiro prolongamen-
to, para julho, do lay-offsimplifi-
cado, e fala-se que poderá haver 
para os meses seguintes. 

Concorda com isso? 
Concordo. Há algumas em-

presas que sairão do lay-off sim-
plificado, mas há muitas que ain-
da precisam dele para sobreviver. 

O grupo Pestana recorreu às 
linhas de crédito? 
Não. O grupo Pestana só re-

correu ao lay-off simplificado e 
houve uma ou duas empresas que 
foram aos financiamentos, mas 
não aos apoios à tesouraria. Fo-
ram financiamentos mais de mé-
dio e longo prazo. 

Quantos trabalhadores têm 
em lay-off? 
Tivemos, no início, 2.300. 

Nesta altura, temos à volta de 
1.500 ou 1.600 trabalhadores. 

O que vai acontecer quando 
esse lay-off terminar? 
Vamos ver como é que o setor 

evolui. No grupo Pestana, se esti-
véssemos numa altura normal, es-
távamos a trabalhar com 3.400 ou 
a500 pessoas. Por isso é que o de-
semprego está como está. Estas 
pessoas que contam trabalhar du-
rante a época alta do turismo, este 
ano não foram contratadas. 

O que devia ainda ser feito? 
O prolongamento do lay-off 

simplificado é o que o setorpreci-
sa E não é até setembro. O proble-
ma é que o turismo português aca-
ba e, se o turismo internacional 
não tiver vindo, a partir de outu-
bro estamos vazios e temos, nova-
mente, de encerrar unidades. 

É preciso Iay-off até 2021? 
Para o setor do turismo, o lay-

-offsimplificado deveria ir até fe-

  

vereiro ou março do próximo ano. 

A banca portou-se bem? 
Connosco, sim. Esta crise é 

muito diferente da anterior. Esta 
encontrou a banca com liquidez e 
a querer emprestar, pelo menos às 
que considera não ter risco. Por 
isso, abanca, em relação a nós, tem 
tido um comportamento muitís-
simo positivo, com novas linhas de 
crédito e, se nós quiséssemos, com 
as moratórias, que, nalguns ban-
cos, foram feitas antes de a mora-
tória do Governo ter saído. 

E o Estado, em matéria de 
impostos, também se portou 
bem? 
Também fez moratórias e fez a 

questão do pagamento especial 
por conta, que foi positivo. As ta-
xas de imposto continuaram, mas 
também não vale a pena mexer no 
IRC, porque não vai haver IRC. No 
turismo, não acredito que alguma 
empresa vá ter lucros este ana Em 
termos do imposto sobre o traba-

  

lho, não há dúvida de que há um fa-
tor importante, que é a TSU [taxa 
social única]. A redução, poi cau-
sa dolay-off, tem um impacto gran-
de na tesouraria das empresas. 

O que mais deverá ser feito? 
Em termos de impostos, a 

questão de financiarmos a Segu-
rança Social à conta do trabalho é 
errada. Estamos a onerar muito 
quem cria trabalho. As empresas 
podem colaborar numa parte, mas 
não nos 23,75%. O financiamento 
da Segurança Social devia vir de 
outros impostos, nomeadamente 
dos que têm a ver com o consumo. 
Hoje, quem cria trabalho é quem 
está a financiar a Segurança Social. 

Seria uma medida para to-
mar proximamente? 
Agora que estamos a reequa-

cionar o país, na estratégia de mé-
dio e longo prazo, era uma medi-
da positiva repensarmos como é 
que desoneramos as empresas 
que criam postos de trabalho. • 
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CONVERSA CAPITAL 

JOSÉ THEOTÓNIO *RESIDENTE EXECUTIVO DO GRUPO PESTANA 

"A TAP tem os aviões no chão. 
Não está a servir o turismo" 
A pandemia levou a que o aeroporto do Montijo deixasse de ser 
"urgentíssimo" e José Theotónio não acredita que os prazos 
sejam cumpridos. A isto, junta-se a falta de serviço da TAP, alerta. 

RAFAELA BURD RELVAS 
rafaelarelvas®negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 
JOÃO MIGUEL RODRIGUES 
Fotografia 

O
presidente executivo 
do grupo Pestana, José 
Theotónio, diz estar 
preocupado com o fac-

to de a TAP não estar a "trazer flu-
xos turísticos para Portugal" e re-
conhece que, hoje, as "low cose' são 
"fundamentais" para o turismo na-
cional, sobretudo numa altura em 
que o setor tenta recuperar dos me-
ses de receita zero. A grande espe-
rança, agora, é que Portugal saia da 
"lista negra" de vários dos seus 
mercados emissores, em particu-
lar o Reino Unido, para que o setor 
do turismo possa recuperar parte 
das perdas em setembro e outubro. 
Mesmo assim, admite o gestor, a 
retoma não será imediata. 

O ministro das Infraestrutu-

 

ras, Pedro Nuno Santos, já 
admitiu que equaciona alte-

 

rar a lei para dar seguimento 
à construção do aeroporto do 
Montijo. E defensor de que se 
faça isso para acelerar a 
construção deste aeroporto? 
O aeroporto de Lisboa era o 

grande entrave ao crescimento do 
turismo em Portugal. E não só do 
turismo, porque o aeroporto é 
uma infraestrutura que impacta 
todas as outras atividades. Para 
quem tinha de viajar no verão de 
2019 ou no verão de 2018,0 aero-
porto era uni pandemónio: voos 
completamente atrasados, filas 
para todo o lado, um serviço pés-
simo. O novo aeroporto era urgen-
tíssimo. Uma das coisas que esta 
pandemia trouxe é que o aeropor-
to deixou de ser urgentíssimo. 
Mas um aeroporto demora cinco 
anos até estar pronto. Portanto, é  

reiro, era nessa altura que a deci-
são deveria ter sido tomada Aver-
dade é que foi aprovada, houve 
muitas aprovações, mas não há 
uma única máquina no terreno. E 
os cinco anos são a partir do mo-
mento em que haja a primeira má-
quina montada, em que haja o es-
taleiro a ser montado. É altura, 
nesta fase, de avançarmos com o 
novo aeroporto. 

Relativamente à TAP, preo-
cupa-o a reestrutu ração que 
possa estar a caminho? 
O que me preocupa muito é 

que estamos em agosto e os 100 
aviões que a TAP tem estão todos 
no chão. Isso é que me preocupa,  

porque não está a servir o turismo 
e não está a trazer fluxos turísticos 
para Portugal. Essa parte da rees-
truturação, enfim... Foi decidida e 
está decidido que o dinheiro vai 
entrar. Mas a verdade é que os 
aviões continuam no chão. Para 
nós, do setor do turismo, era mais 
importante ver os aviões a voar. 

Mas esse impasse na empre-
sa acaba por ter impacto na 
estratégia que seria levada a 
cabo para ter aviões no ar. 
Sim, isso acontece quando há 

uma indefinição em termos de 
quem é a gestão, quem manda ou 
o que fazemos se há falta de di-

 

nheiro. A TAP tinha níveis sala-

 

r  

11 

um projeto de que não se deve de-
sistir, é um projeto que deve come-
çar agora, que ganhámos tempo 
para o fazer e para o fazer em con-
dições. 

Ainda é possível cumprir os 
prazos que tinham sido pro-
metidos? 
Penso que não. Havia um "ti-

ming", que era em janeiro e feve-

 

"Para o turismo, o importante é 
pôr os aviões a voar e começar 
a conquistar mercados." 

"As `low cost' são parceiros 
fundamentais para a retoma 
do setor do turismo." 
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riais mais elevados, tinha tam-
bém prejuízos acumulados e 
não devia ter tantas disponibili-
dades. Ter estado estes dois ou 
três meses parada teve impacto 
na tesouraria. Mas, para o setor 
do turismo, o importante era pôr 
os aviões avoare começar a con-
quistar mercados e a trazer flu-
xos turísticos. 

E as "Iow cost" servem esse 
objetivo? 
As "low cost" são fundamen-

tais no setor do turismo. Não são 
o turismo do pé-descalço, ou o 
turismo que vai para os hostels 
ou para o barato. As "low cose' 
vieram influenciar e aumentar 
muito os fluxos turísticos, por-
que conseguem fazer a ligação 
ponto a ponto de várias cidades 
secundárias europeias com des-
tinos turísticos. Alguém que an-
tes estava em Nantes e queria ir 
ao Porto, tinha de viajar de Nan-
tes para Paris, de Paris para Lis-
boa e de Lisboa para o Porto. 
Agora não. As "low cosi" são fun-
damentais nesse sentido e são 
parceiros fundamentais para 
esta retoma. 

Nesta altura, seria mais 
sensato passar uma men-
sagem de Portugal como 
um destino preferencial 
para determinado tipo de 
turismo, como o turismo da 
natureza, ou com base na 
segurança? 
Já fazemos isso. A iniciati-

va privada, até em conjunto 
com o Turismo de Portugal, 
tem feito várias campanhas 
junto dos mercados emissores. 
Hoje, a grande base é a segu-
rança e a confiança. Considero 
que destinos como o Algarve, a 
Madeira e mesmo o Porto são 
destinos que, se bem comuni-
cados, conseguiremos transmi-

  

tir aos europeus que são dos 
mais seguros. 

É preciso centrar melhor a 
mensagem? 
Sim, centrar melhor a men-

sagem junto dos mercados e dos 
decisores destes destinos. Nas 
conversações que temos com os 
nossos parceiros - operadores 
turísticos e transportadores aé-
reos -, quer o Algarve, quer a 
Madeira, eram dos destinos que 
estavam na linha da frente, os 
destinos principais para, na re-
toma da atividade, serem privi-
legiados. Depois de estas notí-
cias terem surgido, de Portugal 
ter ficado de fora dos corredores 
aéreos, esses fluxos foram des-
viados para as Baleares e para 
outros destinos espanhóis e al-
guns italianos. 

E, com isso, perdeu-se o ve-
rão? 
Julho nunca seria um gran-

de mês, mas permitiria que agos-
to já fosse um Inês a operar a 
50% ou 60% em relação aos re-
sultados do ano passado. Isso já 
seria uma grande ajuda para 
passarmos o ano. 

Mesmo que, nesta altura, 
Portugal saia das listas ver-
melhas ou laranjas de al-
guns destinos, não chega a 
tempo? 
O impacto é em setembro. 

Mas setembro e outubro são 
muito importantes para o mer-
cado inglês, que viaja muito nes-
sa altura. Aliás, viaja mais nessa 
altura do que em agosto. Portan-
to, se conseguirmos acabar com 
a quarentena no regresso ao Rei-
no Unido, conseguimos, pelo 
menos, que haja uma oportuni-
dade de, nos meses de setembro 
e outubro, termos uma retoma 
da atividade. •  

Se não houver uma retoma da 
atividade turística a partir de 
setembro, o maior grupo hote-
lefro do país admite que encer-
ra 2020 com prejuízos. 

Se conseguirem cobrir os 
custos, já é bom? 
É. No ano passado, tive-

mos 180 milhões de euros de 
EBITDA. O nosso objetivo, 
este ano, é chegar a zero. 

E espera conseguir? 
É um grande objetivo. 

Com as perspetivas que exis-
tem, não conseguiremos che-
gar ao "break even". Se as coi-
sas melhorarem algures por 
setembro, talvez. 

Pelo caminho, algumas 
empresas vão encerrar? 
Penso que sim. As empre-

sas que não tiveram estes três 
anos, porque chegaram há me-
nos tempo, ou as empresas que 
distribuíram resultados, vão 
ter muito mais dificuldade 
para suportar esta crise. 

Isso é uma oportunidade 
para comprarem? 
E uma oportunidade para 

ogrupo Pestana e para o turis-
mo português, porque um dos 
problemas do turismo nacio-
nal é que é muito fragmenta-
do. Pode ser uma oportunida-
de para haver consolidação. 

Estão compradores? 
Agora não. A consolidação 

pode dar-se, mas não no curto 
prazo. Depois da crise de 
2008, há um período em que 
as empresas não suportam os 
custos e vão parar ao sistema 
financeiro e o sistema financei-
ro vai arranjar uma solução. 
Arranjou uma solução com os 
fimdos de reestruturação. 

Os fundos continuam a in-
vestir em Portugal? 
Começa a haver fundos a 

vir para Portugal, para ver se 
há oportunidades. Vêm mui-
to numa expectativa de con-
seguirem comprar barato. 

Já foi abordado? 
Todos os meses. 

Não está interessado? 
Depende de como são fei-

tas as propostas, se são feitas 
em parceria. Vender unidades, 
nesta fase, não é boa política. 

Admite fechar unidades? 
Há algumas unidades que 

não abriram este ano e nem 
sequer para o ano [deverão 
abrir], só daqui a dois anos é 
que voltarão a abrir. 

Haverá despedimentos? 
Vamos tentar evitar isso. 

Mas não renovam os con-
tratos que terminam. 
Não são renovados, até 

porque qual era a justificação 
para esses contratos? Era um 
aumento da procura. Temos 
os hotéis fechados, não temos 
sequer motivo legal para reno-
var contratos. Com os quatro 
meses da pandemia, foram os 
colaboradores que acabaram 
por sair. Cerca de 200 pessoas 
já se foram embora. • 

Respostas 
rápidas 

CR STfANO RONALDO 

Além de ser um grande futebo-
lista, o melhor de todos, é sócio 
do Grupo Pestana numa das nos-
sas submarcas, o Pestana CR7. 

MADEIRA 

É a região que conseguiu gerir 
melhor toda esta pandemia. É 
uma pena hoje não conseguir ca-
pitalizar isso em termos dos flu-
xos turísticos. 

GOLFE 

Uma boa surpresa. Não há mui-
tos estrangeiros, mas há residen-
tes em Portugal. 

COVID 

Quem está na gestão empresa-
rial sabe que tem de viver com a 
incerteza. Mas, por muito que es-
tejamos preparados para viver 
com a incerteza, há sempre sur-
presas que são maiores do que 
alguma vez pensámos. Foi isso 
que a covid provocou. 

RACISMO 

É um fenómeno que temos de 
combater sem desculpas. 

DONALD TRUMP 

A covid pode ter efeitos secundá-
rios que não sejam só negativos 
e um deles é se [Trump] perder 
as eleições. 

MÁRIO CENTENO 

Foi uni bom ministro das Finan-
ças. Não sei se era a altura certa 
para se abandonar uma pasta 
tão importante quando estamos 
no meio de um flagelo grande em 
termos económicos para o país. 

PORTUGAL 

É o país melhor para viver e tem 
agora uma oportunidade, com o 
quadro comunitário aprovado. 

"Uma das coisas que esta 
pandemia trouxe é que 
o aeroporto deixou 
de ser urgentíssimo." 

"É a altura de avançarmos 
com o novo aeroporto". 

"Com a perspetiva 
que existe, 
não chegamos 
ao 'break even"' 
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CONVERSA CAPITAL JOSÉ THEOTÓNIO 

Recuperação do 
turismo vai demorar 
três a cinco anos 
A TAP não está 
a servir o setor, 
diz o CEO do 
Grupo Pestana. 

investidor privado 

Um plano 
para a 
reforma que 
se ajusta 
à sua idade 

Houve falhas 
na forma como 
comunicámos 
na covid-19. 

 

Crédito 

BCE avisa 
os bancos 

I que Euribor 
1 pode acabar 
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OS MAIS 
PODEROSOS 
2020 

OSOS 4 a 11 

   

O super juiz Carlos 
Alexandre tem em 
mãos os processos 
da EDP, de Tancos e o 
de Isabel dos Santos. 

  

*AO 
Humberto Pedrosa 
foi parte da solução 
para salvar a TAP. 
Um patriota, disse 
dele o Governo. 
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Empresas às escuras sobre 
TSU do subsídio de férias 
As empresas que pagarem o subsídio de férias durante o lay-ott ficam, ou não, isentas de taxa social única? 
Os advogados dividem-se, a CCP queixa-se de interpretações diferentes e o Governo não esclarece. 
ECONOMIA 18 e 19 

SÉRIE 5 I )IAS 
O CONTROVERSO NOVO BANCO 

Da venda 
difícil aos 
contratos 
polémicos 
O Novo Banco nasceu há 
seis anos e desde então 
tem estado sempre 
no centro da polémica. 
EMPRESAS 20  e 21 

Energia 
Hidrogénio 
capta menos 
de 1% da ajuda 
europeia 
a Portugal 

MERCADOS 24 e 25 
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CARTAS AO DIRECTOR
 

O desemprego, o IEFP  
e o plano Costa Silva 

Leio no PÚBLICO que há 406.665 

desempregados inscritos no IEFP. 

Portugal vai receber da União 

Europeia dezenas de milhares de 

milhões de euros, e o consultor 

Costa Silva propõe entre outros 

objectivos da recuperação 

económica, a reindustrialização do 

país, a construção de 

infra-estruturas e a digitalização... 

Conheço pouco da formação 

pro ssional feita pelo IEFP. Sei que 

faz umas formações de alguns 

meses para diminuir na estatística 

o número de desempregados e que 

tem formadores em situação 

precária. Será que o IEFP será 

objecto de um projecto que forme 

os seus trabalhadores 

desempregados no âmbito do 

plano de Costa Silva ou de um 

outro qualquer plano seleccionado 

pelo Governo? Infra-estruturas? 

Hoje em Portugal não há 

engenheiros civis, não há 

mestres-de-obras, operários 

especializados na construção civil. 

Como construir uma ferrovia com 

mão-de-obra portuguesa? Senhor 

primeiro-ministro, senhor 

consultor: 406 mil desempregados 

aguardam pela concretização do 

vosso plano, nem que seja entre 

2021 e 2030 para conseguirem 

emprego numa metalomecânica 

automatizada com a colaboração 

entre o IEFP e o empresariado, ou 

numa empresa de distribuição a 

caminho da digitalização. 

José Raimundo Almeida, Santo 

António dos Cavaleiros
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