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COMBOIOS! UGT PEDE FISCALIZAÇÃO 

A pesar de o ministro das Infraestruturas 
e da Habitação, Pedro Nuno Santos, 

garantir que a ocupação dos transportes pú-
blicos está abaixo dos dois terços, a UGT 
exigiu ontem mais fiscalização e defendeu o 
"desdobramento" do transporte ferroviário 
com o modo rodoviário na linha de Sintra. 

 

EFEITOS DA 
COVID 
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SAÚDE 

Mais 3281 mortos durante 
PORTUGAL  °Aumento de 11 por cento na mortalidade entre março e o final de junho DADOS O  Covid-19 só explica metade do 

BERNARDO ESTEVES 

D
esde o primeiro morto 
por Covid-19, a 16 de 
março, até ao dia 30 de 

junho, morreram em Portugal 
um total de 34 257 pessoas de 
várias causas, segundo os da-
dos disponibilizados pela Dire-
ção -Geral da Saúde no site do 
Sistema de Informação dos 
Certificados de Óbito (BICO). 

As contas feitas pelo Correio 
da Manhã indicam que houve 
um aumento de 3281 mortos em 
relação ao mesmo período de 
2019, numa subida de 11 por 
cento. Tendo em conta que o 
número de mortos por Covid-
-19 reportado pela DGS neste 
período foi de 1576, verifica-se 
que a mortalidade provocada 
pelo novo coronavírus explica 
apenas 48 por cento do acrésci-
mo no número de óbitos. 

Os restantes 1705 mortos te-
rão tido origem noutras causas. 
A pandemia provocou uma re-
dução na atividade assistencial 
dos hospitais, o que terá levado 
a um aumento de mortos por 
outras doenças. Entre janeiro 
e maio os hospitais realizaram 
menos 85 mil cirurgias e 902 
mil consultas, segundo núme-
ros avançados ontem pela mi-

  

nistra Marta Temido na Co-
missão Parlamentar de Saúde. 

Mas as autoridades de saúde 
continuam sem explicar o au-
mento da mortalidade extra-
-Covid. A ministra afirmou 
ontem no Parlamento que en-
tre 23 e 30 de maio houve um 
"pico de calor" em que "a 
mortalidade em geral subiu". 
Mas apesar de nessa semana ter 
havido mais 367 mortos, os 
maiores aumentos da mortali-
dade ocorreram em março e 
abril, e esses a Marta Temido 
não explicou. 

AUTORIDADES CONTINUAM 
SEM EXPLICAR CAUSA DOS 
MORTOS EXTRA-COVID 

A ministra admitiu também 
que entre 24 de março e 13 de 
abril os óbitos estiveram "aci-
ma da linha de base". Marta 
Temido afirmou que houve um 
excesso de mortalidade de 
2973 óbitos, entre 18 de março 
e 21 de junho, mais 9% face a 
2019. Um número abaixo do 
apurado pelo CM, que também 
contou com a última semana 
de junho. • 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 
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IPO regista mais 
de uma centena 
de casos positivos 
13 No Instituto Português 
de Oncologia (IPO) já fo-
ram identificados 110 casos 
de Covid-19. Destes, 33 
doentes são profissionais 
de saúde. Há outros 43 fun-
cionários de quarentena. 
Para conter o surto no IPO, 
a DGS está a testar cerca de 
160 pessoas por dia. e 

IPO em Lisboa está a braços 
com um surto da doença 

Ministra da Saúde 
pede menos 
"má-língua" 
0 A ministra Marta Temido 
defendeu que o seu Minis-
tério não se pode deixar 
capturar pela "crítica fácil" 
e pela "má-língua", mas 
não comentou as palavras 
de Fernando Medina, au-
tarca de Lisboa, que culpou 
as "más chefias" pelo au-
mento de casos na região. * 
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O Remdesivir é produzido pela empresa norte-americana Gilead  0 Trata-
mento com o fármaco aprovado custa dois mil euros por doente 

Portugal com stock 
de remdesivir para 
tratar doentes 

§1. 

Lar ia registou seis vitimas mortais 

LAR EM REGUENGOS 
CONTA SEIS MORTES 
13 Uma fundonária do lar de 
Reguengos de Monsaraz, de 
40 anos, é a sexta vítima mor-
tal do foco de Covid-19 na ins-
tituição. Morreu ontem no 
Hospital de Évora. • 

ALCABIDECHE TEM UM 
FOCO COM SEIS CASOS 
Ell  Quatro utentes e dois fun-
cionários do lar de São Vicen-
te, do centro paroquial de Al-
cabidec.he (Cascais), testaram 
positivo à Covid-19, avançou 
fonte da Câmara de Cascais. • 

POLÉMICA I MEDIRA REITERA CRÍTICAS 

ri  presidente da Câmara de Lisboa, Fernan-

 

do Medina (PS), diz que as "más chefias" a 
que se referiu são as autoridades regionais de 
saúde e não a Direção-Geral da Saúde nem o 
Ministério da Saúde. O autarca reiterou estas 
criticas em entrevista ao podcast do PS 'Polí-
tica com Palavras'.  

AÇORES I CRIANÇA INFETADA 

OS AÇORES DIAGNOSTICARAM 

UM CASO POSITIVO DE COVID-19 

EM SÃO MIGUEL: UMA CRIANÇA 

DE 10 ANOS, NÃO RESIDENTE NA 

REGIÃO, QUE DESEMBARCOU 

PROVENIENTE DO CONTINENTE. 

CALDAS DA RAINHA 1 TERMAS COM REGRAS 

igienização das mãos, uso obrigatório de • 
n. máscara, medição de temperatura, tapete de-
sinfetante e redução de utentes são algumas medi-
das que passam a fazer parte do quotidiano do 
Hospital Termal das Caldas da Rainha, que reabriu 
ontem, depois das consultas e tratamentos terem 
sido suspensos devido à pandemia de Covid-19. 

PORMENORES 

Transportes em Lisboa 
A ministra da Saúde afirmou on-
tem que os transportes públicos 
não estão associados a nenhum 
dos novos casos de infeção na 
região de Lisbóa e Vale do Tejo. 
Entretanto, a Area Metropolita-
na de Lisboa conta desde ontem 
com mais 4000 viagens de auto-
carros. 

Médicos acusam 
O Sindicato Independente dos 
Médicos acusa a Administra-
ção Regional de Saúde do Alen-
tejo de "prepotência e ilegali-
dade" por querer alocar médi-
cose enfermeiros do distrito 
de Evora ao lar de Reguengos 
de Monsaraz, onde surgiu foco 
de Covid. 

Vírus em Vila do Conde 
Várias operárias da fábrica de 
conservas da Gencoal, em Caxi-
nas, Vila do Conde, foram dia-
gnosticadas com Covid-19. 

Surtos inevitáveis 
O diretor-geral da Organização 
Mundial de Saúde disse ontem 
que os surtos locais são "inevi-
táveis" com o desconfinamento. 
Tedros Ghebreyesus acredita 
que os países que têm a funcio-
nar sistemas robustos de res-
posta "devem conseguir conter 
estes surtos". 

Costa compreende 
"frustração" 

13 O primeiro-ministro disse 
compreender "a frustração" 
de Fernando Medina e garan-
tiu que os meios estão a ser re-
forçados: "A política de testar 
é fundamental para identifi-
car as pessoas que estão assin-
tomáticas, aquelas que estão 
sãs e aquelas que não estão." a  

13  A Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de 
Saúde (Infarmed) esclareceu 
ontem que Portugal tem stock 
disponível e reserva para uso 
imediato do medicamento 
remdesivir, eficaz no trata-
mento à doença Covid-19. Esta 
garantia surge na sequência da 
comprada maior parte do stock 
mundial do remédio por parte 
dos Estados Unidos da América. 

O Infarmed garantiu que "este 
medicamento esteve sempre 
disponível em Portugal", sendo 
que "todos os pedidos de acesso 
ao medicamento pelos hospitais 
nacionais foram concedidos". 
Entretanto, a secretária de Es-
tado da Saúde, Jamila Madeira, 
adiantou que o Infarmed já con-
tactou a empresa Gilead para  

perceber se as necessidades do 
medicamento para os pacientes 
portugueses estão asseguradas. 
O laboratório antecipa que não 
venha a existir qualquer cons-
trangimento no acesso ao trata-
mento por parte dos doentes 
portugueses. Entretanto, a Co-

 

GOVERNO DISCUTE COM 
EMPRESA COMPRA DE 
ANTIVIRAL PARA COVID-19 

missão Europeia já anunciou 
que está a negociar com a em-
presa a compra e reserva do 
medicamento. O recurso ao 
remdesivir representa Muçus-
to de cerca de dois mil euros 
para o tratamento de cada 
doente (mais informação na 
pág. 32). e 

pandemia 
acréscimo de óbitos, segundo dados da DGS 
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ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Meio salário extra 
e mais férias no SNS 
BÓNUS ®Profissionais de saúde envolvidos na luta contra a Covid-19 vão ter prémio de desempenho 
UNANIMIDADE °Parlamento aprovou proposta do PSD de alteração ao Orçamento Suplementar 
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Trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde vão ser compensados, ainda este ano, pelo esforço no combate à pandemia do novo coronavirus 
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FUNÇÃO PÚBLICA 1 PRÉMIOS 
A FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
QUER QUE OS FUNCIONÁRIOS 
QUE ASSEGURAM SERVIÇOS 
ESSENCIAIS TAMBÉM SEJAM 
PREMIADOS. 

PSD 1 DEMISSÃO DE TEMIDO 
dr% vice-presidente do PSD, David 

Justino, disse ontem na TSF que a 
ministra da Saúde, Marta Temido, "não 
tem condições para continuar no car-
go", tendo em conta a "desorientação" e 
"falta de sintonia entre os vários res-
ponsáveis da área que tutela". 

   

 
 

 

CDS 1 CHAMA MEDINA 
O CDS VAI CHAMAR AO 
PARLAMENTO O PRESIDENTE 
DA ÁREA METROPOLITANA 
DE LISBOA, FERNANDO MEDINA, 
CRITICANDO O DESCONTROLO 
NA COORDENAÇÃO POLÍTICA. 
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SALOMÉ PINTO 

O
s profissionais do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) 
que estiveram envolvi-

dos diretamente na luta contra 
a pandemia de Covid -19 vão re - 
ceber ainda este ano um bónus, 
"pago urna única vez", corres-
pondente a metade do salário -
-base (bruto), segundo a pro-
posta do PSD de alteração ao 
Orçamento Suplementar apro-
vada ontem por unanimidade. 

"Durante o ano de 2020, o Go-
verno atribui a todos os profis-
sionais cio SNS que, na vigência 
do estado de emergência e suas  

renovações (...) tenham prati-
cado, nesse período, de forma 
continuada e relevante, atos di-
retamente relacionados com a 
pessoa de suspeitos e de doentes 
infetados por Covid -19, um 

VOTAÇÃC FINAL GLOBAL 
MARCADA PARA A SESSÃO 
PLENÁRIA DE AMANHÃ 

prémio de desempenho, pago 
uma única vez, correspondente 
ao valor equivalente a 50%, da 
remuneração-base mensal", 
determina a proposta. 

Em simultâneo, foi aprovada  

outra medida, também propos-
ta pelo PSD, que dá aos profis-
sionais de saúde um dia de férias 
por cada 80 horas de "trabalho 
normal" e um dia de férias por 
cada 48 horas de trabalho su-
plementar durante o "período 
em que se verificou a situação 
de calamidade pública que fun-
damentou a declaração do esta-
do de emergência". 

O Governo tem agora 30 dias 
para regulamentar estes pré-
mios, depois de publicado o Or-
çamento Suplementar. A vota-
ção final cia proposta de lei está 
marcada para amanhã. 

As medidas aprovadas visam 
reconhecer o trabalho dos pro-
fissionais de saúde mas não 
convenceram a bastonária dà 
Ordem dos Enfermeiros. Em 
declarações à TSF, Ana Rita Ca-

 

ENFERMEIROS DOS LARES 
QUE FORAM INFETADOS 
QUEREM O MESMO PRÉMIO 

vaco disse que gostaria de saber 
"o que vão dar aos enfermeiros 
que ficaram infetados quando 
foram auxiliar nos lares". "Es-
ses não vão receber o prémio?", 
atirou a bastonária. • 

I 

Catarina Martins lidera o Bloco 

Baixa por Covid-19 
paga a 100% 
t Os doentes infetados por 
Covid-19 vão passar a receber 
o subsídio de doença a 100"/0, 
segundo a proposta do BE 
aprovada ontem. Até agora, 
estava previsto o pagamento 
entre 55% (até 30 dias de bai-
xa) e 75% (mais de um ano) da 
remuneração de referência. • 

ACESSO AO SUBSÍDIO 
DE DESEMPREGO 
13 Para aceder ao subsídio de 
desemprego basta apresentar 
seis meses de descontos, em 
vez de12, no ano imediata-
mente anterior àdata de de-
semprego. A proposta do PSD, 
aprovada ontem, reduz o pra-
zo de garantia exigido para ace-
der a este apoioparametade. • 

PORMENORES 

Reforço da vigilância 
O Parlamento aprovou por una-
nimidade uma proposta do PAN 
para reforço da rede de vigilân-
cia epidemiológica nacional em 
estreita colaboração com os 
serviços de saúde locais. 

Mais contratações 
O Governo vai abrir um concur-
so no prazo de três dias para 
contratar mais profissionais de 
saúde, segundo a proposta do 
PCP aprovada no Parlamento. 

Reforço de camas 
Foi aprovada a proposta do PCP 
que reforça o número de camas 
de Cuidados Intensivos em mais 
950 até setembro e mais 800 
para doentes agudos até ao fi-
nal deste ano. 
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Comissão parlamentar de finanças deu ontem luz verde à proposta dos sociais-democratas durante a votação na especialidade do Orçamento Suplementar 

CFP preocupado 
com otimismo 
do Governo 
13 O Conselho das Finanças 
Públicas (CFP) está preocupa-
do com as previsões do Go-
verno, segundo a análise da 
revisão ao Orçamento do Es-
tado para 2020 divulgada on-
tem. Além de identificar "ris-
cos orçamentais considerá-
veis", a entidade liderada por 
Nazaré Costa Cabral conside-
ra que as previsões são "oti-
mistas", principalmente no 
consumo privado e na receita 
fiscal do Estado, alertando 
não ser "prudente" o cenário 
macro em que assentam as 
projeções do Governo.. 

Nazaré Costa Cabral 

Sócios-gerentes terão 
apoio até 1905 £/mês 
CONSENSO 0  PSD chega a acordo com PS e apresenta a proposta original depois do veto de Marcelo 
MEDIDA 0  Subsídio com efeitos retroativos a 13 de março dá direito a pelo menos um salário mínimo 

SALOMÉ PINTO 

s sócios-gerentes das mi - 
cro, pequenas e médias 
empresas e os empresá-

rios em nome individual vão fi-
nalmente poder receber um 
apoio mensal extraordinário, 
entre 635 euros (salário mínimo 
nacional) e 1905 euros, para 
compensar as 
v_erdas de 
rendimento 
resultantes da 
quebra ou pa 
ragem total da atividade provo -
cada pela pandemia de Covid - 
-19. A proposta de alteração ao 
Orçamento Suplementar, 
apresentada pelo PSD, foi agro - 
varia ontem na especialidade 
elo Parlamento sem votos 
contra. O PS, que tinha chum-
bado a medida anteriormen -  

te, decidiu-se agora pela abs-
tenção. 

O acordo como PS só foi possí - 
vel porque o PSD decidiu, à III( i - 
ma da hora, alterar a sua pro-
posta. Inicialmente, o partido li --
derado por Rui Rio tencionava 
voltar a apresentar a medida que 
já tinha sido chumbada pelos 

socialistas e 
vetada pelo 
Presidente da 
República, 
Marcelo Re-

belo de Sousa. Neste caso, o sul) 
sídio não teria um limite máxi -
mo, apenas um limiar mínimo 
equivalente a 1 IAS (438,81 eu -
Tos! mês). Para além disso, o re 
gime era muito mais abrangen -
te, incluindo também os traba-
lhadores a recibos verdes. 

Ao contrário do Bloco, PCP e  

PORMENORES 

Subsídio extra de 438,81C 
Foi aprovada uma proposta do 
PS que atribui um apoio, de 
438,81€/mês, a pagar entre ju-
lho e dezembro, a trabalhadores 
sem proteção social. 

Contrapartida 
Para o trabalhador beneficiar 
deste apoio terá de começar a 
descontar para a Segurança 
Social durante pelo menos 30 
meses após o fim do subsídio. 

Universo 
O apoio destina-se a trabalha-
dores por conta de outrem e in-
dependentes em cessação, re-
dução ou quebra de pelo menos 
40% dos serviços prestados. 

PEV, que reapresentaram a me-
dida vetada por Marcelo, o PSD 
decidiu regressar à sua propos-
ta original, "mas mantivemos o 
essencial", afirmou ao Correio 
da Manhã o deputado cio PSD 
Afonso Oliveira. "É da mais ele-
mentar justiça que os sócios - 
-gerentes, que também des-
contaram para a Segurança So-
cial, possam ter um apoio, mas 
com limites, um tecto máximo e 
um mínimo", sustentou o par -
lamentar social-democrata. 
• Este novo apoio, com efeitos 
retroativos a 13 de março, vai 
depender das contribuições 
efetuadas, com escalões idênti-
cos aos dos trabalhadores inde-
pendentes, mas terá limites 
mais altos, já que o valor a atri --
buir aos recibos verdes oscila 
entre 219,4 e 635 euros. 

Suspensão da renda 
fixa nos centros 
comerciais até 2021 
I3 O Parlamento aprovou on-
tem a proposta do PCP que 
suspende até 31 de março de 
2021 a componente fixa das 
rendas a pagar pelos lojistas 
aos centros comerciais. Os lo-
jistas só terão de pagar a parte 
variável, calculada sobre as 
vendas. As rendas dos sho-
ppings, que fecharam durante 
o estado de emergência e que 
agora estão com afluência re-
duzida, têm gerado polénúca. 
entre proprietários e lojistas.. 

Rendas de shoppings dão polémica 

RECIBOS VERDES  FICAM 
DE FORA DESTE NOVO 
REGIME EXTRAORDINÁRIO 
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46% 
- Sm 54% 
Faca 
á.. 

ECONOMIA Governo 
faz bem em 
nacionalizar a TAP? 

VOTO ON-LINE Responda sim ou não na 
página principal do sito do Correio 
da Manhã (WWW.CMJORNAL.PT) 
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COIMBRA 

f 

Caravana do protesto saiu do Hospital dos Covões para o centro da cidade 

Protestam contra perda 
de serviços nos Covões 
e  Centenas de pessoas partici-
param ontem em Coimbra 
numa caravana solidária de 
protesto contra o esvaziamento 
de serviços previstos para o 
Hospital dos Covões. 

O protesto começou às18h00 
à entrada do hospital, tendo o 
cortejo seguido até à praça da 
Canção, no centro da cidade. 
Carlos Cortes, da Secção Regio-

  

nal do Centro da Ordem dos 
Médicos, marcou presença no 
protesto e insurgiu-se contra a 
perda de serviços num hospital 
"que não só é muito importante 
para a região de COhnbra mas 
para todo o Centro do País". 
A ministra da Saúde, Marta Te-
mido, garantiu ontem que "não 
há decisão política" para des-
mantelar o hospital. e 1.0. 
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da TAP, a Azul receberá da TAP, 
em capital e juros, 189 milhões 
de euros. Daí a recusa cia Azul em 
converter esse empréstimo 
obrigacionista em ações daTAP, 
no âmbito da ajuda do E$tado à 
TAP até 1,2 mil milhões de euros, 
como pretendiaoGoverno. 

BANCOS CREDORES 
FICARAM SATISFEITOS 
COM A NACIONALIZAÇÃO 

Dada a crise no setor, a nacio-
nalização cia TAP deixou os ban-
cos credores descansados, por 
terem a garantia clo Estado de 
que os créditos serão pagos. • 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI 

CGD TEM MENOS DE 
123 MILHÕES NA TAP 
13 A Caixa Geral de Depósitos 
(CGD) não é o maior credor da 
TAP, e tem no seu balanço 
atualmente menos de 123 mi-
lhões de euros de emprésti-
mos ã transportadora • 

NACIONALIZAÇÃO SOBE 
DÍVIDA PÚBLICA 
I3 A nacionalização da TAP já 
está contemplada na subida 
da dívida pública projetada 
para o final de 2020, que atin-
girá os 134,4%. do Produto In-
temo 13ruto (P113). • 

CRISE SETOR DA AVIAÇÃO 

ECONOMIA 

• 

t. 

David Neeleman e Humberto Pedrosa são sócios na Atlantic Gateway, empresa que detém 45% do capital social da companhia aérea de bandeira nacional 

SAIBA MAIS 

120 
milhões de euros foi o total do 
empréstimo obrigacionista 
tido pela TAP a 15 de março de 
2016 e que termina a 15 de junho 
de 2026, e subscrito pela Azul e 
pela Parpública. 

Holding de Pedrosa 
Os interesses de Humberto Pe-
drosa são representados na 
Atlantic Gateway SGPS através 
da HPGB SGPS, que tem um ca-
pital social de sete milhões de 
euros e que junta a si dois dos 
seus filhos como sócios. 

Alterações na Atlantic 
A Atlantic Gateway, que detém 
45% do capital da TAP, sofreu 
alterações em julho do ano pas-
sado, tendo a participação de 
Neeleman sido repartida entre a 
DGN Corporation e a Global Azu-
lair Projects. 

50 mil de capital social 
A Global Azulair Projects SGPS 
foi criada em maio de 2019 com 
um capital social de 50 mil euros 
e David Neeleman é o único ad-
ministrador. 

Orçamento Suplementar 
O Orçamento Suplementar ins-
creveu 946 milhões de euros 
para a TAP até ao final de 2020 
em contabilidade nacional, mas 
registou 1,2 mil milhões em con-
tabilidade pública. 

DGN processada 
A DGN Corporation, sociedade 
que tem uma participação na 
Atlantic Gateway, enfrenta um 
processo legal nos Estados Uni-
dos por práticas desleais. 

ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA/ 
/MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO 

O
Governo assina hoje em 
Conselho de Ministros o 
decreto de nacionaliza-

ção da TAP. As negociações do 
Governo com os acionistas 
privados da companhia aérea 
duraram até cerca das 19h00 
de ontem, sem que se tenha 
chegado a acordo com David 
Neeleman. Com a nacionaliza-
ção da TAP por decreto, como 
aconteceu no pós -25 de Abril, 
os acionistas privados da TAP 
poderão perder o capital inje - 
tado na companhia aérea atra-
vés de prestações acessórias, 
no valor de 224 milhões de eu - 
ros. 

Os termos em que o Estado irá 
nacionalizar a TAP serão defini-
dos e aprovados hoje em Con-
selho de Ministros. Mesmo as-
sim, segundo apurou o CM, a 
nacionalização da TAP deverá 
ser temporária, devido às regras 
da concorrência definidas pela 

EMPRÉSTIMO DÁ RETORNO 
EM JUROS DE 99 MILHÕES € 
À AZUL DE NEELEMAN • 

Comissão Europeia. O período 
indicativo existente é que a na-
cionalização da TAP não ultra-
passará um período de cinco 
anos, tempo considerado n.e 
cessário para ultrapassara crise 
provocada pela pandemia da  

Covid - 19 no setor da aviação. 
A principal causado insucesso 

das negociações do Governo 
com Neeleman terá sido a recu-
sa da Azul, da qual o empresário 
norte-americano é acionista, 
em aceitar a conversão em ca-
pital da TAP o empréstimo 
obrigacionista de 90 milhões de 
euros. Por este empréstimo, 
que tem unia taxa de juro de 
7,5% até 2026,,a Azul receberá 
juros no valor de 99 milhões de 
euros, segundo o relatório do 
Tribunal de Contas à reprivati - 
zação e recompra da TAP. 

Ou seja, no final do prazo de 10 
anos (de 2016 a 2026) do em-
préstimo e caso essas obrigações 
não sejam convertidas em ações 
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Covid-19. Medina esclarece que 
só criticou autoridades regionais 
Autarca de Lisboa 
atacou más chefias, 
mas garante que não 
se referia à DGS nem 
à ministra da Saúde 

O presidente da Câmara de Lis-
boa, Fernando Medina, deu uma 
entrevista ao podcast do PS "Polí-
tica com palavra" e esclareceu 
que as críticas que fez, na 7VI24, 
sobre "más chefias" na gestão 
da pandemia de covid-19 na zona 
de Lisboa e Vale do Tejo não 
incluíam a ministra da Saúde, 
Marta Temido, nem a Dire-
ção-Geral da Saúde a nível nacio-
nal. "Referia-me específica e cir-
cunscritamente às chefias de 
âmbito regional e à equipa que 
está hoje no terreno de âmbito 
regional", declarou o também 
socialista Fernando Medina. 

Em causa está a direção da 
Administração Regional de Saú-
de (ARS) de Lisboa e Vale do 
Tejo. E Medina insistiu que é 
preciso dar respostas na saúde 
pública em Lisboa. "Ou há capa-
cidade de demonstrar uma ação 
mais eficaz ou é necessária uma 
rápida adaptação das chefias e 
também da dimensão dos recur-
sos que estão ao dispor", argu-
mentou o autarca, numa entre-
vista feita antes de a ministra 
ter dito, segundo a Lusa, que o 
seu ministério não iria ceder à 
"má língua". O mais importan-
te é quebrar as cadeias de trans-
missão da covid-19. 

O primeiro-ministro, António  

Costa, também foi confrontado 
com as declarações de Medina 
na TVI24 e procurou colocar 
água na fervura, sem se atraves-
sar por ninguém nesta conten-
da. "O trabalho conjunto está a 
ser feito. Eu tenho acompanha-
do a frustração de muitos dos 
autarcas, mas também a vonta-
de de trabalharem em conjun-
to com o Governo e de apoia-
rem o Governo nas medidas que 
temos vindo a tomar em con-
junto com eles", explicou Costa 
numa conferência conjunta com 
oseu homólogo espanhol, Pedro 
Sánchez (ver pág. 10). 

Mas as declarações de Medi-
na na TV/24 já provocaram danos 
no PS. Carlos César, presidente 
socialista, avisou ontem que os 
autarcas "não são uma espécie 

Primeiro-ministro 
diz que 

compreende a 
frustração dos 

autarcas 

César avisa que 
autarcas não devem 

ser uma espécie 
de sindicatos 

de opinião 

de sindicatos de opinião". E dis-
se-o no programa Almoços Grá-
tis. na TSF - um sinal de que 
estas declarações tiveram impac-
to dentro do PS e mexeram com 
as várias sensibilidades inter-
nas no partido. 

No mesmo programa, o 
vice-presidente do PSD David 
Justino foi mais longe: "Há mui-
to tempo que a ministra da Saú-
de não reúne as condições para 
continuar no cargo". 

No Governo, a ordem é para 
contextualizar o trabalho que 
há pela frente, mas com avisos. 
O secretário de Estado dos Assun-
tos Parlamentares, Duarte Cor-
deiro, deu uma entrevista à Rádio 
Renascença em que pediu tem-
po para se verem resultados e 
disse que não há "balas de pra-
tas" para resolver os problemas: 
"As respostas que vão sendo 
encontradas têm de ter o seu 
tempo para poder apresentar 
os seus resultados. Não existem 
balas de prata para resolver um 
problema desta natureza", decla-
rou o governante, assegurando 
que o Governo ouviu as críticas 
de Medina. Duarte Cordeiro lem-
brou ainda que vai haver um 
reforço orçamental para a Área 
Metropolitana de Lisboa, para 
compensar as empresas rodo-
viárias e permitir maior capa-
cidade de resposta. "Esperamos 
que seja gerido de acordo com 
oque são as expetativas das pes-
soas", avisou. De realçar que a 
AML é presidida por Fernando 
Medina. C. R. 

1 

Firma 

Fernando Medina critica autoridades de Lisboa e Vale do Tejo MAFAI DA GOMES Página 11
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Parlamento encerrou ontem debate na especialidade do Orçamento Suplementar 

4". 

BRUNO GONCA1VES 

CRISTINA RITA 
cristina.rita@ionline.pt 

Afinal, não houve a chamada 
coligação negativa (a conjuga-
ção de votos à esquerda e à 
direita) para impor uma alte-
ração no Orçamento Suplemen-
tar à revelia do PS, o partido 
que sustenta o Governo, sobre 
os apoios aos sócios-gerentes. 
O diploma tinha sido devolvi-
do ao Parlamento por Belém e 
o PSD resolveu o problema (com 
um compasso de espera que 
passou dos dez minutos para 
uma hora). 

Os sociais-democratas entre-
garam uma proposta de última 
hora que impõe tetos no paga-
mento do layoff aos sócios-geren-

  

tes das micro, pequenas e médias 
empresas. 

Na prática, foi aprovado um 
apoio aos sócios-gerentes entre 
635 e 1905 euros, conforme a 
remuneração-base de incidên-
cia, e cai o critério de faturação 
(até 80 mil euros), aprovado em 
maio pelo Governo. Os 
sociais-democratas optaram por 
recuperar a sua proposta de há 
dois meses, que só incluía 
sócios-gerentes de micro e peque-
nas empresas e empresários em 
nome individual, deixando para 
trás trabalhadores independen-
tes, conforme pedia a esquerda 
parlamentar. O PS absteve-se e 
a proposta passou, ao contrário 
das restantes iniciativas sobre o 
mesmo tema. Os socialistas garan-

  

tiram, assim, uma solução a meio 
da ponte e evitaram uma coliga-
ção negativa. 

Por unanimidade, o PSD viu 
aprovada a sua proposta de majo-
ração de férias para os profissio-
nais de saúde que estão no com-
bate à covid-19. Assim, ficará con-
sagrado mais um dia de férias 
"por cada período de 80 horas de 
trabalho normal efetivamente 
prestadas no período em que se 
verificou a situação de calamida-
de pública que fundamentou a 
declaração do estado de emer-
gência". Também haverá um 
bónus de um dia "por cada perío-
do de 48 horas de trabalho suple-
mentar efetivamente prestadas 
no período em que se verificou a 
situação de calamidade pública  

que fundamentou a declaração 
do estado de emergência". Have-
rá ainda um prémio de desem-
penho. A proposta dos sociais-
democratas prevê a atribuição "a 
todos os profissionais do SNS que, 
na vigência do estado de emer-
gência e suas renovações, exer-
cessem funções em regime de tra-
balho subordinado no SNS e 
tenham praticado, nesse perío-
do, de forma continuada e rele-
vante, atos diretamente relacio-
nados com a pessoa de suspeitos 
e de doentes infetados por covid-
19, um prémio de desempenho, 

Prazos mais 
reduzidos para 

acesso ao subsídio 
de desemprego 

aprovados 

Proposta do PS 
para apoiar quem 
não tem proteção 

social terá 
contrapartidas 

pago uma única vez, correspon-
dente ao valor equivalente a 50% 
da remuneração-base mensal do 
trabalhador ao qual seja atribuí-
do", lê-se no texto. 

Propostas do BE e do PCP, como 
a do "apoio extraordinário de 
proteção social a trabalhadores 
sem acesso a outros instrumen-
tos e mecanismos de proteção 
social" foram chumbadas. Mas 
vingou uma proposta do PS de 
438,81 euros (indexante de apoios 
sociais) para quem não tenha 
qualquer apoio social. O apoio 
será concedido entre julho e 
dezembro, mas tem uma con-
trapartida que mereceu críticas 
do deputado bloquista José Soei-
ro. Quem receber este apoio terá, 
depois, de pagar durante 30 
meses, uma contribuição de 93 
euros, independentemente de 
ter ou não rendimentos, segun-
do o BE. Tanto o partido lidera-
do por Catarina Martins como o 
PCP se abstiveram nesta propos-
ta, que mereceu os votos a favor 
dos demais partidos. O PSD garan-
tiu a aprovação de oito propos-
tas, designadamente a de redu-
ção dos prazos de descontos para 
se ter acesso ao subsídio de desem-
prego: passa-se dos atuais 360 
dias para 180 dias. Foi ainda apro-
vado o reforço da vigilância epi-
demiológica, proposto pelo PAN. 
A votação final será no dia 3. 

Orçamento. Sócios-

 

-gerentes com apoio 
até aos 1905 euros 

PSD recuperou proposta inicial e PS absteve-se. Profissionais de saúde 
terão mais férias e prémio de meio salário pelo combate à covid-19. 
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Quatro meses depois dos primeiros casos 
de covid-19, entrevista a Ricardo Mexia 

r. 

"Não percebo 
porque é que a 

aúde pública há de 
er gerida com este 

amadorismo" 
"Tenho dificuldade em perceber que 

haja 1250 milhões para a TAP, 
850 milhões para o Novo Banco, 

6 milhões para restituir IVA a quem 
organiza congressos e para a saúde 

pública há 700 mil euros" 

"A saturação das pessoas ao longo do 
período em que estiveram em casa 
levou a que começassem a adotar 

comportamentos que propiciam 
a disseminação da doença" 

"Vemos os políticos a tentar fazer um 
discurso técnico, usando termos 

que muitas vezes, se calhar, 
nem conseguem explicar bem" 

//  PÁGS. B-9 

MINISTROS DESVALORIZAM CAOS NOS 
TRANSPORTES MAS AML AUMENTA OFERTA 
/ "Se não há problemas nos transportes, qual a razão de se manter a redução de um terço?", 

pergunta Carlos Carreiras, esperando que Marta Temido assuma responsabilidades 
11 Basílio Horta está contra posição assumida por autarca de Cascais IIPÁGS.2-3 

Parlamento 
dá mais férias 
e meio salário 
a médicos 
da covid-19 
// PÁG. 4 

República Checa 
comemora "fim" 
da pandemia 
com megajantar 
sem máscara 
// PÁGS. 18-21 

TM? 
Negociações 
voltam a falhar 
e nacionalização 
está à vista 
// PÁG. 32 

Mutualista 
não concorda 
com avaliação 
da PwC relativa 
ao Montepio 
// PÁG. 12 

"Empréstimo 
não é um crime". 
Defesa 
de Sócrates 
ataca MP 
// PÁG. 11 
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Ricardo Mexia. 
"Não basta haver 
mais gente a rufar 
tambores. Se não 
meto mais pessoas 
a remar, dificilmente 
vamos mais depressa" 
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O Presidente da Associação Nacional de Médicos 
de Saúde Pública alerta para a necessidade de planear 
e melhorar a comunicação, incluindo nesta fase em que 
Lisboa é o foco. "Mesmo nos sítios com menos casos 
não podemos facilitar. Não se pode achar que está 
tudo resolvido. No fundo foi o que aconteceu 
em Lisboa e estamos a pagar a factura", diz. 

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionh'ne.pt 

Quatro meses depois de terem 
sido detetados os primeiros casos 
de covid-19 no país, Portugal pas-
sou a barreira dos 42 mil casos 
confirmados e regista 1576 víti-
mas mortais, a maioria idosos 
com mais de 70 anos. Nas últimas 
semanas a grande Lisboa domi-
nou as preocupações e foram dete-
tados novos surtos. Para o presi-
dente da Associação Nacional 
Médicos de Saúde Pública, hou-
ve falhas no planeamento do des-
confinamento e nas mensagens 
à população. Ricardo Mexia iden-
tifica as celebrações do 25 de Abril 
e lo de Maio, no final do estado 
de emergência, como o momen-
to de viragem. Defende mais trans-
parência nos dados, um reforço 
das equipas de saúde pública que 
não seja urna "manta de retalhos" 
e equipas de intervenção rápida  

para responder a surtos. Lamen-
ta a desvalorização que houve da 
situação em Lisboa e recusa ago-
ra a ideia que se passou de estar 
tudo bem a estar tudo mal. "Não 
correu assim tão espetacularmen-
te na fase inicial nem agora é uma 
catástrofe", diz. 

Passam quatro meses desde que 
foram detetados os primeiros 
casos de covid-19 em Portugal. 
Disse-me que lhe pareceram qua-
tro anos.O que tem sido mais exi-
gente ao longo deste período? 
Julgo que houve questões profis-
sionais e pessoais que nos obriga-
ram a todos a uma adaptação mui-
to grande. Na saúde pública hou-
ve uma pressão muito grande em 
termos de solicitações e isso tem 
levado a um grande desgaste das 
equipas. Muitos dos colegas estão 
a trabalhar há quatro meses de 
forma quase ininterrupta, com 
poucas ou nenhumas folgas e com  

uma pressão enorme para res-
ponder a todas as solicitações. 
Havia avisos para pandemias, 
tem sido dito no entanto que 
nenhum país estava totalmente 
preparado. Cá o edificio da 
saúde pública era 
especialmente frágil? 

"Não correu assim 
tão espetacularmente 

na fase inicial 
nem agora é uma 

catástrofe" 

"Quem lidera 
entrou numa espiral 

de confiança e 
achou que não era 

preciso alocar 
recursos" 

Isso é verdade, nenhum país teria 
resposta ao nível do que é exigí-
vel para algo deste género. Mas 
em Portugal de facto a saúde 
pública tem uma estrutura frá-
gil. Existe uma grande escassez 
de recursos humanos. Temos 
poucos médicos de saúde públi-
ca, temos poucos enfermeiros de 
saúde comunitária. 
E isso já se sentia no dia a dia? 
Mesmo sem se estar no contexto 
pandémico essa já era a realida-
de. Basicamente fruto de urna tare-
fa que pouco ou nada tem a ver 
com a saúde pública, que são as 
juntas médicas, os colegas foram 
sendo absorvidos para isso. Em 
alguns sítios, 60% ou 70% do tem-
po de trabalho dos médicos de saú-
de pública está, ou estava, votado 
às juntas de médicas de avaliação 
de incapacidade. Portanto tudo o 
que são tarefas de vigilância e pro-
moção da saúde acabavam por 
ficar prejudicadas, seja questões  

de promoção da vacinação ou a 
identificação de problemas na 
comunidade. Se tivésst-mos recur-
sos e disponibilidade temporal, 
poderíamos fazer mais e melhor 
pelo país e contribuir para a sus-
tentabilidade do próprio sistema 
de saúde. Sabemos que além de 
termos capacidade para tratar as 
doenças é importante que consi-
gamos evitar que surjam e é aí que 
entra também a saúde pública. 
A pandemia expôs essa lacuna 
ao nível da prevenção? 
Acabamos por ter carências de 
recursos humanos em volume 
mas também em diferenciação. 
As pessoas acabaram por não 
seguir esse caminho e ficaram cir-
cunscritas a es.  tarefas. Depois 
não temos sistemas de informa-
ção adequados ou até meios de 
deslocação adequados e às vezes 
temos unidades responsáveis por 
territórios com urna grande dis-
persão geográfica. 
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Os médicos usam os carros 
pessoais? 
Ou usam os seus veículos ou abdi-
cam de se deslocar porque não 
há recursos. Mesmo quando não 
são áreas muito amplas temos 
zonas do país com densidades 
populacionais gigantes que, peran-
te as equipas disponíveis, dificul-
tam a resposta. A saúde pública 
acaba por ser o parente pobre e 
quando faltam enfermeiros ou 
assistentes técnicos, estamos no 
fim da lista. 
Depois de dois meses em que 
houve a ideia de um milagre 
português na resposta à covid-
19 por não termos tido a 
situação dramática que se viveu 
em Itália e Espanha, nas 
últimas semanas passámos a 
ser vistos com um dos países 
com um pior cenário na Europa 
e agora sucedem-se críticas. O 
confinamento correu melhor 
do que o desconfinamento? 

Já disse isto e repito: não acho que 
tenha corrido assim tão espeta-
cularmente na fase inicial nem 
acho que agora seja uma catás-
trofe. Não foi tão bom nem agora 
é tão mau. Evitámos um cresci-
mento exponencial e aparente-

 

"A partir do 
25 de abril 

e do lo de maio 
houve um 

desencontro 
na mensagem" 

"Tem de haver 
uma separação 

entre o que 
é político e o que 

é técnico" 

mente quem lidera entrou numa 
espiral de confiança em que achou 
que não era preciso alocar recur-
sos para a retoma. Estou à vonta-
de porque fui subscritor de uma 
carta que pedia uma estratégia 
para uma retoma gradual da ati-
vidade económica e até me acu-
saram de estar mais preocupado 
com a economia do que com a 
saúde. O que essa carta defendia 
era um planeamento da retoma 
para que se pudesse desconfinar 
respondendo às consequências 
que isso teria. Sabíamos que as 
restrições à nossa mobilidade e 
as pessoas estarem em casa eram 
eficazes para conter o vírus mas 
não seriam sustentáveis a longo 
prazo. Íamos ter de retomar e tudo 
oque pudéssemos fazer para pre-
parar essa retoma, tendo em con-
tra que o risco de transmissão iria 
aumentar era fundamental. 
E isso não foi feito? 
Não foi feito o reforço dos recur-

  

sos humanos e a própria estraté-
gia de comunicação não foi a mais 
assertiva. Havia grandes assime-
trias no que se pode e não se pode 
fazer e, depois quando chegou o 
momento, a própria saturação 
das pessoas ao longo do período 
que estiveram em casa levou a 
que começassem a adotar com-
portamentos que propiciam a dis-
seminação da doença. 
Consegue identificar o 
momento em que as coisas 
começaram a correr mal? 
Houve várias coisas que corre-
ram mal ainda em abril. Com as 
comemorações do 25 de Abril, 
depois o 1° de Maio, aparentemen-
te havia dois pesos e duas medi-
das e a mensagem a partir daí foi 
de grande desencontro, com os 
impactos que estamos a sentir. É 
preciso ver depois que o país não 
é todo igual, temos as regiões autó-
nomas, onde o isolamento tem 
um efeito protetor. Aqui no con-

 

Ricardo Mexia é presidente 
da Associação Nacional dos 
Médicos de Saúde Pública 
desde 2016. Nenhum país 
tinha os meios para 
responder à pandemia, mas 
em Portugal o edifício da 
saúde pública era frágil, 
admite 
BRUNO GONÇALVES 

tinente, Norte e Centro começa-
ram por ter um impacto mais duro 
mas o número de casos decres-
ceu e estabilizou num número 
baixo. Já em Lisboa a situação é 
inversa numa fase inicial houve 
pouco crescimento, depois veio o 
confinamento e estabilizou em 
números que não eram baixos, 
em torno dos 100 e 150 casos e 
depois começou a aumentar pro-
gressivamente. Sabemos que no 
Norte a saúde pública tem uma 
estrutura mais robusta mas se 
eles tinham conseguido organi-
zar-se até com mais casos podía-
mos aprender com essa experiên-
cia. Não foi o que aconteceu, a coi-
sa acabou por descambar, estamos 
em torno dos 300 casos por dia e 
não há indicadores do que vão 
baixar num horizonte curto. 
Na semana passada o primeiro-
ministro exaltou-se na reunião 
com os peritos pela falta de 
respostas e explicações, Rui Rio 
criticou a DGS, Fernando 
Medina criticou também as 
más chefias no terreno. Como 
vê esta sucessão de declarações 
nos últimos dias? 
Disse isto no dia em que tivemos 
oprimeiro caso: tem de haver uma 
separação entre o que é político 
e o que é técnico. Enquanto se 
baralharem as duas coisas obvia-
mente que haverá confusão. Vemos 
os políticos a tentar fazer um dis-
curso técnico, usando termos que 
muitas vezes se calhar nem con-
seguem explicar bem e nem é isso 
que se espera. O que se espera-
mos dos políticos é que exerçam 
liderança política e disponibili-
zem os recursos para que possa-
mos combater o problema E dos 
técnicos o se que espera é asser-
tividade na identificação dos pro-
blemas e propor soluções. Depois 
se as soluções são adotadas ou 
não pelos políticos, cada um tem 
o seu papel. Mas aquilo a que 
temos assistido é a uma grande 

continua na página seguinte » 

4 • 

t 

6 , 

• •1 

• 
• 

4k, 

Página 15



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 87336015 02-07-2020

ij 

» continuação da página anterior 

mistura com os políticos com inter-
venções técnicas e os técnicos a 
justificar opções políticas que difi-
cilmente são sustentarias por ques-
tões técnicas. É fundamental auto-
matizar estas componentes e haver 
transparência Continuo sem per-
ceber porque é que as atas ou 
dados divulgados nas reuniões no 
Infarmed não são públicos, por-
que é que as atas do Conselho 
Nacional de Saúde Pública não 
são públicas. Não percebo que o 
Governo ache que os portugue-
ses não têm capacidade de anali-
sar a informação e pensarem pela 
sua própria cabeça 
Houve uma desvalorização do 
que se estava a passar em 
Lisboa? Na penúltima reunião 
no Infarmed, o Presidente da 
República chegou a dizer que 
havia injustiça na percepção de 
um agravamento. 
Penso que desdramatizar e dar 
confiança às pessoas é importan-
te mas quando isso colide com a 
realidade há o risco de as pessoas 
perderem a confiança no que está 
a ser dito. Temos naturalmente 
que dar esperança às pessoas mas 
garantir que recebem a informa-
ção de forma clara. A narrativa 
era de que estava tudo bem e que 
não havia um problema. Havia 
até criticas a quem dizia o contrá-
rio, e eu próprio fui alvo delas, de 
que éramos alarmistas e estáva-
mos a criticar o Governo gratui-
tamente. Esta semana aparente-
mente até pessoas próximas do 
Governo do ponto de vista ideo-
lógico e partidário assumiram que 
a realidade não é essa e que hou-
ve problemas na gestão da situa-
ção, por falta de recessos, por erros 
na comunicação, por uma série 
de circunstâncias. Subitamente 
infletiu-se a lógica de que tinha 
corrido tudo bem e agora está 
tudo mal. Mais uma vez, nem tinha 
corrido tudo bem nem está tudo 

Militante do PSD, integrou 
as listas do partido 

na freguesia no Lumiar nas 
últimas autárquicas. 

Garante separar águas. 
"Se a minha intervenção 

fosse partidária seria 
mais incisivo" 

BRUNO GONÇALVES 

mal, mas têm de dar ferramen-
tas às pessoas para trabalhar. 
Fernando Medina falou em 
mudança de lideranças em 
Lisboa. É necessário? 
O Governo já entendeu criar um 
gabinete para a resposta à epide-
mia em Lisboa, foi o reconheci-
mento de que havia insuficiên-
cias. Se o problema era a lideran-
ça ou a falta de recursos, há várias 
leituras, mas já houve o reconhe-
cimento de que as coisas não esta-
vam bem. 
E agora estão melhores? 
É dificil uma avaliação tão preco-
ce mas não parece ainda. Não 
adianta mudar lideranças... 
Mas mudaram ou há mais 
estruturas? 
Na prática houve uma alteração 
de estrutura, lideranças agora até 
temos muitas: temos um secretá-
rio de Estado responsável por ráfia 

região, temos as ARS, os departa-
mentos de saúde pública, a DGS, 
ogabinete. Lideranças há muitas, 
mas o importante é ter os recur-
sos no terreno. Num barco, se 
tenho mais pessoas a rufar os tam-
bores para aumentar o ritmo, pode 
melhorar, mas se não meto mais 
pessoas a remar, dificilmente as 
coisas andam mais depressa. 
Tem havido alertas de que os 
inquéritos epidemiológie.os 
atrasados, o coordenador do 
gabinete de supressão da covid-
19 em Lisboa disse ontem que 
há 100 infectados por dia que 
não se consegue contactar 
porque as pessoas deram 
moradas falsas e não se sabe 
logo se estão em confinamento. 
Que dificuldades lhe chegam do 
terreno? 
Os relatos continuam a ser de pou-
cos recursos. Entram 20 médicos 
que concluíram a formação mas 
mesmo este outro reforço de 80 
médicos são internos do ano 
comum que vá-o fazer horas extraor-
dinárias, não são pessoas que vão 
trabalhar 40 horas para a saúde  

publica. Tem de haver um recru-
tamento para rastreio de contac-
tos e isso não pode ser feito à cus-
ta de horas extraordinárias de 
internos nem do voluntariado. Se 
o Hospital de Santa Maria ou o 
Hospital de Évora tiver dificulda-
de a um domingo a preencher 
uma escala manda um email a 
pedir voluntários ou contrata pes-
soas? Não percebo porque é que 

"O rastreio 
de contactos não 

pode ser feito 
à custa de horas 

extra de internos 
e voluntários" 

"Desdramatizar 
é importante mas 

há o risco de as 
pessoas perderem 

a confiança no que 
está a ser dito" 

a saúde pública há de ser gerida 
com este amadorismo. Porque é 
que não se recruta meios em vez 
de gerir isto como uma manta de 
retalhos? 
Havendo essas dificuldades 
agora que existe um 
crescimento da epidemia mais 
estável, no inverno não pode ser 
mais complicado ainda? 
Por isso é que as pessoas deviam 
estar a ser recrutadas e não a ser 
chamadas para fazer umas horas 
ao fim de semana É preciso pre-
parar uma estrutura de resposta. 
Isso tem de ser feito agora e não 
em dezembro quando tivermos 
um problema maior. Como já dis-
se, tenho dificuldade em perce-
ber que haja 1250 milhões para a 
TAP, 850 milhões para o Novo 
Banco, 6 milhões para restituir 
NA a quem organiza congressos 
e para a saúde pública há 700 mil 
eurns. 
Parece lhe que não está feito o 
planeamento adequado para 
uma segunda vaga? 
Faltam recursos para já mas saben-
do que os invernos já são compli-
cados, enxertando este ano uma 
pandemia vamos passar tempos  

dificeis e não vejo recrutar pes-
soas para trabalharem efetiva-
mente isto, receberem formação 
atempadamente e portanto vamos 
continuar a correr atrás do pre-
juízo. 
Tem havido alertas para a 
dificuldade em manter a 
distância nas horas de ponta 
nos transportes públicos na 
grande Lisboa. A ministra da 
Saúde disse ontem que não 
houve nenhum caso associado 
aos transportes públicos. 
Havendo transmissão 
comunitária, é possível dizer 
que não existem casos 
associados aos transportes? 
Tenho dificuldade em ouvir essas 

declarações. Também ouvimos o 
Dr. Mário Durval dizer sobre a 
Azambuja, com 200 casos na pla-
taforma logística, que as pessoas 
do ponto de vista da exposição 
ocupacional não têm risco. Então 
como é que surgem esses casos? 
Se não foram infetados em con-
texto ocupacional... 
Um dos riscos apontados foi as 
pessoas terem eventualmente 
menos cuidados nos momentos 
de pausa. 
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Tenho dificuldade em perceber 
que isso explique 200 casos. Se as 
pessoas vão nos transportes com 
lotações grandes, e vemos que não 
é assegurada a distância, existe 
um risco. Que me digam que às 
3 da tarde os transportes circu-
lam sem qualquer problema, admi-
to que sim, às 8 da manhã se calhar 
não. 
Este apertar de medidas em 19 
freguesias de Lisboa não pode 
fazer baixar a guarda noutras 
zonas do país? No Norte a 
última indicação foi de que 
continuava a existir casos de 
transmissão comunitária. 
Essa mensagem tem de passar: 
mesmo nos sítios onde há menos 
casos não se pode facilitar. A pas-
sagem de não ter casos e a ter mui-
tos pode ser muito rápida e não 
se pode achar que está tudo resol-
vido, que no fundo foi o que acon-
teceu em Lisboa e estamos a pagar 
a fatura disso. 
A OMS avisou há dias que o pior 
está para vir. O que esperar nos 
próximos meses? 
Há três soluções para uma pan-
demia: uma vacina, uma arma 
terapêutica eficaz ou imunidade  

de grupo. Aparentemente nenhu-
ma delas está muito próxima e 
daí esta preocupação de que enfren-
temos o problema e que nos adap-
temos para que possamos viver 
com o vírus. 
Tem havido um aumento dos 
idosos atingidos em lares e 
surtos nos hospitais. Vê 
necessidade de reforçar 
medidas? 

"Não se pode 
achar que está 

tudo resolvido. Foi 
o que aconteceu 

em Lisboa 
e estamos 

a pagar a fatura" 

"Posso assegurar 
que se a minha 

intervenção fosse 
partidária seria 
mais incisivo" 

Penso que isso pode ter a ver com 
um certo baixar da guarda das 
próprias pessoas e a prevenção 
deve ser feita a esse nível. Depois 
devíamos ter equipas de interven-
ção rápida que, perante a identi-
ficação de casos nesses contextos 
ou noutros, sejam lares, escolas, 
empresas, prisões, pudessem inter-
vir e rapidamente, deslocando-se 
ao local para conter cadeias de 
transmissão. 
Ouvimos novos conselhos ao 
longo destes meses e mudámos 
comportamentos, das máscaras 
à desinfeção de alimentos e 
embalagens. O que mudou na 
rotina de um médico de saúde 
pública? Deixa os sapatos à 
porta de casa? 
Isso já deixava porque vivi na 
Noruega. A principal alteração é 
ouso da máscara, andar com um 
pequeno frasco de solução alcoó-
lica e promover a distância, são 
as medidas principais. Deixei de 
ir a restaurantes. 
Ainda não voltou a ir? 
Desde março fui uma vez, com a 
família não tenho ido. 
Mas é por achar que não é 
altura de ir? 

Acho que se as pessoas mantive-
rem os cuidados o podem fazer. 
não é assim tão arriscado frequen-
tar um restaurante, mas para mim 
não é algo imprescindível. 
Estamos todos a pensar nas 
férias. Conselhos? 
Acho que o essencial é que os cui-
dados que as pessoas adotaram 
no dia a dia sejam levados para 
as férias. Ter comportamentos 
seguros em caça  em férias ou no 
local de trabalho. 
Muitas famílias reúnem-se com 
os familiares mais velhos, vão 
para casa da família, vão avós, 
pais e netos para a praia. É 
aconselhável este ano? 
Sabemos que as pessoas de idade 
mais avançada têm um risco maior 
mas temos também de pensar na 
penalização que é não estarem 
com a família. Não há uma res-
posta certa. Devemos minimizar 
orisco mas tem de haver um equi-
líbrio entre estas duas realidades. 
São decisões que têm de ser bem 
ponderadas e, estando a conviver, 
adotar medidas que possam redu-
zir o risco de disseminação da 
doença, em particular às pessoas 
de mais alto risco. 
Ter por exemplo cacas de 
banho separadas? 
Sim, quem tiver condições para 
isso, é algo que pode fazer. 
Temos ouvido de tudo sobre 
este vírus, que é mais bonzinho, 
que é muito infeccioso, a OMS 
fala de inimigo numero um. O 
que sabemos ao certo meio ano 
depois do primeiro alerta? 
Não é fácil fazer essa caracteriza-
ção de forma definitiva. Temos 
um vírus que afetou 10 milhões 
de pessoas e meio milhão de óbi-
tos e tem uma severidade impor-
tante. O conhecimento foi evoluin-
do de forma dinâmica, e se calhar 
o que temos de perceber é que 
trabalhamos num contexto de 
grande incerteza e afirmações 
muito definitivas tendem a enve-
lhecer mal. 

Destes quatro meses, que lição 
parece mais importante para o 
que falta correr da maratona? 
Planear é importante, temos de 
ter uma boa comunicação e envol-
ver os diferentes membros da 
comunidade: os cidadãos, as ins-
tituições, o Governo. Tem de haver 
uma concertação de esforços. 
Isoladamente ninguém vai con-
seguir resolver o problema. 
Foi candidato pelo PSD na 
junta de freguesia do Lumiar 
nas últimas eleições. Será de 
novo candidato no próximo 
ano? 
Não faço ideia ainda. Era o sex-
to na lista do PSD no Lumiar. O 
grupo manteve-se coeso mas não 
faço ideia. Agora não falo como 
presidente da associação, mas 
acho que Lisboa precisa de mudar. 
Estão em curso as eleições para 
a concelhia. Para já há dois can-
didatos a liderar a concelhia e 
apoio o Paulo Ribeiro. Se sou can-
didato no ano que vem ainda esta-
mos muito longe. 
Já se começam a perfilar 
candidatos. 
Acho que para o partido era impor-
tante definir o candidato por Lis-
boa. Nas últimas eleições demo-
rámos muito tempo a definir o 
candidato e a situação acabou 
por não correr particularmente 
bem. Dependendo claro do can-
didato, mas se for alguém que 
precisa de se tornar conhecido 
do público, quanto mais rápido 
melhor. Já vi que o Dr. Rui Rio 
diste que só em janeiro, acho que 
seria conveniente antecipar. Mas 
ainda estamos muito longe de 
facto. 
É fácil para si separar a 
militância partidária da 
análise técnica que faz? 
Acho que tenho conseguido fazer 
isso. Posso assegurar que se a 
minha intervenção fosse partidá-
ria seria mais incisivo. Quando a 
minha intervenção é partidária, 
o meu registo é diferente. Página 17
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Quatro meses depois dos primeiros casos 
de covid-19, entrevista a Ricardo Mexia 

r. 

"Não percebo 
porque é que a 

aúde pública há de 
er gerida com este 

amadorismo" 
"Tenho dificuldade em perceber que 

haja 1250 milhões para a TAP, 
850 milhões para o Novo Banco, 

6 milhões para restituir IVA a quem 
organiza congressos e para a saúde 

pública há 700 mil euros" 

"A saturação das pessoas ao longo do 
período em que estiveram em casa 
levou a que começassem a adotar 

comportamentos que propiciam 
a disseminação da doença" 

"Vemos os políticos a tentar fazer um 
discurso técnico, usando termos 

que muitas vezes, se calhar, 
nem conseguem explicar bem" 

//  PÁGS. B-9 

MINISTROS DESVALORIZAM CAOS NOS 
TRANSPORTES MAS AML AUMENTA OFERTA 
/ "Se não há problemas nos transportes, qual a razão de se manter a redução de um terço?", 

pergunta Carlos Carreiras, esperando que Marta Temido assuma responsabilidades 
11 Basílio Horta está contra posição assumida por autarca de Cascais IIPÁGS.2-3 

Parlamento 
dá mais férias 
e meio salário 
a médicos 
da covid-19 
// PÁG. 4 

República Checa 
comemora "fim" 
da pandemia 
com megajantar 
sem máscara 
// PÁGS. 18-21 

TM? 
Negociações 
voltam a falhar 
e nacionalização 
está à vista 
// PÁG. 32 

Mutualista 
não concorda 
com avaliação 
da PwC relativa 
ao Montepio 
// PÁG. 12 

"Empréstimo 
não é um crime". 
Defesa 
de Sócrates 
ataca MP 
// PÁG. 11 

Página 18



A19

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 16,85 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 87336034 02-07-2020

- c 

. 

IZ • 
••; 

11. 

Covid. 
Transportes 
não sao 
oproblema 
mas 
acabaram 
reforçados 

• • 

Marta Temido afirma 
que não há casos de 

covid-19 associados a 
transportes e Carlos 

Carreiras reage: 
"Quero acreditar 

na ministra, sabendo 
que assume a 

responsabilidade do 
que está a dizer". 

Apesar de não serem 
o problema, 

transportes foram 
ontem reforçados. 

CARLOS DIOGO SANTOS 

carlos.santos@ionline.pt 

Na grande Lisboa, os transpor-
tes têm andado cheios em deter-
minadas horas e há queixas de 
utentes, mas a ministra da Saú-
de garante que não existe nenhu-
ma infeção associada a essa rea-
lidade, desvalorizando assim a 
preocupação manifestada pela 
oposição e por diversos respon-
sáveis, como o presidente da 
Câmara de Cascais, Carlos Car-
reiras - que escreveu um arti-
go de opinião no i de ontem, no 
qual ameaçava parar os trans-
portes públicos que circulassem 
entre Sintra e Oeiras, colocan-
do os utentes em transportes da 
autarquia caso a oferta de trans-
portes não voltasse a 100%. 

"Os transportes públicos não 
estão associados a nenhum dos 
novos casos de infeção", disse 
ontem Marta Temido na comis-
são parlamentar da Saúde, após 
ser questionada pelos partidos da 
oposição. Sugerindo algumas solu-
ções, como o fim dos impostos 
para os táxis e o fim do pagamen-
to de parquímetros, o deputado 
do PSD Ricardo Baptista Leite dei-
xou um aviso: "Não basta dizer  

que não é possível manter o dis-
tanciamento social nos transpor-
tes públicos". E o aviso não era só 
para o Governo. O deputado acres-
centou que dos autarcas não se 
deveria esperar apenas críticas à 
ministra, mas também soluções. 

Por entre a discussão sobre se 
a sobrelotação dos transportes 
é ou não um problema nesta área 
do país, a Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) anunciou que "a 
oferta de transporte público rodo-
viário de passageiros na região 
metropolitana de Lisboa foi refor-
çada para mais de 90%, relativa-
mente à existente no período 
pré-pandémico". O reforço come-
çou ontem (ver texto ao lado)  e 
traduz-se, "em termos concre-
tos, num crescimento de cerca 
de 4.000 circulações por dia, face 
à oferta registada em junho". Em 
comunicado a AML esclarece 
que a oferta "configura mais cer-
ca de 57.000 quilómetros per-
corridos diariamente pelos trans-
portes rodoviários na área metro-
politana de Lisboa". 

É, no entanto, preciso ter em 
conta que apesar do aumento 
da oferta, os transportes têm 
agora menos lugares disponí-
veis do que no ano passado. No Página 19
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seu comunicado, a AML diz estar 
em conjunto com os municípios 
e os operadores "a monitorizar 
os serviços oferecidos, para pro-
cederem, em caso de necessida-
de, a reajustes na oferta". 

CARREIRAS REAGE A RESPOSTA 
DE MARTA TEMIDO Ao i, o presi-
dente da Câmara de Cascais dis-
se ontem que a ministra da Saú-
de tem mais informações do que 
ele sobre a perigosidade do que 
se passa nos transportes públi-
cos, pelo que toma como bons 
os esclarecimentos e aguarda 
que a tutela se responsabilize 
por eles no futuro. 

"Se a senhora ministra diz uma 
coisa dessas, tendo mais infor-
mação do que eu e tendo mais 
conhecimento técnico do que 
eu, quero acreditar que a senho-
ra ministra também assume a 
responsabilidade do que está a 
dizer", disse Carlos Carreiras ao 
i, acrescentando: "Só fico a estra-
nhar uma coisa: é que se isso é 
assim, porque é que se coloca a 
regra de um terço de redução 
da capacidade dos transportes? 
Por outro lado, quero acreditar 
que isto não é mais uma histó-
ria do tempo em que não era 
preciso usar máscaras, pela sim-

  

pies razão de que não havia más-
caras". 

E rematou, afirmando: "Mas 
não tenho nenhuma razão para 
desconfiar da senhora ministra". 

BASILIO HORTA CONTRA AMEA-
ÇA DE CARLOS CARREIRAS Defen-
dendo que tudo o que for deci-
dido no âmbito do combate à 
pandemia na AML terá de ter o 
compromisso dos vários muni-
cípios envolvidos, Basílio Horta, 
presidente da Câmara de Sintra, 
explicou ontem ao i que, apesar 
de entender a boa vontade de 
Carlos Carreiras, não concorda 
com ações descoordenadas. 

"Não vamos solucionar o pro-
blema dos transportes com medi-
das individuais sem a coordena-
ção da Área Metropolitana de 
Lisboa", atirou o autarca, acres-
centando: "Percebo a boa vonta-
de do presidente Carlos Carrei-
ras, mas a questão tem que ser 
encarada de forma abrangente 
porque é uma extensa zona urba-
na que está em causa uma região 
muito populosa e muito concen-
trada, onde se atravessa a rua e 
estamos noutro concelho". 

Para Basílio Horta há questões 
mais urgentes que têm de ser 
tratadas: "Considero que mais  

grave que o problema de trans-
portes é o da identificação das 
cadeias de transmissão. E neces-
sário reforçar meios nesta área, 
em articulação entre as autori-
dades de saúde e as autarquias 
locais, que permita tomar medi-
das e acionar meios quando não 
há tempo a perder". 

O i pediu uma reação a Fer-
nando Medina, presidente da 
Câmara de Lisboa, e a Isaltino 
Morais, presidente da Câmara 
de Oeiras, que não responde-
ram até à hora de fecho desta 

Ministro lembra 
que para substituir 
um comboio 
seriam precisos 
40 autocarros 

Além de soluções 
não serem viáveis, 
Pedro Nuno 
Santos desvaloriza 
sobrelotação 

edição. Também o autarca de 
Loures, Bernardino Soares, que 
esteve ontem em reunião de 
cãmara, não enviou qualquer 
reação em tempo útil. 

PEDRO NUNO SANTOS TAMBÉM 
DESVALORIZOU SITUAÇÃO O 
ministro das Infraestruturas afir-
mou ontem que é "preciso traba-
lhar com a realidade dos factos". 
Pedro Nuno Santos reagia assim 
à sobrelotação dos transportes 
em determinados horários, afir-
mando que "neste momento, [há] 
uma lotação na maioria esmaga-
dora dos [...] comboios nas horas 
de ponta na AML abaixo dos 50%, 
ou mesmos dos 30%". 

O governante disse ainda que, 
dos mais de 660 comboios que 
circulam na AML por dia, ape-
nas "meia dúzia está a rondar 
os dois terços de lotação". Taxas 
que, diz, são inferiores às que 
existiam no período pré-covid. 

No Parlamento o governante já 
havia deixado claro que não é pos-
sível aumentar a oferta de com-
boios, que já está nos 100%, adian-
tando que outras soluções, como 
autocarros de substituição para ali-
viar as carruagens, não seriam plau-
síveis. "Seriam necessários 40 auto-
cantis para substituir um comboio". 

REFORÇO DA OFERTA, 
SEGUNDO A AML 

• Barraqueiro (Boa Viagem 
e Mafrense), que serve 
os concelhos de Vila 
Franca de Xira, Mafra, 
Sintra e Loures, está a 
disponibilizar uma oferta 
idêntica à registada no 
período homólogo em 
2019, com reforços 
substanciais nas ligações 
a Lisboa. 

• JJ Santo António, Isidoro 
Duarte e Henrique 
Leonardo Mota, que 
servem os concelhos de 
Loures e Mafra, estão 
desde dia 29 a praticar 
os horários não 
escolares, com uma 
oferta que, no caso da JJ 
Santo António, chega 
aos 100%. 

• Rodoviária de Lisboa, 
que serve Loures, 
Odivelas e a parte de Vila 
Franca de Xira e 
Amadora, tem uma oferta 
média acima dos 90%. 

• Scotturb, que serve o 
concelho de Sintra e as 
carreiras intermunicipais 
para Cascais e Oeiras, 
também oferece, desde 
ontem, 100% de reforço 
de oferta de rede, com 
especial atenção para os 
serviços que registavam 
maior procura. 

• Vimeca/Lisboa 
Transportes, que serve 
os concelhos de Oeiras, 
Amadora e parte de 
Sintra, está a assegurar 
100% da oferta. 

• TST - Transportes Sul do 
Tejo, que servem a 
Península de Setúbal, 
estão, desde ontem, a 
proceder a um reforço 
global do serviço de 
transportes. Foram 
retomadas as ligações a 
Lisboa que se 
encontravam suspensas. 
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Quatro meses depois dos primeiros casos 
de covid-19, entrevista a Ricardo Mexia 

r. 

"Não percebo 
porque é que a 

aúde pública há de 
er gerida com este 

amadorismo" 
"Tenho dificuldade em perceber que 

haja 1250 milhões para a TAP, 
850 milhões para o Novo Banco, 

6 milhões para restituir IVA a quem 
organiza congressos e para a saúde 

pública há 700 mil euros" 

"A saturação das pessoas ao longo do 
período em que estiveram em casa 
levou a que começassem a adotar 

comportamentos que propiciam 
a disseminação da doença" 

"Vemos os políticos a tentar fazer um 
discurso técnico, usando termos 

que muitas vezes, se calhar, 
nem conseguem explicar bem" 

//  PÁGS. B-9 

MINISTROS DESVALORIZAM CAOS NOS 
TRANSPORTES MAS AML AUMENTA OFERTA 
/ "Se não há problemas nos transportes, qual a razão de se manter a redução de um terço?", 

pergunta Carlos Carreiras, esperando que Marta Temido assuma responsabilidades 
11 Basílio Horta está contra posição assumida por autarca de Cascais IIPÁGS.2-3 

Parlamento 
dá mais férias 
e meio salário 
a médicos 
da covid-19 
// PÁG. 4 

República Checa 
comemora "fim" 
da pandemia 
com megajantar 
sem máscara 
// PÁGS. 18-21 

TM? 
Negociações 
voltam a falhar 
e nacionalização 
está à vista 
// PÁG. 32 

Mutualista 
não concorda 
com avaliação 
da PwC relativa 
ao Montepio 
// PÁG. 12 

"Empréstimo 
não é um crime". 
Defesa 
de Sócrates 
ataca MP 
// PÁG. 11 
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Educação 

CDS exige 
retirada 

de circular 
MANUAIS GRATUITOS 
Os deputados 
aprovaram, na discussão 
de especialidade, a 
suspensão de entrega 
dos manuais escolares, 
proposta pelo CDS, em 
sede de debate do 
Orçamento Suplementar. 

CIRCULAR 
Apesar de a proposta ter 
sido aprovada, os 
centristas denunciaram 
que o Ministério da 
Educação enviou uma 
circular às escolas para 
solicitar aos pais a 
devolução dos manuais 
escolares do ano letivo 
2019-2020. 

A EXIGÊNCIA 
O CDS exigiu, por isso, 
que a circular seja 
retirada. "Não se 
compreende a 
dificuldade do Ministério 
da Educação em aceitar 
aquilo que é uma 
votação feita no 
Parlamento, à qual o 
Governo fica obrigado, 
em benefício para as 
famílias e com a 
vantagem até de ser 
coerente com a própria 
política do Governo de 
permitir que os alunos 
possam recuperar as 
aprendizagens durante 
as primeiras cinco 
semanas do próximo 
ano letivo", afirmou a 
deputada Ana Rita 
Bessa aos jornalistas, no 
Parlamento. 

DESCOORDENAÇÃO 
O CDS, quer, entretanto, 
ouvir Duarte Cordeiro, 
secretário de Estado dos 
Assuntos Parlamentares, 
e Fernando Medina, 
presidente da Câmara 
de Lisboa, na 
Assembleia da 
República, sobre "a falta 
de coordenação política 
na região de Lisboa e 
Vale do Tejo no combate 
à pandemia de 
covid-19". 
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Dav d Neeleman, dono da companhia aérea brasileira Azul, é o principal acionista privado da TAP JOSÉ FERNANDES 

Só recuo de Neeleman à última hora 
ainda evitará nacionalização da TAP 

Decreto de nacionalização da companhia está redigido há vários dias 
e pronto para ser aprovado no Conselho de Ministros de hoje. 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos@ionline.pt  

As negociações entre o Estado e o acio-
nista privado voltaram, ontem, a falhar 
e o Governo tem tudo preparado para 
nacionalizar a TAP. 

O Executivo de António Costa - que 
tem o decreto-lei da nacionalização da 
companhia aérea pronto há vários dias, 
segundo apurou o i - vai levar este diplo-
ma a votação do Conselho de Ministros 
de hoje, caso não haja um novo volte-
face de última hora. O decreto prevê que 
o Estado avançará para a recuperação 
dos 45% do capital da TAP que perten-
cem, atualmente, ao consórcio da Atlan-
tic Gateway, controlado pelos empresá-
rios David Neeleman e Humberto Pedro-
sa - podendo, porém, este último  

manter-se com uma posição no capital 
social da companhia. 

O próprio António Costa admitiu, ontem, 
que esperava uma solução "negociada 
com os sócios privados", embora já admi-
tisse uma intervenção mais musculada 
por parte do Estado: "Espero que não 
seja necessário". 

E as negociações até pareciam estar a 
avançar no bom caminho, uma vez que 
David Neeleman, o principal acionista 
privado da TAP, terá mesmo chegado a 
acordo com o Governo durante a manhã 
para vender a sua parte na companhia 
(cerca de 22,5%) por 55 milhões de euros. 
O acordo, porém, sofreu novo revés devi-
do a um empréstimo de 90 milhões de 
euros que Neeleman terá feito em 2016 
à companhia portuguesa, através da 
Azul (de que é também presidente do  

Conselho de Administração). O Estado 
português pretendia que a Azul abdi-
casse do direito de converter, no futu-
ro, este crédito cm capital social da TAP, 
impedindo, desta forma, que a compa-
nhia brasileira viesse a reclamar parte 
do controlo da TAP após a reestrutura-
ção da empresa. 

Caso Neeleman volte atrás até à vota-
ção do Conselho de Ministros, o Gover-
no ainda admite fechar um acordo. Caso 
contrário, a renacionalização é inevitá-
vel. Este desfecho surge após várias sema-
nas de negociações para a cedência de 
um empréstimo do Estado à TAP de 1,2 
mil milhões de euros, para fazer face à 
crise provocada pela pandemia aprova-
do pela Comissão Europeia a 10 de junho. 
Os constantes desentendimentos não 
permitiram outra solução. 
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Quatro meses depois dos primeiros casos 
de covid-19, entrevista a Ricardo Mexia 

r. 

"Não percebo 
porque é que a 

aúde pública há de 
er gerida com este 

amadorismo" 
"Tenho dificuldade em perceber que 

haja 1250 milhões para a TAP, 
850 milhões para o Novo Banco, 

6 milhões para restituir IVA a quem 
organiza congressos e para a saúde 

pública há 700 mil euros" 

"A saturação das pessoas ao longo do 
período em que estiveram em casa 
levou a que começassem a adotar 

comportamentos que propiciam 
a disseminação da doença" 

"Vemos os políticos a tentar fazer um 
discurso técnico, usando termos 

que muitas vezes, se calhar, 
nem conseguem explicar bem" 

//  PÁGS. B-9 

MINISTROS DESVALORIZAM CAOS NOS 
TRANSPORTES MAS AML AUMENTA OFERTA 
/ "Se não há problemas nos transportes, qual a razão de se manter a redução de um terço?", 

pergunta Carlos Carreiras, esperando que Marta Temido assuma responsabilidades 
11 Basílio Horta está contra posição assumida por autarca de Cascais IIPÁGS.2-3 

Parlamento 
dá mais férias 
e meio salário 
a médicos 
da covid-19 
// PÁG. 4 

República Checa 
comemora "fim" 
da pandemia 
com megajantar 
sem máscara 
// PÁGS. 18-21 

TM? 
Negociações 
voltam a falhar 
e nacionalização 
está à vista 
// PÁG. 32 

Mutualista 
não concorda 
com avaliação 
da PwC relativa 
ao Montepio 
// PÁG. 12 

"Empréstimo 
não é um crime". 
Defesa 
de Sócrates 
ataca MP 
// PÁG. 11 
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Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 1 de julho, com variação face ao dia anterior 

42 454 

 

Concelhos com mais casos 

  

Var.% 

casos confirmados +0,T% Lisboa 3544 1.2 Porto 1414 

 

Sintra 2704 1,3  71 Matosinhos 1292 

     

1579 

       

mortos +0,2%
,  

Loures 1856 1,6 ;i Braga 1256 

   

Amadora 1718 1,2.1 Odivelas 1125 2,2 7; 

  

27 798 ;1 

      

recuperados +1,1% V. N. Gaia 1661 0,7  ,71 Gondomar 1093 

 

503 

 

Número de óbitos por dia 

 

internados (79 nos 
cuidados intensiv0S) 

if  +2,4 % 40 37 

 

suspeitos (desde 1 
de janeiro de 2020) 

+0.6% 

30 

20 

           

10 

             

aguardam resultado 
laboratorial 

-0,3% 2 3 17 29 

  

março abril junho junho 

FONTE, DOS-RELATÓRIO DE SITUAÇA0 - DADOS ATÉ ks 24 HORAS DO DIA 30 DE JUNHO INFOGRAFIA JN 

Prémios para quem 
esteve na linha da frente 
começam nos 323 euros 
Profissionais de saúde vão ser reconhecidos pelo esforço no combate à 
covid-19 com um bónus de 50% da remuneração-base e mais dias de férias 

Inês Sehreck 
ines@jn.pt 

SNS  Os profissionais do Ser-
viço Nacional de Saúde 
(SNS) que trabalharam dire-
tamente com doentes e sus-
peitos de covid-19 vão rece-
ber um prémio de desempe-
nho, correspondente a 50% 
do valor da remuneração-
-base, e terão direito a mais 
dias de férias. Para um assis-
tente operacional a recom-
pensa representará, no mí-
nimo, 323 euros, enquanto 
para um médico, em início 
de carreira, será de 930 eu-
ros. Portugal segue os passos 
de outros países europeus 
que também estão a reco-
nhecer o esforço dos seus 
profissionais no combate à 
pandemia. 

A proposta do PSD, no âm-
bito do Orçamento Suple-
mentar, foi aprovada ontem 
por unanimidade. Após a 
publicação do orçamento, o 
Governo tem 30 dias para 
regulamentar a medida. 

Segundo a proposta, todos 
os profissionais de saúde 
que, durante o estado de 
emergência e suas renova-

  

ções, exerceram funções em 
regime de trabalho subordi-
nado no SNS e praticaram, 
nesse período, "de forma 
continuada e relevante, atos 
diretamente relacionados" 
com suspeitos e doentes in-
fetados por covid-19, vão re-
ceber em 2020 um prémio 
de desempenho, pago uma 
única vez, e equivalente a 
50% da remuneração-base. 

FRANÇA PAGA 1500 FUROS 

Foi ainda aprovada uma ma-
joração dos dias de férias 
para estes profissionais. Vão 
receber um dia de férias 
"por cada período de 80 ho-
ras de trabalho normal efe-
tivamente prestadas no pe-
ríodo em que se verificou a 

situação de calamidade pú-
blica que fundamentou a 
declaração do estado de 
emergência". E "um dia de 
férias por cada período de 
48 horas de trabalho suple-
mentar efetivamente pres-
tadas" no mesmo período. 

A aprovação por unanimi-
dade surge um dia depois 
das propostas do BE, PCP, 
Chega e de Joacine Katar 
Moreira para a implementa-

  

ção de suplementos remu-
neratórios a profissionais de 
saúde que combatem a co-
vid-19 terem sido chumba-
das, com votos contra do PS 
e abstenções do PSD e CDS. 

Surge também depois de a 
Ordem dos Enfermeiros ter 
reclamado medidas para fi-
xar os enfermeiros em Por-
tugal, dando o exemplo de 
países como a Alemanha, a 
Espanha e a Holanda, que 
estão a aumentar a remune-
ração e a atribuir prémios 
aos profissionais de saúde 
que lutam contra a covid-19 

Em França, os profissio-
nais das regiões mais afeta-
das pelo novo coronavírus 
vão receber um bónus de 
1500 euros e os que se en-
contram a trabalhar nas res-
tantes regiões receberão 
500 euros a mais no seu sa-
lário normal. Vão ainda ga-
nhar 50% a mais nas horas 
extra feitas em hospital e 
todo o dinheiro extra ficará 
isento de impostos. 

Na Holanda, os profissio-
nais vão receber um bónus 
de 1000 euros liquidos pelo 
esforço adicional durante a 
pandemia de covid-19. 

RECOMPENSAS 

(--"\ 
Jt 

euros para um médico 
O prémio para um especia-
lista em início de carreira 
(a tempo completo e na 
posição remuneratória 
mais baixa da tabela sala-
rial) corresponderá a 929,7 
euros. 

603 
euros para enfermeiro 
Para um enfermeiro que se 
encontre na posição remu-
neratória mais baixa (1205 
euros), o bónus de 50% da 
remuneração pela ativida-
de prestada no âmbito da 
covid-19 será de 601 euros. 

3 93 
euros 
é o valor do prémio que os 
assistentes operacionais 
(também chamados auxi-
liares de saúde) integrados 
na posição mais baixa da 
carreira (quarta posição) 
vão auferir. 

6 o 3 
euros 
corresponde a 50% da re-
muneração-base de um 
técnico superior de dia-
gnóstico e terapêutica na 
posição remuneratória 
mais baixa, ou seja o valor 
do prémio a atribuir aos 
profissionais. 
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Governo tenta até à 
última hora evitar 
a nacionalização 

Sem acordo com privados, Conselho Solução estatal vai manter os 
de Ministros de hoje torna TAP pública trabalhadores com 5% da companhia  

"Espero solução 
para a TAP negociada, 
por acordo com os 
nossos sócios privados, 
e não imposição 
do Estado" 
António Costa 
Primeiro-ministro 

• 

STOP 

ATENàO 

As restrições 
aos voos em 
contexto de 
pandemia 
vão manter-
-se e 
dificultam 
brutalmente 
o negócio da 
aviação 

Joana Petiz e Ana Laranjeiro 
redacao@dinheirovivo.pt 

DECISÃO  Até ao último momento, 
há esperança. É esta a posição do 
Governo, que chega ao Conselho 
de Ministros de hoje com o despa-
cho de nacionalização pronto, 
mas também com muita fé de não 
ter de chegar a assiná-lo. 

As negociações com David Nee-
leman prosseguiram durante a 
noite (com o fuso horário do Brasil 
a ajudar) e a hipótese de uma revi-
ravolta no tabuleiro deste xadrez é 
real, assim o empresário convença 
a administração da sua Azul de que 
o empréstimo obrigacionista que 
a companhia brasileira fez à TAP 
não se converta em capital no fim 
do prazo, em 2026. 

Até agora, o empreendedor da 
aviação já cedeu em dois pontos: a 
representação do Estado no con-
selho executivo e a sua saída do ca-
pital da TAP, a troco de 55 milhões. 

Uma TAP pública - cuja concreti-

  

zação não obriga a autorização de 
Bruxelas - é a última coisa que An-
tónio Costa quer ter em mãos, 
confirma ao JN/DV fonte próxima 
do processo. Por todas as razões, 
incluindo as boas relações que há 
entre o Estado e o parceiro de Nee-
leman no consórcio privado, 
Humberto Pedrosa - e que inevi-
tavelmente se degradariam caso o 
empresário português que gere 
também a Fertagus e o Metro do 
Sul do Tejo (ver caixas) fosse ex-
propriado da sua participação no 
capital. 

RISCO DE CUSTOS ADICIONAIS 

Há ainda a questão legal: uma na-
cionalização irá necessariamente 
implicar uma ação dos privados e 
o desfecho na justiça pode bem 
acabar com o Estado condenado a 
pagar indemnizações. Ou seja, 
mais custos a pagar pelos portu-
gueses. 

Com a nacionalização, apenas os 
trabalhadores mantêm os seus 5%  

de capital. E uma TAP estatal terá 
enormes problemas para gerir. 

Basta ver que Bruxelas apenas 
aprovou o apoio excecional de até 
1,2 mil milhões à companhia e em 
condições apertadas, bem diferen-
tes dos planos a que deu luz verde 
para as companhias que considera 
viáveis. A obrigação de devolução 
do empréstimo em seis meses é, 
portanto, uma sentença de rees-
truturação - será impossível cum-
prir o prazo, conforme já assumiu 
até o CEO, Antonoaldo Neves -, 
que reduziria a TAP ao que o Go-
verno não quer, "uma Tapzinha", 
com poucos aviões, muito menos 
rotas e necessariamente uma ma-
gra fração dos atuais trabalhado-
res. E ainda assim não seria garan-
tida a sua sobrevivência. 

Com capitais próprios negativos 
de 600 milhões (mais 100 do que 
quando Efromovich era candida-
to à compra, em 2012), a dívida en-
grossada pela renovação da frota 
(só topos de gama Neo tem 30, re-

  

cém-comprados e que ainda esta-
rá a pagar) e necessidades superio-
res a 50 milhões mensais só para 
salários, dificilmente a transpor-
tadora aguentará o embate do res-
to de um ano com grandes restri-
ções aos voos. 

Sem dinheiro a entrar pela via do 
negócio e de mãos atadas pelas re-
gras europeias da concorrência no 
que respeita a injeções, o Estado 
não poderá sustentar a TAP. 

Nos seus 40 anos de gestão pú-
blica, uma mão chega para contar 
os anos em que a TAP não fechou 
no vermelho ou somou dívida. 
Aquando da privatização, sem in-
vestimento privado nem os atuais 
empréstimos para aviões, o endi-
vidamento ultrapassava os mil 
milhões de euros e o passivo tinha 
a dimensão do valor agora aprova-
do para injetar na transportadora: 
1,2 mil milhões. Um montante 
que sai do bolso dos contribuintes, 
já a lidar com os efeitos da pior cri-
se económica de que há registo. • 
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Peso na economia 
Número de passageiros da TAP 
em milhões 

10,6 11'7 

+61% 

14.3 15,7 17,1 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Número de turistas estrangeiros 
em milhões 

1010/0 

8,1 

12,5 

e 

14,5 15,2 16,3 

80% 

chegam 
par via 
aérea 

2015 2016 2017 2018 2019 

Contribuição do turismo para o PIB 
em % 

14,1 14,6% 
11,9 12,2 12,6 

2% 
é  o  peso 

da TAP  na 
economia 

O
t.,

U
1
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Empréstimo custa 
mais de quatro 
meses de lay-off 
Sem nacionalização, Conselho de Finanças 
identifica um desvio potencial de 254 milhões 

Temos de ter gestão 
»teriosa (da injeção) 

para a TAP 
ter uma dimensão 

ie não aponte a uma 
Tapzin_ha" 

Pedro Nuno Santos 
Ministro das Infraestruturas 

011.1TOS dois 
empréstimos 

extraordinários 
em 20 anos 

o 

1994 
Sob gestão da Parpúbli-
ca, foi difícil assegurar 
luz verde de Bruxelas a 
uma injeção extraordi-
nárias de 1,3 mil mi-
lhões de euros negocia-
da para reestruturar a 
TAP aquando da tentati-
va de venda à Swissair. 
O Plano Estratégico de 
Saneamento Económi-
co e Financeiro preten-
dia reestruturar e fazer 
face à dívida de então. 

o 

2012 

Mais uma tentativa de 
venda - agora a Efromo-
vich - que obrigou a 
limpar parte das contas: 
em 2012, a Comissão 
aprovou mais um bolo 
extraordinário de 100 
milhões, para minimi-
zar o impacto da dívida 
acumulada e dos capi-
tais próprios negativos 
de 500 milhões. "Uma 
exceção", sublinhava 
Bruxelas. 

Um passou toda a vida nos 
aviões, outro domina au-
tocarros e chegou ao me-
tro e comboio. Quem são 
os homens que dividem 
45% da TAP? 

O empreendedor 
dos ares 

• David Neeleman 
• Idade: 60 anos 
• Cargo: fundador da Azul, 
JetBlue, Morris Air, 
WestJet e Breeze 

Fundou a sua I..a  compa-
nhia aérea, a Morris, no 
Utah, EUA, aos 24 anos. É 
de S. Paulo, mas passou 
grande parte da vida nos 
EUA. É presidente da bra-
sileira Azul e administra-
dor da TAP. Tem 32% na 
francesa Aigle Azur. Em 
fevereiro, lançou a 5.a 
startup de aviação, a Bree-
ze. Tem uma fortuna ava-
liada de mil milhões 

Em terra e nos 
caminhos de ferro 

• Humberto Pedrosa 
• Idade: 62 anos 
• Cargo: Dono do Grupo 
Barraqueiro e acionista 
da TAP 

Nascido em Mafra, é dono 
de um grupo com mais de 
zo empresas nos trans-
portes. A uma herança de 
autocarros regionais jun-
tou a Rodoviária Nado-
naL Construiu o gigante 
Barraqueiro. Somou-lhe a 
Fertagus, concessão da li-
nha ferroviária sobre o Te-
jo e a concessão do Metro 
Sul do Tejo, onde emprega 
mais de 5 mil pessoas. 

AVIAÇÃO  A companhia aérea 
TAP é uma das três maiores 
exportadoras de serviços e 
empregadoras portuguesas, 
gerando anualmente negó-
cios que equivalem a 2% do 
PIB. Os 10 600 trabalhado-
res que empregava no ano 
passado geraram custos com 
o pessoal acima de 740 mi-
lhões de euros, o que signi-
fica salários anuais brutos 
médios próximos de 70 mil 
euros (ou cinco mil euros 
por mês, considerando 14 
meses de retribuições). Tal 
rendeu ao Estado 328 mi-
lhões de euros em impostos 
e contribuições sociais. 

A informação consta de 
uma apresentação da com-
panhia aos trabalhadores 
sobre o elevado impacto so-
cial da TAP em Portugal. 
Desde a privatização, em 
2015, o grupo contratou 
mais dois mil trabalhadores, 
passando de 8600 para 
10 600. Alega, por isso, ser 
das maiores empregadoras 
portuguesas, com trabalha-

 

Emprego 
O grupo TAP terminou 
2019 com mais de 10,6 mil 
colaboradores diretos 
em Portugal, versus 8,6 mil 
em 2015 (2 mil a mais) 

dores "qualificados e bem 
remunerados". No mesmo 
período de tempo, aumen-
tou em 61% o número de 
passageiros transportados 
(de 10, 6 milhões para 17,1 
milhões) e assume que 80% 
das chegadas por via aérea 
se traduziram em hóspedes 
na hotelaria, que duplica-
ram nesse período (de 8,1 
milhões para 16,3 milhões). 

Mais de 80% das vendas 
da TAP são feitas ao estran-
geiro (2,6 mil milhões num 
total de 3,3 mil milhões de 
euros), colocando-a ao nível 
de exportadoras como a 
Galp e a Autoeuropa. 

Segundo a companhia, os 
efeitos indiretos estendem-
-se às compras a fornecedo-
res portugueses, no total 
anual de 1,3 mil milhões de 
euros. Incluem-se fornece-
dores de águas, sumos, vi-
nhos, cafés e outros produ-
tos alimentares, mas tam-
bém fornecedores, como os 
fabricantes têxteis que pro-
duzem os uniformes.•  F.N.  

ANÁLISE  O plano para salvar 
a TAP (um empréstimo que 
poderá ir até aos 1200 mi-
lhões de euros) pode custar 
mais do que os quatro meses 
de lay-off simplificado, regi-
me em que o Estado subsi-
dia as empresas em 70% pe-
los salários pagos a troco da 
manutenção dos postos de 
trabalho. 

De acordo com a análise à 
Proposta de Alteração ao Or-
çamento do Estado para 
2020, ontem divulgada pelo 
Conselho das Finanças Pú-
blicas (CFP), o Estado vai 
gastar muito menos do que 
se chegou a dizer com o 
apoio do lay-off. 

Segundo nova informação 
enviada pelas Finanças a pe-
dido do CFP, a despesa com 
olay-off e a sua prorrogação 
por mais um mês, até julho, 
vai gerar uma despesa de 
1110 milhões de euros. A di-
vidir pelos quatro meses em 
que vigorará a medida, dá 
uma média de 275 milhões 
de euros por mês. 

Este valor está muito dis-
tante dos mil milhões de eu-
ros que o primeiro-ministro 
estimou, em março, como 
sendo o custo mensal apro-
ximado da medida. 

O valor agora revelado 
pelo CFP também fica bas-
tante abaixo dos 373 mi-
lhões de euros de despesa 
mensal estimada no Progra-
ma de Estabilidade enviado 
para Bruxelas em maio. 

No caso da TAP, o CFP ain-
da admite um cenário em  

que não há nacionalização, 
mas deixa avisos. 

"No âmbito das despesas 
de capital, destaca-se o risco 
descendente relacionado 
com a possibilidade de o 
empréstimo que o Estado 
português fará à TAP possa 
atingir 1200 milhões de eu-
ros". 

Ou seja, ainda este Suple-
mentar não foi aprovado e o 
CFP já identifica um desvio 
potencial de 254 milhões de 
euros nas necessidades de di-
nheiro do Estado (neste caso 
para emprestar à TAP). 
Luís roas RIBEIRO 

CASO 

Novo Banco 
representa outro 
problema de peso 

"[A TAP] não atingiu ain-
da o patamar do Novo 
Banco (NB), mas a per-
gunta que faço é: nós 
queremos um NB e andar 
daqui por uns anos com 
situações parecidas?", 
disse, anteontem, Rui 
Rio. Ora, o CFP alerta que 
o NB absorveu mais 435 
milhões do que estava 
previsto no Orçamento 
inicial de 2020 e no ano 
que vem ainda pode pe-
dir mais 914 milhões de 
euros, dinheiro que virá 
sobretudo do Estado. 

2014 2015 2016 2017 

FONTE: TAP INFOGRAFIA .IN 

Massa salarial 
Os custos com pessoal da 
TAP em Portugal excederam 
740 milhões de euros em 
2019, colocando a TAP entre 
os maiores empregadores 
do país 

Impostos 
No ano de 2019 a TAP 
pagou 328 milhões de 
euros em impostos 
e contribuições sociais 

2018 primeira estimativa 

Salário médio 
na empresa é de 
cinco mil euros 
Companhia aérea faturou cerca de 2% do PIB 
em 2019 em vendas de serviços ao estrangeiro 

Nazaré Costa Cabral, líder do CFP, deixa avisos 
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Porto sem autocarros 
da STCP aos fins de 
semana e feriados 

Greve por tempo indeterminado 
inclui duas horas nos dias úteis a 24 

Jornal de Notícias 

Sõente 
e 

Famalieão 

e. 

mio 

17 

Toxicodependência 
Avança primeira "sala 
de chuto" do Norte 

Carrinha percorrerá locais 
problemáticos da Invicta P. 

Educação  Ensino 
online veio para ficar 
mesmo com vacina P.7 

Valores 
BREVEMENTE 

Barcelos 
Braga P.: ,  Coimbra 

Guimarães Matosinhos 
imsteata tv,eradas No‹.e. valonça 
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Cartão de cidadão 
demora até cinco 
meses a ser entregue 
Levantamento por marcação Títulos que caducaram a partir 
é obrigatório e há balcões que de 24 de fevereiro continuarão 
têm disponibilidade em novembro válidos em 30 de outubro PS 

Governo tem despacho para nacionalizar 
TAF mas negociação apenas termina hoje  P 4e5 

      

   

1, 

 

     

J.; 

   

LIGA SOMA 

 

    

19 CHICOTADAS 

 

    

IP s  18 que iniciaram a é.. 
te resistem. Sporting e Braga 

ão no quarto técnico 4o • 

 

Treinadores das águias e dos arsenalistas são as mais recentes vitimas dos maus resultados 

Covid-19  Dez casos 
em conserveira de 
Vila do Conde P.48 

Caminha  Autarca pede 
travão e multas da GNR 
aos ajuntamentos P.18 

Lage só soube 
que já não era 
treinador no 
aeroporto 
Relato não coincide com 
o que fez Luís Filipe Vieira 
logo no final do jogo P.44 

< 
Leões vencem 
Gil Vicente e 
aproximam-se 
do Benfica 

Nove pontos de 
diferença a seis 
jornadas do fim P.42 
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Governo estuda 
colocar mais um 
comboio por hora 
na Linha de Sintra 

"É a melhoria possível", diz ministro Pedro Nuno 
Santos. BE apela ao fim do lay-off nos transportes 

João Vasconcelos e Sousa 
joao.sousa@ext.jn.pt 

PARLAMENTO O ministro 

das Infraestruturas, Pedro 
Nuno Santos, anunciou on-
tem, no Parlamento, que o 
Governo está a estudar o re-
forço da Linha de Sintra 
com "pelo menos mais um" 
comboio por hora. O gover-
nante garantiu que a procu-
ra nas linhas ferroviárias ur-
banas "ainda é muito mais 
baixa" do que antes da pan-
demia, embora tenha reco-
nhecido que irá aumentar. 

"É a melhoria possível", 
afirmou Pedro Nuno Santos 
ao anunciar a criação de um 
grupo de trabalho, em con-
junto com a CP, para avaliar 
o aumento da oferta na Li-
nha de Sintra. O ministro 
assegurou que a lotação má-
xima de dois terços tem sido 
cumprida "na esmagadora 
maioria dos comboios", mas 
argumentou que é "difícil, 
senão impossível", garantir 
o distanciamento social 
adequado a menos que se 
reduza a capacidade das car-
ruagens "a 10% ou 5% ". 

O debate foi solicitado 
pelo BE, que disse receber 
diariamente relatos de pes-
soas que sentem "insegu-
rança" nos transportes, mas 
não têm alternativa. A de-
putada Isabel Pires denun-
ciou o facto de ainda haver 
trabalhadores de empresas  

de transportes em lay-off e 
desafiou o Governo a en-
contrar "alternativas que 
desdobrem o serviço". 

Sandra Pereira, do PSD, 
aludiu às palavras do minis-
tro sobre o distanciamento 
social para atacar o Gover-
no: "Afinal, não é possível 
cumprir uma recomenda-
ção da DGS", afirmou, con-
cluindo que Pedro Nuno 
Santos provou que "há so-
brelotação" nos transpor-
tes. Bruno Dias, do PCP, 
lembrou que os autocarros 
andam com gente a mais; já 
João Oliveira sustentou que 
a "segurança coletiva" deve 
ser garantida também pelas 
empresas. • 

OUTROS TEMAS 

CDS quer testagem 
Gonçalves Pereira disse 
que o ministro está "em 
negação" quanto à sobre-
lotação dos transportes. 
Também afirmou haver 
"enorme tolerância" para 
com quem entra no país 
pelos aeroportos, pedin-
do a realização de testes. 

Autocarro não serve 
Pedro Nuno Santos não 
tem "muitas expectati-
vas" em compensar a fal-
ta de comboios com mais 
autocarros: os primeiros 
levam 2000 passageiros, 
os segundos apenas 50. 

O 

r 

BE disse que passageiros se queixam de insegurança 
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Empresas municipais 
com quadros em fuga 
Vários dirigentes já abandonaram cargos neste mandato da Câmara de 
Guimarães. O último, Daniel Pinto, diz que mal-estar na Vitrus "é patológico" 

';••••::.< 

• José Bastos 
• Cargo que abandonou: Diretor-
-executivo da Oficina 

• Frederíco Queiroz 
• Cargo que abandonou: Diretor 
de planeamento da Oficina  

• Aníbal Rocha 
• Cargo que abandonou: Diretor-
-executivo da Tempo Livre 

 

A 

 
 

 

• Nuno Faria 
• Cargo que abandonou: Diretor 
do Centro Artes José de Guimarães 

• Catarina Pereira 
• Cargo que abandonou: 
Diretora da Casa da Memória 

• João Pedro Vaz 
• Cargo que abandonou: 
Diretor artístico da Oficina 

• Ricardo Costa 
• Cargo que abandonou: 
Presidente da Taipas Termal  

• Daniel Pinto 
• Cargo que abandonou: 
Administrador-executivo da Vitrus  

• José Maia Freitas 
• Cargo que abandonou: 
Presidente da Taipas Termal 

Delfim Machado 
locais@jn.pt 

POLÍTICA  A Cãmara de Gui-
marães está confrontada 
com um conjunto de demis-
sões pouco comum, que já 
fez cair pelo menos nove di-
rigentes nas empresas mu-
nicipais e cooperativas des-
de 2017. A última e mais po-
lémica foi a de Daniel Pinto, 
administrador-executivo da 
Vitrus, que saiu em litígio 
com o presidente. 

Ao JN, Daniel Pinto não 
quis comentar a demissão, 
mas na carta de cessação de 
funções lê-se que o funcio-
namento da Vitrus "tem 
sido acentuadamente per-

  

turbado" com "persistentes 
interferências" na tomada 
de decisões executivas. O 
mal-estar é "patológico", re-
fere Daniel Pinto, que res-
ponsabiliza o presidente do 
Conselho de Administra-
ção, Sérgio Castro Rocha. 

TRABALHO RECONHECIDO 

Anteontem à noite, em As-
sembleia Municipal, o pre-
sidente da Cãmara defen-
deu Sérgio Castro Rocha, 
afirmando que "a hierar-
quia está bem definida" e 
que o trabalho da empresa 
"é reconhecido" pelos vi-
maranenses: "Uma substi-
tuição de um administrador 
o que é que importa? O que  

interessa é a empresa, que 
funcione bem". 

Na Taipas Termal, José 
Maia Freitas também se de-
mitiu de presidente, em ju-
nho, após ter recebido "ou-
tra oferta de emprego que 
exige exclusividade", disse, 
ao JN. Esteve meio ano no 
cargo desde que substituiu 
Ricardo Costa, que também 
se demitira, após ter sido 
acusado por um funcionário 
de prejudicar a cooperativa. 

Na Oficina já houve pelo 
menos cinco demissões. Jo-
sé Bastos e Frederico Quei-
roz saíram em 2017 para o 
setor privado. Em junho, a 
cooperativa cultural tam-
bém anunciou que João Pe-

  

dro Vaz deixaria a direção ar-
tística por motivos de doen-
ça, mas mantém-se no Tea-
tro Oficina. 

Na mesma cooperativa, 
em julho, Catarina Pereira 
deixou o cargo de diretora 
da Casa da Memória para 
assumir a programação do 
Património e Artesanato. 
Já Nuno Faria demitiu-se 
de diretor do Centro Inter-
nacional de Artes José de 
Guimarães para assumir a 
direção artística da Galeria 
Municipal do Porto. Quem 
também foi para a Invicta 
foi Aníbal Rocha, antigo di-
retor da cooperativa Tem-
po Livre, que está no Pavi-
lhão Rosa Mota.* 
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di 

• 

Especialistas defendem que ensino à distância requer ferramentas e conteúdos adequados para tomar o modelo eficaz 

PROFESSORES 

Participação 
conta para 
formação 

Adelino Sousa tem 
a esperança que 
"mais de 20 mil 
professores portu-
gueses" se inscre-
vam na conferência 
online, de 23. a 23 de 
julho. O convite do 
Governo, garante, 
"ainda não terá 
sido enviado para 
as escolas". A parti-
cipação dos profes-
sores portugueses, 
confirmou, ao JN, o 
secretário de Esta-
do Adjunto João 
Costa, vai contar 
como tempo de for-
mação geral - um 
dos requisitos exi-
gidos (so horas por 
escalão) para a pro-
gressão na carreira 
docente. A Virtual 
Educa foi criada em 
2011 pela Organiza-
ção dos Estados 
Americanos. 

ENTREVISTA 
x
Y 

z; 

o o 

urgente 
encon-Tar 
respostas 
eficazes" 

João Costa 
Secretário de Estado Adjunto 
da Educação 

Alexandra Inácio 
alexandrainacio@jn.pt 

CONFERENCIA  A revolução é 
inevitável: "O ensino à dis-
tância veio para ficar, mes-
mo com uma vacina contra a 
covid-19", defende o dire-
tor-executivo da Virtual 
Educa, Adelino Sousa. A 
conferência internacional 
foi adiada para 25 a 28 de no-
vembro, em Lisboa. Mas, 
este mês, mantém-se uma 
cimeira online (entre 21 a 23 
de julho) que já conta com 
mais de 50 mil inscrições. 
Será sobre o impacto da pan-
demia e a organização do 
próximo ano letivo. 

"É preciso fazer reset e mu-
dar o sistema operativo", 
afirma Adelino Sousa, consi-

  

derando que "o medo vai 
prevalecer". Isto é, mesmo 
após a descoberta de uma va-
cina, se nada mudar e surgir 
uma nova pandemia "os go-
vernos não serão perdoa-
dos". Ou seja, insiste, "este é 
omomento da rutura". Se há 
"dez anos o Virtual Educa di-
vulga anualmente as mais 
recentes inovações na digita-
lização do ensino, agora o en-
sino virtual faz parte do quo-
tidiano de 1500 milhões de 
alunos em todo o Mundo". 

O objetivo da conferência 
será debater o impacto da 
pandemia no ensino e defi-
nir recomendações aos di-
versos governos da América 
Latina, Portugal e Espanha. 
A conferência online será 
transmitida em 37 canais te-

  

levisivos para que a infor-
mação chegue a mais profes-
sores sem acesso online, ex-
plica Adelino Sousa. 

Durante a conferência on-
line, será feito um inquérito 
aos docentes sobre como 
correu o ensino à distância e 
oque deve ser melhorado no 
próximo ano letivo. 

Adelino Sousa sublinha 
que, apesar de considerar 
que o anterior modelo de es-
cola não irá persistir, isso 
não quer dizer que possa ser 
feito sem professores. A sua 
formação em ensino digital 
"é crítica". E o ensino à dis-
tância não pode continuar a 
ser feito pelo esforço indivi-
dual. Requer ferramentas e 
conteúdos adequados para 
tornar o modelo eficaz, diz. 

Fernando Reimers, profes-
sor na Universidade de Har-
vard e que tem estudado o 
impacto da pandemia no en-
sino, será um dos oradores 
na "virtualeduca.connect". 
Para o docente, "é provável 
que, pelo menos, parte dos 
alunos continuem com en-
sino remoto" até se encon-
trar uma vacina. 

MAIS NOVOS PRIORITÁRIOS 

O regresso às escolas, defen-
de, pode ser feito onde o sur-
to está controlado. Nesses 
casos, a prioridade deve ser 
dada aos alunos mais novos, 
menos autónomos. A ques-
tão dos exames, admite, "é 
importante" mas a sua pre-
paração "não tem de ser pre-
sencial", frisa. 

Às escolas e governos reco-
menda que façam um balan-
ço do que foi aprendido para 
se definir o próximo ano. 
"Essa estratégia deve ter um 
plano B, considerando a pos-
sibilidade de os alunos, ou 
alguns deles, terem de 
aprender em casa, pelo me-
nos parte do tempo", alerta. 
Aos docentes aconselha que 
abracem o momento com 
"mente aberta". "É uma ca-
lamidade, um desastre mas 
também urna oportunidade 
para se ter a coragem de ino-
var e fazer escolhas dificeis", 
diz ao JN.  

Defendeu que o regime de ensi-
no à distância foi "um remen-
do". Como se irá garantir o ensi-
no presencial? 
Esta pandemia tornou evidentes 
as principais fragilidades dos siste-
mas educativos, em particular o 
efeito das desigualdades socioeco-
nómicas, que agora se agravaram. 
Ao torná-las evidentes, convoca-
-nos para identificar que as estra-
tégias mais urgentes são as que 
sempre foram necessárias: garan-
tir a função social da escola, a sua 
missão enquanto elevador social, 
a aprendizagem que compatibiliza 
saberes clássicos com novas com-
petências emergentes. Temos no-
vos dados e nova urgência no de-
bate para encontrar respostas efi-
cazes. Por isso, é importante co-
nhecer práticas por todo o Mundo. 

Quais as consequências mais 
gravosas? 
São várias as consequências que 
vale a pena sinalizar: a maior de-
pendência face aos encarregados 
de educação nos mais novos, as di-
ficuldades acrescidas nas aprendi-
zagens, o risco acrescido a que 
crianças em contextos de violên-
cia ou negligência estiveram sujei-
tas, com todas as consequências 
necessárias em termos de desen-
volvimento humano. 

Que constrangimentos foram 
identificados pelos professores? 
O Ministério da Educação monito-
rizou, através de levantamentos de 
dados regulares, as várias questões 
envolvidas no desenvolvimento 
deste fmal do ano letivo. Os cons-
trangimentos são os que referi: a di-
ficuldade de chegar a todos os alu-
nos e a necessidade de garantir um 
desenvolvimento das aprendiza-
gens ao ritmo a que acontecem pre-
sencialmente, sobretudo para os 
mais novos e para os mais vulnerá-
veis que serão focos da atuação no 
próximo ano letivo.. 

"Ensino online é 
para ficar, mesmo 
com vacina" 
Virtual Educa foi adiada para novembro mas irá haver 
cimeira online em julho sobre o impacto da pandemia 
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Porto sem autocarros 
da STCP aos fins de 
semana e feriados 

Greve por tempo indeterminado 
inclui duas horas nos dias úteis a 24 

Jornal de Notícias 

Sõente 
e 

Famalieão 

e. 

mio 

17 

Toxicodependência 
Avança primeira "sala 
de chuto" do Norte 

Carrinha percorrerá locais 
problemáticos da Invicta P. 

Educação  Ensino 
online veio para ficar 
mesmo com vacina P.7 

Valores 
BREVEMENTE 

Barcelos 
Braga P.: ,  Coimbra 

Guimarães Matosinhos 
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Cartão de cidadão 
demora até cinco 
meses a ser entregue 
Levantamento por marcação Títulos que caducaram a partir 
é obrigatório e há balcões que de 24 de fevereiro continuarão 
têm disponibilidade em novembro válidos em 30 de outubro PS 

Governo tem despacho para nacionalizar 
TAF mas negociação apenas termina hoje  P 4e5 

      

   

1, 
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LIGA SOMA 

 

    

19 CHICOTADAS 

 

    

IP s  18 que iniciaram a é.. 
te resistem. Sporting e Braga 

ão no quarto técnico 4o • 

 

Treinadores das águias e dos arsenalistas são as mais recentes vitimas dos maus resultados 

Covid-19  Dez casos 
em conserveira de 
Vila do Conde P.48 

Caminha  Autarca pede 
travão e multas da GNR 
aos ajuntamentos P.18 

Lage só soube 
que já não era 
treinador no 
aeroporto 
Relato não coincide com 
o que fez Luís Filipe Vieira 
logo no final do jogo P.44 

< 
Leões vencem 
Gil Vicente e 
aproximam-se 
do Benfica 

Nove pontos de 
diferença a seis 
jornadas do fim P.42 
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Governo mantém 
recolha de manuais 
EDUCAÇÃO  A Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Esco-
lares (Dgeste) enviou às es-
colas uma orientação para 
manterem a recolha dos 
manuais escolares, apesar 
de o Parlamento ter aprova-
do a suspensão do processo. 

"Até ao resultado da vota-
ção final do orçamento su-
plementar para 2020, man-
têm-se as orientações já vei-
culadas no âmbito do circui-
to da reutilização/devolu-
ção dos manuais escolares" -
terá ordenado às escolas a 
Dgeste, através de orienta-
ção enviada por email. 

O CDS considera essencial 
os alunos manterem os ma-

  

nuais, pois as primeiras cin-
co semanas do próximo ano 
letivo serão dedicadas à re-
cuperação das aprendiza-
gens. Só ó PS votou contra. 

"O CDS insta o ministro 
da Educação a aceitar as in-
dicações do Parlamento e 
aguardar para ver o que 
acontece na sexta-feira" 
(dia da votação final do di-
ploma), defendeu ontem a 
deputada Ana Rita Bessa. 

Na comissão, anteontem, 
o ministro Tiago Brandão 
Rodrigues sublinhou que a 
medida põe em causa "150 
milhões de euros" e que a 
recuperação vai acontecer 
"com ou sem manuais". • 
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A ministra e a diretora-geral da Saúde dizem que, fora de casa, é no trabalho que os contágios mais ocorrem. 

SAÚDE 

Nem transportes públicos nem lazer. 
Contágio faz-se sobretudo no trabalho 
Nem no lazer, nem nos transportes públicos. A maior parte dos contágios 
de covid-19 faz-se primeiro em ambiente laborai e depois alastra dentro 
das habitações, dizem as autoridades de saúde. 

António Pedro Santos/Lusa 

SUSANA PAULA 

susanapaula@negocios.pt 
DAVID SANTIAGO 

PEDRO CURVELO 

A
maior parte dos 
contágios dá-se en-
tre familiares, mas 
antes de entrar em 
casa é sobretudo 

em contexto laborai que ocorre a 
primeira infeção e não em situa-
ções de lazer ou por utilização dos 
transportes públicos, garantiram 
ontem as autoridades de saúde. 

A expl icação foi dada em duas 
levas: primeiro a ministra da Saú-
de, no Parlamento, disse que os 
transportes públicos não estão as-
sociados aos novos casos de covid-
-19 detetados em Lisboa. "Não são 
conhecidos casos de contágio que 
tenham tido origem em transpor-
tes", afirmou Marta Tem ido na 
comissão parlamentar da Saúde, 
onde foi ouvida. Ainda assim, a go-
vernante disse que os transportes 
públ icos,pel a sua lotação e condi-
ções, "são espaços merecedores 
de urna especial cautela". Por isso, 
lembrou, o Governo decretou coi-
mas para quem usasse os trans-
portes públicos sem máscara ou 

viseira, por serem "locaisparticu-
larmente expostos". 

Depois, mais tarde, coube à di-
retora-geral da Saúde explicar 
como se processa a maioria dos no-
vos casos de contágio de covid-19. 
"De acordo com os últimos dados 
de que dispomos, continua a ser o 
contágio dentro das habitações, das 
famílias, dos coabitantes o mais im-
portante", afirmou Graça Freitas 
em reposta a uma questão do Ne-
gócios. No entanto, o novo corona-
vírus entra dentro das habitações 
através de contágios que ocorre-
ram principalmente em contexto 
lal-ioral. Segundo a responsável, de-

 

Não são conhecidos 
casos de contágio que 
tenham tido origem 
em transportes 
públicos. 
MARTA TEMIDO 

Ministra da Saúde 

O trabalho e a casa 
continuam a ser os 
sítios onde as pessoas 
passam mais tempo 
umas com as outras. 
GRAÇA FREITAS 

Diretora-geral da Saúde 

pois da transmissão dentro de~„ 
()contexto laborai éo segundo prin-
cipal sítio decontágio e o contexto 
social o terceiro. Isto quer dizer, se-
trindo a diretora-denl da Saúde, • 
que a propagação cio vírus tem mui-
toa ver com os ajuntamentos e com 
o tempo de contacto. "O trabalho e 
a casa continuam a ser os sítios 
onde as pessoas passam mais tem-
po umas-com as outras" afirmou 
Graça Freitas. 

"O caso inicial até pode ter vin-
do do trabalho, do setor das obras, 
da indústria ou de outros setores 
laborais, mas depois o vírus acaba  

por originar casos na habitação", 
acrescentou. 

Lisboa, Sintra e Loures 
com um quinto dos casos 
De acordo com os números reve-
lados ontem, os três municípios 
portugueses mais atingidos pela 
pandemia do novo coronavírus já 
totalizam 8.104 casos confirma-
dos de covil-19, o que representa 
19% do total de 42454 infetados 
contabilizados em Portugal, o que 
significa que Lisboa, Sintra e Lou-
res detêm muito perto de um 
quinto dos casos positivos no pais. 

Por sua vez, estes três conce-
lhos representam cerca de 11% da 
população, isto tendo por base as 
estimativas do Instituto Nacional 
de Estatísticas (INE) para 2019. 
Ou seja, o número de infetados em 
Lisboa (3.544), Sintra (2.704) e 
Loures (1.856) vai além do peso 
destes três concelhos para o con-
junto da população. Segundo os 
dados ontem reportados pela 
DGS, Amadora (1.718) e Vila 
Nova de Gaia (1.661) seguem res-
petivamente nos quarto e quinto 
postos dos concelhos com maior 
números de casos positivos. 

O boletim diário da 1.)GS de 
ontem mostra que há mais dois 
concelhos a superar a marca dos 
três ou mais infetados. E o caso 
dos municípios de Vila Viçosa e de 
Amainar, ambos com três infeta-
dos contabilizados. Com efeito, 
são agora 246 os concelhos com 
pelo menos três casos confirma-
dos, o equivalente a 79,9% cio to-
tal de 308 municípios que com-
põem o território português. 

Em termos globais, o número 
de óbitos em Portugal devido à 
pandemia da covil-19 aumentou 
de 1.576 para1.579. Ontem foram 
detetados 313 novos casos de in-
feção e o número de internados 
supera os 500 pela primeira vez 
desde 30 de maio,. 
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"Listas negras" da Europa 
travam novas exportações 
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa foi obrigada a cancelar missões empresariais por causa 
das restrições impostas à entrada de portugueses. Primeira viagem será à Sérvia. EMPRESAS 22 
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Neeleman 
passou braço 
de ferro na TAP 
para a sua Azul 

Empresário aceitou sair por 55 milhões, 
mas o acordo final exigia cedências da 
companhia brasileira a que preside. Governo 
pode avançar hoje com nacionalização. 

EMPRESAS 20 e 21 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Só em Portugal e 
Chipre o governador 
é nomeado apenas 
pelo Governo 
EMPRESAS 16 a IS 

SÉRGIO VASQUES PROFESSOR 
DE DIREITO NA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

" Imposto sobre serviços 
digitais parece inevitável" 

Antigo secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais avisa que a taxa sobre o carbono pode 
desencadear uma guerra comercial. 

S'Lrlti e  

fillo•roml;Pllffirgrip.r. 

Apoio a 
sócios-gerentes 

ficou abaixo 
do vetado 

por Marcelo 
PSD decisivo nas alterações 
ao orçamento suplementar. 

Saiba o que mudou. 

y. 

r 
PRIMEIRA LINHA 4 

Covid-19 
Nem em lazer 
nem nos 
transportes, 
contágios 
fazem-se mais 
no trabalho 
ECONOMIA 10 

Segurança Social 
Maioria dos 
que perderam 
emprego estão 
sem subsídio 
Aprovada redução 
do tempo de trabalho 
para aceder à prestação. 

ECONOMIA b' e i? 

STEVEN SMITH DIRETOR DE 
AÇÕES DO CAPITAL GROUP 

"Empresas de 
dividendos podem 
perder base 
de investidores" 
MERCADOS 26 e 27 
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Os deputados terminaram ontem o segundo dia de votação na especialidade das alterações ao Orçamento retificativo. 

PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

PSD foi decisivo nas 
alterações ao retificativo 
A votação na especialidade do Orçamento suplementar foi encerrada com o PS a escolher 
o PSD para resolver alguns impasses, mas também com os sociais-democratas a juntarem-se 
à esquerda em coligações negativas que deixaram os socialistas isolados. 

Pedro Simões 

FILOMENA LANÇA 

tilomenalanca@negocios.pt 
CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinaperei ra@negoci os. pt 

poios aos sócios-
-gerentes, alarga-
mento do subsídio 
de desemprego, 
apoios na saúde ou 

mensalidades das creches. Estes 
foram alguns dos temas que esti-
veram em destaque durante a vo-
tação na especialidade do Orça-
mento suplementar, terminada 
esta quarta-feira no Parlamento, 
em que o PSD acabou a distribuir 
jogo, dando a mão ao PS. Nem 
sempre isso aconteceu, porém, e 
osaldo final do suplementar vem 
também com propostas aprova-
das em coligação negativa, com a 
oposição em braço de ferro con-
tra o Governo e a ganhar. 

O caso mais evidente foi o dos 
apoios aos sócios-gerentes em que 
o PSD, à ultima hora, recuou na 
proposta apresentada e que era 
exatamente a mesma que apre-
sentaram também o Bloco de Es-
querda, o PCP e o PEV. Essa 
aliança vinha de trás, quando os 
partidos aprovaram um diploma 
que acabaria por ser chumbado 
por Marcelo e depois recuperado 
no âmbito do suplementar. E 
quando tudo indicaria que vinha 
aí mais uma coligação negativa, o 
PSD arrepiou caminho e apresen-
tou uma proposta própria que teve 
o apoio do PS e que a esquerda 
acabaria também por aceitar. Re-
sultado, os membros de órgãos so-
ciais de pequenas e médias em-
presas vão ter um apoio que de-
penderá do que descontavam, 
com um limite mais alto do que 
atual, que pode chegar aos 1.905 
euros, mas com uma fórmula de 
cálculo menos generosa do a que  

constava do decreto aprovado em 
coligação negativa e vetado pelo 
Presidente da República (ver tex-
to nas páginas seguintes). 

O PSD também se aproximou 
cio PS em matérias como a da re-
dução do prazo de garantia do 
subsídio de desemprego. Através 
da abstenção, os socialistas viabi-
lizaram uma proposta cio PSD que 
reduz para metade o prazo de ga-
rantia, mas inviabilizaram outras 
da esquerda com maior custo or-
çamental. O Bloco de Esquerda 
por exemplo tinha uma proposta 
idêntica à do PSD mas menos li-

  

mitada no tempo. 
Os sociais-democratas recua-

ram no apoio à esquerda quando 
foi votada a proposta que previa 
uma redução das mensalidades 
das creches para pais com quebras 
de rendimento. Depois de num 
primeiro momento terem dito 
sim, os sociais-democratas vieram 
alterar o sentido de voto e a medi-
da acabaria por cair, já que o PS 
também ti nhavotado contra. 

Se a coligação negativa para as 
creches não vingou, há, no entan-
to, várias outras que marcaram as 
opções políticas neste Orçamen-

  

to suplementar e nas quais o PSD 
acabou também por ter uma pala-
vra decisiva. Um exemplo foi o dos 
pagamentos por conta deste ano 
que, por iniciativa do PCP; não se-
rão obrigatórios para a generali-
dade das micro e pequenas em-
presas e das cooperativas, inde-
pendentemente das quebras de fa-
turação que registem. Tal como já 
agora acontece, se entretanto re-
cuperarem, as empresas poderão 
fazer o acerto em dezembro, mas 
para já não terão de adiantar im-
posto ao Estado. O PS votou con-
tra, mas a medida passou com os  

votos favoráveis das restantes ban-
cadas. E o mesmo aconteceu com 
uma outra proposta, também do 
PCP, que determina a devolução 
antecipada de pagamentos espe-
ciais por conta não utilizados, ar-
repiando caminho face aos prazos 
previstos na lei. 

Contas feitas, se é certo que 
veio dar a mão ao PS algumas ve-
zes, não é certo que daí se possam 
retirar ilações para o futuro. Des-
de logo porque Rui Rio sempre 
disse que não se iria opor ao reti-
ficativo, apresentado pelo Gover-
no, desde que este não refletisse 
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TOME NOTA 

Principais alterações que o Parlamento 
aprovou ao Orçamento suplementar do Governo 

Flexibilização na atribuição do subsidio de desemprego, mais férias para profissionais de saúde, rendas mais baixas para lojistas 
em apuros. Das mais de 200 propostas de alteração apresentadas pela oposição e pelo próprio P5 (este apenas duas), poucas deze-
nas passaram, mas algumas foram polémicas. Eis as que mais se destacaram. 

puí íticas económicas de fundo. 
mas apenas p( >I ít iras de emergên-
cia para dar resposta à crise. t. 
PSD absteve-se na generalidade, 
tal como o Fi zeram, aliás, PC I) e 
Bloco, e na especialidade nego-
dou com o PS, mas também se 
não coibiu de v( >lar com zi esquer-
da. Por outro lado. o suplementar 
esta muito o >ncen tradoem 2020 
e dentro em breve será preciso co-
meçar a pensar já no OE para 
2021, onde a dimensão das medi-
das será muito mais abrangente. 

Cedências do PS à esquerda 
Mas a versão final do orçamento 
supletivo, ao qual fbram apresen-
tadas niaisdc 20( / prop< )stas de al-
teração, sairá igualmente do Par-
lamento com propostas daqueles 
que foram os parceiros políticos 
do Governo no anterior mandato. 
O Bloco de Esquerda bateu o pé e 
conseguiu que as empresas com 
sede em paraísos fiscais não pos-
sam aceder aos benefícios dados 
pelo Estado no ambito da pande-
mia. O secretário de Estado do 
Fisco recusou por várias vezes 
essa hipótese, mas acabaria por 
ceder, ainda que não indo tão lon-
ge como o 131( )co pretendia: asem -
presas que tenham participações 
em sociedades olishore mantêm 
O acesso zws apoios. 

Outra medida do Bloco que 
passou com o aval do PS foi a que 
determina que a banca não pode-
rá deduzir ao IRC' o adicional de 
solidariedade sobre o setor ban-
cário, assim acabando por esbatei' 
o seu efeito. 

Já no que respeita ao PCP, de 
assinalar a medida que determina 
que Os lojistas de centros comer-
ciais deixam de estar obrigados a 
pagar renda fixa. pagando apenas 
a componente variável, em função 
das vendas.. proposta passou 
sem votos contra, com o PS a op-
tar pela abstenção. • 

SUBSÍDIO DE 
DESEMPREGO 
FACILITADO 

Quem ficou desempregado duran-
te o estado de emergência ou de 
calamidade vai ter a vida facilita-
da no acesso ao subsídio de de-
semprego. Este depende atual-
mente dos descontos efetuados e 
exige um período de descontos de 
360 dias de trabalho nos 24 me-
ses anteriores à data do desem-
prego. Esse prazo passa agora 
para 180 dias para quem tenha fi-
cado sem emprego "durante o pe-
ríodo de estado de emergência e 
estado de calamidade pública". O 
prazo de garantia a aplicar aos 
trabalhadores independentes que 
prestem mais de 50% da ativida-
de para a mesma empresa - no 
âmbito do chamado subsídio por 
cessação de atividade - é igual-
mente reduzido para metade (180 
dias). 

PRÉMIOS PARA 

‘IÉ PROFISSIONAIS 
QUE TRATARAM 

DOENTES COVID 
Será atribuído um prémio de de-
sempenho, pago de uma só vez, a 
todos os profissionais de saúde 
que durante o estado de emergên-
cia tenham praticado "atos dire-
tamente relacionados com suspei-
tos" ou doentes afetados por co-
vid-19. O prémio corresponde a 
50% da remuneração-base. Foi 
ainda aprovada uma proposta do 
PSD que prevê a majoração de 
dias de férias para estes mesmos 
trabalhadores: um dia de férias 
"por cada período de 80 horas de 
trabalho normal efetivamente 
prestadas no período em que se 
verificou a situação de calamida-
de pública que fundamentou a de-
claração do estado de emergên-
cia". Ou um dia por cada período 
de 48 horas de trabalho suple-
mentar efetivamente prestadas. 

APOIO ATÉ 1.905 
EUROS PARA SÓ-
CIOS-GERENTES 

Os sócios-gerentes das micro e pe-
quenas empresas passam a ter 
um apoio que depende do que 
descontaram, mas com um novo 
limite máximo mais generoso 
(1.905 euros). Não haverá qual-
quer limitação em função da fatu-
ração das empresas, como existe 
atualmente, em que só os sócios-
-gerentes de sociedades em que a 
faturação não ultrapassou os 80 
mil euros no ano anterior podem 
ser abrangidos. Haverá retroati-
vos a março. 

O APOIO PARA 
TRABALHADORES 
INDEPENDENTES 

E INFORMAIS 
Foi aprovada a proposta do PS 
que regula o apoio de 438 euros a 
atribuir entre julho e dezembro a 
pessoas em situação de desprote-
ção social ou aos trabalhadores 
independentes que tenham 
apoios mais baixos. Essa propos-
ta abre a porta à proteção social 
de trabalhadores domésticos ou 
de advogados e solicitadores. No 
entanto, para quem entra de 
novo, exige em contrapartida que 
sejam pagas contribuições duran-
te 36 meses. 

®
MICRO E PME 
DISPENSADAS DE 
PAGAMENTOS 

POR CONTA 
As micro e pequenas empresas e 
as cooperativas ficam este ano de-
sobrigadas de efetuar o primeiro 
e segundo pagamentos por conta, 
independentemente da quebra de 
faturação que tenham sofrido em 
consequência da pandemia e tal 
como está já determinado pelo 
Governo, para as empresas com 
quebra de faturação acima de 
40% ou, em geral, para os seto-

 

Deputados 
aprovaram 
proposta que 
abre a porta 
a apoios a 
advogados e 
a solicitadores. 

res do alojamento e restauração. 
Havendo entretanto recuperação, 
os acertos poderão ser feitos no 
último pagamento por conta, a 
efetuar em dezembro. Foi tam-
bém aprovada outra proposta do 
PCP que determina a devolução 
antecipada de pagamentos espe-
ciais por conta não utilizados en-
tre 2014 e 2019 para as micro, pe-
quenas e médias empresas. 

RENDAS 
REDUZIDAS NOS 
CENTROS 

COMERCIAIS 
Os arrendatários de lojas em cen-
tros comerciais, nos casos em que 
sejam aplicáveis formas específi-
cas de contratos de exploração de 
imóveis para comércio e serviços, 
deixam de ter de pagar quaisquer 
valores a títulos de rendas míni-
mas, pagando apenas a compo-
nente variável da renda, calcula-
da sobre as vendas realizadas pelo 
lojista. Terão também de pagar to-
das as despesas contratualmente 
acordadas, designadamente as re-
ferentes a despesas/encargos co-
muns. Esta regra deverá aplicar-
-se até 31 de março de 2021. 

o 
OFFSHORES FORA DOS 
APOIOS DA PANDEMIA 
As empresas com sede fiscal em 
países, territórios e regiões com 
regimes de tributação privilegia-
da, claramente mais favoráveis, 
são excluídas dos apoios criados 
no âmbito das medidas excecio-
nais e temporárias de resposta à 
pandemia. Assim, as entidades 
com sede ou direção efetiva em 
países, territórios ou regiões com 
regime fiscal claramente mais fa-
vorável não poderão ter acesso a 
apoios, desde que as mesmas 
constem da lista elaborada pelo 
Fisco português. O mesmo se pas-
sa com as sociedades que sejam 
dominadas por estruturas fidu-
ciárias que se encontrem nas 
mesmas condições. 

O
BANCA NÃO PODE 
DEDUZIR TAXA DE 
SOLIDARIEDADE 

O adicional de solidariedade so-
bre o setor bancário, criado pelo 
Governo no âmbito do suplemen-
tar, não deverá ser considerado 
um encargo dedutível para efei-
tos da determinação do lucro tri-
butável em I RC, mesmo quando 
contabilizado como gastos do pe-
ríodo de tributação, à semelhan-
ça do que já acontece atualmente 
com outros tributos, como é o 
caso da contribuição sobre o se-
tor bancário. O Bloco defendeu 
que assim fosse para impedir que 
se tirasse por um lado, mas, no fu-
turo, se desse por outro. A contri-
buição adicional de solidariedade 
para o setor bancário foi criada 
para ajudar a suportar os custos 
da resposta ao impacto da pande-
mia de covid-19, sendo a receita 
consignada ao Fundo de Estabili-
zação Financeira da Segurança 
Social. 
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Novo apoio a sócios-gerentes é 
inferior ao vetado por Marcelo 
Quando os sócios-gerentes ganham acima de 658 euros, o apoio será inferior ao 
que tinha sido inicialmente aprovado pelo Parlamento. Independentes também 
são menos beneficiados. A proposta é no entanto melhor do que o que vigora. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt 
FILOMENA LANÇA 

filomenalanca@negocies.pt 

O
Presidente da Repú-
blica vetou o decreto 
do Parlamento que 
criava um apoio aos 

sócios-gerentes, com os votos ffi-
voráveis cio PSI), e convidou os 
partidos da oposição a promover 
tim debateque levasse o Governo 
a aceitar"virt ual mente" a propos-
ta. No en tanto. a proposta que aca-
bou por ser apro..)vi.da no orçamen -
to suplementar, depois de um re-
cuo clo 1>51). é mais limitada nos 

apok»; a atribuir aossocios-gereii-
tes que ganham acima de 658.2 
euros do que a que foi vetada pelo 
Presidente e. apesar de ter retroa-
tivos. é menos generosa para os 
trabalhadores independentes. 

Em causa esta a fórmula de 
cálculo do valor do apoio. que nos 
termos do decreto vetado) pelo 
Presidente da República corres-
ponderia sempre ao valor regista-
do como base de incidência con-
tributiva (ou seja. ao salário que 
serviu de base aos descontos para 
a Segurança Social) mas com o va - 
lor mínimode 438,81 euros e sem 
qualquer limite máximo. - 

Em sede de orçamento suple-
mentar. o PSDcomeçoti por apre-
sentar uma proposta exatamente 

igual à que tinha sido aprovada 
pela coligação negativa que em ju-
nho ajudou a formar, gerando o 
risco de uma nova cot igação nega-
tiva, mas acabou por recuar. ( 
projeto de substituição apresen-
tado pelo PSU e que acabou por 
ser viabilizado com a abstenção do 
PS volta a criar duas ffirmulas de 
cálculo distintas, consoante o ní-
vel de descontos, estabelecendo 
que. sempre que a remuneração 
registada dos sócio)s-wrentes es-
teja acima de 658.2 euros ( 1,5 
IAS), o apoio corresponda a "dois 
terços" desse valor. 

Por outro lado, ao contrário do 
que acontecia com °decreto veta-
do pelo Presidente cia República. 
a proposta ontem viabilizada pelo 

PS1) que o Negócios solicitou -
já não alarga ()aumento de apoios 
a todos os trabalhadores indepen-
dentes. O Negócios contactou a 
deputada cio PSD Clara Marques 
Mendes no sentido de obter um 
comentário a esta comparação), 
mas não obteve resposta até à hora 
de fecho) da edição. 

Já o deputado José Luís Per-
rei ra. do partido ( )s Verdes, que 
foi o autor da proposta vetada 
pelo Presidente da Repúbl ica. su-
blinha a "incoerência do PSD 
porque no espaço de uni mês 
muda o sentido de voto de uma 
proposta que é exatamente 
igual". "Ainda estamos a ponde 
rar a.possibi idade de requerer a 
confirmação do diploma que 

devolvido pelo Presidente sem 
promulgação", refere o deputa-
do. Marcelo Rebelo de Sousa avi-
sou, no entanto, que uma coliga-
ção negativa que aumente despe-
sa fora do retificativo poderia vio-
lar a chamada "lei-travão". 

Em todo o caso a proposta é 
mais generosa do que o que vigora 
atualmente. I brqueo limite máxi-
mo é mais alto (1.905 euros em vez 
de 439 ou 635 euros), porque 
abrange sócios-gerentes de micro 
e pequenas empresas i idet )et iden-
temeu te da faturação ) do ano ante-
dor, porque se aplica aos empresá-
rios em nome individual e porque 
teme feitos retroativos a 13de mar-
ço. ( ) apoio continua a ser atribuí-
do no máximo porseis meses. • 

Regime em vigor 

   

A quem se aplica 

 

Gerentes de sociedades por quotas com 
faturação de até 80 mil euros em 2019, 
entre outros. Em todas as propostas 
(incluindo nas mais recentes) é neces-
sária quebra de 40% na faturação. 

   

   

PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

DESCUBRA AS DIFERENÇAS 
O apoio aprovado pelo Parlamento é mais generoso do que o que está em vigor para os sócios-gerentes que declaram sa-

 

lários mais elevados. Mas é menos generoso do que o que tinha sido aprovado em junho também pelo ND. 

Regime vetado pelo Presidente 

Gerentes de micro e pequenas empresas, tenham ou não 
participação no capital da empresa, e independentemen-
te do volume de faturação do ano anterior. Empresários 
em nome individual, entre outros. 

Sócios-gerentes de micro e pequenas empre-
sas, independentemente do volume de fatu-
ração. Empresários em nome individual, en-
tre outros. 

Futuro regime 

Qual é o valor 
No caso dos sócios-gerentes depende 
dos descontos. Quando a remuneração 
que serviu de base aos descontos é in-
ferior a 658 euros (1,5 IAS) o apoio é 
igual a esse valor, mas com o máximo 
de 439 euros (1 IAS). Já quando a remu-
neração registada é mais alta (mais do 
que 658 euros) o apoio é igual a dois 
terços dessa remuneração mas com o 
valor máximo de 635 euros. Além dis-
so, o valor é multiplicado pela percen-
tagem de quebra de faturação e tem o 
mínimo de 291,41 euros. 

Valor da remuneração registada como base de incidência 
contributiva, com o limite mínimo de 439 euros (1 IAS) 
mas sem qualquer limite máximo. Valor poderia ser mul-
tiplicado pela percentagem de quebra de faturação. Este 
valor, mais generoso do que o regime em vigor, também 
se aplicava a todos os independentes. 

No caso dos sócios-gerentes, o valor do apoio 
volta a ser igual ao que está em vigor: quan-
do a remuneração que serviu de base aos des-
contos é inferior a 658 euros (1,5 IAS) o apoio 
é igual a essa remuneração. Já quando a re-
muneração registada é mais alta (mais do que 
658 euros) o apoio é igual a dois terços dessa 
remuneração. Pode ser multiplicado pela per-
centagem de quebra de faturação. No entan-
to, o limite máximo é agora muito mais alto 
(1.905 euros) do que o atual (439 euros ou 635 
euros). 

   

     

    

13 de março. Quando 
produz efeitos 

 

De forma faseada entre abril e maio. 13 de março. 
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"Listas negras" da Europa 
travam novas exportações 
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa foi obrigada a cancelar missões empresariais por causa 
das restrições impostas à entrada de portugueses. Primeira viagem será à Sérvia. EMPRESAS 22 
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Neeleman 
passou braço 
de ferro na TAP 
para a sua Azul 

Empresário aceitou sair por 55 milhões, 
mas o acordo final exigia cedências da 
companhia brasileira a que preside. Governo 
pode avançar hoje com nacionalização. 

EMPRESAS 20 e 21 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Só em Portugal e 
Chipre o governador 
é nomeado apenas 
pelo Governo 
EMPRESAS 16 a IS 

SÉRGIO VASQUES PROFESSOR 
DE DIREITO NA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

" Imposto sobre serviços 
digitais parece inevitável" 

Antigo secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais avisa que a taxa sobre o carbono pode 
desencadear uma guerra comercial. 

S'Lrlti e  

fillo•roml;Pllffirgrip.r. 

Apoio a 
sócios-gerentes 

ficou abaixo 
do vetado 

por Marcelo 
PSD decisivo nas alterações 
ao orçamento suplementar. 

Saiba o que mudou. 

y. 

r 
PRIMEIRA LINHA 4 

Covid-19 
Nem em lazer 
nem nos 
transportes, 
contágios 
fazem-se mais 
no trabalho 
ECONOMIA 10 

Segurança Social 
Maioria dos 
que perderam 
emprego estão 
sem subsídio 
Aprovada redução 
do tempo de trabalho 
para aceder à prestação. 

ECONOMIA b' e i? 

STEVEN SMITH DIRETOR DE 
AÇÕES DO CAPITAL GROUP 

"Empresas de 
dividendos podem 
perder base 
de investidores" 
MERCADOS 26 e 27 
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Virgílio Lima assumiu a liderança da mutualista após a saída de Tomás Correia, em dezembro de 2019. 

v- irgílio Lima, presi-
dente da Associação 
Nlutualista Montepio 
Geral, defende que o 

e: anil )1 io para libertar capital no 
I >›; I ) leo Montepio será através da 
vendados ativos tóxicos que ain-
da pesam e totalizam perto de 
dois mil milhões de euros na ins-
tituição financeira. E deixa um 
recado à gestão do banco: é pre-
ciso acelerara "I i i iipeza" dc cré-
dito malparado e iinó) eis. 

"O banco tem cerca de dois 
mil milhões de ativos improduti-
vos" e, deste montante, cerca dc 
500 milhões são imóveis para 
venda, afirmou Virgílio Lima 
num encontro com jornalistas 
para analisar os resultados cia 
mutualista em 2019 e naquela 
que foi a primeira conferência 
com a nova liderança da mutua-
lista. São ativos "altamente con-
sumidi ires de capital" e a sua ven-
da permitirá reduzir este consu-
mo, disse o gestor. 

Um processo que ( ) presiden-
te da mutual isto gost:irizique fos-
se célere. "o ;( ist:iría irais que [a 
gestão do banco] acelerasse [es-
tas vendas! porque permitiria 
mais rendibilidade e libertação 
de capital", salientou. 

Esta alienação terá "de ser 
ponderada pelo valor que já está 
provisionado de thrma a não ge-
rar perdas", já que, nesse e: iso, "o 
resultado final seria o mesmo", 
notou o presidente da mutual is-
ta."0 banco tem pnicurado fazer 
esse equilíbrio na alienação" des-
tes ativos. E em dois mil milhões 
"há margem para se escolher ai i -
Vos que podem ser negoe i aoli is"  

sem provocar perdas. Outro ca-
minho poderá ser ainda a titula-
rização de ativos, afirmou. E dei-
xou a garantia de que as "neces-
sidades de capital são uma maté-
ria com que1enquanto) acionist: d 
olhani yom muita proximidade e 
atenção", mantel-Rio um"diálogo 
permanente com ) banco". 

Foi em junho que o Banco 
Montepiocolocou i0 milhõesde 

2.000 
ATIVOS TÓXICOS 
Virgílio Lima, presidente 
da mutualista, diz que 
o Banco Montepio 
tem ainda 2 mil milhões 
de euros em ativos 
improdutivos. 

euros em obrigações para refor-
çaros rácios. numa operação que 
foi totalmente subscrita pelo 
principal acionista. Mais Teceu-
temen te. a Eitel] decidiu cortaria 
"ra t lig" da instituição financei-
ra, afirmando que 0 bano) preci-
sa de mais capital e de uma "rees-
truturação profta ida". 

Injeção pública? 
"Não faz sentido" 
Já a mutualista apresentou pre-
juízos de mais de400 milhõesde 
eu ros no total cio ano passado, 
com os capitais próprios a caírem 
para metade. Questionado, em 
meados deste mês, no Pari amen-
to, se o Esi RI( ) i ri: i ser chamadua 
intervir, o novo ministro das Fi-
nanças disse que o Governo está 
a acompanhar "com atenção e 
responsabilidade" o tema do 

)1it epi‹ ). "mas não existe nada 
previsi o" no ( )rçamento SUple-
nlüll I ar  

Sobre a possibilidade de urna 
injeção pública, Virgílio Lima dis-
se que, neste momento, não faz 
sentido uni eventual apoio esta-
tal ao grupo. nem para o banco, 
que diz estar "equilibrado, capi-
talizado, a gerar resultados", nem 
para a mutualista, uma vez que 

é uma entidade de capital". 
Nz-1( ) )milreentlemos porque é 

que a questão surge. Não é que 
recusam( is pontue acha In( )s que 
não ou que ili.'i()(levénH)s é por-
que de lacto nau faz sentido na 
nossa leitura." 

O presidente da mutualista 
afastou ainda a entrada de um 
acionista de relevo no capital do 
Banco \ lontepio."Ainda que mi-
noritário. uni novo acionista que 
entre com unia posição siglifica-
tiva naturalmente vai querer 
também intervenção na gestão", 
arriscando-se a perder° til( ideio 
mutualista e entrando-se numa 
lógica mais de capital.■ 

Valor do 
banco muda 
para evitar 
reservas 

A Associação Mutualista 
Montepio Geral registou pre-
juízos de maisde400 milhões 
de euros no ano passado. Unia 
evolução) que se deveu sobre-
tudo à desvalorização do Bali-
co Montepio e da Montepio 
Seguros nobalanço da mutua-
lista, por imposição da Nye, 
Agestão liderada por Virgílio 
Lima acabou por aceitar esta 
alteração, mas apenas para 
não ver inscrita uma reserva 
às contas. Para a mutualista, 
esta abordagem da aud itora é 
"conservadora". 

"Respeitamos os auditores 
e a sua independência, e con-
frontados com a sua posição 
preferimos fazer a aceitação 
[da al te ração do valor doban-
co no balanço] para evitar 
mais especulações à volta do 
valor do bane O", ali rmou Vir-
gílio Lima, presidente da mu-
tualista, num encontro com 
jornalistas, na quarta-feira. 

E que mantendo o valor 
que a gestão considera "mais 
justo", isto levaria "a que as au-
ditoras apresentassem urna 
reserva sobre esse valor", dis-
se. isto porque as auditoras 
"defendem que o valor do 
banco é equivalente aos seus 
capitais próprios". 

Para a gestão. o chamado 
valor de uso ido Bano ) lonte-

pio é -muito superior-  aO va-
lor da ditêrença entre os ativos 
e passivos, "porque é uma en-
tidade altamente escrutinada 
pelo seu supervisor e que tra-
duz nas suas contas e nos seus 
rocios a sua situação efetiva". 
Neste sentido), "entendemos 
que há unia abordagem con-
servadora por parte da PwC 
nesta avaliação". 

Com esta alteração ao va-
lor do banco no balanço, im-
posta pela auditoria, o Banco 
Montepio passou a estar ava-
liado em 1.500 milhões de eu-
ros, em comparação com os 
1.870 milhões que estavam re-
gistados em 20.18.ffi 

RITA ATALAIA 

BANCA 

Mutualista quer que 
Montepio acelere limpeza 
O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral considera que será através 
da venda dos quais dois mil milhões de ativos não produtivos que o Banco Montepio 
conseguirá libertar capital. Uma "limpeza" que Virgílio Lima quer ver acelerar. 

RITA ATALAIA 

ritaatalaia@negocios.pt 
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ENERGIA 

Governo acredita em queda 
no preço do hidrogénio 

David Cabral Santo 

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, não quer custos com hidrogénio passados para o consumidor. 

Pedro Siza Vieira defende que Os 
elevados custos associados à pro-
dução de hidrogénio verde não 
devem ser suportados pelo con-
sumidor final. O ministro da Eco-
nomia recorreu ao exemplo da 
energia eólica, uma aposta que 
Portugal fez há cerca de 20 anos, 
e que, nessa altura "atiraram para 
o consumidor doméstico o dife-
rencial de preço que estas tecno-
logias inovadoras sempre têm", 
para assegurar que a estratégia, 
desta vez, será d ferente. "Quan-
do falamos no hidrogénio, a so-
lução não pode ser a mesma. Até 
porque os destinatários princi-

  

pais desta fonte de energia serão 
consumidores industriais, sujei-
tos à competição externa, e que 
não devem, por isso, ser onera-
dos com custos acrescidos de 
produção", ressalvou o ministro. 

Nesse sentido, "será precisa 
uma grande articulação de políti-
cas públicas e de recursos financei-
ros públicos, para fazer face aos 
custos muitograndesde investiga-
çãt ) e desenvolvimento" envolvi-
das nesta indústria Corno preço a 
preocuparoS industriais, oGover-
no acredita que "a paridade com o 
gás natural será assegurada no cur-
to prazo. Até porque, sendo um  

movimento mundial, a evolução 
das tecnologias ditará "no médio 
prazo um decr6sci mo substancial 
dospreços do hidrogénio". 

Numa sessão de esclareci-
mento para a indústria, o secretá-
rio de Estado da Energia falou de 
uma "extraordinária oportunida-
de para Portugal" que não deve ser 
desenhada "nos gabinetes do Go-
verno". Foi assim que João Ga-
lambaconvidou mais de duas de-
zenas de empresas industriais a 
partilharem dúvidas e sugestões 
sobre a estratégia nacional para o 
hidrogénio, em consulta pública 
até à próxima semana. ■  AS 
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David Neeleman já 
aceitou sair da TAP 
por 55 milhões, mas 
o acordo final exige 
ainda cedências 
da companhia 
brasileira 
a que preside. 

MARIA JOÃO BABO 
mbabo@negocios.pt 
ALEXANDRA MACHADO 
amachado@negocios.pt 

D
avid Neeleman já acei-
tou 55 milhões de eu-
ros para sair, enquan-
to acionista, da Atlan-

tic Gateway, dona de45% da Tm). 
m as o acordo final que permita tra-
var uma nacionalização da com-
panhia aérea portuguesa eslava 
ainda dependente, esta quarta-fei-
ra, de a transportadora brasileira 
Azul - de que o empresário norte-
-americano é "chairman" e acio-
!lista -- acei tar eedero d ireik) a con-
verter em capital o empréstimo 
obrigacionista de 90 milhões de 
euros que fez à TAP. Esta foi uma 
das condições exigidas pelo Esta-
do nesta negociação, que quer ga-
rantias de que a Azul que não con-
verterá o empréstimo em ações& 
transportadora - o que lhe daria 
6% do capital da companhia e 
41,25% dos direitos económicos -, 
mantendo esse empréstimo até à 
maturidade, ou seja, até 2026. 

Foi em 2016 que a TAP avan-
y >u com a emissão de uni emprés-
timo obrigacionista de 120 mi-
lhões de euros a 10 anos, conver-
tível em ações, tendo a Azul subs-
crito então 90 milhões de euros e 
a Parpública 30 milhões. Depois 
de no primeiro ano a taxa de juro 
ter sido de 4,166%, nos seguintes 
essa reflui Iteração passou a ser de 
7,5%, o que, segundo a ficha téc-
nica do empréstimo que vence a 
16 de junho de 2026. resultará 
para a transportadora brasileira 

kta 

António Costa diz preferir acordo com 

num montante final após capita-
lização dos juros de mais de 189 
milhões de euros. 

Com as negociações ainda em 
curso, esse é o passo em falta para 
uma solução para a TAP, estando 
em cima da mesa a possibilidade 
deo Estado elevar a sua participa-
ção para 70%,1.1umberto Pedrosa 
para 25% e continuando os traba-
lhadores& TAP com 5% da com-

 

Espero que [solução na 
TAP seja] por acordo 
com os nossos sócios 
privados, e não com 
um ato de imposição 
do Estado. 
ANTÓNIO COSTA 
Primeiro-ministro 

AVIAÇÃO 

Neeleman passa braço de 
ferro na TAP para a sua Azul 
PRIVATIZAÇÃO 

TAP ganhou rotas, frota 
e quadros em cinco anos 

Desde a privatização de 2015, que ditou 
a chegada da Atlantic Gateway de Hum-
berto Pedrosa e David Neeleman, até 
2019, o número de passageiros transpor-
tados pela TAP aumentou 61% e as recei-
tas 35%. Mas os prejuízos mantêm-se. 

mt• 
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1 

privados como solução para a TAP, mas não descarta nacionalização. 

A companhia aérea é um dos maiores 
empregadores nacionais, compra 1.300 
milhões de euros a empresas nacionais 
e gera receitas de 328 milhões ao Estado. 

Porque é a TAP 
demasiado 
grande para cair? 

panhia. Essas posições terão ain-
da de ser confirmadas;  assim 
como o valor que caberá ao Esta-
do e ao empresário português pa-
gar ao norte-americano. Por de-
finir está igualmente se o reforço 
do Estado na TAP será feito por 
via da participação detida pela 
Parpública ouse há uma entrada 
no capital da Afiantic Gateway. 

Opções de compra e venda 
com bloqueio insanável 
António Costa frisou esta quar-
ta-feira preferir que a solução 
para a TAP aconteça por via de 
um acordo com os privados, em 
detrimento da nacionalização da 
companhia, salientando no en-
tanto que se for necessária "esta-
mos cá para isso". É queo Exe-
cutivo pretende evitarlitígiosju-
diCiais com o norte-americano, 
tendo em conta o que está previs-
to no acordo parassocial celebra-
do em 2017. Este documento 
prevê urna opção de venda e uma 
opção de compra para as situa-
ções de bloqueio insanáveis;  fi-
xando, neste caso, que se a Par-
públ ica exercer a opção de com-

  

pra, adquirirá as ações da Atlan-
tic Gateway pelo preço resultan-
te de uma avaliação independen-
te acrescido de 20%. Por outro 
lado, nas situações de bloqueio li 
acordo prevê, segundo as conclu-
sões de unia auditoria realizada 
pelo Tribunal de Contas, um "ris-
co adicional para o Estado de pa-
gar, no mínimo, 217,5 milhões de 
coros, a capitalização efetuada 
pela Atlantic Gateway". 

Esta quarta-feira o primeiro-
-m inistro disse ainda esperar que 
haja um entendimento entre as 
partes nos próximos dias, sendo 
certo que o Governo tem nas 
mãos desde já um plano B, que é 
o- despacho de nacionalização, e 
quinta-feira é dia de Conselho de 
Ministros. 

Pagar pelo preço de 
mercado não é auxílio 
Se o empréstimo de 1.200 m 
lhões de eurt-t.s levede receber luz 
verde de Bruxelas. nem todas as 
compras de participações se en-
quadram em aux í l ir rs de Estado. 
E que. segundo as regras, se um 
Estado-membro decidir adqui-

  

rir partiCipações a preços de mer-
cado, tal por norma não configu-
ra tun auxílio de Estado, mas de-
penderá do valor. Por outro lado, 
se o Estado português converter 
dívida em capital ou acorrer a 
uma capitalização, tais figuras já 
terão de ser notificadas a Bruxe-
las, comoparte do plano de rees-
truturação da companhia, tendo 
a Comissão Europeia de dar o 
seu aval. 

Contactada pelo Negócios, a 
Comissão Europeia recusa co-
mentar casos específicos, dizen-
do, apenas, estar disponível "para 
discutir com os Estados-mem-
bros se as medidas de apoio pú-
blico estão em conformidade 
com as regras da União Europeia 
em matéria de auxílios estatais", 
cabendo ainda assim ao próprio 
país waliarse uma medida impli-
ca auxílios esta tais que devem ser 
notificados e aprovados pela Co-
missão. Mas Bruxelas garante 
que é neutral, nesta avaliação, em 
relação à propriedade da empre-
sa, isto é, independentemente de 
a empresa que recebe o apoio ser 
pública Ou privadaiii  

Pelo emprego que gera, os for-
necedot nacionais que contra-
ta, o contributo que dá para as 
exportações e para as próprias 
receitas públicas, a TAP é, aos 
olhos do Estado, demasiado 
grande pára cair. E em- isso que 
para o Governo de António Cos-
ta a possibilidade de nacionali-
zar a companhia aérea continua 
em cima da mesa, caso falhe a 
tentativa de acordo com os acio-
nistas privados que permita in-
jetar 1.200 milhões de euros. 

Na terça-feira, na Assem-
bleia da República, o ministro 
das Infi-aestruturas, Pedro Nuno 
Santos salientou que a TAP tem 
10 mil trabalhadores, mas é res-
ponsável por muitos mais em-
pregos, sendo quesó no ano pas-
sado os custos com pessoal da 
empresa em Portugal excede-
ram 740 milhões de curos, colo-
cando-a entre os maiores em-
pregadores do país. 

Por outro lado, o grupo com-
pra 1.300 milhões de ouros a 
empresas nacionais, e pagou, em 
2019, 328 milhões de euros em 
impostos e contribuições so-
ciais. Um valor que, a manter-se, 
significaria que em quatro anos 
o encaixe do Estado atingiria o 
valor da ajuda que será agora 
dadaà transportadora, de1.200 
milhões de euros. 

Como salientou Pedro Nuno 
Santos no Parlamento, a com-
panhia é ainda uma das maiores 
exportadoras nacionais, com 
um peso de 2% no PIB nacional, 
e foi também responsável pela 
entrada de metade dos turistas 
que visitaram Portugal. Só em 
2019, chegaram 16,3 milhões de 
turistas estrangeiros, dos quais 
80% por via aérea, tendo meta-
de utilizado a TAP. 

"É um instrumento de rique-
za nacional", salientou na mes-
ma audição Pedro Nuno Santos; 

que reconheceu também que"Se 
não fosse a TAP muitas das ro-
tas que queríamos fazer não se-
riam feitas". É o cast >de viagens 
para as regiões autót tomas e des-
tinos da emigração portuguesa, 
assim como mercados-chave 
para a atiVidadedeempresas na-
cionais. 

"Não é para os resultados 
que se deve olhar" 
"Não podemos ficar limitados 
aos resultados da TAP corno 
empresa", assumiu o ministro 
das In fraestruturas; que tem 
sido muito crítico cia atual ges-
tão da companhia aérea, que ao 
contrário dos lucros orçamen-
tados apresentou cm 2018 pre-
juízos de 118 milhões de euros e 
em 2019 de 106 milhões. Para o 
governante, neste momento em 
que a covid-19 paralisou prati-
camente a atividade da TAP, 
"não é o contributo de resultado 
líquido a que devemos olhar, 
mas como instrumento de de-
senvolvimento nacional". 

Desde a privatização da 
companhia aérea, em 2015, a 
TAP viu crescer até 2019 a sua 
dimensão, em termos. e frota 
rotas e pessoal. Face ao que o 
grupo era há cinco anos, o nú-
mero de empregos aumentou 
mais dc 2.000, a frota em 40%, 
os destinos em 16% e os passa-
geiros-em 61%, tendo ultrapas-
sado os 17 milhões no ano pas-
sado: Em 2019, a TAP obteve 
receitas de mais de 3,3 mil mi-
lhões dc curos e investiu mais de 
1.500 milhões de euros. Agora, 
devido às restrições ao transpor-
te aéreo determinadas pela pan-
demia, a TAP paralisou pratica-
mente na totalidade a sua ope-
ração e o auxílio estatal que Bru-
xelas aprovou conduzirá a uma 
reestruturação com a redução 
de rotas, frota e pessottLE  MJB 
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"Listas negras" da Europa 
travam novas exportações 
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa foi obrigada a cancelar missões empresariais por causa 
das restrições impostas à entrada de portugueses. Primeira viagem será à Sérvia. EMPRESAS 22 
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Neeleman 
passou braço 
de ferro na TAP 
para a sua Azul 

Empresário aceitou sair por 55 milhões, 
mas o acordo final exigia cedências da 
companhia brasileira a que preside. Governo 
pode avançar hoje com nacionalização. 

EMPRESAS 20 e 21 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Só em Portugal e 
Chipre o governador 
é nomeado apenas 
pelo Governo 
EMPRESAS 16 a IS 

SÉRGIO VASQUES PROFESSOR 
DE DIREITO NA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

" Imposto sobre serviços 
digitais parece inevitável" 

Antigo secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais avisa que a taxa sobre o carbono pode 
desencadear uma guerra comercial. 

S'Lrlti e  

fillo•roml;Pllffirgrip.r. 

Apoio a 
sócios-gerentes 

ficou abaixo 
do vetado 

por Marcelo 
PSD decisivo nas alterações 
ao orçamento suplementar. 

Saiba o que mudou. 

y. 

r 
PRIMEIRA LINHA 4 

Covid-19 
Nem em lazer 
nem nos 
transportes, 
contágios 
fazem-se mais 
no trabalho 
ECONOMIA 10 

Segurança Social 
Maioria dos 
que perderam 
emprego estão 
sem subsídio 
Aprovada redução 
do tempo de trabalho 
para aceder à prestação. 

ECONOMIA b' e i? 

STEVEN SMITH DIRETOR DE 
AÇÕES DO CAPITAL GROUP 

"Empresas de 
dividendos podem 
perder base 
de investidores" 
MERCADOS 26 e 27 

Página 44



A45

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 30,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87336017 02-07-2020

Mário Cruz/Lusa 

O CFP, liderado por Nazaré Costa Cabral, mostrou-se preocupado pelo otimismo das previsões do Governo. 

Medidas do Governo só explicam 
um quarto da derrapagem do défice 

O CFP analisou a proposta de orçamento suplementar e conclui que as medidas de resposta à covid-19 
só representam 26% da revisão orçamental, enquanto a crise económica é responsável pelo maior 
embate. Entidade criticou ainda o otimismo das previsões macroeconómicas do Governo. 

As medidas extraordinárias de 
resposta à covid -19 só explicam 
11111 quarto da derrapagem do> dé-
fice orçamental deste ano, que 
acaba por ser.justifícada principal-
mente pelo impacto da contração 
da economia nas contas públicas. 

A conclusão) é do Conselho 
das Finanças Públicas (C EP), que 
ontem divulgou a sua análise ao 
orçamento suplementar, onde o 
Governo prevê uma recessão eco-
nómica de 6,9% este ano e um dé-
fice orçamental de 6,3%, o equi-
valente a quase12.579 milhões de 
etiros, e iimadiferença face ao ex-
cedente (de 533 milhões) inicial-

 

previsto de 13.095 milhões 
de euros. 

Is medidas extraordináriasde 
resposta à pandemia são responsa-
veis pc)r cerca de um quarto (26%) 
da revisão orçanielital, ou cerca de 
3.40 milhões de euros, de acordo 
com os cálculos do CFP. Os espe-
cialistas em finanças públicas di-
zem que estes cálculos assentam 
na quantificação real imda pelo > Mi-
nistérfodas Finai-iças. mas alertam 
(ica inibi-mação está incompleta. 
Deste total, 80% - ou 2.081 milhões 
de euros - diz respeito a despesa 
com subsídios e pela perda de re-
ceita contribi ativa (550 milhões de 
euros), resultante da isenção da 
Taxa Social Única no âmbito do 
lay-off e do apoio à família. 

Ainda dentro da ação do Go-
verno, seguem-se os apoios finan-
ceiros à TAP e ao Novo Banco, 
betii como reforço da contribui-
ção financeira para a União Euro-
peia, que a entidade liderada por 
Nazaré Costa Cabral contabiliza 
em 1.700 milhões de eu ros, ou 
13% do agravamen to do saldo or-
çamental. 

Por fim, e com maior impacto 
no agravamento do saldo esta a 
deterioração> do cenário macroe-
conóm ico. Segundo o CFP. a re-
cessão económica prevista expli-
ca mais de metade (cerca de 61%) 
do impacto no défice, ao refletir-
-se na perda de receita fiscal ceou-

 

Os riscos do cenário 
orçamental são 
historicamente 
elevados e 
maioritariamente de 
natureza descendente. 
CFP 

tributava e na ação dos estabi liza-
dores automáticos, que têm efei-

 

>s, porexemplo, na despesa com 
subsídio de desemprego."Esta de-
terioração significativa da situa-
ção orçamental resulta principal-
mente da forte revisão do consu-
mo privado nominal e das remu-
nerações". afirma o Conselho. 

Isto quer dizer que a maior 
parte do impacto nas contas pú-
bl icas da covid-19 é externa à ação 
do Ministério das Finanças. Tal 
como o Negócios já tinha escrito 
na altura da apresentação do or-
çamento suplementar, a receita 
orçamental está a derrapar muito 
mais do que a despesa. 

Otimismo das Finanças 
é risco para o orçamento 
1 >a(I( ) o impacto esperado da evo  

lução da economia no orçamen to, 
o CEP mostrou-se preocupado 
com o efeito de uni certo otimis-
mo das previsões do Ministério 
das Finanças. "O cenário macroe-
conóm ico representa riscos orça-
mentais consideráveis. Tal deve-
-se ao facto de ter unia perspetiva 
aparentemente otimista quando 
comparada com as outras previ-
sões mais recentes", alertou. 

Os especialistas lembram que 
a previsão das Finanças para re-
cessão económica está em linha 
com as projeções de Bruxelas. 
mas fica aquém dos cenários 
mais recentes. também divulga-
dos em junho, como o do Banco 
de Portugal (9.5`.). da OCD E ou 
mesmo do CFP (7,5%). ( ) Con-
selho mostra-se sobretudo preo-
cupado com a "perspetiva oti mis-

 

Impacto da TAP 
pode ser superior 

O apoio financeiro à TAP pode vir a 
ter um impacto orçamental maior 
do que o esperado pelo Governo, ad-
mite o Conselho das Finanças Públi-
cas. Em contas nacionais, a ótica que 
contam para aferir o cumprimento 
das regras europeias, o Ministério 
das Finanças considerou um impac-
to negativo de 946 milhões de euros 
(por assumir que este auxílio de Es-
tado encerra um elevado risco de 
perda de capital para as Administra-
ções Pública), mas em contabilida-
de pública esta operação foi orça-
mentada pelo montante máximo au-
torizado pela Comissão Europeia 
(1.200 milhões). "Assim, assinala-
-se o risco orçamental sobre o sal-
do", de em contas nacionais, a inje-
ção de capital ser superior ao orça-
mentado, afirma o CFP. Também a 
Unidade Técnica de Apoio Orçamen-
tal (UTAO), na sua análise ao orça-
mento suplementar, já tinha alerta-
do para este risco. 

ta" do Ministério das Finanças 
para o consumo privado e para o 
desemprego. 

Estas variáveis, lembram, "são 
bases importantes nas quais as-
sentam, ou deveriam assentar, as 
previsões orçamentais". Embora 
admita a incerteza em torno da 
pandemia, o C FP entende que se 
torna "ainda mais necessária a 
existência de pr<>jeções baseadas 
num cenário mais prudente.0 que 
não se verifica". 

Assim, conclui, "os riscos do 
cenário orçamental são historica-
mente elevados e maioritaria-
mente& natureza descendente". 

especialistas Os admitem ainda 
que não podem ser excluídos os 
impactos - na ecoi lomia e nas com 
tas públicas - de unia nova vaga da 
covid -19. •  SUSANA PAULA 
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EDITORIAL 

ANDRÉ VERÍSSIMO 
Diretor 
averissirno@negocios.pt 

Salve-se 
quem puder 

O
espírito de unidade nacional e cooperação po-
lítica perante a gravidade da pandemia foi-se 
confinando à medida que o país avançou no 
desconfinamento. Perante os sinais de des-
controlo na progressão do surto, salvar a pele 

passou a ser a prioridade. 
O que estava a correr francamente bem passou acorrer 

francamente mal. O país do sucesso no combate à pande-
mia passou a país proscrito na reabertura de fronteiras, ar-
rasando a nossa autoestima e as melhores possibilidades 
de recuperação do turismo. Serve pouco de consolo, mas a 
verdade é que não estamos sozinhos neste assomo da co-
vid-19: segundo a OMS, 60% dos novos casos em todo o 
mundo foram registados em junho. 

O descontrolo da epidemia traz consigo responsabilida-
des políticas pesadas que ninguém quer:carregar, muito me-
nos sozinho. O ataque de Fernando Medina às autoridades 
de saúde é preventivo. Estando o epicentro dos novos infe-
tados na região de Lisboa, o presidente da câmara da capi-
tal

 

e da Área Metropolitana avançou antes que avançassem 
sobre ele, como depois fez o PSD, exigindo a sua demissão 
por demora na reação à pandemia. 

O próprio Governo deixou Marta Temido sozinha a se-
gurar a batata quente. A ministra da Saúde, que já tinha fi-
cado fragilizada pela notícia da reprimenda do primeiro-
-ministro, ficou debaixo de fogo de toda a gente, incluindo 
da oposição. Se a crise sanitária continuar a evoluir de for-
ma desfavorável, .é quem dará a cara pelo insucesso. 

O problema para Marta Temido é que as críticas ao mi-
nistério e à Direção-Geral da Saúde são, neste momento, 
merecidas. A resposta aos surtos tem sido insuficiente. Há 
falta de meios e de coordenação para garantir a identifica-
ção e testagem de todos os contactos, para assegurar que 
conseguem cumprir o isolamento. Sem isso, não teremos 
sucesso. 

As crises não se combatem com unanimismo e aceita-
ção acrítica das medidas. Mas não se ganham sem união e 
solidariedade institucional. Se cedermos ao salve-se quem 
puder, vai correr ainda pior. 

As crises também não se vencem sem alguém com au-
toridade para liderara resposta. E ou o primeiro-ministro 
assegura a autoridade das duas mulheres que estão na fren-
te da batalha, ou o melhor é encontrar rapidamente quem 
as substitua e 

Página 46



A47

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 15,60 x 23,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87336395 02-07-2020

Ana Maia

amaia@publico.pt

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

“realizou menos 902 mil consultas 

hospitalares, das quais 371 mil eram 

primeiras consultas, e menos 85 mil 

cirurgias em Maio, comparando com 

o mesmo período homólogo”, reve-

lou a ministra da Saúde ontem na 

comissão parlamentar de Saúde. Já 

a secretária de Estado da Saúde, 

Jamila Madeira, adiantou que pelo 

segundo mês consecutivo, a dívida 

em atraso do SNS é a mais baixa de 

sempre. 

Marta Temido disse que “o SNS 

tem capacidade de resposta” e lem-

brou que existe uma verba adicional 

de 34 milhões de euros, prevista no 

Orçamento Suplementar, para 

aumento de incentivos às equipas 

com o objectivo de recuperar o 

número de primeiras consultas e 

cirurgias em que os tempos máximos 

de resposta garantidos tenham sido 

ultrapassados. “Se é certo que deve-

mos car preocupados com os 

números que referi, isso tem de ser 

lido no contexto de resposta do SNS, 

que só em termos de consultas hos-

pitalares realizou 12 milhões de con-

sultas só em 2019.” 

Já em Abril houve um decréscimo 

Realizadas menos 85 mil cirurgias 
e 902 mil consultas em Maio

das cirurgias, assim como das consul-

tas nos hospitais e nos centros de 

saúde, em comparação com o perío-

do homólogo. O efeito da suspensão 

da actividade programada por causa 

da pandemia foi logo visível em Mar-

ço, mês em que a actividade decorreu 

de forma normal apenas nos primei-

ros 15 dias. Assumindo que o cenário 

actual “é um esforço pesado” devido 

aos desa os decorrentes da alteração 

dos circuitos por causa da covid, a 

ministra assegurou que “temos capa-

cidade e não desistiremos em retirar 

o melhor do SNS e recorrer quando 

necessário à ajuda complementar, 

como zemos com a covid na capaci-

dade laboratorial”. 

Já a secretária de Estado da Saú-

de, Jamila Madeira, adiantou que o 

SNS chegou ao dia 1 de Julho “com 

a dívida mais baixa de sempre pelo 

segundo mês consecutivo”. “ 

Horários alargados  
No Centro Hospitalar e Universitário  

de Lisboa Central, a recuperação 

está em marcha “através da revisão 

das agendas médicas, alteração dos 

horários, reforço da tele-saúde” e 

retoma da “cirurgia adicional em 

algumas especialidades” desde o 

início do mês. Já realizaram 17 mil 

das cerca de 39.500 consultas des-

NELSON GARRIDO

marcadas e outras 10 mil estão agen-

dadas. Mas “faltaram à consulta mais 

de 1100 doentes”.  

No Centro Hospitalar e Universitá-

rio de Lisboa Norte, durante o estado 

de emergência, foram suspensas cer-

ca de 2000 cirurgias. Em Maio reali-

zaram “cerca de mil cirurgias” e 

esperam recuperar as restantes até 

ao nal de Julho. Quanto a consultas, 

zeram 47 mil em Maio, das quais 

cerca de 28 mil foram presenciais e 

19 mil não presenciais.  

Sem dar números, o Centro Hos-

pitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) 

diz que “as cirurgias convencionais 

são realizadas em horário normal de 

funcionamento” e que “fora do 

horário são realizadas em adicional, 

permitindo uma maior retoma e 

recuperação das listas de espera.” 

O Centro Hospitalar e Universitário 

de Coimbra realizou num mês — entre 

18 de Maio e 15 de Junho — 1270 cirur-

gias programadas, dando uma média 

por dia útil de 67. No total, foram tan-

tas operações quanto as que realiza-

ram entre 16 de Março e 17 de Maio: 

1269 operações, com uma média por 

dia útil de 31. No Centro Hospitalar e 

Universitário do Porto, “no último 

trimestre foram atendidos menos 

20% de cidadãos em consulta externa 

e foram operados menos 63% de 

doentes, relativamente ao período 

homólogo de 2019”. As consultas 

decorreram maioritariamente em 

modalidade não presencial.  

O Hospital de Braga também 

aumentou o número de consultas 

presenciais, “com alargamento de 

horário”. No período de 1 de Maio a 

12 de Junho já foram realizadas 51.359 

consultas e 2228 cirurgias. Em todos 

os hospitais, a suspensão das visitas 

— com excepções por razões médicas 

ou humanitárias ou a grávidas e a 

crianças — e a realização de testes a 

todos os doentes internados para 

cirurgia ou antes da realização de 

exames são uma obrigatoriedade, 

assim como os circuitos separados 

entre covid e não covid.

Dados foram revelados ontem pela ministra da Saúde
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A ministra da Saúde a rmou ontem 

no Parlamento que não existe reporte 

de novos casos de infecção associados 

aos transportes públicos, apesar das 

cautelas que são necessárias. 

A falta de transportes públicos em 

quantidade su ciente, de forma a 

garantir o distanciamento social den-

tro dos mesmos, tem sido muito cri-

ticada pelo utentes e por alguns 

autarcas dos concelhos mais afecta-

dos pela pandemia. “Temos de ser 

honestos e verdadeiros sobre os 

dados que temos em cima da mesa. 

Não é pela circunstância de conhecer 

fotogra as actuais ou pretéritas de 

transportes públicos, que têm uma 

lotação acima daquilo que são as 

recomendações da Direcção-Geral 

da Saúde, que nos fazem esquecer 

que na informação reportada pela 

Direcção-Geral da Saúde, e de acor-

do com o último relatório que dispo-

nho da terceira semana de Junho, 

nos novos casos, não há nenhum 

caso de infecção associada a trans-

portes públicos”, reforçou. 

Marta Temido chamou a atenção 

para uma realidade semelhante nou-

tros países. “A circunstância de em 

todo o lado se indiciar que essa pode-

ria ser uma fonte de infecção, e pro-

vavelmente será, mas depois quando 

encontramos os resultados, não 

encontramos a correspondente evi-

dência.” 

Mais à frente, novamente questio-

nada sobre a situação de Lisboa e 

Vale do Tejo e a questão dos trans-

portes públicos, Marta Temido expli-

cou que o que disse foi que “não são 

conhecidos casos de contágio que 

tenham tido origem em transportes 

e não que os transportes não sejam 

pela sua sobrelotação, pelas suas 

condições, espaços a merecerem 

uma especial cautela”. “Se não fosse 

assim, não tinha o Governo decidido 

desde o primeiro momento que 

haveria uma coima pelas viagens em 

transportes públicos sem máscaras 

ou viseira”, salientou. Ana Maia

Novos casos 
associados a 
transportes? 
“Não há” 
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tratamento da patologia não rentável, 

desvalorizado pelos cidadãos com 

rendimentos médios e altos e com missão 

assistencialista e residual para os cidadãos 

mais desfavorecidos. 

A realidade tem evoluído: aumento rápido 

da esperança de vida com doenças crónicas e 

agudas nas últimas décadas de vida; aumento 

da efetividade e dos custos dos tratamentos; 

constante atualização tecnológica dos 

cuidados e serviços; decréscimo relativo de 

médicos entre os 41 e os 50 anos, 

consequência do afunilamento das entradas 

para as faculdades nos anos 90 do século XX; 

sobre-especialização dos recursos humanos; 

captação de pro ssionais pelo setor privado; 

suborçamentação em anos sucessivos, 

mantendo-se o nanciamento público da 

saúde, em relação ao PIB e per capita, abaixo 

dos outros países da OCDE; custos com saúde 

desproporcionalmente suportados pelo 

cidadão; desigualdade geográ ca de 

cuidados; áreas de prestação de cuidados 

ainda por cobrir pelo SNS como direito 

universal. 

A mercantilização dos serviços de Saúde 

transformou-se no Negócio da Saúde. Esta é 

uma realidade dramática em países como os 

Estados Unidos da América e é uma ameaça 

séria em vários países europeus. A gestão 

mercantil da Saúde visando o lucro tem 

ocupado espaço crescente nos sistemas de 

saúde, multiplicando-se empresas de venda de 

serviços de Saúde com intuitos de benefício 

privado, que competem por recursos humanos 

escassos formados na base do investimento 

público. Em paralelo, assiste-se à 

suborçamentação da oferta pública e à compra 

maciça pelo SNS de serviços a privados. Esta 

realidade tem percorrido o National Health 

Service no Reino Unido, lançando dúvidas 

sobre o seu futuro, levou a uma greve 

generalizada dos médicos em França 

relativamente à Securité, privatizou centros de 

saúde em Espanha e 

chegou a ameaçar os 

serviços dos países 

escandinavos. A 

contracorrente desta 

mercantilização, o 

Parlamento 

português aprovou a 

nova Lei de Bases da 

Saúde, que poderá 

fazer o seu caminho 

se acompanhada de 

um reforço do 

investimento público 

no SNS. 

Colocam-se 

questões sérias a 

resolver das quais 

depende a 

sustentabilidade do 

SNS. Existe um 

Salvar o SNS — estamos do lado da solução

U
m grupo de cidadãos, na maioria 

pro ssionais de saúde, que 

avaliam positivamente a resposta 

pública à covid-19, mas 

preocupados com a situação do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

empenhados em contribuir para 

encontrar soluções, entende 

tornar pública esta posição. 

Vivemos tempos de pandemia 

que põem à prova a opção política adotada 

para a enfrentar, a vitalidade e o desgaste do 

SNS e o posicionamento dos prestadores 

privados. Apesar de terem decorrido apenas 

alguns meses desde o seu início, e de não 

existir uma avaliação de nitiva, é já possível 

confrontar as políticas seguidas e o 

desempenho dos serviços de saúde de vários 

países com os seus resultados. As políticas 

neoliberais de desmantelamento dos serviços 

públicos de saúde ou a adoção da estratégia 

de não combate ao contágio para atingir 

rapidamente a imunidade de grupo 

acarretam enormes riscos para as pessoas 

mais fragilizadas e têm levado a maior 

mortalidade, desorientação e sofrimento das 

populações, com a inevitável afetação da 

economia em paralelo. Pelo contrário, como 

no caso português, estratégias de combate ao 

contágio, apostando na prevenção e no 

con namento, apoiadas por serviços de 

saúde estruturados, articulados e coesos, têm 

conduzido a melhores resultados. 

Neste contexto, a resposta do SNS à covid-19 

foi completa, não podendo ser ignoradas as 

medidas de recon guração de serviços, desde 

a saúde pública aos hospitais. Quem 

apregoava o “caos” que se ia viver no SNS, 

quem tentou ser alarmista em tempo de ser 

sereno, perdeu a causa. Já os prestadores 

privados de serviços de saúde, ao fugirem a 

receber doentes contaminados no âmbito da 

sua atividade corrente, não sofreram o 

desgaste que a pandemia in ige no SNS e 

encontram-se agora disponíveis para 

“recuperar as listas de espera do SNS”. O SNS, 

fustigado por políticas de contenção, em 

particular desde a crise de 2010, tem apesar 

disso demonstrado a sua capacidade e 

importância como elemento de coesão e até 

de soberania nacional. 

No entanto, entendemos estar a viver o 

tempo em que se decide a sobrevivência do 

SNS — ou o defendemos, valorizamos e 

reforçamos ou, no embate e “desnatação” 

para os privados, vai-se tornar um sistema 

minimalista de cuidados de Saúde, de 

volume assustador de suborçamentação do 

setor, que se acumula pelo menos há uma 

década. A política de poupança a montante 

traz imediatamente custos a jusante. A 

pandemia torna evidente ser indispensável a 

valorização dos recursos humanos do SNS, 

com novas formas de remuneração ligadas ao 

desempenho e à exclusividade, permitindo a 

motivação e a retenção dos mais capazes e 

dedicados. E deixa a nu as necessidades de 

reforço do investimento, em todas as frentes 

do SNS, da saúde pública à medicina 

intensiva, dos novos hospitais aos cuidados de 

saúde mental, da telessaúde à assistência no 

domicílio, da prevenção à integração de 

cuidados, a par da modernização de 

tecnologias e serviços. 

O decréscimo e o envelhecimento das 

camas hospitalares, situando-as em 

percentagem abaixo dos países da OCDE e 

sem o aumento equivalente de camas de 

cuidados continuados, à medida que 

aumentam as camas privadas, exigem que 

sejam construídos novos hospitais. 

Desde 2006 que os cuidados primários (CP) 

têm tido um enorme impulso. No entanto, só 

em 2018, 40% das urgências hospitalares 

corresponderam na triagem a “azuis e 

verdes”, isto é, resolúveis nos CP. Para isso, 

estes têm de estar equipados para resolver 

problemas de menor gravidade e para 

executar análises laboratoriais e alguns 

exames de radiologia, ecogra a e cardiologia. 

A organização em rede dos CP, para lá dos 

atuais agrupamentos, e ainda a articulação 

com os hospitais centrais ou regionais é desde 

já exequível. A realização de exames 

complementares de diagnóstico pelos 

serviços hospitalares traduzir-se-ia em 

milhões de euros de poupança anual. 

A deslocação do especialista hospitalar aos 

CP, sobretudo nas especialidades com tempos 

de espera que excedem o razoável e que 

foram agravados pela pandemia (por 

O SNS, 
fustigado  
por políticas  
de contenção, 
em particular 
desde a crise 
de 2010, tem 
apesar disso 
demonstrado a 
sua capacidade 
e importância 

exemplo, ortopedia, dermatologia, urologia, 

otorrinolaringologia), ajudaria a resolver o 

problema de acessibilidade, embora já seja 

satisfatória em muitas áreas. 

É urgente resolver o planeamento, a 

organização e a execução dos cuidados 

domiciliários, de convalescença, prolongados 

e paliativos, alguns em colaboração com a 

Segurança Social. Embora com alguma 

melhoria nos últimos anos, esta resposta está 

longe de corresponder ao aumento da 

esperança de vida, à superlotação dos 

hospitais e à necessidade de equipas, que só 

existem em 40% destes equipamentos. 

As pro ssões e os seus territórios têm de ser 

rede nidos, de acordo com a evolução das 

ciências da saúde e da sociedade, com maior 

reforço do espírito de equipa e integração em 

todos os níveis de prestadores de atos clínicos. 

É agora ou nunca. 

 
Ana Raposo Marques, médica de família, 
Unidade de Saúde Familiar (USF) Sado, 
Setúbal; Ana Sofia Ferreira, economista, 
gestora hospitalar, Hospital Garcia de 
Orta, EPE; António Rodrigues, médico de 
família, Coimbra; Bruno Maia, médico 
neurologista, Hospital de São José, Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Central, 
EPE; Durão Carvalho, engenheiro, 
ex-director do Serviço de Instalações e 
Equipamentos do Centro Hospitalar e 
Universitário de Lisboa Norte EPE e 
membro da direcção da Associação de 
Técnicos de Engenharia Hospitalar 
Portugueses (ATEHP); Hugo Esteves, 
médico de saúde pública, professor 
universitário e dirigente sindical; Isabel do 
Carmo, médica endocrinologista, 
ex-directora de Serviço do Centro 
Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte 
EPE, ex-coordenadora da articulação 
CHLN-CSP Lisboa Norte; Jaime Teixeira 
Mendes, cirurgião pediátrico, presidente 
da Associação de Médicos pelo Direito à 
Saúde (AMPDS); João Correia da Cunha, 
médico cardiologista, ex-presidente e 
ex-director clínico do Centro Hospitalar e 
Universitário de Lisboa Norte EPE; João 
Oliveira, médico oncologista, gestor, 
Instituto Português de Oncologia 
Francisco Gentil, EPE; João Rodrigues, 
médico de família, USF Coimbra Celas; 
Manuela Silva, médica psiquiatra, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte EPE; 
Maria Augusta Sousa, enfermeira, 
ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros; 
Martins Guerreiro, almirante, director da 
Revista da Associação 25 de Abril; Patrícia 
Carrilho, médico nefrologista, Hospital 
Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE; 
Ricardo Paes Mamede, economista, 
professor do ISCTE; Teresa Gago, médica 
dentista, membro da coordenação da 
Plataforma Cascais — movimento cívico

Entendemos estar a viver  
o tempo em que se decide  
a sobrevivência do  
Serviço Nacional de Saúde.  
É agora ou nunca
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O presidente da Câmara de Cascais, 

Carlos Carreiras, está preocupado 

com as declarações da ministra da 

Saúde, Marta Temido, segundo as 

quais não há novos casos de infecção 

pelo novo coronavírus associados 

aos transportes públicos. Em decla-

rações ao PÚBLICO, o autarca social-

democrata, que admitiu, num artigo 

de opinião publicado no jornal i, 

parar autocarros à entrada de Cas-

cais, desa a a governante a assumir 

a responsabilidade por essas a rma-

ções: “A senhora ministra tem mais 

informação do que eu. Se assumir a 

responsabilidade, tudo bem, o pro-

blema é se pode assumir essa res-

ponsabilidade com base nas infor-

mações de que dispõe.” 

A ministra da Saúde afirmou, 

ontem, que não existe reporte de 

novos casos de infecção associados 

aos transportes públicos, apesar das 

cautelas que são necessárias. 

Carlos Carreiras diz que as decla-

rações da ministra tiram força às 

restrições de circulação nos trans-

portes e que fazem lembrar a polé-

mica em torno do uso ou não de 

máscaras. “A nal não há contamina-

ção, porque não há solução”, ironiza 

Carlos Carreiras, ressalvando, no 

entanto, que se a governante profere 

aquelas declarações “é porque tem 

razões para poder dizê-lo”. “Tem 

mais conhecimento técnico do que 

eu”, nota. 

O autarca, que, ao início da tarde, 

ainda não tinha dados sobre a lota-

ção dos transportes que servem Cas-

cais, diz também que o artigo de 

opinião que escreveu no jornal i foi 

“um grito de alerta” para a questão 

dos transportes públicos em tempos 

de pandemia. Nesse artigo, o autarca 

defende uma ideia que admitiria, 

depois, ser uma “cerca sanitária” aos 

transportes. Ao PÚBLICO, explicou 

que vai aguardar para ver como cor-

re o movimento dos transportes que 

chegam a Cascais e que a ideia só 

deixará de fazer sentido se a Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) 

Carreiras, que quer parar autocarros 
à entrada de Cascais, preocupado 
com declarações da ministra

AML não apresente uma solução 

efectiva até ao final desta semana, 

na próxima segunda-feira, todas as 

rotas intermunicipais serão paradas 

à entrada de Cascais. Os passageiros 

farão testes de temperatura e farão, 

depois disso, transbordo para rotas 

municipais”, lê-se. 

Oferta a 100%  
Porém, Carlos Humberto Carvalho, 

primeiro-secretário da AML, garan-

tia, em declarações ao PÚBLICO 

ontem, que a oferta “está entre os 

90% e os 100%” e que as “carreiras 

intermunicipais que passam por Cas-

cais estão a 100%”. 

“Claro que o senhor presidente da 

câmara fez estas declarações antes 

de estas carreiras estarem imple-

mentadas, mas já estão a 100%”, 

disse ao PÚBLICO Carlos Humberto 

Carvalho, ressalvando, no entanto, 

não querer responder às declarações 

de Carlos Carreiras. 

“O que é importante, aliás, como 

diz [Carlos Carreiras] no artigo de 

opinião, é uma grande coligação. É 

o que estamos a fazer diariamente, 

nesta crise sanitária, com os muni-

cípios e operadores, tendo em conta 

as muitas informações que nos foram 

chegando, com alterações de carrei-

ras e horários, subindo a oferta de 

40% para 60% no mês passado”, diz 

ainda Carlos Humberto Carvalho. 

O responsável da AML não nega 

que haja sobrelotação nos transpor-

tes públicos, mas diz que acontece 

de forma pontual: “Há sobrelotação 

em carreiras específicas e horários 

determinados, coisas muito pontuais 

há. Uma outra carreira, um ou outro 

horário. É uma percentagem muito 

pequena, mas, se acontece, é motivo 

de preocupação, de acção e inter-

venção.” No mesmo dia, porém, a 

Autoridade da Mobilidade e dos 

Transportes (AMT) admitiu que tem 

havido sobrelotação nos transportes 

públicos de passageiros do país, com 

a passagem do estado de emergência 

para o de calamidade, devido à “ava-

lanche” de utilizadores. Ainda assim, 

aos deputados da Comissão de Eco-

nomia, Inovação, Obras Públicas e 

Habitação, na Assembleia da Repú-

blica, o presidente da AMT, João 

Carvalho, reiterou que já há uma 

oferta de transportes públicos de 

90% e que, no caso da AML, a pro-

cura ainda está “muito baixa”. 

Carlos Humberto Carvalho lembra 

ainda que “a AML não tem receitas 

próprias, são as receitas que vêm do 

Orçamento do Estado (OE) e que 

saem dos municípios”: “Mas valori-

zamos muito termos chegado à una-

nimidade dos 18 presidentes de 

câmara para um novo sistema de 

transportes a construir na AML, tam-

bém em colaboração com o presi-

dente Carlos Carreiras. Mas as verbas 

que permitem fazer este reforço de 

oferta são do OE, que vai ser votado 

no dia 3”, explica, acrescentando 

que, por considerarem que é “pre-

ciso soluções adequadas para com-

bater esta crise de saúde pública”, o 

que está a ser feito “é uma antecipa-

ção dessas verbas, que chegarão à 

AML durante o mês de Agosto”. 

À Rádio Observador, e também à 

TSF, Carlos Carreiras tinha referido 

que “está em causa 150 milhões de 

euros que a autoridade metropoli-

tana de transportes não dispõe”. 

“Não se pode falar em falta de coor-

denação, mas sim em falta de nan-

ciamento para garantir que há paga-

mento para que haja carreiras que 

possam cumprir as regras sanitá-

rias. É uma questão de meios e de 

nanciamento”, disse à Rádio 

Observador.

Transportes
Maria João Lopes

Autarca está preocupado 
com a sobrelotação dos 
transportes e admite “cerca 
sanitária” aos autocarros 
intermunicipais

Caso a AML não 
apresente uma 
solução, na 
segunda as rotas 
intermunicipais 
serão paradas à 
entrada de Cascais

DANIEL ROCHA

Carlos Carreiras diz-se preocupado com a situação dos transportes

mjlopes@publico.pt

“cumprir todas as condições de 

segurança”.  

No texto publicado no i, o autarca 

social-democrata avisou que, caso a 

AML não colocasse o serviço e a ofer-

ta dos transportes a 100%, mandaria 

parar os autocarros intermunicipais 

à entrada do concelho. “Como Auto-

ridade Municipal de Transportes, 

mas sem poder de intervenção nas 

rotas intermunicipais, recuso-me a 

car de braços cruzados e a assistir 

à multiplicação descontrolada de 

potenciais cadeias de transmissão 

nos nossos transportes. Por isso, 

tenho muito claro o seguinte: caso a Página 50
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Internet

Governo monitoriza  
discurso de ódio nas 
plataformas online
O Governo vai monitorizar o 
discurso de ódio nas 
plataformas online, estando 
“em vias” de dar início à 
contratação pública de um 
projecto que deverá 
traduzir-se num barómetro 
mensal de acompanhamento 
e identificação de sites. O 
anúncio foi feito ontem no 
Parlamento pela ministra 
Mariana Vieira da Silva.
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O prémio de desempenho para os 

pro ssionais do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) envolvidos no combate 

à covid-19, que ontem foi aprovado 

no Parlamento, “não é justo” porque 

deixa de fora quem não trabalha no 

SNS e “é uma esmola”, criticou a 

bastonária da Ordem dos Enfermei-

ros, Ana Rita Cavaco. “Não podemos 

deixar de saudar este prémio simbó-

lico mas quem é que o vai receber? 

A linha da frente tem uma retaguar-

da e a retaguarda também trata 

doentes”, reagiu o bastonário da 

Ordem dos Médicos, Miguel Guima-

rães.  

“É legítimo que se pense num 

bónus, mas isto não é algo de estru-

turante e vai criar ruído”, conside-

rou o presidente da Associação dos 

Administradores Hospitalares, Ale-

xandre Lourenço, para quem o que 

fazia sentido era a “aceleração do 

processo de revisão de carreiras”, 

que não avança e gera “uma enorme 

con itualidade laboral”. 

Os deputados aprovaram ontem 

por unanimidade uma proposta do 

PSD que atribui um prémio de desem-

penho equivalente a 50% da remune-

ração e ainda mais dias de férias para 

os trabalhadores directamente envol-

vidos no combate à epidemia durante 

o estado de emergência. No dia ante-

rior, as propostas do BE, PCP, Chega 

e de Joacine Katar Moreira para a atri-

buição de suplementos remunerató-

rios aos pro ssionais que combatem 

a covid-19 foram todas chumbadas, 

com os votos contra do PS e a absten-

ção do PSD e do CDS-PP. 

“Isto foi combinado entre o PS e o 

PSD. Estamos a viver num centrão. 

Este prémio não é justo e é uma 

esmola, umas migalhas para ver se 

nos calam. Mais  valia terem estado 

quietos”, a rma Ana Rita Cavaco. 

Prémio para 
profissionais 
do SNS é  
“uma esmola”

Alexandra Campos

acampos@publico.pt
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o 

Diretor 
Eduardo Dâmaso 

Se continuarmos a não 
responder às necessidades 
de financiamento do 
Estado Social não adianta 
alimentar ilusões. Não só 
não chegaremos a lado 
nenhum como perderemos 
o pouco que temos na 
saúde, na educação e 
na segurança social 

EDITORIAL o 
A Covic 
vai salvar 
o Estado 
Social ? (3) 

Adiscussão sobre o Estado Social 
não comporta apenas o pilar da 
segurança social. Não há Esta-

do Social sem uma educação compe-
tente e uma saúde pública eficaz mas 
financeiramente saudáveis. Em Portu-
gal, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
tem todos os poios de excelência que 
temos visto no ataque à crise sanitária 
que atravessamos. Tem excelentes 
médicos, enfermeiros, técnicos de 
muitos saberes e pessoal auxiliar dedi-
cadíssimos. Todos eles em número In-
suficiente e em desigual distribuição 
geográfica. Mas também tem um défi-
ce financeiro gigantesco e crónico. As 
filas de espera para cirurgias são enor-
mes e agravaram-se com a Covid, as 
urgências estão sempre a abarrotar e 
os cuidados intensivos sistematica-
mente no limiar da rutura. Vejamos o 
caso das urgências: um estudo da 
OCDE, coordenado por Caroline Ber-
chet do Departamento do Emprego e 
Assuntos Sociais, diz-nos que Portugal 
é o país com mais atendimentos nos 
serviços de urgência per capita no 
conjunto dos 21 países da organização. 
O estudo analisa o período entre 2001 
e 2011 e regista quase 70 admissões na 
urgência por 100 habitantes. Estamos 
acima de Espanha, segundo da lista e 
muito longe da Suíça, Holanda e Ale-
manha. A média de ida às urgências 
neste conjunto de 21 países é de 30 
pessoas em cada 100. 

No SNS, portanto, faltam médicos, 
enfermeiros, auxiliares e muita ges-
tão. Aliás, no plano da gestão, uma das 
medidas mais importantes dos últi-
mos anos, queiram ou não, foi do go-
verno de Passos Coelho. O simples 
facto de, em 2012, uma mera mani-
festação de vontade política ter dado 
prioridade ao combate à fraude no 
SNS, mostrou uma face negra de ne-
gócios milionários que vampirizam o 
sistema de saúde e do medicamento.  

Os ministros Paulo Macedo e Paula 
Teixeira da Cruz (Saúde e justiça), do 
governo de Passos Coelho, envolve-
ram a Polícia judiciária e o Ministério 
Público neste combate, depois de ter 
sido aumentado o patamar de eficácia 
na fiscalização do processo de fatura-
ção na Saúde, e os resultados foram 
surpreendentes: em quatro anos fo-
ram recuperados quase 200 milhões 
de euros e desmantelados verdadei-
ros gangues de médicos e farmacêuti-
cos instalados no SNS. 

Nos próximos 20 anos é, pois. es-
sencial criar políticas realistas de fi-
nanciamento. estabilização e reconfi-
guração do Estado Social. Não o seu 
desmantelamento, o que seria uma 
tragédia social de proporções inima-
gináveis. A história diz-nos que há pe-
ríodos de inércia e estagnação no 
cumprimento das funções sociais do 
Estado, mas nunca de dissolução ab-
soluta. Os novos riscos sociais que fo-
ram surgindo - aumento do apoio à 
infância, maiores necessidades no 
cuidado dos idosos, ditadas pelo au-
mento da esperança média de vida. 
desemprego de longa duração, ex-
pansão da exclusão social e da pobre-
za - têm funcionado, na prática, 
como um alerta permanente sobre o 
caráter imperioso de manter o Estado 
Social com elevados níveis de presta-
ção. Mas isto era a fasquia antes da 
pandemia. Agora. com a emergência 
sanitária em pleno e uma crise econó-
mica brutal a instalar-se, o desafio 
tornou-se ciclópico. E para evitar os 
"efeitos-precipício" que o governador 
do Banco de Portugal assinalava caso 
as moratórias de crédito às famílias e 
às empresas não fossem prolongadas 
no tempo, aqui aplicados ao Estado 
Social português, não chegam discur-
sos e proclamações de intenções. Os 
portugueses não podem dormir sobre 
isto e devem começar a exigir mais 
ação, clareza, eficácia e equidade ao 
Governo e ao sistema político no seu 
todo. É que se continuarmos por este 
caminho pastoso de ausência de res-
postas à pergunta que se Impõe -
como tencionam financiar e gerir o 
Estado Social que os portugueses me-
recem? - não só não chegaremos a 
lado nenhum como perderemos o 
pouco que temos. Aplausos e "pré-
mios" de circo e bola não chegam. O 
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e 
Subdiretor 
Carlos 
Rodrigues 
Lima 

Durante o confinamento, o Pornhub 
abriu os conteúdos exclusivos a 
Portugal. Os efeitos sentem-se agora: o 
Conselho Superior da Magistratura está 
mais preocupado com o sexo oral a um 
juiz do que com o ataque do primeiro-

 

-ministro a uma decisão judicial 

VÁ LÁ 
À SUA VIDA 

• 
• 

*IP • 

e 
Já não há 
milagres 
como dantes 
CORRIA O ANO DO SENHOR2002E 
O MINISTRO DA DEFESA Paulo Por-
tas — atualmente, o melhor meteoro-
logista em matéria de Covid-19 —
acreditava que Nossa Senhora de Fáti-
ma tinha empurrado a maré negra do 
navio Prestige para bem longe da cos-
ta portuguesa, evitando assim uma 
catástrofe ambiental nas nossas 
águas. A santa, segundo o então 
ministro, preferiu que o crude 
desse cabo das águas espa-
nholas. Quase 18 anos depois, 
enquanto Paulo Portas já pa-

 

rece não acreditar em for- , • • 

ças divinas, preferindo 
a ciência e as apps 
para controlar a Co-
vid-19, António Costa 
e Marcelo Rebelo de 
Sousa estão ainda 
agarrados à mensagem 
do tal "milagre português". 
que não se sabe bem 
o que foi, mas que 
os dois fizeram • 
questão de ca- • 
valgar. 

O problema 
dos milagres é 
que toda agente os 
quer ver. Foi assim 
em Fátima, quando se es-

 

palhou a palavra de que 
três crianças falavam com al-

  

guém que aparecia numa azinheira e 
que lhes prometeu um milagre. No dia 
em questão, milhares de pessoas acor-
reram ao local e, segundo os relatos, 
presenciaram o tal "milagre do Sol". O 
agnóstico António Costa não é obriga-
do a saber estas coisas, mas o beato 
Marcelo Rebelo de Sousa tem a obri-
gação canónica de estar a par destes 
acontecimentos históricos, que até o 
poderiam ter ajudado enquanto Presi-
dente da República, colocando algu-
ma serenidade na euforia criada com 
ofim do estado de emergência. 

Foi essa mesma euforia do desconfi-
namento que nos levou à atual situa-
ção na zona de Lisboa. Convém lem-
brar que António Costa e Marcelo Re-
belo de Sousa ora foram almoçar, ora 
assistiram a um concerto, deram um 
passeio, foram à praia, apelaram ao 
regresso dos consumidores aos res-
taurantes, lojas e afins. Empurrados 
pelos números baixos de infetados e 
altos no que diz respeito a recupera-
dos, as duas principais figuras do País —
com Ferro Rodrigues a aparecer para 
almoçar — alimentaram uma mensa-
gem de facilitismo, de regresso a uma 
normalidade inexistente. 

W.11,141Piki. • 
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Quando a situação ainda obrigava a 
uma boa dose de contenção. os res-
ponsáveis políticos optaram. precisa-
mente, pelo contrário, desafiando os 
cidadãos ao desconfinamento, ao 
consumo, permitindo desfiles e mani-
festações, contrariando até os próprios 
conselhos de distanciamento social. A 
atual situação em Lisboa é o resultado 
das opções de António Costa e Marce-
lo Rebelo de Sousa. 

O agnóstico António Costa também, 
porventura, estaria à espera de um mi-
lagre no caso de Tancos, mas a pro-
núncia do antigo ministro Azeredo Lo-
pes deixou-o com uma azia tal, que 
passou ao ataque: "Tenho de reconhe-
cer que é um argumento muito origi-
nal: o crime verdadeiramente grave 
não foi o roubo das armas, o crime 
verdadeiramente grave foi recuperar 
as armas. É tal a originalidade da nar-
rativa... Estou curiosfssimo para ver 
esse julgamento." 

Quando um primeiro-ministro se ati-
ra desta forma a uma decisão judicial 
seria de esperar que o órgão Conselho 
Superior da Magistratura viesse a pú-
blico esclarecer os contornos da decla-
ração e até pedir alguma contenção 
aos responsáveis políticos. Porém, o 
CSM parece estar mais preocupado 

com o sexo oral de um qualquer juiz 
que frequenta casas de prostituição 
do que com um ataque direto de um 
primeiro-ministro a uma decisão de 

um tribunal. Da Procuradoria-Ge-
ral da República não se espera-

va outra coisa que não o sfiên-

 

, cio obediente ao poder políti-
co ou não tivesse sido a pró-

 pria estrutura hierárquica do 
MP a impedir a audição de 
António Costa e Marcelo Re-

belo de Sousa no processo. 
Mas a frase de Costa in-

dicia também todo um 
programa de combate à 

criminalidade: crime são 
assaltos, roubos, trafico de 
droga, sequestros, furtos, ter-
rorismo. O resto, aquele tipo 
de crime que pode ser co-

metido nos corredores do po-
der não interessa. Isto até tinha 

alguma graça, não fosse o facto de 
esta linha de pensamento poder estar 
a fazer alguma escola nas estruturas 
dedicadas à investigação criminal. O 

I s • 
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FOCAR COVID-19 

Pode mesmo o Governo 

mandar fechar? 

"Não há nada tão 
absurdo que o 

a. 
hábito não torne 

aceitável" 
Cícero 

Político romano 
(106 a.C. - 43 a,C,) 

..;111111Wvallb, 
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Quarentenas obrigatórias, restrições a ajuntamentos, 
limitações ao funcionamento do comércio e dos 

serviços, suspensão de pagamento de indemnizações, 
diplomas alterados à socapa. Durante e após o estado 
de emergência, valeu quase tudo para travar o novo 
coronavírus, como criticam os constitucionalistas. 

Estado português arrisca-se a ser apanhado pela onda 
de litigância que já se forma na Europa 

OCTÁVIO LOUSADA OLIVEIRA E SÍLVIA CANECO 

Carro patrulha da PSP Advogados 
preveem onda de litigância por 
bares e discotecas, que irão invocar 
tratamento discriminatório 

5 

J 
á imaginou um cenário 
em que, vencida a emer-

 

gência sanitária, mas com 
o País mergulhado numa 
crise económica e social, o 
Estado tenha de enfrentar 
um sem-número de ações 
judiciais por alegadas viola-
ções à lei durante o combate 
à Covid-19? A hipótese é 
bem mais do que remota e 
académica e, à semelhança 

de um movimento já com alguma ex-
pressão além-fronteiras, também por 
cá começa a falar-se da grande onda de 
litigância desencadeada pelas presumí-
veis inconstitucionalidades cometidas 
pelo Governo e pelos poderes públicos. 
A fatura poderá ser pesada. 

Em declarações à VISÃO, Paulo Ote-
ro demonstra não ter dúvidas de que 
desde que Portugal deixou o estado de 
emergência, a 2 de maio, as violações a 
princípios e normas da lei fundamental 
foram manifestas. "Vivemos em situação 
de calamidade [ou de contingência ou 
alerta] que é materialmente um estado 
de exceção", argumenta o constituciona-
lista, sublinhando que existe um "vício" 
inicial nas restrições que o Executivo tem 
imposto à população. Na ótica do cate-
drático da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, houve "uso e abuso 
de medidas que se inserem em áreas de 
reserva de lei parlamentar". 

Como exemplo, defende que quem 
for autuado por violar os limites das 
aglomerações pode vir "a alegar que o 
fundamento subjacente à coima é in-
constitucional", uma vez que só mediante 
uma autorização expressa da Assem-
bleia da República (AR) o artigo 452  da 
Constituição poderia ser secundarizado. 
Para isso, seria preciso que o Parlamento 
"tivesse aprovado uma lei de estado de 
emergência sanitária ou de calamidade 
pública sanitária". Só com resoluções do 
Conselho de Ministros, nada feito. 

Antes disso, Isabel Moreira tinha aler-
tado os colegas da bancada do PS de que 
estaríamos "a viver num regime nor-
mativo" que encarava como "absurdo". 
"E nós, deputados e deputadas eleitas, 
nada", criticou a socialista, num email 
de 30 de maio, em que lamentava a au-
sência de "critério legislativo" com que 
o Governo vinha a definir as fases de 
desconfinamento. E ainda denunciava 
que continuavam a ser utilizados "como 
base jurídica" artigos do decreto em que 
o Executivo estabeleceu as regras exce-
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cionais e temporárias para o combate 
ao novo coronavírus, alguns dos quais, 
reforçava, constituíam "restrições in-
constitucionais de direitos, liberdades e 
garantias" dos cidadãos. 

Teresa Violante, também especialista 
em Direito Constitucional, observa que 
a emergência foi declarada por Marcelo 
Rebelo de Sousa "para dar cobertura" às 
medidas que António Costa entendesse 
adotar, mas realça que "os pressupostos 
que fundamentavam essa opção não se 
tinham alterado ou esgotado quando se 
passou para a calamidade". 

Assim, afirma, a calamidade "absorveu 
o essencial das medidas do estado de 
emergência". "Substituiu o dever jurídico 
de recolhimento profilático por um dever 
cívico. Os deveres cívicos regulam-se 
num diploma? Decretam-se? Colocamos 
os órgãos de polícia a fiscalizar deveres 
cívicos? Foi uma estratégia para evitar 
uma inconstitucionalidade evidente", ar-
gumenta a investigadora da Universidade 
FAU Erlangen-Nürnberg e do Instituto 
Max Planck de Direito Público Compa-
rado e Direito Internacional. 

A QUARENTENA AÇORIANA 
Teresa Violante antecipa também a tal 
chuva de processos, desde logo por "in-
constitucionalidades formais", invocando 
até a quarentena forçada (ainda durante 
o período de exceção) de um cidadão nos 
Açores, que tanta tinta promete fazer 
correr. Sobre esse caso concreto, Pedro 
Bettencourt Gomes tomou uma medida 
drástica para lutar contra o que entendia 
ser uma norma inconstitucional imposta 
pelo Governo Regional liderado por Vasco 
Cordeiro. Perante o caso de um piloto 
que à chegada ao arquipélago tinha sido 
obrigado a 14 dias de quarentena profilá-
tica num hotel, o advogado avançou com 
um pedido de habeas corpus (libertação 
imediata). O passo parecia demasiado ar-
rojado, mas o Tribunal de Ponta Delgada 
concordou: confinamentos forçados em 
hotéis seriam o equivalente a uma prisão 
ilegal. "Qualquer cidadão perante este 
quadro não tem dúvidas em concluir que 
a liberdade que o requerente tem naquela 
situação em pouco difere da liberdade 
que tem um recluso que se encontra 
preso num estabelecimento prisional", 
concluiu a juíza de instrução. 

Na véspera de apresentar esse habeas 
corpus, o advogado tinha sido contactado 
por outro cidadão que queria ir ver a filha 
a Ponta Delgada, mas não sabia como. 
"Porque não tinha possibilidade de tirar 

Aglomerados Multado por estar 
num ajuntamento maior do que o 
permitido? Há quem defenda que 
é inconstitucional 

14 dias de férias só para ficar de quaren-
tena", conta Bettencourt Gomes. Esse 
homem acabou por beneficiar do habeas 
corpus do piloto. E não foi o único. O 
advogado conseguiu uma vitória histó-
rica: a decisão "salvou" 350 pessoas do 
confinamento em hotéis do arquipélago 
e levou o Executivo Regional a recuar e 
a mudar a lei. Hoje, quem chega às ilhas 
tem apenas de esperar umas horas pelo 
resultado do teste ao novo coronavírus. 

A juíza de instrução que analisou o 
pedido de libertação imediata do piloto 
entendeu que, além do princípio da liber-
dade, a medida afrontava os princípios 
da proporcionalidade e da igualdade, já 
que não eram impostas restrições seme-
lhantes a quem chegava aos aeroportos 
do continente, independentemente do  

local de embarque. Considerou ainda que 
oGoverno Regional não tinha poder para 
legislar sobre matérias tão restritivas, 
ainda para mais quando já não estava em 
vigor o estado de emergência. 

O advogado já tinha apresentado quei-
xa à Provedoria de Justiça por entender 
que a norma era inconstitucional. A 
provedora, porém, já nada fez, escu-
dando-se no facto de as medidas terem 
sido, entretanto, revogadas. "O objetivo 
era que suscitasse a apreciação sucessiva 
da constitucionalidade, que em Portugal 
só algumas entidades ou grupos podem 
requerer. Seria mais fácil se qualquer 
cidadão pudesse fazê-lo, como acontece 
em Espanha, com a figura do 'recurso do 
amparo- , completa. 

Seja como for, a questão vai chegar ao 
Tribunal Constitucional (TC) . No recur-
so a que a VISÃO teve acesso, o próprio 
Ministério Público requer que o confi-
namento obrigatório seja considerado 
"organicamente inconstitucional". Resta 
saber se os juízes do Palácio Ratton vão 
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entender que a questão está sanada por-
que a norma foi alterada e o piloto não 
tenciona obter uma indemnização ou se 
vão aproveitar para fazer jurisprudência. 

AS INDEMNIZAÇÕES SUSPENSAS 
Além dos direitos de pessoas singulares, 
há também o universo empresarial. Com 
bares, discotecas e feiras ainda longe de 
voltarem ao ativo, assim como com os 
entraves horários a restaurantes, lojas 

ESPECIALISTAS ALERTAM 
QUE GOVERNO SÓ TEM 
UMA HIPÓTESE PARA 
EVITAR INDEMNIZAÇÕES: 
PEDIR À ASSEMBLEIA 
PARA LEGISLAR 

e centros comerciais, Teresa Violante 
defende que o Governo só tinha "a hi-
pótese de pedir à AR para legislar" so-
bre as normas draconianas que está a 
impor-lhes. Resoluções do Conselho de 
Ministros, diz, mesmo ancoradas na Lei 
de Bases da Proteção Civil, "sonegam as 
intervenções que o sistema de separação 
de poderes e de controlo da atuação do 
Governo" consagra. 

Além do mais, tais limitações a liber-
dades económicas e à iniciativa privada, 
previne a investigadora, vão ser o "nó 
górdio" do pós-pandemia. "Estão a ser 
causados danos incomensuráveis se 
olharmos para as atividades económicas 
em causa", enfatiza a constitucionalista, 
notando que pode estar a ser beliscada 
a liberdade de iniciativa privada. Paulo 
Otero acompanha-a: "Parece-me tudo 
inconstitucional e suscetível de gerar 
indemnizações avultadas." 

Nesse capítulo, o Governo tentou 
acautelar imbróglios vindouros por via de 
um decreto-lei que, entre outros aspetos, 
suspende o direito de indemnização aos 
privados pelos danos resultantes de atos 
do Estado ou de outra entidade pública. O 
articulado pode, contudo, revelar-se con-
traproducente. Diogo Duarte Campos, 
especialista em Direito Público, confirma 
que muitas empresas e concessionárias 
estão a movimentar-se para perceber o 
que podem fazer para serem ressarcidas: 
"Temos recebido contactos, para já ainda 
exploratórios, mas sei que há também 
uma grande movimentação internacional, 
de grandes cadeias de hotelaria e restau-
ração, por exemplo, para perceberem 
se devem avançar em conjunto, a nível 
da União Europeia, ou em cada um dos 
ordenamentos jurídicos. Estão a perce-
ber que hipóteses cada sistema lhes dá." 
A ordem não é para avançar já, têm três 
anos para o fazer: "Estão na expectativa, 
a ver como vai ser a recuperação, mais 
preocupados com os apoios para sobre-
viver no imediato." 

Para quem domina a área, um dos ca-
minhos a explorar, pela maior parte das 
concessionárias e empresas, é o artigo 
que o Governo "despejou" no decreto-lei 
19/A, sobre o reequilíbrio financeiro dos 
contratos, que suspende outro artigo que 
até aqui dava às organizações a possibi-
lidade de serem indemnizadas pelo "sa-
crifício". O que fez o Estado no final do 
mês de abril? "Afastar por via legislativa 
a possibilidade de os prejudicados se 
fazerem compensar pelas perdas. O que 
me parece totalmente inconstitucional, 

Lusoponte admite pedir 

compensação 

Com uma quebra de "40% a 50%" 
nos fluxos de tráfego na Ponte 25 de 
Abril e na Ponte Vasco da Gama nos 
últimos meses (em particular durante 
a vigência do estado de emergência), 
a Lusoponte está a ponderar solicitar 
ao Estado um ajuste nos mecanismos 
de reposição do equilíbrio financeiro 
da concessão. Em declarações à 
VISÃO, o presidente do conselho 
de administração da empresa, 
Joaquim Ferreira do Amaral, 
adianta estar já "em diálogo com a 
concedente" para saber se se está 
perante "uma situação que merece 
compensação ou não" e vinca que 
"a sede própria" para esse efeito é 
o contrato. "Não temos a corda na 
garganta", assegura o antigo ministro 
das Obras Públicas, Transportes 
e Comunicações, frisando que a 
Lusoponte não terá "uma atitude 
litigante". "Estas coisas resolvem-
se com boa-fé de ambas as partes", 
indica. Sem dizer expressamente, 
Ferreira do Amaral sinaliza, desde 
já, que a Lusoponte deverá fazer-se 
valer do decreto-lei que estabeleceu 
um regime excecional e temporário 
de reequilíbrio financeiro de 
contratos de execução duradoura. 
De que forma? O assunto "não está 
completamente apurado", mas o 
mais provável é que a concessionária 
tente prolongar o acordo "uns 
meses" além do prazo do contrato 
(dezembro de 2031). 

Acordo Em 1995, Ferreira do 
Amaral, na qualidade de ministro 
das Obras Públicas de Cavaco Silva, 
assinou o contrato de concessão da 
Ponte Vasco da Gama 

• 
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até porque foi feito através de um de-
creto-lei, e não de uma lei da AR", explica 
Diogo Duarte Campos. O advogado diz 
ser ainda expectável que concessionárias 
como a ANA, a Fertagus, o Terminal de 
Passageiros de Lisboa, a Brisa, as PPP na 
área da saúde ou as concessões portuá-
rias venham a invocar o direito a serem 
indemnizadas. 

EMPRESAS CONTRA EMPRESAS 
O advogado da PLMJ João Tiago Morais 
Antunes, especialista na área de litigância, 
antevê "um cenário de grande litigiosida-
de num futuro imediato", que irá crescer 
à medida que se forem esgotando os 
apoios do Estado e os prolongamentos 
das moratórias. "Ainda estamos numa fase 
prematura, de paz podre, a experimentar 
os remédios que visam dar um pouco de 
oxigénio às empresas, mas como será em 
março de 2021, quando essas medidas ter-
minarem?", interroga. Se avançarem para 
o litígio, lembra, espera-lhes um caminho 
longo pelos tribunais administrativos até 
ao TC. E isso tem custos: "Este decreto-lei 
também tem um efeito dissuasor gigan-
tesco, mesmo que seja inconstitucional." 

É de esperar, prossegue o advogado, 
que os setores ligados à vida noturna 
venham a reclamar por "um tratamento 
discriminatório em relação a outras ati-
vidades onde também se verificam aglo-
merados e que foram retomadas" e exijam 
ser compensados pela longa paragem. 
"Estas empresas não abrem, não geram 
rendimentos, e se não geram rendimentos 
também não conseguem cumprir as suas 
obrigações." E, como uma coisa arrasta a 
outra, é de prever um aumento das in-
solvências, dos processos de reestrutu-
ração e de processos de empresas contra 
empresas — como lojistas contra centros 
comerciais. "Nem todos estão abrangidos 
por apoios. Tenho um caso de profissio-
nais liberais que arrendaram um espaço, 
não estão abrangidos pelas moratórias 
no pagamento das rendas, tentaram re-
negociar, o senhorio não quis, o contrato 
foi resolvido e agora começa a discussão 
sobre direitos a indemnização", conta. 

Neste emaranhado legislativo, há ainda 
quem denuncie as alterações a diplomas 
feitas sorrateiramente, sob a forma de 
declarações de retificação. A mais fla-
grante de todas ocorreu quando o Go-
verno corrigiu o decreto que regulava o 
acesso aos apoios às empresas em layoff 
simplificado e determinou que só fossem 
elegíveis sociedades sem dívidas ao Fisco 
e à Segurança Social. l9  visao@visao.pt 
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PERISCÓPIO 

O AVISO  

Medina "remodela" 
Marta Temido 
Numa intervenção 
televisiva, o presidente 
da Câmara Municipal 
de Lisboa, Fernando 
Medina, sugeriu 
que, a continuar 
o descontrolo da 
pandemia na capital, 
as chefias da Saúde 
devem ser substituídas. 
E admitiu que isto era 
um aviso destinado 
aos responsáveis da 
DGS e ao Ministério 
da Saúde. Depois da 
cena protagonizada 
por António Costa, 
na última reunião do 
Infarmed, parece que 
temos, enfim, um bode 
expiatório... 

O GAFE 

Os antibióticos de 
António Costa 
Logo a abrir a 

entrevista concedida 
a Ricardo Araújo 
Pereira, no programa 
Isto é Gente Que Não 
Sabe Estar, António 
Costa, tentando fazer 
uma arrevesada 
analogia com a 
injeção de capital 
no Novo Banco, 
considerou que "os 
antibióticos servem 
para combater os 
vírus" [confundindo 
vírus com bactérias]. 
E logo um coro de 
críticas se levantou, 
por causa desta gafe 
monumental, no 
domínio da própria 
cultura geral... 
A favor do nosso 
primeiro-ministro 
pode alegar-se, 
porém, que, ao menos, 
não aconselhou 
os portugueses 
a ingerirem 
desinfetantes... 

4 
f 

L !to'láttilt-  
O "PARRACHITA"  

Ministra sombra da Cultura 
A atriz Maria Vieira teve honras de grande 
destaque na manifestação promovida pelo Chega, 
no passado sábado, em Lisboa. Desfilando ao lado 
de André Ventura, foi chamada ao palco, sendo 
a única figura, além do líder, a falar às "massas", 
no Terreiro do Paço. Parece estar encontrada a 
candidata a ministra da Cultura de Ventura, uma 
interlocutora à altura, por exemplo, da brasileira 
Regina Duarte... 
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Apenas quem procura ativamente emprego entra nas estatísticas como estando na situação de desempregado 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 

Pandemia já destruiu 
192 mil empregos 
INDICADOR Queda do universo da população empregada mais expressiva do que taxa de desemprego 
PANDEMIA Limitações à circulação escondem desempregados, já que têm de procurar emprego 
RAQUEL OLIVEIRA 

número de pessoas a tra-

 

balhar em maio caiu para 
4,6 milhões, menos 192 

mil do que emfevereiro, segundo 
dados divulgados ontem pelo 
Instituto Nacional de Estatística. 
A "forte redução do emprego" é 
mais expressiva do que a taxa de 
desemprego, já que esta ainda 
não reflete completamente o im-
pacto da Covid-19, segundo o 
INE. "A evolução do mercado de 
trabalho continua a ser marcada 
pelo impacto da pandemia de 
Covid-19", alerta o instituto, 
contabilizando uma redução de 
emprego de 4% entre fevereiro 
e maio. Em março, o mercado 
de trabalho perdeu 26 mil pes-
soas, em abril cerca de 61 mil e 
em maio 105 mil. 

TAXA DE DESEMPREGO 
DESCEU FACE A ABRIL 
PARA 5,5%, SEGUNDO O INE 

A "forte redução do emprego" 
não foi, no entanto, acompa-
nhada por um aumento da taxa 
de desemprego, que se fixou em 
5,5% em maio, menos 0,8 pon -
tos percentuais do que em abril. 

A razão para a contradição 
prende-se, segundo o INE, com 
o conceito, que classifica como 
deserripregado só quem procu-
rou ativamente emprego. "Pes-
soas anteriormente classificadas 
como desempregadas e pessoas 
que efetivamente perderam o 
seu emprego devido à pandemia 
de Covid-19 podem agora ser 
classificadas como inativas, de-
vido às restrições à mobilidade, 
à redução ou mesmo interrup 
ção dos canais normais de infor -
mação sobre ofertas de traba-
lho", razões pelas quais nk.)pro 
curaram emprego. 
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13 A estimativa cia subutiliza-
ção do trabalho situou-se, em 
maio, em 749,5 mil pessoas, o 
que corresponde a um au-
mento de 5,0% (35,7 mil) face 
a abril, segundo o INE, que su-
blinha a importância deste 
grupo que inclui também os 
desempregados. Este univer-

  

so é constituído pelas pessoas 
que, embora pretendam tra-
balhar, não procuraram tra-
balho, e inativos que, embora 
pretendam trabalhar e te-
nham procurado ativamente 
trabalho, não estavam dispo-
níveis para iniciar trabalho na 
semana de referência. 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL Crise fez disparar o desemprego 

749,5 mil estiveram parados em maio 
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EMPREGO 
APOIO AOS JOVENS 
Bruxelas propôs um pacote 
de 22 mil milhões de euros de 
apoio ao emprego jovem, 
para "ajudar a próxima gera-
ção de europeus" a ultrapas-
sar as dificuldades de acesso 
ao mercado de trabalho. 
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CADEIAS 
GUARDAS EM GREVE 
O Sindicato Nacional do Cor-
po da Guarda Prisional anun-
ciou que vai fazer greve nos 
dias 15 e 16, devido à falta de 
diálogo da tutela. 
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Pandemia já-  está a ter impacto na redução do número de empregados 

Desemprego. Reabertura 
da economia pode ser 
tardia para alguns 

Instituto Nacional de Estatística fala em "forte redução" do emprego 
e estima 192 mil empregos destruídos de fevereiro a maio deste ano. 

CENTRO DE EMP 
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DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt 

"A reabertura da economia pode-
rá ser a salvação para algumas 
empresas ou chegar tarde demais 
para outras". É esta a opinião do 
analista da corretora XTB André 
Pires, face aos números do desem-
prego divulgados ontem pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística, cujos 
dados provisórios apontam para 
uma redução do emprego na 
ordem dos 4% entre fevereiro e 
maio. Já a taxa de desemprego, 
que em abril foi de 6,3%, em maio 
terá sido de 5,5%, estima o INE. 

"Já não devemos surpreender-nos 
que o desemprego aumente nos 
próximos meses. A precariedade 
do trabalho também pode agra-
var-se, com o aumento da taxa de 
subutilização do trabalho", defen-
de ainda André Pires. 

Já Francisco Alves, da correto-
ra Infinox, relembra que "as esti-
mativas apontam para uma dimi-
nuição menos acentuada da popu-
lação empregada". O analista diz  

ainda que "a taxa de desemprego 
não irá sofrer grande alteração", 
mas prevê que "com o levanta-
mento das restrições é natural 
que os próximos números sejam 
mais positivos. Contudo, a possi-
bilidade de uma segunda vaga 
poderá piorar a situação atual". 

Para maio, a estimativa provi-
sória da população empregada, 
que correspondeu a 4646,6 mil 
pessoas, registou um decréscimo 
de 2,2% (104,9 mil) em relação ao 
mês anterior e de 4,0% relativa-
mente a três meses antes e a um 
ano antes. E, por isso, o INE esti-
ma que, entre fevereiro e maio, 
tenham sido destruídos 192 mil 
empregos. 

O gabinete estatístico revela que 
existiu um aumento significati-
vo no número de inativos que se 
integram em dois grupos que 
estão na fronteira com a popula-
ção ativa: inativos que, embora 
pretendam trabalhar, não fize-
ram diligências ativas para pro-
curar trabalho e inativos que, 
embora pretendam trabalhar e  

tenham procurado ativamente 
trabalho, não estavam disponí-
veis para iniciar trabalho na sema-
na de referência ou nas duas sema-
nas seguintes. 

Já no que diz respeito ao mês 
de abril, a população empregada 
em Portugal registou uma dimi-
nuição de 1,3%, a taxa de desem-
prego aumentou 0,1 pontos per-
centuais e a taxa de subutilização 
do trabalho aumentou 1,0 pontos 
percentuais. Os dados são do Ins-
tituto Nacional de Estatística, que 
revela ainda que a taxa de desem-
prego se situou nos 6,3%, o que 
representa um crescimento de 
0,1 pontos percentuais face ao mês 
anterior. 

Segundo o INE, em abril, a popu-
lação desempregada foi estima-
da em 318,8 mil peggnas, um cres-
cimento de 0,5% em relação a mar-
ço e uma diminuição de 9,4% face 
a janeiro. Para maio, a estimati-
va é que a população desempre-
gada - cuja estimativa provisória 
é de 267,9 mil pessoas - registe 
uma diminuição de 16,0% (50,9 

t 

A1AFALDA GOMES 

mil) em relação ao mês anterior 
e de 19,2% (63,7 mil) relativamen-
te a três meses. 

"Em maio e, sobretudo, em junho, 
as restrições à mobilidade foram 
parcialmente aliviadas, mas con-
tinuaram a afetar o funcionamen-
to do mercado de trabalho no 
período analisado. Relembra-se 
que as estimativas mensais apre-
sentadas neste Destaque corres-
pondem a trimestres móveis, cujo 
mês de referência é o mês central 
de cada um desses trimestres. 
Assim, as estimativas definitivas 
de abril de 2020 compreendem 
os meses de março, abril e maio, 
enquanto as estimativas provisó-
rias de maio de 2020 incluem os 
meses de abril, maio e junho", 
explica o gabinete de estatística. 

André Pires relembra a situa-
ção das empresas: "Aqurins empre-
sas que viram a sua atividade inter-
rompida, em especial no setor de 
turismo, tão importante para o 
PIB português, não beneficiaram 
significativamente com a reaber-
tura da economia, devido à lenta 
recuperação da confiança dos con-
sumidores, nomeadamente dos 
turistas", diz ao i. E acrescenta 
que existem outras empresas que 
"também poderão preferir abrir 
processos de insolvência a endi-
vidar-se ou arcar com os custos 
tremendos de rescindir contra-
tos. Muitas empresas, julgando 
que a crise seria de pouca dura-
ção, não despediram pessoal. Por 
isso, por esta altura, cada vez mais 
empresas se sentem encurrala-
das por dívidas acumuladas devi-
do aos custos fixos da sua ativida-
de", acrescenta. 
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Conioni t 

Bruxelas com apoio 
ao emprego jovem 

UE A Comissão Europeia propôs 
ontem um pacote de apoio ao 
emprego jovem no valor de 22 
mil milhões de ouros, para "aju-
dar a próxima geração de euro-
peus" a ultrapassar as dificul-
dades de acesso ao mercado de 
trabalho. Bruxelas justifica o 
programa com o facto de a pan-
demia colocar "em evidência o 
quão dificil é para muitos jovens 
entrar no mercado de trabalho". 
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Greve aos feriados e 
fins de semana 

PORTUGAL Os trabalhadores da 
Sociedade de Transportes Cole-
tivos do Porto (STCP) iniciaram 
ontem uma greve por tempo 
indeterminado aos feriados e 
fins de semana, por melhores 
condições de trabalho. A STCP 
já alertou que a paralisação pode-
rá provocar constrangimentos 
na operação. Este protesto sur-
ge um dia após uma greve de 24 
horas que deixou o Porto sem 
autocarros. 
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Saúde 

Enfermeiros 
jogaam 

futebol a frente 
do Ministério 

da Saúde 

LIGA DOS CAMPEÕES 
Depois de António Costa 
ter dito que a realização 
da Liga dos Campeões 
em Portugal é também 
um prémio para os 
profissionais de saúde, o 
Sindicato dos 
Enfermeiros Portugueses 
decidiu organizar um 
jogo de futebol à porta 
do Ministério da Saúde. 
Vestidos a rigor, com 
camisolas e máscaras 
com as caras da ministra 
da Saúde, Marta Temido, 
e do primeiro-ministro, 
os enfermeiros pediram 
ontem aquele que 
consideram o prémio 
merecido: uma carreira e 
melhores condições de 
trabalho. 

CONTAGEM DE 
PONTOS 
José Carlos Martins, 
presidente do sindicato, 
disse em declarações à 
Seque os profissionais 
apenas pedem uma 
"justa contagem de 
pontos para todos os 
enfermeiros, uma 
carreira única para todos 
e a aposentação mais 
cedo como 
compensação do risco". 
"Exigem e reivindicam 
como prémio a melhoria 
das condições de 
trabalho no país e a 
solução para os seus 
problemas", acrescentou 
o dirigente sindical. 
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1- yr 

Há menos 192,6 mil a trabalhar 
mas desemprego também recuou 
mAio A taxa de desemprego desceu para 5,5% em maio 
(menos 75 mil pessoas) face ao mesmo mês do ano pas-
sado e a população empregada também baixou 2,2% face 
a abril (menos 88,3 mil) e 4% face ao mesmo mês de 
2019 (menos 192,6 mil), revelou o INE. Em maio, exis-
tiam 4646,6 mil pessoas empregadas e 318,8 mil de-
sempregados. A subutilização de trabalho subiu para 
13,4% em abril, mais um ponto que em março e mais 
0,4 pontos que no mesmo mês de 2019. 
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Para suspender a greve, trabalhadores exigem redução horária de trabalho 

Greve na STCP 
aos feriados 
e fins de semana 
Paralisação convocada por tempo indeterminado. Concurso para 
a concessão de transportes no Grande Porto outra vez suspenso 

Adriana Castro 
adriana.castro@jn.pt 

MOBILIDADE  Adivinham-se dias 
difíceis nos transportes do Gran-
de Porto. Os sindicatos apresenta-
ram um pré-aviso de greve para os 
fins de semana e feriados (duran-
te todo o dia) e para os dias úteis 
(às últimas duas horas de serviço). 
A STCP admite que, como não fo-
ram determinados serviços míni-
mos, poderá haver constrangi-
mentos na operação. A par disso, 
oconcurso de concessão de trans-
porte público rodoviário na Área 
Metropolitana do Porto está sus-
penso por 30 dias devido à impug-
nação apresentada por um dos 
concorrentes. 

O presidente da Área Metropoli-
tana do Porto (AMP), Eduardo Ví-
tor Rodrigues, explicou que esta 
contestação, apresentada no últi-
mo dia [anteontem], "está em 
apreciação pelo júri" do concurso, 
cuja decisão deverá ser conhecida 
no final da próxima semana. 

Enquanto este procedimento, já 
considerado como um "ponto-
-chave" para melhorar a mobili-
dade da região, se atrasa nova-
mente, as deslocações tornam-se  

um problema agravado pela greve 
dos trabalhadores da STCP. Jorge 
Costa, presidente do Sindicato 
Nacional de Motoristas, esclarece 
que caberá a cada trabalhador de-
cidir o horário que irá cumprir. 
Isto porque, esclarece, os motoris-
tas trabalham entre "nove a dez 
horas por dia", criando dificulda-
des na conciliação da vida familiar 
e profissional. 

Ainda assim, explica o sindica-
lista, o objetivo não é retirar os au-
tocarros da rua, mas sim "chamar 
a atenção da empresa para os ho-
rários exagerados que os trabalha-
dores estão a cumprir". Ora, não 
querendo fazer "desaparecer" o 
serviço, "poderá sempre haver 
constrangimentos", cuja avalia-
ção só é possível "um ou dois dias 
depois". 

DIREITO À GREVE 

A falta de operação da STCP não 
motivará uma "compensação" pe-
los operadores privados. Até por-
que "viola o direito à greve", su-
blinha Eduardo Vítor Rodrigues. 

Quanto ao reforço anunciado 
para este mês por parte das em-
presas privadas, o líder da AMP diz 
que foram apresentadas novas  

propostas às operadoras para co-
locar mais autocarros na rua. 

Por isso mesmo, o concurso para 
a nova concessão de transportes 
na AMP, que criará uma marca 
única para a região, estabelece 
uma rede, já criada em conjunto 
com as autarquias, que determina 
por onde os autocarros devem 
passar e com que frequência. Esse 
programa estabelece, também, 
quais os períodos do dia em que os 
veículos devem passar "de dez em 
dez minutos ou de meia em meia 
hora". 

Foram vários os candidatos -
"empresas nacionais e internacio-
nais" - a apresentar as suas pro-
postas, mas que ainda não são co-
nhecidas devido à impugnação 
apresentada por um deles, clarifi-
ca Eduardo Vítor Rodrigues. 

"A remuneração será feita com 
base nos quilómetros percorridos 
pelos autocarros", afirma, adian-
tando que "não há um valor-base" 
para o concurso, mas sim uma 
meta de 1,7 euros por quilómetro. 
O vencedor do concurso, que terá 
a concessão por sete anos, será 
submetido a um controlo de qua-
lidade através de uma monitori-
zação por GPS. e 

REPORTAGEM 

"Estamos 
há três 
meses e 

meio sem 
autocarro" 

Indignação 
Normalidade não 

voltou a Vila do Conde 

CARÊNCIA  "Como é que eu ia tra-
balhar? Não posso ficar toda a vida 
em casa!", atira Maria das Dores 
Oliveira, à saída do autocarro. Ago-
ra, é Junta de Freguesia de Guilha-
breu que, todos os dias, a leva para 
oCastêlo da Maia. É que ali os au-
tocarros pararam a 20 de março. 
Mais de três meses depois, só a li-
gação Póvoa-Trofa foi retomada, 
ligando Vila do Conde à Póvoa e às 
freguesias de Azurara e Macieira. 
De resto, nos dois concelhos e nas 
suas 28 freguesias mais nada. A 
Área Metropolitana do Porto ti-
nha anunciado a "normalidade" 
para 1 de julho. Não chegou. 

Maria das Dores toma conta de 
dois idosos. De Guilhabreu ao Cas-
têlo da Maia "é uma hora a pé", 
mais de cinco quilómetros. Tinha 
que os fazer. Para lá e para cá. 

A 15 de maio, farto de batalhar 

.1. 
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4tocarro &jun 
de Freguesia de Guilhabiék 

que-Vaie à pépulaio 

junto da operadora (a Arriva) e da 
Câmara por causa da falta de trans-
portes, o presidente da Junta, Joa-
quim Moreira, decidiu põr o auto-
carro da Junta ao serviço da popu-
lação. Agora, Almerindo Saavedra 
leva toda a gente, desde que faça 
marcação na Junta: "Uns vão à fi-
sioterapia ou ao médico, outros 
vão trabalhar, outros vão às finan-
ças ou à Segurança Social", expli-
ca o motorista, que até anteontem 
ainda transportava diariamente as 
oito crianças do pré-escolar. Sai às 
8 horas. Vai ao Castêlo da Maia. 
Depois ao centro de Vila do Con-
de. Regressa ao meio-dia. 

"Ninguém nos paga nada, nem 
gasóleo, nem desgaste da viatura, 
nem motorista, mas não podía-
mos deixar as pessoas sem trans-
portes", atira Joaquim Moreira. 

Desde 20 de março que as 20 fre-
guesias de Vila do Conde ficaram 
sem ligação à cidade. Na Póvoa, o 
cenário repetiu-se nas suas seis. 
Os dois concelhos vizinhos fica-
ram ainda sem ligação entre si. 
Alegando falta de passageiros com 
o fim da escola, as quatro opera-
doras - Arriva, Transdev, AV Mi-
nho e Litoral Norte - deixaram de 
prestar serviço. Com o arranque 
das aulas presenciais para os alu-
nos dos 11.° e 12.° anos, a 18 de 
maio, as duas autarquias assegu-
raram transporte, mas só para os 
alunos. Quem trabalha voltou a 
ficar em terra. A 20 de junho, a Ar-
riva retomou, a ligação à Trofa. 
Azurara e Macieira ganharam au-
tocarros, mas são, por enquanto, 
as únicas.  •ANA TROCADO MARQUES 

Maria Emília Sousa 
55 anos 

"Tinha que ir buscar uns 
medicamentos à cidade e 
pagar a renda. O que me 
valeu foi o autocarro da 
Junta, senão tinha que ir de 
táxi e é muito caro" 

Lucinda Oliveira 
62 anos 

"Fui fazer análises. Antes de 
haver este autocarro, tinha 
de pedir a alguém que me 
levasse, sempre que ia à 
cidade, e as pessoas nem 
sempre estão disponíveis" 
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Porto sem autocarros 
da STCP aos fins de 
semana e feriados 

Greve por tempo indeterminado 
inclui duas horas nos dias úteis a 24 
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Cartão de cidadão 
demora até cinco 
meses a ser entregue 
Levantamento por marcação Títulos que caducaram a partir 
é obrigatório e há balcões que de 24 de fevereiro continuarão 
têm disponibilidade em novembro válidos em 30 de outubro PS 

Governo tem despacho para nacionalizar 
TAF mas negociação apenas termina hoje  P 4e5 
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IP s  18 que iniciaram a é.. 
te resistem. Sporting e Braga 

ão no quarto técnico 4o • 

 

Treinadores das águias e dos arsenalistas são as mais recentes vitimas dos maus resultados 

Covid-19  Dez casos 
em conserveira de 
Vila do Conde P.48 

Caminha  Autarca pede 
travão e multas da GNR 
aos ajuntamentos P.18 

Lage só soube 
que já não era 
treinador no 
aeroporto 
Relato não coincide com 
o que fez Luís Filipe Vieira 
logo no final do jogo P.44 

< 
Leões vencem 
Gil Vicente e 
aproximam-se 
do Benfica 

Nove pontos de 
diferença a seis 
jornadas do fim P.42 
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Apoios sociais saem a 
ganhar e bancos a perder 
Deputados concluíram votação na especialidade e Orçamento será fechado 
amanhã. Subsídio de desemprego e ajudas aos sócios-gerentes alargam-se 

biú 

o 

• 
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NA O UUER O 
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(•• DESEMPREGO 

,()0(no[15n\IAI TA x 
Pandemia criou uma crise social que deixou muitos portugueses sem trabalho ou à beira da pobreza 

Paulo Ribeiro Pinto * 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

FDIANçAs As medidas do Or-
çamento Suplementar 
aprovadas até ontem pelos 
deputados na especialidade 
privilegiaram os apoios so-
ciais e a saúde (ver porme-
nores na página 10), penali-
zando os bancos e castigan-
do os off-shores. A votação 
final em plenário da Assem-
bleia da República vai ocor-
rer já amanhã. 

Na área dos apoios sociais, 
destaque para o alargamen-
to do regime de lay-off aos 
sócios-gerentes. A aprova-
ção da proposta do PSD, com 
a abstenção do PS, significa, 
por exemplo, que deixa de 
existir o teto de 80 mil eu-
ros de faturação que até ago-
ra tinha de ser observado 
para que os empresários fos-
sem contemplados pelo 
apoio. Conforme o nível de 
remuneração registada, o 
apoio será de entre 635 eu-
ros e 1905 euros. 

Em termos de subsídios de 
desemprego, vai ser criado 
um apoio extraordinário  

para advogados e solicitado-
res. Além disso, haverá uma 
diminuição do tempo de 
desconto para aceder ao 
subsídio de desemprego. Es-
gotada esta prestação social 
para quem perdeu o empre-
go durante o estado de 
emergência e calamidade, 
passa automaticamente a 
receber o subsídio social, 
sem ser necessário a condi-

 

MEDIDAS 

PPR 
As famílias com perda de 
rendimentos devido à pan-
demia vão poder resgatar 
sem penalízações os pla-
nos de poupança reforma 
(PPR), planos de poupança 
educação e planos de pou-
pança reforma/educação. 

Bolsas do Superior 
Para pais com filhos na fa-
culdade a receber bolsas, 
ocálculo do apoio para o 
ano letivo 2020/21 terá em 
conta a quebra de rendi-
mentos devido à covid-19.  

ção de recursos. Os bancos 
não vão poder deduzir aos 
lucros sujeitos a IRC o adi-
cional de solidariedade so-
bre o setor criado no âmbito 
do Suplementar. Na exposi-
ção de motivos, o BE, que 
propôs a medida, adianta 
que dá a esta nova contri-
buição extraordinária o 
mesmo tratamento que já 
existe para outros tributos, 

Proteção 
Os trabalhadores que não 
tinham qualquer proteção 
social vão passar a ter direi-
to a uma prestação mensal 
no valor de 438,81€ até ao 
final do ano, mas o benefi-
cio implica que descontem 
para a Segurança Social. 

Centros comerciais 
Os lojistas dos centros co-
merciais vão apenas poder 
pagar até março de 2021 a 
parte variável da renda que 
depende das vendas (dis-
pensados da parte fixa).  

como é o caso da contribui-
ção sobre o setor bancário. 

As empresas sediadas em 
off-shores (paraísos fiscais) 
não vão receber apoios do 
Estado no âmbito da covid-
-19, como chegou a estar 
previsto. Na terça-feira, o 
deputado do PS João Paulo 
Correia já tinha anunciado 
que os socialistas iriam aco-
lher as propostas de outros 
partidos no sentido de tra-
var as ajudas a quem bene-
ficia de paraísos fiscais, sa-
lientando que "numa fase 
de transição, e também 
olhando para aquilo que é a 
recuperação económica do 
país, é de todo justo que se 
proíbam apoios públicos 
para empresas sediadas em 
offshores. 

Por outro lado, para os 
doentes infetados com co-
vid-19 obrigados a ficar em 
casa é garantida a 100% a 
baixa por doença. 

No caso das creches, caiu a 
proposta de redução da 
mensalidade, mas mante-
ve-se a proibição de excluir 
crianças por falta de paga-
mento. • • COM LUSA 
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Corticeira 
indemniza 
trabalhador 
Empresa da Feira tinha despedido funcionário 
acusando-o de furtar máscaras de proteção 

ACORDO  O trabalhador que 
foi despedido pela corticei-
ra Socori, em Rio Meão, San-
ta Maria da Feira, depois de 
ter ido ao armazém buscar 
máscaras para sua proteção 
e dos colegas foi indemniza-
do pela empresa num acor-
do alcançado entre as partes 
no Tribunal da Feira. 

José Maciel tinha sido acu-
sado pela Socori de furto de 
duas caixas de máscaras usa-
das no âmbito de proteção à 
covid-19. Depois de instau-
rado o processo disciplinar, 
foi despedido, a 16 de maio, 
por justa causa, acusado do 
furto. Inconformado, José 
Maciel recorreu ao Sindica-
to dos Operários Corticeiros 
do Norte que lhe deu assis-
tência jurídica no processo 
que intentou em tribunal, 
impugnando o despedi-
mento. 

Ontem, na audiência das 
partes no Tribunal do Traba-
lho, na Feira, empresa e tra-
balhador chegaram a um 
acordo, tendo a Socori in-
demnizado José Maciel. 
Desta forma, o processo não 
seguiu para julgamento. 

MÚTUO ACORDO 

José Maciel viu ainda o des-
pedimento por justa causa, 
devido ao alegado furto, 
passar para despedimento 
por mútuo acordo. Não rei-
vindicou o regresso à em-
presa, por considerar que 
não tem condições psicoló-
gicas para o efeito. 

"O processo disciplinar 

SoLt()R1 
• 

caiu e saiu um acordo para 
compensar um despedi-
mento considerado injusto 
pelo trabalhador", resumiu 
o advogado do Sindicato, Fi-
lipe Soares Pereira. 

José Maciel tinha confir-
mado ter retirado algumas 
máscaras do armazém, mas 
sempre justificou tal inicia-
tiva com a necessidade de se 
proteger, a ele e aos colegas, 
numa altura de pico da pan-
demia por covid-19. Lem-
brava, ainda, que não eram 
distribuídas máscaras em 
quantidade suficiente para 
garantir a proteção. 

Ao IN, a Socori tinha escla-
recido que "foi implemen-
tando as recomendações da 
Direção-Geral de Saúde, 
que foram evoluindo de 
acordo com a pandemia", 
garantindo que adquiriu 
máscaras, usadas em áreas 
críticas da empresa. • 
SALOMÃO RODRIGUES 

DADOS 

Grupo Amorim 
A Socori é uma empresa re-
cente no universo Amo-
rim. "A gestão nesta altura 
é assegurada pelos nossos 
sócios internacionais e 
apenas em 2022 será inte-
gralmente gerida pela Cor-
ticeira Amorim", tinha es-
clarecido o grupo. 

Denúncia 
BE tinha denunciado insu-
ficiência de máscaras na 
empresa. 

CEM 

• 

  

kt ro 

 

  

Empresa chegou a acordo com trabalhador 
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SOBE E DESCE 

Miguel Alves 
Autarca de Caminha 

Em vez de se queixar de 
autoridades vagas, atua. 
Nos últimos fins de sema-
na, tem pedido à GNR 
para dispersar grupos de 
jovens a confraternizar 
em locais ermos do conce-
lho. E quer multas. 

Manuel Queiró 
Presidente da STCP 

A greve dos trabalhadores 
da STCP intensifica-se e 
ameaça paralisar o Porto 
nos fins de semana e feria-
dos. A empresa registou 
resultados negativos em 
2019, embora tenha me-
lhorado muito as contas. 

Jair Bolsonaro 
Presidente do Brasil 

À desastrosa gestão da 
pandemia, que faz do Bra-
sil um dos países com 
mais mortes e contágios, 
somam-se as contas com a 
Justiça e ministros que 
por uma razão ou outra 
mal sentem o cargo. Agora 
foi o da Educação, que dei-
xou de ser antes de o ser. 
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A AB ï 

TAP, Portugal 
e paisagem 

ioR Rafael Barbosa 
Chefe de Redação 

Seja através de uma nacionalização, seja atra-
vés de uma negociação (riscar o que não inte-
ressa), é certo que haverá intervenção do Es-
tado e a respetiva injeção de dinheiro dos 
contribuintes na TAP -1200 milhões de eu-
ros no mínimo, se vingar a solução negocia-
da, porque, no que diz respeito ao deve e ha-
ver de uma nacionalização, será preciso espe-
rar pelo menos um par de anos para fazer as 
contas. Foi o próprio António Costa que con-
cluiu, para nos sossegar, que "Portugal terá a 
sua companhia". Fica no entanto a dúvida 
sobre o que se entende por Portugal. Está 
comprovado que a visão dos ainda acionistas 
e gestores da TAP é a de que o país é Lisboa e 
o resto paisagem. Foi assim nos últimos 
anos, com cortes nas rotas internacionais a 
partir do Porto, por vezes revertidos, quando 
omercado tratou de demonstrar o disparate. 
É assim agora quando se prepara a retoma, 
com o que resta da operação a ser quase toda 
canalizada para Lisboa, mesmo que compa-
nhias como a Swiss, Brussels Airlines ou Lu-
xair anunciem a cada semana o reforço das li-
gações com o Aeroporto Sá Carneiro, ocu-
pando parte do espaço deixado ao abandono 
pela companhia que afinal é de Lisboa. Mui-
tos têm dito ou escrito nos últimos dias que, 
numa situação desesperada, com milhares de 
postos de trabalho em causa, não é altura 
para contestações regionalistas (como a da 
Associação Comercial do Porto, que, com a 
sua ação nos tribunais, já conseguiu pelo me-
nos que o Supremo imponha ao Governo 
maior transparência no processo). Falácias de 
quem tenta ignorar que regionalismo é sinó-
nimo de coesão e antónimo de centralismo. 
Se na verdade o que os preocupa é o caciquis-
mo (que associam frequentemente a regio-
nalismo), pois que olhem do Terreiro do Paço 
em direção à baía de Cascais, onde o regedor 
local ameaça parar os autocarros que chegam 
de Sintra e Oeiras, carregados de "bicho". Os 
argumentos regionais, a preocupação com a 
coesão e a equidade territorial, nunca estão a 
mais na política. O que está a mais é a lingua-
gem provinciana dos que pediram cercas 
para o Porto há dois meses, ou dos que agora 
pedem cercas para Lisboa. Não se confun-
dam, no entanto. Isso não é regionalismo, é 
parvoíce. E é nacional. 
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CONTAS 

Resultado negativo 
Com registo de mais de 
76,7 milhões de passa. 

•oeiros a sTcp fechou as •  
contas do ano passado 
com um saldo negativo 
de 1,2 milhões de ouros, 
ainda que represente 
uma melhoria de 521 mil 
euros face a 2018. 

Investimento 
À empresa refere que, 
durante o ano passado, 
foi feito um investimen-
to de 16,3 milhões de eu-
ros, destacando a aquisi-
ção de novos autocarros 
para renovar a frota. 

1289 trabalhadores 
A operadora refere que 
emprega 1289 trabalha-
dores, o que corresponde 
a um aumento de dez 
motoristas e dois guarda, 
-freios. 
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Para suspender a greve, trabalhadores exigem redução horária de trabalho 

Greve na STCP 
aos feriados 
e fins de semana 
Paralisação convocada por tempo indeterminado. Concurso para 
a concessão de transportes no Grande Porto outra vez suspenso 

Adriana Castro 
adriana.castro@jn.pt 

MOBILIDADE  Adivinham-se dias 
difíceis nos transportes do Gran-
de Porto. Os sindicatos apresenta-
ram um pré-aviso de greve para os 
fins de semana e feriados (duran-
te todo o dia) e para os dias úteis 
(às últimas duas horas de serviço). 
A STCP admite que, como não fo-
ram determinados serviços míni-
mos, poderá haver constrangi-
mentos na operação. A par disso, 
oconcurso de concessão de trans-
porte público rodoviário na Área 
Metropolitana do Porto está sus-
penso por 30 dias devido à impug-
nação apresentada por um dos 
concorrentes. 

O presidente da Área Metropoli-
tana do Porto (AMP), Eduardo Ví-
tor Rodrigues, explicou que esta 
contestação, apresentada no últi-
mo dia [anteontem], "está em 
apreciação pelo júri" do concurso, 
cuja decisão deverá ser conhecida 
no final da próxima semana. 

Enquanto este procedimento, já 
considerado como um "ponto-
-chave" para melhorar a mobili-
dade da região, se atrasa nova-
mente, as deslocações tornam-se  

um problema agravado pela greve 
dos trabalhadores da STCP. Jorge 
Costa, presidente do Sindicato 
Nacional de Motoristas, esclarece 
que caberá a cada trabalhador de-
cidir o horário que irá cumprir. 
Isto porque, esclarece, os motoris-
tas trabalham entre "nove a dez 
horas por dia", criando dificulda-
des na conciliação da vida familiar 
e profissional. 

Ainda assim, explica o sindica-
lista, o objetivo não é retirar os au-
tocarros da rua, mas sim "chamar 
a atenção da empresa para os ho-
rários exagerados que os trabalha-
dores estão a cumprir". Ora, não 
querendo fazer "desaparecer" o 
serviço, "poderá sempre haver 
constrangimentos", cuja avalia-
ção só é possível "um ou dois dias 
depois". 

DIREITO À GREVE 

A falta de operação da STCP não 
motivará uma "compensação" pe-
los operadores privados. Até por-
que "viola o direito à greve", su-
blinha Eduardo Vítor Rodrigues. 

Quanto ao reforço anunciado 
para este mês por parte das em-
presas privadas, o líder da AMP diz 
que foram apresentadas novas  

propostas às operadoras para co-
locar mais autocarros na rua. 

Por isso mesmo, o concurso para 
a nova concessão de transportes 
na AMP, que criará uma marca 
única para a região, estabelece 
uma rede, já criada em conjunto 
com as autarquias, que determina 
por onde os autocarros devem 
passar e com que frequência. Esse 
programa estabelece, também, 
quais os períodos do dia em que os 
veículos devem passar "de dez em 
dez minutos ou de meia em meia 
hora". 

Foram vários os candidatos -
"empresas nacionais e internacio-
nais" - a apresentar as suas pro-
postas, mas que ainda não são co-
nhecidas devido à impugnação 
apresentada por um deles, clarifi-
ca Eduardo Vítor Rodrigues. 

"A remuneração será feita com 
base nos quilómetros percorridos 
pelos autocarros", afirma, adian-
tando que "não há um valor-base" 
para o concurso, mas sim uma 
meta de 1,7 euros por quilómetro. 
O vencedor do concurso, que terá 
a concessão por sete anos, será 
submetido a um controlo de qua-
lidade através de uma monitori-
zação por GPS. • 

REPORTAGEM 

"Estamos 
há três 
meses e 

meio sem 
autocarro" 

Indignação 
Normalidade não 

voltou a Vila do Conde 

CARÊNCIA  "Como é que eu ia tra-
balhar? Não posso ficar toda a vida 
em casai", atira Maria das Dores 
Oliveira, à saída do autocarro. Ago-
ra, é Junta de Freguesia de Guilha-
breu que, todos os dias, a leva para 
oCastêlo da Maia. É que ali os au-
tocarros pararam a 20 de março. 
Mais de três meses depois, só a li-
gação Póvoa-Trofa foi retomada, 
ligando Vila do Conde à Póvoa e às 
freguesias de Azurara e Macieira. 
De resto, nos dois concelhos e nas 
suas 28 freguesias mais nada. A 
Área Metropolitana do Porto ti-
nha anunciado a "normalidade" 
para 1 de julho. Não chegou. 

Maria das Dores toma conta de 
dois idosos. De Guilhabreu ao Cas-
telo da Maia "é uma hora a pé", 
mais de cinco quilómetros. Tinha 
que os fazer. Para lá e para cá. 

A 15 de maio, farto de batalhar 
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junto da operadora (a Arriva) e da 
Câmara por causa da falta de trans-
portes, o presidente da Junta, Joa-
quim Moreira, decidiu pôr o auto-
carro da Junta ao serviço da popu-
lação. Agora, Almerindo Saavedra 
leva toda a gente, desde que faça 
marcação na Junta: "Uns vão à fi-
sioterapia ou ao médico, outros 
vão trabalhar, outros vão às finan-
ças ou à Segurança Social", expli-
ca o motorista, que até anteontem 
ainda transportava diariamente as 
oito crianças do pré-escolar. Sai às 
8 horas. Vai ao Castêlo da Maia. 
Depois ao centro de Vila do Con-
de. Regressa ao meio-dia. 
"Ninguém nos paga nada, nem 

gasóleo, nem desgaste da viatura, 
nem motorista, mas não podía-
mos deixar as pessoas sem trans-
portes", atira Joaquim Moreira. 

Desde 20 de março que as 20 fre-
guesias de Vila do Conde ficaram 
sem ligação à cidade. Na Póvoa, o 
cenário repetiu-se nas suas seis. 
Os dois concelhos vizinhos fica-
ram ainda sem ligação entre si. 
Alegando falta de passageiros com 
o fim da escola, as quatro opera-
doras - Arriva, Transdev, AV Mi-
nho e Litoral Norte - deixaram de 
prestar serviço. Com o arranque 
das aulas presenciais para os alu-
nos dos 11.° e 12.° anos, a 18 de 
maio, as duas autarquias assegu-
raram transporte, mas só para os 
alunos. Quem trabalha voltou a 
ficar em terra. A 20 de junho, a Ar-
riva retomou a ligação à Trofa. 
Azurara e Macieira ganharam au-
tocarros, mas são, por enquanto, 
as únicas. •ANA TROCADO MARQUES 

Maria Emília Sousa 
55 anos 

"Tinha que ir buscar uns 
medicamentos à cidade e 
pagar a renda. O que me 
valeu foi o autocarro da 
Junta, senão tinha que ir de 
táxi e é muito caro" 

Lucinda Oliveira 
62 anos 

"Fui fazer análises. Antes de 
haver este autocarro, tinha 
de pedir a alguém que me 
levasse, sempre que ia à 
cidade, e as pessoas nem 
sempre estão disponíveis" 
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Dez casos 
em conserveira de 
Vila do Conde P.48 

Advogados 
acusam MP de fazer 
"julgamento na rua" ! .S4 

Mansão 
palco de sequestro e 

e, : to : • : ; • ; 

Greve por tempo indeterminado 
inclui duas horas nos dias úteis P. Is 

Porto sem sem autocarros 
da STCP aos fins de 
semana e feriados 

Toxicodependência 
Avança primeira "sala 
de chuto" do Norte 

Carrinha percorrerá locais 
problemáticos da Invicta P. 20 

Educação  Ensino 
omine veio para ficar 
mesmo com vacina P.7 

Caminha Autarca pede 
travão e multas da GNR 
aos ajuntamentos P.24 
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Leões vencem 
Gil Vicente e 
aproximam-se 
do Benfica 
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jn.pt Diario. Ano 133. N.° 31. Preço:120E Quinta-feira 2 de julho de 2020 Diretor Domingos de Andrade /Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor d.eArte Pedro Pimenta] 

        

        

        

Cartão de cidadão 
demora até cinco 
meses a ser entregue 
Levantamento por marcação Títulos que caducaram a partir 
é obrigatório e há balcões que de 24 de fevereiro continuarão 
têm disponibilidade em novembro válidos em 30 de outubro P.8 

Governo tem despacho para nacionalizar 
TAP mas negociação apenas termina hoje  P. 4 e 5 
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Treinadores das águias e dos arsenalistas são as mais recentes vítimas dos maus resultados 

Lage só soube 
que já não era 
treinador no 
aeroporto 
Relato não coincide com 
o que fez Luís Filipe Vieira 
logo no final do jogo P.44 
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A COR DO 
DINHEIRO 

A Champions e a hipocrisia de Bloco e PCP 
I 

CAMILO LOURENÇO 
Analista de economia 

camilolourenco@gmail.com 

fez contas às vezes que Bloco de Esquer-
da e PCP se atiraram aos "privilégios" das 
empresas? Faça uma pesquisa no Google 
para os últimos cinco anos e ficará impres-
sionado. Ele é críticas a "leis desenhadas à 
medida das multinacionais", críticas aos 
benefícios fiscais de que beneficiam empre-
sas como Pingo Doce, EDP, Continente, 
Galp, Teieperformance, TA P e Banco de 
Portugal, críticas ao regime dos "residen-
tes não habituais", etc. 

Agora vire a página. I lá dias ficámos a 
saber que a organização da Final Eight da 
Champions League em Lisboa vai ficar  

isenta de impostos (IRS e IRC). A benesse 
abrange as entidades que organizam a com-
petiçãojogadores, clubes e respetivas equi - 
pas técnicas. Tudo gente que ganha pouco 
dinheiro... 

Por acasoomiu Bloco e PCP fazerem um 
comício para contestar esta decisão do Go-
verno?E proporem o chumbo da medida no 
Parlamento? Ou até chamarem o ministro 
das Finançasàcomissãoparlamentar?Éque 
não se percebe muito bem como é que o ato 
de não tributar entidades que ganham unia 
fortuna se coaduna com a propaladajustiça 
fiscal de que estes partidos (e até a ala esquer-

  

dado PS) se dizem paladinos. 
Pergunta: que agenda é esta em parti-

dos que se dizem defensores do cidadão e 
do contribuinte? Porque se privilegia 
UEF<X, clubes ricos (jogadores milionários 
e se penaliza aquelas empresas?? É que as 
empresas ainda criam dezenas de milhares 
de postos de trabalho. 

E nestes momentos que percebemos 
que as preocupações que Bloco e PCP de-
monstram em matérias fiscais são uma Ihr-
sa: guiam-se por agendas mediáticas (é po-
pular bater nas empresas), à caça do voto. 
Já° futebol... Que vergonha! • 
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CAMILO LOURENÇO 

"As preocupações 
que Bloco e PCP 
demonstram em 

matérias fiscais são 
uma farsa." 

PÁGINA 29 
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,elp 

•„ 

As inscrições nos centros de emprego têm vindo a crescer a um ritmo superior ao dos beneficiários do subsídio de desemprego. 

SEGURANÇA SOCIAL 

Maioria dos que perderam o 
emprego estão sem subsídio 
O número de novas inscrições nos centros de emprego entre março e maio ascendeu a 160 mil 
mas o total de beneficiários de subsídios de desemprego subiu apenas 47,5 mil neste período. 
Alterações aprovadas ontem no Parlamento vão facilitar o acesso à proteção no desemprego. 

Pedro Catarino 

MANUEL ESTEVES 

mesteves@negoc ic) s. pt 

IER) 

A
maioria dos des-
empregados que se 
inscreveram nos 
centros de empre-
gos até final de 

maio ainda estava nessa altura 
sem receber subsídio. Esta é a con-
clusão que se Pode tirar do cruza -
mento de vários indicadores dis-
ponibilizados pela Segurança So-
cial e pelo Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (I EFP). 

Com a pandemia de covid-19, 
disparou o ritmo de inscrições de 
desempregados nos centros de 
emprego. Nos meses de março, 
abril e maio, registaram-se no 
IEFP 160 mil desempregados, 
dos quais terão partido os 136 mil 
pedidos de subsídio de desempre-
go que surgem nas estatísticas ofi-
ciais do Ministério do Trabalho. O 
número é inferior porque nem to-
dos os desempregados que se ins-
crevem pedem subsídio pois sa-
bem de antemão que não têm di-
reito a recebê-lo por falta de des-
contos. 

No entanto, apesar de ter ha-
vido 136 mil pedidos desubsídio, 
o número de prestações de de-
semprego em pagamento aumen-
tou apenas 47,5 mil. Ou seja, pou-
co mais de um terço do total de re-
querimentos. Este cruzamento 
tem de ser feito com cautela pois 
a primeira variável é um fluxo e a 
segunda a vagação de um stock: O 
número de prestações de desem-
prego atribuídas ao longo de mar-
ço, abril e maio será superior à va-
dação do número total de benefi-
ciários destes subsídios porque há 
sempre pessoas que esgotam o 
subsídio, que passam à situação de.  

reforma ou que encontram em-
prego (esta última situação será 
pouco comum nesta conjuntura). 

Ainda assim, pode dizer-se com 
relativa segurança que a maioria 
das pessoas que se inscreveram nos 
centros de emprego durante o pe-
ríododa pandemia não estavam, no 
final de maio, a receber qualquer. 
subsídio de desemprego. 

E evidente que, com o decor 
rer do tempo, o número dos sub-
sidiados terá aumentado, mas 
não existem dados posteriores a 
maio. O processo de atribuição 
do subsídio de desemprego é por 

20 
PRAZO DE ATRIBUIÇÃO 
Este foi o número 
médio de dias para 
o processamento 
do subsídio de 
desemprego entre 
janeiro e maio. 

vezes moroso e a ministra do Tra-
balho já alertou no Parlamento 
para a degradação dos quadros 
de pessoal cla Segurança Social. 
"Um dos problemas que tivemos 
na capacidade de resposta foi por 
exemplo o número de trabalha-
dores nos centros distritais de Se-
gurança Social, porque ainda não 
conseguimos repor os níveis que 
foram cortados até 2015", disse 
então a ministra do Trabalho. 

Ainda assim, estas dificulda-
des não terão tido reflexo nos 
prazos de acesso ao subsídio. 
Fonte oficial do Instituto da Se-

  

gurança Social garantiu ao Negó-
cios que o prazo de atribuição cio 
subsídio não aumentou. Pelo 
contrário, entre janeiro e maio "o 
tempo médio de processamento 
do subsídio de desemprego foi de 
20 dias", menos do que os 22 dias 
verificados em 2018 e 2019. No 
caso do subsídio social de desem-
prego, a demora é maior: 46 dias. 

A taxa de coberturado subsídio 
de desemprego - ou seja, o núme-
rodeinscritosno IEFP a receber a 
prestação social -mo final de maio, 
rondava os 59%. Em fevereiro, este 
indicador rondava os 61%. • 
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Covid tira 1.100 milhões 
à Segurança Social 

Em 2019, o saldo da Segurança Social cresceu com uma subida da 
receita superior à da despesa. Incluindo esses ganhos, que seriam 
normais sem covid-19, o excedente seria superior em 1.100 milhões. 

DOS DESEMPREGADOS AOS BENEFICIÁRIOS 
Número de novos desempregados, pedidos de subsidio e variação dos beneficiários (em milhares) 

Não existem dados disponíveis que permitam um cruzamento rigoroso da 

informação, mas ainda assim é possível ter uma dimensão do problema. 

Em março, abril e maio inscreveram-se 160 mil novos desempregados, dos 

quais partiram 136 mil pedidos de subsidio. O stock de novos subsídios, 
porém, só subiu 47 mil atingindo um total de 225 mil no final de maio. 

NOVOS 
inscritos 
159,7 

55 

Não Pedidos Pedidos em avaliação 
pediram de subsídio ou indeferidos 
23.8 135.9 88.4 

Fonte: Segurança Social e IEFP. 

Parlamento facilita acesso 
ao subsídio de desemprego 

O Parlamento aprovou esta quarta-feira uma proposta do PSD que na prá-
tica vai facilitar o acesso ao subsídio de desemprego a quem ficou desem-
pregado durante o estado de emergência ou de calamidade, de acordo com 
os esclarecimentos dados ao Negócios pela deputada social-democrata Cla-
ra Marques Mendes. Atualmente, o acesso ao subsidio de desemprego, que 
depende dos descontos efetuados e tem o valor máximo de 1.097 euros, exi-
ge um período de descontos de 360 dias de trabalho nos 24 meses anterio-
res à data do desemprego. A proposta aprovada no âmbito do Orçamento 
suplementar reduz para 180 dias de trabalho nesses 14 dias para trabalha-
dores dependentes que tenham ficado sem emprego durante o período de 
estado de emergência e estado de calamidade pública". O prazo de garan-
tia a aplicar aos trabalhadores independentes que prestem mais de 50% 
da atividade para a mesma empresa - no âmbito do chamado subsídio por 
cessação de atividade - é igualmente reduzido para metade (180 dias). Em-
bora a lei diga respeito a este ano, a proposta estabelece que a partir de ja-
neiro estas pessoas transitam para o subsídio social, independentemente 
do seu nivel de rendimento. Foram no entanto chumbados vários outros 
apoios que eram propostos, por exemplo, pelo BE. 

O saldada Segurança Social so-

Freti um rombo de 1.100 mi-

lhões decoros face ao ano pas-

sacio, em grande medida em vir-

tude da pandemia de covil-19. 

1.,'staé a conclusão a que se che-

ga quando se compara a evolu-

ção das contas registada até 
mai< ) deste ano com o mesmo 
iwríodo de 2019. 

Segundo os dados mais re-

centes da Direção-Geral de Or-

çamento, o excedente da Segu-
rança Social reli de 634.9 mi-

hões de eums até maio, menos 
1.189,50 milhões de euros, (ai 

65ç)", , (10 que 110 mesmo perío-

do do ano anterior. Isto signill-

ea que a covid-19 está a reduzir 
o seu excedei te de forma acen-

tuadajusti ficando assim a ne-

cessidade de reffirçc> de verbas 

para a Segurança Social. para 
que não vol te a estar deficitária. 

No alie) passado, o sa Ido es-

tava a engordar 564 milhões.:'A 
boleia de um aumento da recei-
ta (sobretudo via contribuições 
sociais) e uma diminuição da 
despesa com prestações sociais. 
Este ano, com a crise da covid-
19. o cenário é o inverso: em 

dois meses o excedente dimi-
nuiu 553 milhões de euros. 
Contas reitas.<) novo coronaví-

rus ti mu cerca de 1.110 milhões 
de coros ã Segurança Social, 
entre o que estava a ganhai' e <> 

que age Wa está a perder. 
Só a despesa ce «medidas 

extraordinárias de resposta 

covil-19 reduzem o excedeu 
te da Segurança Social em 
585.3 milhões de coros. i\ las. 

a estas despesas ext rac.)rd i na - 
rias e que só surgiram este ano. 
li despesas como o subsídio 
de doença ou as prestações de 
desemprego que aumentaram 
entre março e maio de 2019, 

mesmo sem pandemia, porque 
os valores (fade )5 pela 1.)( ;(. 

Medidas 
excecionais 
e temporárias 
(COVID-19) 
596.9 

Subsídio 
por doença 
67.7 

Pensões 
76.4 

acumulados. inda assine. re 

tirando essa evolução normal 
destas prestações sociais. em 
dois meses e meio de pande-
mia essas despesas da Segu-
rança Social (ver gráfico) tive-
ram um custo que roi além do 

verificado no anu passado e 

ti 

Temos a 
capacidade 
financeira para 
[responder à 
pandemia] através 
deste Orçamento 
suplementar. 
ANA MENDES GODINHO 
Ministra da Segurança Social 

Prestações o 
de desemprego 

75.3 

Contribuições 
e quotizações 

229.4 

Outros 
72.4 

Fonte: Negócios com DOO. 

do que seria esperado este Z1110, 
1111111a situação normal.° mes-

mo acontece com a receita 
com contribuições sociais, por 
exemplo. 

Orçamento do Estado 
reforça Segurança Social 
Com a Segurança Social a levar 
com o embate da ce>vid-19 (seja 

pelas medidas extraordinárias 
ou através do impacto da pró • 

pria crise económica nas con-
tribuiç)es ou no aumente 1(10 re 
curso as prestações sociais), o 

)rçamente)suplen tentar, quee 

apre )vado em votação final glo-

bal esta sexta-feira prevê uni R-
!Orço das transferências de 2,7 

mil milhões de coros. ( ohjeti 

vo é lazer face ao aumento de 

despesa relacionado com as 

medidas de resposta 1 pa nde-

mia. ■ SUSANA PAULA 

MEDIDAS EXCECIONAIS TIRAM MAIOR FATIA 
Peso das principais componentes da Segurança Social no saldo. em milhões de euros. 

As medidas excecionais de resposta à covid-19 explicam a maior fa-

tia da descida do excedente da Segurança Social. Segue-se a quebra 

nas contribuições sociais, a atualização das pensões e aumento dos 

reformados, as prestações de desemprego e o subsídio de doença. 

Novos 
subsídios 

47,5 
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"Listas negras" da Europa 
travam novas exportações 
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa foi obrigada a cancelar missões empresariais por causa 
das restrições impostas à entrada de portugueses. Primeira viagem será à Sérvia. EMPRESAS 22 
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Neeleman 
passou braço 
de ferro na TAP 
para a sua Azul 

Empresário aceitou sair por 55 milhões, 
mas o acordo final exigia cedências da 
companhia brasileira a que preside. Governo 
pode avançar hoje com nacionalização. 

EMPRESAS 20 e 21 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Só em Portugal e 
Chipre o governador 
é nomeado apenas 
pelo Governo 
EMPRESAS 16 a IS 

SÉRGIO VASQUES PROFESSOR 
DE DIREITO NA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

" Imposto sobre serviços 
digitais parece inevitável" 

Antigo secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais avisa que a taxa sobre o carbono pode 
desencadear uma guerra comercial. 

S'Lrlti e  

fillo•roml;Pllffirgrip.r. 

Apoio a 
sócios-gerentes 

ficou abaixo 
do vetado 

por Marcelo 
PSD decisivo nas alterações 
ao orçamento suplementar. 

Saiba o que mudou. 

y. 

r 
PRIMEIRA LINHA 4 

Covid-19 
Nem em lazer 
nem nos 
transportes, 
contágios 
fazem-se mais 
no trabalho 
ECONOMIA 10 

Segurança Social 
Maioria dos 
que perderam 
emprego estão 
sem subsídio 
Aprovada redução 
do tempo de trabalho 
para aceder à prestação. 

ECONOMIA b' e i? 

STEVEN SMITH DIRETOR DE 
AÇÕES DO CAPITAL GROUP 

"Empresas de 
dividendos podem 
perder base 
de investidores" 
MERCADOS 26 e 27 
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“Desde Janeiro, entraram para a 
Segurança Social 80.700 pessoas”
Ana Mendes Godinho Ministra do Trabalho aponta 
desaceleração do desemprego e revela novas entradas  
no sistema de trabalhadores em economia paralela

Os últimos números dos inscritos 

nos centros de desemprego, 

relativos ao nal de Junho, 

mostram que o crescimento do 

desemprego desacelerou, revela a 

ministra do Trabalho, referindo-se 

a um aumento de 2000 pessoas. O 

sector em maior di culdades é o 

da restauração e alojamento e isso 

mede-se pelos pedidos de 

prorrogação de layo , explica Ana 

Mendes Godinho em entrevista 

conjunta que pode ouvir hoje 

pelas 13h na Renascença. 

O Governo nunca divulgou o 

número de trabalhadores em 

layoff das médias e grandes 

empresas e a despesa da 

Segurança Social associada. 

Quantos são e quanto 

custaram? 

Os números disponíveis eram os 

números dos pedidos por empresa 

que haviam sido apresentados e 

do número total de trabalhadores 

que essas empresas tinham. À 

medida que tínhamos o número 

de trabalhadores envolvidos, 

começamos a partilhar com os 

parceiros sociais esse número por 

dimensão de empresa. Veri ca-se 

que temos um número muito 

residual de grandes empresas que 

pediram o layoff simpli cado e 

que temos um maior impacto 

quando olhamos para o número 

de trabalhadores abrangidos pois 

são empresas com muitos 

trabalhadores. 

Em termos de evolução de layoff 

simpli cado, tivemos 107 mil 

empresas abrangendo 860 mil 

trabalhadores. Nas prorrogações, 

veri ca-se uma diminuição quer do 

número de empresas, quer do 

número de trabalhadores — temos 

menos 20%. Se olharmos por 

actividade económica, vemos em 

primeiro lugar empresas da área da 

restauração e alojamento, 23%, as 

do comércio representavam 22% e 

as indústrias transformadoras 

10,2%. Nos pedidos de 

prorrogação, veri ca-se menos 

45% de trabalhadores das 

empresas da indústria 

transformadora, o que re ecte a 

retoma da actividade. Temos 

menos 38% dos trabalhadores do 

comércio e menor diminuição nas 

actividades de restauração e 

alojamento onde se sentem efeitos 

mais evidentes. Uma das grandes 

preocupações é a manutenção do 

emprego e a evolução dos números 

de desemprego. Se compararmos 

com o início de Março temos mais 

93 mil pessoas inscritas nos centros 

de desemprego. Veri ca-se agora 

uma desaceleração. Nos números 

do nal de Junho temos mais 2000 

desempregados inscritos em 

Portugal continental em 

comparação com o mês de Maio. A 

nossa grande preocupação é 

encontrar formas de responder a 

este aumento. 

Haverá mais políticas activas 

de combate ao desemprego? 

Temos três dimensões de medidas 

Internacional do Trabalho (OIT) 

recomenda. O esforço colectivo 

que estamos todos a fazer implica 

esta responsabilização de todos na 

aplicação das medidas porque é 

um grande esforço do ponto de 

vista orçamental. 

O Parlamento aprovou esta 

semana a baixa das pessoas 

infectadas com covid-19 paga a 

100%. Não deveria ter sido 

sempre assim? Não teria sido 

uma forma eficaz de combater 

o alastramento da doença? 

A nossa preocupação foi garantir 

que as pessoas que estavam em 

isolamento estavam 100% 

cobertas. E, por outro lado, a 

Segurança Social fez acções no 

terreno com a ACT para garantir 

que os trabalhadores estavam 

cobertos pelo sistema de 

protecção social. Um dos riscos 

que nós temos é a informalidade 

de muitas situações laborais que 

levam a que as pessoas estejam 

desprotegidas. A Segurança Social 

fez estas acções, por exemplo, na 

agricultura e na construção civil 

para garantir que os trabalhadores 

estavam todos cobertos e 

incluídos no sistema de protecção 

social. O número de Segurança 

Social na Hora, criado em Janeiro, 

abrangeu até ao momento 80.700 

pessoas, ou seja, pessoas que 

estavam fora do sistema de 

Segurança Social e que entraram 

no sistema. 

Como tem visto a actuação dos 

sindicatos neste momento, têm 

sabido conjugar o direito de 

manifestação e de greve com os 

tempos excepcionais que 

vivemos? 

Respondo dizendo que o diálogo 

Vamos lançar 
já em Julho um 
programa  
de novas 
acessibilidades em 
100 espaços de 
serviços públicos 
na Saúde e na 
Segurança Social

Hora da Verdade
Helena Pereira e Eunice 
Lourenço (Renascença)

de apoio: as directas de apoio às 

empresas para manutenção dos 

postos de trabalho, instrumentos 

nanceiros de apoio à liquidez das 

empresas; medidas do IEFP de 

apoio à contratação e à 

reconversão; e apoio à 

dinamização de actividades 

económicas, como o programa 

que vamos lançar já em Julho que 

é o das acessibilidades em 100 

espaços de serviços públicos na 

Saúde e na Segurança Social para 

serem inclusivos. É um sinal de 

que aproveitamos esta 

circunstância para gerarmos 

actividade criadora de emprego. 

Com a passagem de layoff 
simplificado para o novo não 

receia que haja uma 

diminuição das empresas que 

recorrem e que ainda 

precisariam? Não seria possível 

manter o layoff simplificado 

mais tempo? 

Tem sido um instrumento muito 

e caz para manutenção de postos 

de trabalho num momento crítico. 

Foi uma medida direccionada 

para um momento de suspensão 

da actividade. Agora estamos 

noutra fase.  

A Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT) 

detectou numerosas situações 

ilícitas nas empresas em layoff, 
como trabalhadores que 

estavam a ser pagos pela 

Segurança Social que afinal 

continuavam a trabalhar 

normalmente.  

Essa foi outra preocupação. 

Garantir uma scalização e caz 

destas medidas.  

O nível de fraude durante a 

pandemia aumentou muito? 

Ficou surpreendida? 

A preocupação foi sinalizar 

situações de incumprimento e 

responder às muitas denúncias 

que tínhamos tido. 65% das acções 

resultaram de denúncias que 

tinham sido feitas. Nos últimos 

dois meses, reforçamos a ACT em 

mais de 188 inspectores tendo pela 

primeira vez um rácio equiparado 

aquilo que a Organização 

O diálogo social  
é neste momento 
crítico para 
garantirmos  
paz social
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Portugal tem sido elogiado pela 

grande capacidade que tem 

havido de grande articulação e de 

um grande diálogo a todos os 

níveis. Isto tem sido evidente. 

Basta pensar no programa de 

estabilização económica e social. 

Porque é que na greve de 

transportes no Porto não houve 

serviços mínimos? 

Essa gestão dos diferentes 

interesses em presença é avaliada 

pelos serviços do MTSS com os 

serviços do ministério da tutela 

em função da avaliação concreta, 

da avaliação que os serviços fazem 

da criticidade da situação. Ainda 

ontem assinei uma portaria de 

serviços mínimos em relação a 

uma outra actividade, a das 

comunicações, CTT. 

O Governo criou um apoio para 

as pessoas que tiveram de ir 

buscar pais a lares. Quantas 

pessoas o requereram? 

Sobre medidas de apoio às famílias 

na sua dimensão global, consigo 

dizer-lhe que abrangeram 190 mil 

pessoas. 

Acabou na sexta-feira o apoio 

aos pais com lhos menores de 

12 anos. Não deveria haver novo 

apoio uma vez que poucos ATL 

voltaram a abrir? 

A preocupação foi garantir que em 

situações imprevistas tínhamos 

um mecanismo para resposta às 

famílias que não tinham qualquer 

outra alternativa. As férias 

escolares não são uma situação 

imprevista. As famílias encontram 

anualmente soluções alternativas 

para as crianças. Temos procurado 

criar instrumentos para as 

situações que são verdadeiramente 

críticas e imprevisíveis. 

Este Orçamento para 2020 já 

conta com a possibilidade de as 

escolas não abrirem a 100% e ser 

necessário novo apoio aos pais 

em Setembro? 

Até ao momento, já pagámos, em 

medidas extraordinárias, cerca de 

900 milhões de euros. As medidas 

no actual cenário foram traçadas 

na perspectiva de reabertura do 

ano escolar e de normalização. 

Se houver novas necessidades, 

terá de haver outro Orçamento 

Suplementar? 

Naturalmente, vamos ter de 

ajustar as nossas medidas em 

função da realidade. Temos uma 

perspectiva de retoma das 

actividades lectivas presenciais. 

Tem sido muito positiva a 

reabertura das creches. Isso 

mostra que será possível a 

reabertura do ano lectivo com 

con ança. Continuamos a ter 

previstas as baixas por isolamento 

e as baixas para acompanhamento 

de situação de doença. 

Procuraremos sempre adaptar as 

medidas que existem. H.P./E.L.

2020 ainda 
pode ter outro 
suplementar

Leia a entrevista na íntegra em  
www.publico.pt 

helena.pereira@publico.pt

FOTOS RUI GAUDÊNCIO

A ministra do Trabalho não 

considera necessário impor 

testes quinzenais nos lares, 

afirmando que a preocupação do 

Governo “é garantir testes 

rápidos mal seja detectada uma 

situação para minimizar a 

propagação ou em situações 

onde há um risco acrescido da 

comunidade”. Ainda neste mês 

de Julho, o ministério vai lançar 

uma linha de financiamento no 

valor de dez milhões de euros, 

para apoiar medidas de reforço 

de segurança e prevenção nos 

lares.  

Ana Mendes Godinho considera 

essencial aumentar o número de 

pessoas a trabalhar no sector 

social e aconselha prudência na 

reabertura dos centros de dia 

para idosos. 

A situação de infectados com 

covid-19 nos lares volta a ser 

preocupante. Deve-se a quê? 

Às visitas ou a não terem sido 

tomadas medidas su cientes 

para garantir que não se 

repetiam surtos nos lares? 

Temos mais de 100 mil pessoas 

“Vamos simplificar o 
licenciamento dos lares, não 
os requisitos de segurança” 

que vivem em lares e não 

podemos baixar a guarda. Os 

lares são sítios onde há risco 

acrescido dada a taxa de 

letalidade deste vírus nas 

pessoas mais velhas e mais de 

50% desta população que vive 

em lares tem mais de 80 anos. 

Procurámos garantir que os 

planos de contingência fossem 

aplicados, zemos um programa 

maciço de testes aos 

trabalhadores — em testes a 

trabalhadores de lares e de 

creches já zemos 120 mil.  

A situação dos lares tem 

acontecido em todo o mundo. 

Neste momento, estamos a 

acompanhar em permanência 12 

situações onde há surtos para 

ajudar na capacidade de 

resposta. Um dos desa os é 

encontrar forma de reforçar os 

recursos humanos quando é 

preciso substituir trabalhadores 

em quarentena. Nos últimos 15 

dias, voltámos a alertar e a pedir 

a todas as instituições que 

reforcem as medidas de 

segurança e suspendam as 

Ana Mendes Godinho quer testagem mais rápida em lares

c

social é neste momento crítico 

para garantirmos paz social. O 

papel de todos os parceiros sociais 

nas suas várias dimensões tem 

sido essencial para irmos 

encontrando a cada momento as 

medidas que respondam à gestão 

dos equilíbrios que precisamos 

gerir. Sabemos todos que há 

interesses divergentes mas esta 

capacidade de representação e de 

defesa de cada um dos 

interlocutores do mundo do 

trabalho têm sido fundamental 

para responder às necessidades. O 

diálogo social é o pilar 

fundamental para continuarmos a 

ter esta gestão balanceada de 

vários interesses. 

Quando diz que o diálogo social 

é crítico para manter a paz 

social sente que a nossa paz 

social está frágil? 
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visitas sempre que haja algum 

indicador de risco. 

Não deveria haver novos testes 

nos lares? Há países europeus 

onde os testes são, ou pelo 

menos eram, quinzenais. 

Portugal foi dos países mais 

pró-activos na testagem. O teste 

por si não resolve nada. Em 

simultâneo com a testagem, 

procuramos ter equipas de 

acompanhamento para garantir a 

implementação dos planos de 

contingência. Isso é que muda 

estruturalmente a forma de 

organização e de prevenção. A 

nossa preocupação é garantir 

testes rápidos, mal seja detectada 

uma situação para minimizar a 

propagação ou em situações 

onde há um risco acrescido para 

a comunidade. Vamos lançar em 

Julho o programa Adaptar Mais 

Social, que é uma linha de 

nanciamento no valor de 10 

milhões de euros para nanciar 

medidas de reforço de prevenção 

nos lares. Ontem, foi publicada a 

prorrogação até nal do ano do 

programa criado há dois meses 

pelo Instituto do Emprego e 

Formação Pro ssional (IEFP) 

para reforço de recursos 

humanos nos lares. Já foram 

colocadas 5 mil pessoas.  

Esses lugares podem vir a 

tornar-se empregos mais 

permanentes? 

Quero que se transformem. [Com 

esta pandemia] cou evidente a 

necessidade de reforçar o 

número de pessoas a trabalhar 

no sector social. Incluímos, aliás, 

um mecanismo de prémio a 

quem contratar estas pessoas 

para carem no quadro. 

Neste tempo de pandemia, 

foram detectados mais lares 

ilegais. Quantos descobriram? 

Quantos estão a caminho de 

serem legalizados e quantos 

fecham mesmo? 

Desde sempre tem havido um 

trabalho do Instituto da 

Segurança Social na identi cação 

de lares ilegais. A nossa 

preocupação durante a pandemia 

foi não deixar para trás as 

pessoas que estavam em lares 

que não fossem legais. Não 

consigo dar o número exacto 

desses estabelecimentos. O 

levantamento continua a ser 

feito. A propósito disto, sentimos 

necessidade de simpli car o 

processo de licenciamento dos 

lares porque temos duas 

realidades: temos claramente 

lares que não cumprem 

condições e outros em que há 

uma di culdade no próprio 

processo de licenciamento. 

Conto ainda esta semana aprovar 

uma simpli cação do processo de 

licenciamento. Passa por 

simpli car não os requisitos de 

segurança e de qualidade mas 

sim o processo. Hoje em dia, há 

duas fases: a fase de 

licenciamento da obra 

urbanística e outra para o 

licenciamento do funcionamento. 

Quando reabrem os centros de 

dia? 

A nossa preocupação tem sido a 

protecção das pessoas. Temos 

muitos centros de dia em que há 

em simultâneo o funcionamento 

de várias valências, 

nomeadamente creches, e em 

que pode haver risco de contágio. 

Queremos evitar riscos 

acrescidos a todo o custo. E 

zemos outra coisa que foi optar 

por reforçar todas as medidas 

relacionadas com apoio 

domiciliário.  

Tem já números sobre o 

aumento (ou não) de sem 

abrigo na sequência da 

pandemia? 

Não temos números. Está a ser 

concluído o relatório de 2019 que 

já vai incluir 2020 para ter um 

retrato mais actualizado. Foram 

criados 21 espaços de retaguarda 

em todo o país com uma forte 

articulação com as câmaras e os 

núcleos locais de 

acompanhamento das pessoas em 

situação de sem abrigo e que neste 

momento acolhem 500 pessoas. 

Em simultâneo, aceleramos os 

projectos de housing rst e 

apartamentos partilhados, 

duplicamos o programa alimentar 

que tinha uma capacidade de 60 

mil pessoas e reforçamos a 

capacidade de resposta da Linha 

144 que é a linha de emergência 

social. Conto concluir uma linha 

de nanciamento de 165 milhões 

de euros através de protocolos 

bancários para o sector social para 

que na próxima semana comece a 

ser divulgada para ajudar à 

tesouraria das instituições do 

sector social. H.P./E.L.
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Estado prepara-se 
para tomar 
controlo da TAP 
 
Compra das acções de David 
Neeleman discutida hoje 
em Conselho de Ministros 
Destaque, 2 a 4
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Pandemia leva 80 mil pessoas a 
registarem-se na Segurança Social
Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, revela que crescimento do desemprego desacelerou em Junho. 
Em entrevista, anuncia que vai aprovar a simpli cação do processo de licenciamento de lares Economia, 22 a 24

Con namento tinha 
contribuído para 
descontaminação até níveis 
só vistos há 30 anos p20

Suspensão da devolução foi 
aprovada no Parlamento, 
mas Governo não altera 
orientações às escolas p17

Sondagens mostram Donald 
Trump a afundar-se. Biden 
ganha até no conservador 
Arizona p28/29

Poluição no 
Douro regressa  
aos níveis  
pré-covid

Entrega  
de manuais 
mantém-se 
obrigatória

Reeleição 
de Trump 
nunca esteve 
tão em perigo

DANIEL ROCHA

ISNN-0872-1548

Portugal e Espanha 
Fronteiras reabriram, “que jamais 
tenham de voltar a ser encerradas”  
p10/11
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[A interpretação da DGERT]  
viola o direito irrenunciável a férias 
dos trabalhadores, garantido no 
Código do Trabalho, que não pode  
ser alterado por um mero parecer 
Fausto Leite

Victor Ferreira

voferreira@publico.pt

Ao contrário do que tem sido dito 

por inspectores da Autoridade para 

as Condições do Trabalho a trabalha-

dores que ligaram a pedir informa-

ções, a direcção da ACT a rma agora 

que quem está em layoff pode ser 

enviado de férias, por decisão unila-

teral da empresa, e só receberá 66% 

da remuneração normal, ou o salário 

mínimo, conforme o montante que 

lhe for mais favorável. 

O PÚBLICO contactou, por email, 

a inspectora-geral, Luísa Guimarães, 

questionando por que razão tem 

sido dito o contrário aos trabalhado-

res que contactaram os serviços e 

como se explica que seja dada, e 

como se previne para o futuro, a 

prestação de informação errada a 

quem liga para a ACT, cujos serviços 

continuam em teletrabalho. Porém, 

até à data da publicação desta notí-

cia, não obtivemos resposta. 

Num esclarecimento publicado na 

terça-feira à noite, em conjunto com 

a Direcção-Geral do Emprego e das 

Relações do Trabalho (DGERT), as 

direcções destas duas instituições 

governamentais reconhecem que a 

imposição das férias tem limitações 

previstas no Código do Trabalho, 

mas acabam por dar razão às empre-

sas que têm estado na mira dos sin-

dicatos por estarem a impor perío-

dos de férias coincidentes com perío-

dos em que esses trabalhadores se 

encontram em layoff. Da mesma for-

ma, DGERT e ACT validam a opção 

de empresas que, seguindo por esse 

caminho, noti caram os trabalhado-

res de que continuarão a sofrer um 

corte de 33% na remuneração aufe-

rida durante as férias. 

Cai assim por terra a leitura de 

que é incompatível a acumulação 

das férias em período de layoff, 

defendida pelo advogado especia-

lista em Direito Laboral Fausto Lei-

te, que a rmava que se tratava de 

um “disparate jurídico”.  Tal como 

dois inspectores da ACT disseram 

ao PÚBLICO, aos trabalhadores foi 

Layoff: ACT e DGERT contrariam 
inspectores sobre férias e salário

dito que eles teriam direito a 100% 

da remuneração. 

Porém, segundo a ACT e a DGERT, 

não é assim: “Nada impede o gozo 

ou a marcação de férias durante o 

período de aplicação do layoff, desde 

que nos termos decorrentes do Códi-

go do Trabalho”, a rmam estas enti-

dades. “Na falta de acordo”, pode 

haver lugar, “com as devidas limita-

ções, à marcação unilateral de férias 

pelo empregador”, acrescenta. 

Além disso, durante as férias, o 

trabalhador em layoff tem direito ao 

subsídio de férias por inteiro, pago 

pela empresa. Mas, ao contrário do 

que tem sido dito por inspectores 

da ACT, só recebe “um montante 

Gozo de férias e layoff têm intepretações diferentes dentro da ACT

ADRIANO MIRANDA

mínimo igual a dois terços” do salá-

rio normal ilíquido, “ou o valor da 

retribuição mínima mensal garanti-

da (...), consoante o que for mais 

elevado”. 

No início da semana, o PÚBLICO 

noticiou que havia empresas a impor 

férias com corte salarial a trabalha-

dores que já se encontravam em 

layoff. No Norte, o Sindicato dos Tra-

balhadores das Indústrias Transfor-

madoras, Energia e Actividades do 

Ambiente do Norte (Site-Norte), lia-

do na CGTP, identi cou três grandes 

empresas que o zeram ou estavam 

em vias de o fazer, sob contestação 

dos trabalhadores. Mas tal como o 

PÚBLICO já havia noticiado, havia 

opiniões contraditórias. E mesmo 

agora, as desavenças continuam. 

Para Fausto Leite, a interpretação 

agora divulgada pela DGERT “viola 

o direito irrenunciável a férias dos 

trabalhadores, garantido no Código 

do Trabalho (CT), que não pode ser 

alterado por um mero parecer”. 

“Caso as empresas persistam na 

imposição de férias durante o layoff, 

os trabalhadores e sindicatos podem 

recorrer ao Tribunal do Trabalho 

para as obrigar a respeitar os seus 

direitos”, defende.

Nada impede  
o gozo ou a 
marcação de  
férias durante  
o período de 
aplicação do layo  
Comunicado da ACT e DGERT
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O pesadelo de uma TAP nacionalizada

A
 solução para a TAP continua a 

desenrolar-se na turbulência, 

mas o destino da companhia 

e as negociações entre o 

Estado e os privados hão-de 

decidir-se, como já aqui 

escrevemos, pela aplicação da lei 

do mais forte. Mais milhão, menos 

milhão, David Neeleman acabará 

fora da estrutura accionista; com 

mais ou menos jogos de cintura, 

Humberto Pedrosa continuará para 

provar ao mundo que a TAP não é 

uma empresa pública; com mais 

dez ou menos dez por cento do 

capital, o Estado acabará por 

mandar na companhia. E é aqui que 

a situação se vai complicar. No 

meio de uma crise terrível como a 

que vivemos, o Governo car no 

comando de uma empresa falida e 

sujeita a uma reestruturação 

dolorosa é meio caminho andado 

para o desastre. 

Não está agora em discussão a 

estratégia que o Governo deve 

seguir depois de os privados, leia-se 

David Neeleman, terem recusado o 

seu caderno de encargos. Como 

disse, e bem, o ministro Pedro Nuno 

Santos, o Estado não podia ceder às 

pressões dos privados em matérias 

como a transformação de créditos 

em capital caso a TAP não pagasse o 

empréstimo, no reforço do seu 

poder no conselho executivo ou na 

exigência de que os empréstimos 

feitos pelos accionistas privados 

fossem transformados em capital. 

Mas se estes pomos da discórdia 

tornaram a saída de Neeleman 

inevitável, não é claro que o 

desfecho tivesse de ser este. O 

Governo esticou a corda, as suas 

exigências revelaram mais um 

carácter de imposição do que uma 

abertura negocial e, como prémio, 

vai obter uma vitória de Pirro.   

Mesmo que Humberto Pedrosa 

sirva como peninha no chapéu para 

mostrar a natureza privada da TAP, 

o dono da companhia será o Estado 

— mesmo que por interposto gestor 

privado, como no tempo de 

Fernando Pinto. Por imposição 

europeia, o Governo vai ter de dar a 

cara por despedimentos, venda de 

aviões, renúncia a slots, desistência 

de rotas e outras medidas dolorosas. 

Vai ter de o fazer perante a pressão 

de sindicatos, o desconforto dos 

cidadãos e a pressão dos partidos da 

esquerda que apoiam o Governo. E 

mesmo que a gestão nomeada pelo 

Estado seja um primor de 

competência, nada garante que 1200 

milhões sejam su cientes para 

acudir aos problemas. 

Não vai ser bonito de se ver. A 

TAP, que é há décadas uma ferida 

aberta na vida do país, está a 

caminho de se transformar numa 

pústula. Estamos de acordo que, do 

ponto de vista estratégico, nos faz 

falta. Saberemos um dia se essa 

necessidade justi cou o sacrifício 

político e económico que vamos ter 

de pagar por essa visão.

Manuel Carvalho
Editorial
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