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GREVE DA SUCH 

ADESÃO DE 70 A 100% 
A greve de ontem dos traba-

 

lhadores do Serviço de Utili-
zação Comum dos Hospitais 
(SUCH) nas cantinas, lavandarias, 
limpeza e manutenção dos hospi-
tais règistou "praticamente 100% 
de adesão", enquanto na área da 
alimentação e nos restantes seta-
res a adesão foi "superior a 70%", 
disse à Lusa o dirigente sindical 
Francisco Figueiredo. 
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COVID-19 GOVERNO TEM CULPA DOS CASOS EM LISBOA? P. 19 

ovo 
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AJUNTAMENTOS PROSSEGUEM ALEGREMEN-

 

TE, CABE AOS RESPETIVOS MINISTÉRIOS TO-

 

MAREM AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA TRA-

 

VAR ESTA INDESEJÁVEL SITUAÇÃO. 

PAULO FONTE EDITOR DE FECHO 

nao  FRUTO DE MÁS CONDI-
ÇÕES DE VIDA EM TERMOS DE HABITA-
ÇÃO, TRABALHO E TRANSPORTES. Ë 
UM PROBLEMA ESTRUTURAL. OS PO-
BRES SÃO VITIMAS DA POBREZA. 

ROGÉRIO CHAMBEL EDITOR DE CORREIO DO LEITOR 
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Utilizadores da TDT só têm de resintonizar a televisão ou o descoclificador quando o ecrã da televisão ficar a negro 

TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE 

Migração da TDT 
volta a 3 de agosto 
ANÚNCIO  O Emissor de Pah-nela será o primeiro a ser alterado após a paragem do processo por causa 
cia Covid-19 TECNOLOGIA O  Libertação de faixa permitirá o lançamento do 5G em Portugal 

DUARTE FARIA 

j

á há data oficial para o r(a) 
meço do processo de mi-
gração da rede de emissores 

da Televisão Digital Terrestre 
(TDT): 3 de agosto. Neste dia 
será alterado o emissor de Pal-
mela, anunciou a Autoridade 
Nacional de Comunicações. 

A migração da rede, necessá-
ria para se proceder à libertação 
da faixados 700MHz para o lan-
çamento da quinta geração mó-
vel (5G), vai terminar a 12 de 
dezembro e abrange a alteração 
de mais 180 emissores. A calen - 
darização completa,. articulada 
entre a Anacom, a MEC) (opera-

 

PROCESSO SÓ TERMINA A 
12 DE DEZEMBRO. SERÃO 
MUDADOS 243 EMISSORES 

dora responsável pela rede) e o 
Governo será anunciada nos 
próximos dias. O processo foi 
interrompido em março, devi -
do à pandemia. Nessa altura já 
tinham sido alterados 63 emis-
sores. de um total de 243. 

De acordo com o regulador, 
até agora, o número de chama-
das atendidas no call center da 
TDT, criado para apoiar a pop.' -  

lação nesta mudança (número 
gratuito 800 102 002), ronda as 
21 mil chamadas, tendo sido 
necessário apoiar presencial-
mente as pessoas a fazerem a 
migração em1052 situações. 

No dia 3 de agosto, quando for  

alterado o emissor de Palme la, 
as pessoas que recebem o sinal 
de televisão através deste emis-
sor ficarão com o ecrã da televi-
são a negro. Nesse momento 
será necessário fazerem a sinto-
nia da televisão ou do descodifi -  

calor de TDT e continuarão a 
ver televisão gratuitamente, 
como tem acontecido até agora. 
Não é necessário substituir ou 
reorientar a antena, trocar a TV 
ou o descodificador, ou subs-
crever serviços de TV paga. • 
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ENSINO EM PORTUGAL EM TEMPO DE PANDEMIA 

CONCORDA COM A DECISÃO 
DO GOVERNO DE MANTER 
ESCOLAS FECHADAS? 

Concorda Não concorda 

72,5% 18,5% 

ENSINO À DISTÂNCIA 
VS. ENSINO PRESENCIAL 
COMO FUNCIONOU 
O ENSINO A DISTÂNCIA? 

Pior 

Igual 

17,4% 
Melhor 

Mn  12,3% ti 

NS/NR 

9% 1 3,6% 
NS/NR 

FICHA TÉCNICA Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objettvo de conhecer a °pinta° dos portugueses 
sobre diversos temas da atualidade nacional. Universo População portuguesa com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente 
em Portugal continental. Amostra Ë constituiria por 610 entrevistas, com a seguinte distribuição: 292 e homens e 319 e radhereat133  a 
entre os 18 e os 34 anos, 220 entre os 35 e os 54 anos e 257a pessoas com 55 ou mais anos; 230 no Norte, 144 no Centro, 165 em Lisboa, 
45 no /denteie e 26 no Algarve. Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/ 
No lar a seleção do respondeste foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Fol elaborada uma matriz de quotas. 
por ruão (NUTS II), género e idade. com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12,2016) da Direça0-:beCa1 
da Administração Interna (DOAI). Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CAD. 
Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 13 de Junho de 2020. Margem de erro O erro máximo de amostragem. para um Intervalo 
de confiança de 95%, é cerca de 4,0% Taxa de resposta 62% 

4,d 

BARÓMETRO 

Mais de 70% querem 
as escolas fechadas 
ESTUDO Maioria acha que o ensino à distância funcionou pior do que 
oensino presencial. Norte é o grande campeão do descontentamento 

ANA MARIA RIBEIRO 

IQ
case Crés quartos dos por-
tugueses (72,5%) con-
cordam com a decisão do 

Governo de manter as escolas 
do 59  ao 10' ano fechadas du-
rante o período de desconfina-
mento, de acordo com o baró-
metro da Intercampus para o 
CM e CMTV. . 

A percentagem sobe entre os 
mais novos: 80,5% dos inquiri-
dos entre Os 18 e os 34 anos 
acham que foi uma boa medida. 
O valor desce na faixa etária dos 
35 aos 54 anos (68,2% ) e entre  

quem tem 55 ou mais anos 
(72%). No conjunto da popula-
ção, só 18,5% consideram que 
as escolas deviam ter reaberto. 

O mesmo estudo de opinião 
concluiu ainda que a maior par -
te dos pais 
com filhos em 
idade escolar 
considera que 
oensino à dis-
tância, com que tiveram de se 
familiarizar neste ano letivo, 
funcionou mal. Quando levados 
a confrontar o ensino à distância 
como ensino presencial, 66,7%  

acham que funcionou pior, en-
quanto 17,4% consideram que 
foi igual e 12,3% que foi melhor. 

Já os homens têm pior im-
pressão do ensino à distância do 
que a população do sexo femi-

nino: 69,4% 
de homens 
contra 63,6% 
de mulheres. 
No Norte é 

onde há mais queixas: a per-
centagem de descontentes sobe 
para um recorde de 78,4%. o 
NOTÍCIA EXCLUSIVA . ,` . 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

INQUIRIDOS A 
ANOS SÃO OS 
CONCORDAM 

TÉ AOS 34 
QUE MAIS 
COM FECHO 
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CP sem capacidade 
para aumentar 
comboios em Lisboa 

13 A CP não tem capacidade 
para aumentar o número de 
comboios em circulação na 
Área Metropolitana de Lis-
boa, afirmou ontem o minis-
tro das Infraestruturas, re-
velando que está em estudo a 
possibilidade de alterações 
de horários. Mas Pedro Nu-
no Santos também garantiu 

CP estuda mudança de horários 

que "a lotação dos comboios 
está muito abaixo do 1 /3 em 
média, com poucos com-
boios perto dos 2/3", recu-
sando a sobrelotação. 

itMPRÉSTIMO DE1,2 MIL MILHÕES DE EUROS À TAP 

Privados abrem portas 
a acordo com o Governo 
ACIONISTAS David Neeleman rompe silêncio e diz que Estado pode entrar na comissão executiva 
INFRAESTRUTURAS O  Ministro que já tinha criticado Antonoaldo Neves vai hoje ao Parlamento 

RAQUEL OLIVEIRA* 

o' —  avid Neeleman quebrou 
ontem o silêncio para 
"rejeitar as declarações 

sobre o empenho dos privados 
no futuro" da TAP e manifes-
tar-se aberto a um acordo com 
o Governo. A posição do acio-
nista foi conhecida depois de 

.Marques Mendes garantir que o 
acordo está iminente e um dia 
antes de o ministro das Infraes-
truturas ir ao Parlamento. 
Os acionistas privados estão 

"disponíveis para aceitar a par-
ticipação do Estado na comissão 
executiva imediatamente e 
mesmo antes de uma eventual 
capitalização do empréstimo", 
diz David Neeleman numa 
mensagem enviada à Lusa. 

"Apesar de não ter sido essa a 
nossa proposta, agradecemos 
muito o apoio do Estado portu-

sguês através de um empréstimo 
de emergência à TAP e aceita-
mos obviamente as medidas de 
controlo da utilização desse 
empréstimo", afirmou o acio-
nista. Na prática, a dizer o mes 
mo que o presidente da comis-
são executiva dissera aos depu-
tados a semana passada. 

O ministro das In fraestruturas 
manifestou, entretanto, "algu-
ma perplexidade" perante as 
afirmações de Antonoaldo Ne-
ves. Num podcast do PS, Pedro 

rNuno Santos recordou que 
quem "vai fa-
zer a injeção" 
de capital na 
empresa é o 
Estado portu-
guês, logo não "era a atual co-
missão executiva que estaria a 
fazer um favor ao demonstrar 
disponibilidade para aceitar um 

lrmembro" naquele órgão. 
A questão do poder executivo 

na TAP coloca-se devido ao em-

  

• 

4 

• 
••, 

r ---
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• 

Companhia aérea deverá receber um empréstimo do Estado, com autorização de Bruxelas, no valor de 1,2 mil milhões 

RUI RIO REAFIRMA QUE 
ESTADO TEM MESMO 
DE PARTICIPAR NA GESTÃO 

préstimo de 1,2 mil milhões de 
euros que o Estado foi autoriza-
do por Bruxelas afazer à compa-
nhia aérea. 

O líder do PSD voltou também 
a defender a intervenção do Es-

tado: "Não 
vale a pena 
meter um em-o 
na TAP se não 
houver um 

plano de negócios consistente 
para o futuro, senão significa que 
estamos a meter dinheiro agora e 
daqui por um ano estão a pedir 
mais e a TAP continua a ser um 
sorvedouro de dinheiros públi-
cos brutal". o •COMLUSA 
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SAÚDE 

Novo aparelho de TAC e trinta 
ventiladores para o Algarve 
PO  Centro Hospitalar Univer-
sitário do Algarve de Faro adap-
tou uma sala para acolher um 
novo aparelho TAC e requalifi-
cou uma área da unidade, que 
transformou central de esterili-
zação, durante a pandemia de 
Covid-19. "Os investimentos 
críticos, para dar urna resposta  

cada vez mais capaci tante, não 
pararam, ainda que tenham 
sido feitos a um ritmo mais len-
to", notou ontem a secretária 
de Estado Adjunta e da Saúde 
Jamila Madeira, que anunciou 
ainda a chegada de 30 ventila-
dores da China para os hospitais 
de Faro e Portimão. *ta  Jamila Madeira viu equipamento 
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Grande Lisboa aperta 
medidas já amanhã 
HOSPITAIS O  Governo fala em ocupação de 66% nos Cuidados Intensivos, mas há doentes 
transferidos por falta de capacidade de resposta COMBOIOS® Lotação média abaixo de um terço 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  DE 1 A 14 DE JULHO 

PORTUGAL CONTINENTAL 

ALERTA 

Confinamento obrigatório para 
doentes e pessoas em vigilância 
ativa 

Mantêm-se regras sobre 
distanciamento físico, uso de 
máscara, lotação, horários 
e higienização 

Ajuntamentos limitados 

a 20 pessoas 

Proibição de consumo de álcool 
na via pública 

CONTRAORDENAÇÕES* 

100 .á 500 e 
pessoas singulares 

1000 a 5000 € 
pessoas coletivas 

AML 
CONT1NOCNCIA 
MEDIDAS ADICIONAIS 
Encerramento 

de estabelecimentos comerciais 

às 20h00, exceto: 
Restauração para serviço 

de refeições e takeaway 
Super e hipermercados 

(até às 22h) 
Abastecimento de combustíveis, 
clínicas, consultórios 

e veterinários 

Farmácias 
Funerárias 

Equipamentos desportivos 

Proibição de venda de álcool 
nas estações de serviço 

Ajuntamentos limitados a 10 

pessoas 

19 FREGUESIAS 
DOS CONCELHOS 
DA AMADORA, ODIVELAS, 

SINTRA, LOURES E LISBOA 

MEDIDAS ADICIONAIS 

Dever cívico de recolhimento 
domiciliário 

1 Proibidas feiras e mercados 
de levante 

1 Ajuntamentos limitados 

a 5 pessoas 

I Reforço da vigilância 
dos confinamentos obrigatórios 
por equipas conjuntas 

da Proteção Civil, Segurança 

Social e Saúde Comunitária 
Programa Bairros Saudáveis 

apara violação de cada medida Nota O decreto-lei que regulamenta as contraordenações já foi publicado em Diário da República. Estão em vigor desde sábada.,-,.. •. 

boa, o diretor clínico do I lospi - 
tal de Santarém, Paulo Sintra, 
admitiu a entrada naquela uni - 
dade hospitalar cle quatro 
doentes com Covid -19 prove-
nientes do hospital Amadora 
-Sintra, por manifesta "falta de 
capacidade" deste no acolhi-
mento de novos pacientes. De  

acordo com os dados ontem di-
vulgados por Lacerda Sales, 
Lisboa tem uma taxa de ocupa-
ção em UCI de 66%, idêntica à 
do resto do País, apesar do au-
mento do número de casos na 
região. 

"Mesmo que algumas imagens 
possam transmitir a ideia de que 

temos com -
bolos sobrei() 
lados, a ver 
Jade é que o 
número cle lo 

[ação dos eomboios está muito 
abaixo do 1/3 em média, com 
poucos comboios perto dos 
2/3", afirmou também° minis-
tro das ln fraestruturas, Pedro 
N uno Santos, recusando asso-
ciar a subida aos transportes 
públicos. O novo regime con - 
traordenacional, em vigor des -  

SAIBA MAIS  

97 
anos é a idade do doente mais 
velho. Foi transferido do Hospi-
tal Amadora-Sintra para o Hos-
pital de Santarém. É a 10- vez que 
acolhe doentes de outros hospi-
tais desde o início da pandemia. 

Transportes sem aumento 
O Governo garante que a CP não 
tem capacidade para aumentar 
o número de comboios na re-
gião, mas estuda a possibilidade 
de alterações de horários. 

Equipas no terreno 
Mais de 100 médicos vão ma-
pear doentes na região. Equipas 
no terreno reforçam vigilância: 

de sábado, estabelece multas 
mais pesadas (ver infogra-
fia)para quem não usar masca - 
ras em espaços fechados e locais 
públicos, nomeadamente em 
transportes públicos, entre ou-
tras medidas. Mas nem a reso-
lução reanima o setor têxtil. 

A produção em massa de más-
caras sociais ajudou a indústria 
suportar uma quebra de 41,6 <Z, 
das exportações em abril, mas o 
mercado está agora saturado. 

"Algumas empresas evitaram 
olayoff graças à velocidade com 
que se adaptaram e começaram 
a produzir equipamentos de 
proteção individual, mas agora 
já há máscaras para toda a gen 
te", explicou ao CM Mário Jorge 
Machado, presidente da Asso-
ciação Têxtil e Vestuário de 
Portugal. e 

VANESSA FIDALGO 

O
s sinais são contraditórios 
na Grande Lisboa, que a 
partir de amanhã merece 

medidas adicionais para con-
trolo da pandemia. No mesmo 
dia ém que o secretário de esta-
do da Saúde, António Lacerda 
Sales, garantiu que "não há 
sobrecarga 
das Unidades  HOSPITAL DE SANTARÉM 
de Cuidados ACOLHE DOENTES 
Intensivos DO AMADORA-SINTRA (UCI) de Lis 
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PAÇOS DE FERREIRA 

Apanha coronavírus na prisão 
G Um recluso da cadeia de Vale 
clo Sousa, em Paços de Ferreira, 
foi o primeiro a ser infetado com 
Covid-19 dentro de um estabe - 
lecimento prisional no Pais. 

O resultado foi conhecido na 
manhã de ontem, após o preso, 
que cumpre pena em Vale do 
Sousa, ter ido ao hospital de Pe 
nafiel na sexta-feira. Está já em  

confinamento. Jorge Alves, 
presidente do Sindicato da 
Guarda Prisional, disse ao CM 
que os guardas da cadeia estão a 
ser convocados para serem tes-
tados em Vila Real. Os Serviços 
Prisionais confirmaram, tam-
bém, que já se iniciou a testa-
gem dos reclusos da cadeia de 
Vale do Sousa. *KC. 

GUARDA 

Guardas e presos serão testados 
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PARAISOS FISCAIS 
APOIO SEM SENTIDO 
A coordenadora do BE, Cata-
rina Martins, disse ontem 
que o Governo reconheceu 
"não ter sentido" o Estado 
apoiar empresas com benefi-
ciários sediados em paraísos 
fiscais, indo deste modo ao 
encontro de urna proposta 
dos bloquistas no Orçamento 
Suplementar. 
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TELETRABALHO 

GOVERNO COM A FESAP 
A Federação de Sindicatos da 
Administração Pública (FE-
SAP) reúne-se hoje com o Go-
verno para debater o teletra-
balho e impedir que "prejudi-
que" os trabalhadores, reve-
lou o dirigente José Abraão. 
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O SOBE 
FERNANDO 
MEDINA 
PRESIDENTE CML 

Núcleo de apoio 
aos sem-abrigo 
de Arroios reabre 
em breve. Vai dar 
100 refeições 
diárias, banco de 
roupa e lavanda-
ria gratuita. 

O DESCE 
MANUEL 
HEITOR 
MIN. ENSINO SUPERIOR 

Sindicato Nacio-
nal do Ensino Su-
perior diz que é 
"urgente" prorro-
gar contratos 
temporários ou 
docentes ficarão 
sem vínculo. 
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MAIS&MENOS 

STCP 

GREVE 
Os trabalhadores da 

MI Sociedade de Trans-
portes Coletivos do Porto 
(STCP) estão hoje em 
greve por melhores con-
dições laborais pois "es-
tão indignados com a fal-
ta de reconhecimento por 
parte das várias tutelas 
da empresa que nunca 
mostraram recetividade", 
afirmam em comunicado. 

JERÓNIMO MARTINS 

FINANCIAMENTO 
" A Jerónimo Martins vai 

financiar em cerca de 
cinco milhões C um projeto 
de reflorestação de baldios 
em Arganil, fustigados pe-
los incêndios de 2017. "É 
um projeto que, se for bem 
feito, pode ser uma mudan-
ça de paradigma de como 
olhar para a floresta e pre-
venir outros desastres", 
afirmou o presidente da Je-
rónimo Martins, Pedro 
Soares dos Santos. 

Página 12



A13

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 15,32 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87295220 30-06-2020

L 

 

Ei 

 
 

PL. 

Covide-19. Ajuntamento 
em programa da TVI 
é alvo de críticas mas 
não preocupa PSP 

Vídeo partilhado 
nas redes sociais 

mostra dezenas de 
pessoas juntas durante 

o programa Somos 
Portugal, em Gaia. 
Desde 30 de maio 

que o número 
de internados 

por covid-19 não 
era tão alto. 

PEDRO ALMEIDA 

pedraalmeida@ionline.pt  

Portugal está a atravessar atual-
mente uma fase preocupante 
quanto à pandemia de covid-19 
e, por isso, são vários os eventos 
que continuam a merecer críti-
cas no que respeita à sua reali-
zação. Na Murada, em Vila Nova 
de Gaia, por exemplo, a concen-
tração de dezenas de pessoas 
sem máscara, no passado domin-
go, durante o programa Somos 
Portugal, da TVI - aquando da 
passagem do camião móvel do  

canal numa rua -, está a ser alvo 
de duras críticas, tal como pode 
ler-se nos comentários feitos a 
um vídeo desse mesmo momen-
to que está a gerar polémica nas 
redes sociais - muitos internau-
tas acusam o canal de promo-
ver ajuntamentos. No entanto, 
apesar de todo o alarido em tor-
no do momento, a Polícia de 
Segurança Pública (PSP) aligei-
rou a situação e não chegou a 
intervir para dispersar as pes-
soas presentes, apesar de ter 
estado no local e numa altura 
em que estão proibidos ajunta-
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As forças de segurança 
têm dispersado, ao longo 
dos últimos dias, 
ajuntamentos de pessoas 
em vários pontos do país 
MAFAIDA GOMES 
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mentos com mais de 20 pesas, 
tal como admitiu ao i. 

"De facto, tivemos conhecimen-
to da iniciativa, acompanhámo-
la e estávamos lá quando se regis-
tou esse episódio na Murada. Mas 
aquilo que me transmitiram foi 
que os arruamentos na Murada 
são mais estreitos e, portanto, 
aquela concentração de pessoas 
que se vê foi meramente pontual, 
conforme o camião passava. Por 
isso, não justificou qualquer tipo 
de intervenção. Foi algo pontual, 
demorou pouquíssimo tempo e, 
provavelmente, até demoraria 
mais tempo nós estarmos a inter-
vir e a afastar as pessoas", come-
çou por dizer ao i o porta-voz da 
PSP Nuno Carocha, explicando 
também que quem vê o vídeo ape-
nas na internet não tem a mes-
ma perceção de quem presen-
ciou a situação. 

"Quem ficar a olhar para a ima-
gem pensa que estão ali muitas 
pessoas reunidas. Mas, depois, a 
dinâmica do acontecimento não 
levou a que as pessoas permane-
cessem ali durante um determi-
nado tempo que realmente recla-
masse irmos lá dizer às pessoas 
que não podiam estar tão juntas. 
O camião passou e fez a sua per-
formance. Se o camião parasse e  

permanecesse ali, nesse caso 
tínhamos de intervir. Mas foram 
pouquíssimos minutos. Não jus-
tificou qualquer interação com 
as pessoas", reforçou. 

O i contactou tanto a TVI como 
os ministérios da Administração 
Interna e da Saúde para obter 
esclarecimentos mas, até ao fecho 
desta edição, não obteve qual-
quer resposta. 

NÚMERO DE INTERNADOS PREO-
CUPA A região de Lisboa e Vale 
do Tejo, que vai ter mais médi-
cos para mapear os casos de covid-
19 e equipas multidisciplinares 
no terreno, continua a merecer 
maior atenção por parte das auto-
ridades de saúde, com 85% dos 
novos casos do novo coronaví-
rus em Portugal - "obviamente", 
não haverá público nos jogos da 
Liga dos Campeões de futebol, 
em Lisboa, durante o mês de 
agosto, tal como disse ontem o 
secretário de Estado da Saúde, 
António Lacerda Sales. Mas o 
número de doentes internados 
em todo o país também tem sido 
alvo de preocupação. Segundo o 
boletim da Direção-Geral da Saú-
de (DGS) - que deu conta de qua-
tro mortes e266 novos casos con-
firmados de covid-19 nas últimas  

24 horas -, o número de inter-
nados não era tão elevado des-
de 30 de maio. Nesse dia esta-
vam 514 doentes hospitalizados 
e ontem registaram-se 489 doen-
tes nessa situação. 

PRIMEIRO RECLUSO INFETADO 
Um recluso do Estabelecimento 
Prisional de Vale do Sousa, em 
Paços de Ferreira, testou positi-
vo para a covid-19. Este é o pri-
meiro caso confirmado da doen-
ça num recluso das cadeias por-
tuguesas. Segundo a Direção-Geral 

Os jogos da Liga 
dos Campeões de 
futebol, em Lisboa, 
não terão público a 
assistir, em agosto 

O lider do PSD, 
Rui Rio, teceu 
críticas ao trabalho 
realizado pela 
DGS 

dos Serviços Prisionais, o surto 
foi detetado depois de o homem 
ter sido submetido a avaliação 
médica antes de uma cirurgia, 
no Hospital de Penafiel. O homem 
infetado, que não saía da prisão 
desde maio - mas que, depois de 
fazer o teste, foi colocado numa 
ala com cerca de 100 reclusos -
, está agora isolado, mas será 
transferido para os serviços clí-
nicos do Estabelecimento Prisio-
nal do Porto. Outros reclusos e 
funcionários do Estabelecimen-
to Prisional de Vale do Sousa tam-
bém estão a ser testados. 

A ministra da Justiça, Francis-
ca Van Dunem, recorde-se, havia 
dito na semana passada que 42 
dos 49 estabelecimentos prisio-
nais estão preparados para reto-
mar as visitas a reclusos em "con-
dições de segurança sanitária". 

GRAÇA FREITAS DEFENDE-SE DE 
RUI RIO O líder do PSD, Rui Rio, 
admitiu ontem, numa visita à 
zona do aterro de Sobrado, em 
Valongo, que "a DGS não tem esta-
do completamente à altura do 
problema" no que respeita à covid-
19 em Portugal, referindo que 
"nunca houve uma linha de con-
duta, a começar pelo uso das más-
caras". Mas Graça Freitas, dire-

  

tora-geral da Saúde, fez questão 
de se defender na conferência de 
imprensa de atualização de núme-
ros alusivos ao novo coronavírus. 

"Sempre houve uma grande coe-
rência nas medidas preventivas 
da DGS. Desde o início da pande-
mia que fez o seu papel técnico-
normativo de acordo com o que 
era evidência científica à data. 
Recordo aqui que, desde o início, 
faziam parte quatro grandes medi-
das: o distanciamento físico, a 
higienização das mãos, a etique-
ta respiratória e aconselhámos 
sempre a limpeza de superficies", 
ressalvou Graça Freitas, subli-
nhando também, no que respei-
ta às máscaras, que passou a ser 
recomendada a "utilização com-
plementar". "Se não fossem estas 
medidas, não tínhamos tido uma 
evolução tão moderada como tive-
mos", atirou. 

António Lacerda Sales, porém, 
admitiu que "ainda estamos vul-
neráveis" relativamente à luta 
para ultrapassar a pandemia. 
"Será assim até que exista uma 
vacina ou imunidade de grupo", 
rematou. E o diretor-geral da 
Organização Mundial da Saúde, 
Tedros Ghebreyesus, foi mais lon-
ge, afirmando que "o pior ainda 
está por vir". Página 14
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CRISTINA RITA 
cristina.ritaonline.pt  

O Banco de Portugal já enviou 
um parecer à Comissão de Orça-
mento e Finanças sobre o proje-
to de lei do PAN para a criação 
de um período de nojo de cinco 
anos para os políticos poderem 
passar para a supervisão bancá-
ria. O texto tem duas páginas, faz 
a análise do direito europeu e ter-
mina com um aviso. "No quadro 
de tal margem nacional de dis-
posição normativa quanto ao refe-
rido modelo de designação do 
Governador e demais membros 
do Conselho de Administração 
do Banco de Portugal, afigura-se 
(...) pertinente alertar para a necrs-

sidade de ponderação acrescida  

em sede de procedimento legis-
lativo, de modo que as restrições 
legais que possam vir a ser con-
sagradas a este propósito não se 
revelem excessivas, pois, em tal 
caso, poder-se-ia reduzir signifi-
cativamente o universo de desi-
gnação para titulares de tão com-
plexas funções". 

Ou seja, o Banco de Portugal 
reconhece que há margem para 
fazer legislação sobre a designa-
ção de um governador do Banco 
de Portugal, mas é preciso cuida-
do com a aplicação de restrições, 
sob pena de não se encontrar, ten-
do em conta as novas regras, uma 
figura que esteja à altura de tais 
funções. 

No parecer, o Banco de Portu-
gal começa por explicar que "cada  

Estado-Membro é competente 
para definir o modelo de desi-
gnação do Governador, bem como 
o dos restantes membros dos 
órgãos dos bancos centrais nacio-
nais". Mas o direito europeu tem 
normas "tendo sempre em vista 
os princípios estruturantes da 
organização do Sistema Europeu 
de Bancos Centrais, os quais, 
naturalmente, devem sempre ser 
respeitados", alerta também a 
equipa ainda liderada por Car-
los Costa — que sairá no próximo 
dia 7 de julho, após dez anos de 
mandato. 

De realçar que Carlos Costa está 
a dias de deixar a pasta a Mário 
Centeno, ex-ministro das Finan-
ças, e que o processo legislativo 
levantou polémica por ser consi-

  

derado, designadamente pelo PS, 
como uma lei "com fotografia" e 
ad hominem, destinada a travar a 
ida de Centeno para a supervisão 
bancária. 

O processo ficou suspenso na 
especialidade, a aguardar um 
parecer do próprio Banco Cen-
tral Europeu. Porém, o CDS soli-
citou que a audição prévia de 
Mário Centeno no Parlamento 
(ao abrigo da sua designação pelo 
Governo) só se faça após a con-
clusão do processo legislativo no 
Parlamento. 

André Silva, porta-voz do PAN, 

André Silva diz ao i 
que parecer 

demonstra que 
projeto não é 

inconstitucional 

Comissão aprecia 
projeto da 

Iniciativa Liberal 
para suspender 

escolha de Centeno 

PAl-RICIA DE MELO MOFtETRA/AFP 

já reagiu ao parecer do Banco de 
Portugal. "O parecer do Banco de 
Portugal demonstra que, contra-
riamente ao que dizia o PS, não 
existia qualquer tipo de inconsti-
tucionalidade e que esta é uma 
lei geral e abstrata", afirma ao i o 
deputado que deu a cara pelo polé-
mico projeto. 

O Banco de Portugal escreve ain-
da no seu parecer que no "enqua-
dramento do Sistema Europeu de 
Bancos Centrais e do Mecanismo 
Único de Supervisão está apenas 
prevista" uma declaração de inte-
resses, "através da qual o titular 
do cargo em causa presta infor-
mação sobre a sua atividade pro-
fissional anterior, atividades pri-
vadas, mandatos oficiais e inte-
resses financeiros". Mais, a doutrina 
do Banco Central Europeu "não 
se tem debruçado sobre eventuais 
períodos de incompatibilidade 
(cooling-of) no quadro da desi-
gnação do Governador ou dos 
membros dos órgãos de decisão 
dos Bancos Centrais Nacionais". 

Entretanto, esta semana, no dia 
2 de julho, a Comissão de Orça-
mento e Finanças vai ainda apre-
ciar o projeto de resolução da Ini-
ciativa Liberal que propõe "a sus-
pensão da designação do novo 
Governador do Banco Portugal 
até à conclusão do processo legis-
lativo em curso na Assembleia da 
República". 

Projeto de lei do PAN quer travar ida de Mário Centeno para o órgão regulador 

Nova lei. Banco de 
Portugal alerta para 
"restrições excessivas" 

Parecer da supervisão sobre o novo projeto de lei do PAN acerca do período 
de nojo para governador pede "ponderação acrescida" a deputados. 
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Turismo 

ZOOM // 
TURISMO 
BRITÂNICO 
EM RISCO 

(B) 

Nota-se uma recuperação do turismo britânico 
no estrangeiro, mas Portugal ficou de fora. 
Face a uma possível quarentena, os britânicos estão 
a marcar as férias sobretudo em Espanha, Grécia e Itália. 

TEXTOS João Campos Rodrigues 
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Continuamos sem saber se Portugal entrará na lista de 
países cujos viajantes estão isentos de quarentena no Reino 
Unido. Há quebras nas reservas e quem ficou a ganhar 
foram outros mercados, como Espanha e Grécia. 

Portugal. 
Já se sentem 
os efeitos 
da incerteza 
no turismo 
britânico 

JOÃO CAMPOS RODRIGUES 
joao.rodrigues@ionline.pt 

O anúncio da lista de países que terão 
um "corredor de viagens" com o Reino 
Unido, ficando os viajantes isentos de 
quarentena obrigatória, a partir de 6 de 
julho, foi adiado até ao final da semana, 
mas o efeito da incerteza já se faz sen-
tir. As operadoras turísticas britânicas 
tiveram, este fim de semana, um boom 
nas reservas no estrangeiro, sobretudo 
para países que já se sabe que estarão 
na lista: Espanha teve um aumento de 
100% na procura por pacotes turísticos, 
a Grécia um aumento de 216%, Itália de 
170% e França de 167%. Portugal. após 
ser noticiado que poderia ficar de fora, 
sofreu uma quebra de 43%, nota Emma 
Coulthurst, analista do cite TravelSuper-
market, ao L "Sem dúvida, devido à incer-
teza em que lista Portugal poderá apa-
recer", acrescentou. 

"Normalmente, as reservas já estariam 
feitas. Mas os britânicos, naturalmente, 
estão dependentes das restrições que 
existem no país", explica ao i Elidérico 
Viegas, presidente da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA). "Estamos a falar 
de um mercado que representa quase 
50% dos passageiros no aeroporto de 
Faro, cerca de um terço das dormidas 
na região", salienta. "O Algarve, como 
um dos destinos tradicionais dos britâ-
nicos durante este período de férias, esta-
va a contar com os britânicos para esta 
retoma, depois de estarmos parados três 
meses sem receitas". 

Viegas fala numa "desilusão muito gran-
de", caso o Governo de Boris Johnson 
mantenha a quarentena obrigatória para 
quem regressa de Portugal. É fácil com-
preendê-lo: o próprio Governo português  

contesta os critérios britânicos, dado não 
ser claro que o Reino Unido esteja a lidar 
melhor com a covid-19, pelo contrário. 
Portugal tem sido descrito como um dos 
países europeus com a pandemia mais 
fora de controlo, mas os números pin-
tam uma imagem diferente. De facto, o 
número de novos casos registados por 
população é muito superior em Portu-
gal, contudo, cá estamos a detetar pra-
ticamente 100% das infeções, segundo 
as estimativas do Imperial College de 
Londres - no Reíno Unido serão apenas 
entre 13,6% e 17,5%. 

Aliás, o Governo de Boris Johnson pla-
neia reabrir o país já a 4 de julho, numa 
altura em que o Reino Unído está "no 
fio da navalha", avisou o cientista Jeremy 
Farrar, do Scientific Advisory Group for 
Emergencies, à BBC. 'Antecipo que vere-

 

"Estamos a falar de um 
mercado que representa 

cerca de 30% das 
dormidas na região", 

explica Elidérico Viegas 

Os surtos de covid-19 
em Lagos e Lisboa, 

acompanhados de perto 
pela imprensa britânica, 

não ajudaram 

mos um aumento nos novos casos ao 
longo das próximas semanas". O Exe-
cutivo escocês, liderado por Nicola Stur-
geon, por agora, mantém a pandemia 
praticamente controlada, e até já exi-
giu controlos aos viajantes vindos do 
resto do Reino Unido - algo recusado 
por Johnson. 

Entretanto, o Governo português dei-
xou bem claro o seu interesse em rece-
ber viajantes vindos do Reino Unido, ape-
sar das hesitações de Londres. A secre-
tária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila 
Madeira, ainda ontem assegurou aos jor-
nalistas que o Governo está disponível 
a fazer ajustes, de maneira a "garantir 
a segurança de qualquer cidadão que 
venha de outro país, porque são aqui 
bem acolhidos, tão bem como os portu-
gueses". Após uma visita ao Centro Hos-
pitalar e Universitário do Algarve, a pro-
pósito da aquisição de 30 novos ventila-
dores, Madeira pediu que a situação 
portuguesa, no que toca à covid-19, "seja 
vista como ela é, dinâmica". 

CUENTES "DESESPERADOS" PERGUNTAM 
POR PORTUGAL Apesar de já haver per-
das na procura dos turistas britânicos, 
há alguns sinais positivos. "Portugal é 
um destino muito, muito popular", dis-

  

se ao í Irine Hays, co-proprietária e dire-
tora da Hays Travel, que comprou a 
conhecida agência de viagens britânica 
Thomas Cook, após esta colapsar o ano 
passado. "Já temos imensas marcações 
e esperamos que as pessoas ainda con-
sigam ir. Temos muitas pessoas a per-
guntar por Portugal, estâo desespera-
das", garante Hays, que aguarda ansio-
samente por uma decisão de Londres. 
"Até lá, é muito difícil dar linhas orien-
tadoras claras aos nossos clientes, em 
termos de onde podem ir". 

A incerteza é mesmo o grande proble-
ma. "Quando for clarificado que os bri-
tânicos podem ir sem quarentena, tenho 
a certeza de que a procura por pacotes 
de férias no Algarve aumentará. Pode-
ria argumentar-se que Portugal conte-
ve melhor o vírus do que o Reino Uni-
do", afirmou Coulthurst. Contudo, não 
ajudaram os surtos de covid-19 em Lagos 
e Lisboa, observados com atenção pela 
imprensa britânica, ciente que muitos 
dos seus leitores costumam passar férias 
em Portugal. A situação em Lagos foi 
controlada, contudo, "o atual confina-
mento em Lisboa tem causado alguma 
hesitação para alguns veraneantes bri-
tânicos", reconhece a analista da Tra-
velSupermarket. 
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Os britânicos mostram 
algum receio com o surto 

411111:', em Lisboa; mas o grande 

Wili~l&-,114,41;^ :  problema é mesmo 
a incerteza quanto 

à quarentena 

COMPETIÇÃO POR MERCADOS No entan-
to, os surtos de covid-19, não são exclu-
sivos de Portugal. Aliás, ontem, o 
Governo britânico anunciou as suas 
primeiras medidas de confinamento 
local, podendo os bares e restauran-
tes de Leiscester ficar fechados até 
mais duas semanas que no resto do 
país — registaram-se mais de 866 casos 
na cidade, só nas segunda e na ter-
ceira semana de junho. 

Enquanto Portugal fica no limbo, quem 
ganha são os seus competidores no mer-
cado turístico. "Os nossos dados de pes-
quisa online mostram um aumento das 
reservas em países em que temos con-
fiança que serão feitos acordos para 
pontes aéreas. Espanha, Grécia e Tur-
quia têm sido populares até agora, este 
verão", disse ao i um porta-voz da agên-
cia de viagens britânica TUI. É que o 
Governo britânico parece pouco preo-
cupado com o rescaldo do brutal surto 
de covid-19 em Espanha, que chegou a 
ser dos países com mais mortes e rea-
briu há muito pouco tempo. Ou com a 
situação na Grécia, que fez menos de 
um terço dos testes per capita de Por-
tugal, e na Turquia, cujo Governo foi 
acusado de ocultar dados, logo no iní-
cio da pandemia. 
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MAGISTRADOS 
INCOMODADOS COM 
"BITAITES" DE COSTA 

SOBRE TANGOS 
"Um julgamento de um ex-ministro é encarado 

com esta leviandade?", questionam 
Primeiro-ministro disse no programa de Ricardo 

Araújo Pereira que, para o MP, "o crime verdadeiramente 
grave não foi o roubo, foi a recuperação das armas" 

"Duvido que algum magistrado queira entrar nesse nível", 
responde fonte da magistratura 

//  PÁG.  a 

TAP. Iniciativa Liberal acusa o Governo de obsessão 
ideológica de cariz socialista e compadrista 
O partido de João Cotrim Figueiredo está contra a injeção de 1200 milhões numa "companhia deficitária" e defende 
que esse dinheiro deve ser usado na redução de impostos e na resposta à crise económica profunda a PÁG. 32 
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Palavras de António Costa caíram ma junto de juízes e magistrados PATRiCJA DE ME.1.0 MOREIRA,AFP 

Costa sobre 
Tancos. 
Desta vez, 
a regra foi: 
à política o que 
é da justiça 

CARLOS DIODO SANTOS 
carlos.santos@ionline.pt 

O primeiro-ministro, António 
Costa, aproveitou a sua presen-
ça numa programa de humor 
para lançar uma farpa à acusa-
ção do caso Tancos, assim como 
à decisão do juiz Carlos Alexan-
dre de levar o seu ex-ministro 
da Defesa Nacional e os restan-
tes arguidos a julgamento. As 
palavras e o contexto em que 
foram proferidas caíram mal 
junto de juízes e magistrados 
do Ministério Público, sabe o i. 

"O julgamento tem sido públi-
co, e vai continuar a ser públi-
co, mas no local próprio, o tri-
bunal. Todos temos curiosida-
de, eu pelo menos tenho. Tenho 
de reconhecer que é um argu-
mento muito original: o crime 
verdadeiramente grave não foi 
o roubo das armas, o crime ver-
dadeiramente grave foi recupe-
rar as armas. E tal a originali-
dade da narrativa... Estou curio-
síssimo para ver esse julgamento. 
Felizmente vai chegar à praça 
pública", disse de forma iróni-
ca o primeiro-ministro. 

A resposta surgiu no último 
domingo, após o humorista Ricar-
do Araújo Pereira ter questiona-
do Costa sobre como é que se 
sentiu quando "a encenação do 
Azeredo Lopes foi premiada pela 
acusação do Ministério Público". 

Ao i, sob anonimato, fontes 
ligadas às magistraturas expli-
caram que os temos em que 
António Costa se pronunciou 
sobre o processo "não são for-
mas de se tratar as coisas". 

"Mandar bitaites em progra-
mas humorísticos? Um julga-
mento de um ex-ministro e isto 
é encarado com esta levianda-
de? Mas duvido que algum 
magistrado queira entrar nes-
se nível, o processo já tem ruí-
do suficiente", explicou uma 
dessas fontes, lembrando que 
o primeiro-ministro criticou 
que se fale e se julgue na pra-
ça pública, quando ele faz o mes-
mo: "Fez apreciações sobre o 
processo na praça pública". 

SINDICATOS NÃO COMENTAM O 
i tentou obter ontem urna rea-
ção da Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses (ASJP), assim 
como do Sindicato dos Magis-
trados do Ministério Público 
(SMMP), que preferiram não 
comentar as declarações de 
António Costa. 

Porque se investigou o acha-
mento das armas e se acusou 
o ex-ministro? Em primeiro 
lugar, a acusação prende-se com 
ofurto das armas de guerra dos 
paióis de Tancos, em junho de 
2017, sendo acusados João Pau-
lino e os elementos do grupo 
que este liderava (Valter Abreu, 
o militar Filipe Sousa, António 
Laranjinha, João Pais, Fernan-
do Santos, Pedro Marques, 
Gabriel Moreira, Hugo Santos 
e Jaime Oliveira). 

Mas neste processo investigou-
se também a forma como o mate-
rial apareceu, na sequência de 
uma operação ilegal da Polícia 
Judiciária Militar e da GNR, à 
revelia da investigação ao furto 
- que estava a cargo do MP e da  

Unidade de Combate ao Terro-
rismo da Polícia Judiciária civil. 
Nesse sentido, são acusados, 
além do diretor-geral da PJM, 
Luís Vieira, o major Vasco Bra-
zão (PJM), Lima Santos (chefe 
do Núcleo de Investigação Cri-
minal - NIC da GNR de Loulé), 
Bruno Ataíde e José Gonçalves 
(ambos também no MC de Lou-

 

"Mandar bitaites 
num programa 

humorístico?" Fonte 
da magistratura 

criticou "leviandade" 
do PM 

António Costa disse 
no programa de 

RAP que argumento 
da acusação 

é "muito original" 

lé), Pinto da Costa e Lage de Car-
valho (ambos do polo da PJM 
do Porto), José Costa (da equi-
pa de Vasco Brazão na PJM), 
Nuno Reboleira (perito da PJM), 
Luís Sequeira (chefe da SIIC do 
Comando Territorial de Faro), 
Taciano Correia (diretor de Inves-
tigação Criminal da GNR) e 
Amândio Marques (que o subs-
tituiu no cargo durante parte do 
período do achamento). 

"VISÃO PERVERSA E DOENTIA" 

Na última semana, o juiz Car-
los Alexandre decidiu que todos 
os arguidos devem ir a julga-
mento pelos crimes por que 
estão acusados e deixou claro 
o porquê de se considerar cri-
me a recuperação, explicando 
que fazer uma ação à revelia 
da PJ só poderia ser conside-
rado normal se se entender que 
"vale tudo num Estado de Direi-
to Democrático". 

Referindo que a ideia de recu-
perar o material prometendo 
aos responsáveis que escapa-
riam à justiça parece uma "visão 
um pouco perversa e até mes-
mo doentia", como escreve o 
CM, o juiz conclui que o pla-

  

no foi "querido e assumido" 
pelo ex-ministro, sem que o 
tivesse travado. 

Recorde-se que esta não é a 
primeira vez em que há nota 
pública de mal-estar por parte 
dos magistrados no processo 
que envolve Azeredo Lopes. No 
caso do assalto aos paióis de Tan-
cos, o diretor do Departamento 
Central de Investigação e Ação 
Penal havia dado ordens aos pro-
curadores que tinham a inves-
tigação em mãos, proibindo a 
inquirição por escrito do Presi-
dente da República e do primei-
ro-ministro. 

Nessa sequência foi proposta 
pela procuradora-geral da Repú-
blica, Lucília Gago, uma direti-
va que permitia que os superio-
res hierárquicos pudessem dar 
ordens aos magistrados do Minis-
tério Público nos processos-cri-
me, não sendo exigido o seu regis-
to escrito. Diretiva essa que vinha, 
na prática, tornar legal a ação 
do diretor do DCIAP, que não foi 
bem recebida pelos titulares do 
inquérito. Após o caso ser tor-
nado público, a diretiva foi sus-
pensa, até que o conselho con-
sultivo da PGR a analisasse. 

Primeiro-ministro referiu-se com ironia ao caso 
Tancos como uma "narrativa" em que "o crime 
verdadeiramente grave foi recuperar as armas". 
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MAGISTRADOS 
INCOMODADOS COM 
"BITAITES" DE COSTA 

SOBRE TANGOS 
"Um julgamento de um ex-ministro é encarado 

com esta leviandade?", questionam 
Primeiro-ministro disse no programa de Ricardo 

Araújo Pereira que, para o MP, "o crime verdadeiramente 
grave não foi o roubo, foi a recuperação das armas" 

"Duvido que algum magistrado queira entrar nesse nível", 
responde fonte da magistratura 

//  PÁG.  a 

TAP. Iniciativa Liberal acusa o Governo de obsessão 
ideológica de cariz socialista e compadrista 
O partido de João Cotrim Figueiredo está contra a injeção de 1200 milhões numa "companhia deficitária" e defende 
que esse dinheiro deve ser usado na redução de impostos e na resposta à crise económica profunda a PÁG. 32 
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Postos de 
combustíveis. 
Cumprimento 
da lei está 
a levar a forte 
contestação 

Já há protestos em bombas de gasolina 
que só podem vender combustível a partir 
das 20 horas. Clientes furiosos com novas 
regras destes espaços que têm funcionado 
como lojas de conveniência. 

• 
• 
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SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pintotàjonline.pt  

Os postos de combustíveis na 
região da Área Metropolitana 
de Lisboa (AML) contam com 
novas regras. Desde sábado que, 
a partir das 20h, apenas podem 
vender gasolina e gasóleo. Já as 
bebidas alcoólicas estão com-
pletamente interditas. Mas ape-
sar de estarem a cumprir a lei, 
como admite ao i, João Teixei-
ra - sócio da área de contencio-
so da Antas da Cunha ECIJA -
estas alterações estão a provo-
car forte contestação. 

O i sabe que tem havido recla-
mações junto dos postos de com-
bustíveis porque é recusada a 
venda de uma simples garrafa 
de água, café ou maço de taba-
co. Ontem a polícia foi mesmo 
chamada a um posto da grande 
Lisboa porque os populares não 
aceitavam a recusa dos funcio-
nários em venderem tabaco. Mas 
há situações ainda mais compli-
cadas, como relatam ao i funcio-
nários dc gasolineiras. "Já pas-
sámos por situações muito desa-

  

gradáveis. Desde mães a tentarem 
comprar fraldas até pessoas que 
ficaram sem bateria e não pude-
rem comprar os cabos para porem 
o carro a funcionar". 

Também os taxistas que tra-
balham à noite não estão con-
tentes com estas limitações. 
Habituados a beberem um café, 
uma água ou a comprarem taba-
co para enganarem o sono, ago-
ra não o podem fazer. "Isto é 
uma estupidez sem limites", 
comenta um dos taxistas. Nas 
diferentes bombas de abasteci-
mento são várias as queixas e 
azedumes dos clientes que batem 
com o nariz na porta. "Nem óleo 
para o carro se pode comprar". 

No entanto, alguns trabalha-
dores destes espaços admitem 
ao i que desde sábado passou a 
existir maior tranquilidade. "Des-
de o estado de emergência que 
muitos se habituaram a vir para 
as bombas de gasolina beber 
café e depois ficavam a falar 
horas infinitas lá fora. Agora 
acabou tudo porque quem vem 
para aqui é mesmo porque pre-
cisa de abastecer". 

Recorde-se que o Governo e 
algumas câmaras já tinham 
proibido a venda de álcool nes-
tes estabelecimentos a partir 
das 20 horas devido aos muitos 
ajuntamentos que surgiam nes-
ses locais. Muitas "festas do 
botellón" ganharam dimensões 
preocupantes depois de terem 
sido partilhadas nas rudes sociais. 
Dezenas de pessoas concentra-
vam-se nos postos de combus-
tível a beber as famosas litro-
sas de cerveja sem quaisquer 
cuidados sanitários. Muitos dos 
jovens estavam sem máscara e 
não respeitavam as regras de 
distância aconselhadas pela 
Direção Geral de Saúde. 

CUMPRIR A LEI Contactado pelo 
i, a Associação Portuguesa de 
Empresas Petrolíferas (Apetro) 
diz apenas que as gasolineiras 
estão a cumprir a lei e que estas 
restrições pretendem evitar 
ajuntamentos como se assistiu 
nestes espaços durante várias 
semanas na zona da Grande 
Lisboa. Face a esse cenário, a 
associação lembra que para já  

"é necessário mudar de hábi-
tos", já que nos últimos anos 
muitos dos postos de combus-
tíveis têm funcionado como 
lojas de conveniência. 

CERCO APERTADO Estas são algu-
mas das muitas regras de res-
trição que foram ou vão ser 
impostas na Área Metropolita-
na de Lisboa. As multas são pesa-
das para quem não respeitar: 
vão dos 100 a 500 euros e sobem 

"Desde o estado 
de emergência 
que muitos se 

habituaram a vir 
para aqui beber" 

"Isto é uma 
estupidez sem 

limites", disse taxista 
depois de pedido ter 

sido recusado 

para os mil a 5 mil euros se se 
tratar de uma empresa. 

O que muda? Na AML, o aces-
so, circulação ou permanência 
de pessoas em espaços frequen-
tados pelo público, bem como 
as concentrações de pessoas na 
via pública, encontram-se limi-
tados a dez ou cinco pessoas, 
salvo se pertencerem ao mes-
mo agregado familiar. 

Todos os estabelecimentos de 
comércio a retalho e de presta-
ção de serviços, bem como os 
que se encontrem em centros 
comerciais, têm de encerrar às 
20h00, à exceção dos estabele-
cimentos de restauração exclu-
sivamente para efeitos de ser-
viço de refeições. 

Já os estabelecimentos de res-
tauração e similares mantém o 
horário das 23h, mas tal como o 
i avançou na segunda-feira, é aqui 
que surgem as maiores dúvidas. 
Os restaurantes que tenham licen-
ça depois das 23 horas podem 
continuar a funcionar desde que 
os clientes tenham entrado no 
espaço até essa hora. Este é o 
entendimento da AHRESP, ao 
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admitir que se tem assistido a 
"grandes confusões" nas últimas 
semanas, com a PSP a obrigar os 
proprietários a fecharem os seus 
estabelecimentos, independen-
temente da hora da sua licença. 
"O que está em causa é a entra-
da e a partir das 23 horas não 
podem entrar mais clientes, mas 
aqueles que estão lá dentro podem 
acabar as refeições sem limite de 
hora, ou seja, até à hora que o 
estabelecimento tem para se man-
ter em atividade", diz Ana Jacin-
to, secretária-geral da associação. 

O Governo já acenou com um 
reforço da atividade operacio-
nal das forças e serviços de 
segurança e dos serviços de 
socorro a operar nesta área e 
que poderá ser assegurado por 
operacionais de outras áreas 
geográficas, em articulação 
com a estrutura municipal de 
proteção civil. A PSP e GNR a 
par da sua ação de fiscalização 
e pedagógica podem autuar em 
caso de necessidade, nomea-
damente quem organize e par-
ticipe em ajuntamentos que 
não sejam permitidos. 

Para evitar ajuntamentos, 
a partir das 20h, os postos 
de combustível na zona da 

Grande Lisboa só podem 
vender gasolina e gasóleo 
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SOBRE TANGOS 
"Um julgamento de um ex-ministro é encarado 

com esta leviandade?", questionam 
Primeiro-ministro disse no programa de Ricardo 

Araújo Pereira que, para o MP, "o crime verdadeiramente 
grave não foi o roubo, foi a recuperação das armas" 

"Duvido que algum magistrado queira entrar nesse nível", 
responde fonte da magistratura 
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CIP diz que 
existem 
"lacunas" no 
Orçamento 
Suplementar 

Presidente da CIP 
destaca posição frágil 
dos empresários. 

A Confederação Empresarial de 
Portugal (CIP) considera que exis-
tem "lacunas" no Orçamento 
Suplementar como o não prolon-
gamento dos diferimentos par-
ciais do pagamento dos impos-
tos e contribuições sociais e pede, 
por isso, o prolongamento da fie-
xibilização dos impostos. O aler-
ta foi dado pelo presidente da 
Cl?, António Saraiva, que relem-
bra ainda a posição frágil em que 
os empresários se encontram 
neste momento e que estes depen-
dem das ajudas do Governo. 

O responsável, que falava na 
conferência "Sinais Vitais — Ace-
leração Rumo ao Futuro", no ISC-
TE. defendeu ainda que, à exce-
ção do layoff simplificado, as medi-
das do Governo de apoio às 
empresas face aos prejuízos da 
pandemia de covid-19 "ou aumen-
tam o endividamento ou acarre-
tam encargos pesados" num futu-
ro próximo. "O endividamento 
colocará as empresas numa posi-
ção mais fragilizada", alertou 
António Saraiva. 

A CIP propôs ao Governo a cria-
ção de garantias de Estado em 
incentivo não reembolsável, refor-
ço do capital de risco, amplifica-
ção dos incentivos fiscais à capi-
talização, pagamentos a pronto 
por parte do Estado nos seguros 
de crédito e ainda apoio do Gover-
no "em larga escala" aos traba-
lhadores com o objetivo de pode-
rem aumentar as suas compe-
tências e serem mais competitivos. 
"É preciso agora evoluir rapida-
mente para um verdadeiro pro-
grama de recuperação, mais ambi-
cioso". disse ainda o responsável. 

No que diz respeito à resposta 
da Comissão Europeia ao que 
considerou ser a "maior queda 
da atividade económica", Antó-
nio Saraiva diz ser dc "dimensão 
apreciável". Para o presidente da 
CIP, Portugal tem agora a opor-
tunidade de recorrer a um mon-
tante "muito considerável" e que, 
dessa forma, terá tempo de repen-
sar o programa nacional de inves-
timentos. Página 26
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Ministro garante que é impossível 
reforçar comboios na AML 
Em cima da mesa está 
a hipótese de alterar 
horários, mas para isso 
é necessário coordenar 
com outros destinos. 

Para o Governo, não há dúvidas: 
a CP não tem capacidade para 
aumentar o número de comboios 
em circulação na Área Metropo-
litana de Lisboa (AML). A garan-
tia foi dada pelo ministro das 
Infraestruturas, que explica a 
razão: desde o início do descon-
finamento, a 4 de maio, a CP tem 
100% da oferta disponível. 

"Não há mais comboios para 
acrescentar, estão todos a circu-
lar, e, depois, há limitações de 
capacidade da infraestrutura que 
só poderá ser alterada quando 
se fizerem investimentos de fun-
do, nomeadamente na Linha de 
Sintra", revelou Pedro Nuno San-
tos, adiantando, no entanto, que 
está em estudo a possibilidade 
de alterações de horários. 

Neste âmbito, a CP e a IP estão 
a estudar a possibilidade de, com 
alterações dc horários, "reforçar 
marginalmente a capacidade" 
dos comboios na AML, trabalho 
de cujo resultado não se conse-
gue ter ainda uma perceção. 
"Qualquer alteração de horários 
vai implicar alteração de horá-
rios em todo o país. Por isso, tere-
mos de fazer esse trabalho, que 
durará alguns meses, mas não 
quero criar grandes expetativas, 
porque os ganhos, se forem pos-
síveis — ainda não sabemos se 
são—, serão sempre marginais",  

explicando que a intervenção 
prioritária é na Linha de Sintra, 
onde se regista maior procura 
nas horas de ponta. 

Segundo o ministro das Infraes-
truturas, o estudo vai demorar 
"cerca de três meses", preven-
do-se que esteja concluído em 
setembro, "mas apenas para saber 
oque é possível fazer em termos 
de reforço da capacidade, com a 
alteração de horários". Só depois 
poderão surgir decisões para que 
"os horários da Linha de Sintra 
sejam compatibilizados com os 
horários dos comboios que vão 
para o Algarve, dos comboios que 
vêm da Linha do Norte para a 
Linha de Cintura, com os com-
boios da Fertagus, com os com-
boios de transporte de mercado-
rias. Portanto, todos os horários 
acabarão por ser afetados". 

Questionado sobre a sensibili-
zação dos passageiros para evi-

 

"Não temos 
alternativas fortes 

ao comboio", 
admitiu Pedro 
Nuno Santos 

CP diz que horas 
de ponta ocorrem 

entre as 6h e as 
9h30 e entre as 
16h30 e as 20h 

tarem horas de maior procura, 
o ministro recusou essa ideia, 
defendendo que "as pe~s depen-
dem do comboio para chegar ao 
local de trabalho" e "não há gran-
des alternativas" a esse meio de 
transporte. E, apesar de o auto-
carro não ser alternativa, em ter-
mos de capacidade de transpor-
te e de rapidez, defende que "se 
os privados que gerem frotas de 
autocarros puderem aumentar 
a sua frota, isso, marginalmen-
te, obviamente ajudará à mobi-
lidade", afirmou. 

Já em relação ao ajuste de 
horários dos trabalhadores, 
inclusive nos serviços e nas 
empresas do Estado, para evi-
tar a procura concentrada nas 
horas de ponta, o ministro reco-
nheceu que ajudaria a espa-
lhar a procura por mais horá-
rios nos transportes públicos, 
adiantando que "é todo um tra-
balho que, provavelmente, o 
país e os grandes centros urba-
nos e a sociedade portuguesa 
terão um dia de discutir". E 
acrescentou: "Provavelmente, 
é uma das formas mais efica-
zes de conseguirmos diminuir 
a pressão sobre as horas de pon-
ta", sustentou o governante. 

Na semana passada, dos 730 
comboios que circularam na 
Linha de Sintra, dez aproxima-
ram-se dos dois terços da lota-
ção e houve um que ultrapas-
sou essa lotação máxima, segun-
do dados da CP, que considera 
como horas de ponta os perío-
dos entre as 06h e as 09h30 e 
entre as 16h30 e as 20h. 

cl? 
r► 

• 
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CP está a usar "100% da sua capacidade", afirmou ministro 
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TRUMP CONVIDA VENTURA 
PARA CONVENÇAO DO PARTIDO 

REPUBLICANO NA FLORIDA 
Líder do Chega comunicou à direção do partido, em Beja, 

que vai  aos  EUA com Diogo Pacheco de Amorim  e  Jorge Pereira 
//PÁG.  32 

. j. 

150 C // Terça-leira, 30 junho 2320 // Ano 11 // Diário // Número 3241 // Diretor. Mário Ramires // Dir. exec.: Vítor Rainha // Dir. exec. acritrkx José Cabrita Saraiva// Sutdir, exec, : Marta F. Reis // Dir.  de arte: Francisco Alves 

MAGISTRADOS 
INCOMODADOS COM 
"BITAITES" DE COSTA 

SOBRE TANGOS 
"Um julgamento de um ex-ministro é encarado 

com esta leviandade?", questionam 
Primeiro-ministro disse no programa de Ricardo 

Araújo Pereira que, para o MP, "o crime verdadeiramente 
grave não foi o roubo, foi a recuperação das armas" 

"Duvido que algum magistrado queira entrar nesse nível", 
responde fonte da magistratura 

//  PÁG.  a 

TAP. Iniciativa Liberal acusa o Governo de obsessão 
ideológica de cariz socialista e compadrista 
O partido de João Cotrim Figueiredo está contra a injeção de 1200 milhões numa "companhia deficitária" e defende 
que esse dinheiro deve ser usado na redução de impostos e na resposta à crise económica profunda a PÁG. 32 

PSD 
prepara-se 
para cortar 
salários após 
auditoria 

   

Pedro Nuno 
Santos diz que 
não há mais 
comboios para 
Linha de Sintra 

Motins 
em bombas 
de gasolina por 
não venderem 
tabaco e água 

Turismo britânico 
em risco. 
Algarve prepara-se 
para o pior 
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Trabalhadores da 
STCP em greve hoje 

PORTUGAL Os trabalhadores da 
Sociedade de Transportes Cole-
tivos do Porto (STCP) vão estar 
hoje em greve. O objetivo, dizem, 
é reivindicar melhores condições 
laborais. Nesse sentido, a empre-
sa já alertou para eventuais per-
turbações no serviço até às 02h00 
de 1 de julho. Os trabalhadores 
dizem-se "cansados de promes-
sas e indignados com a falta de 
reconhecimento por parte das 
várias tutelas da empresa". 
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Bloco de Esquerda 

Fim do layoff 
nos transportes 

públicos 
MAIS TRANSPORTES 
A coordenadora do BE 
considerou ontem que 
"estigmatizar algumas 
freguesias" em relação à 
pandemia não resolve o 
problema e apresentou 
propostas "para 
aumentar a oferta de 
transportes públicos 
coletivos" e proteger a 
saúde das populações. 
Catarina Martins, em 
conferência de imprensa, 
detalhou dois projetos 
de resolução dos 
bloquistas - que 
agendaram para esta 
semana uma 
interpelação ao Governo 
sobre "a resposta à 
covid-19 na Grande 
Lisboa, nos transportes e 
na habitação" -, 
explicando que são 
"propostas imediatas 
para aumentar o 
transporte" porque "é 
preciso agir 
rapidamente". 

SOLUÇÕES 
Uma das propostas do 
BE é, nos transportes 
rodoviários, "acabar 
imediatamente com o 
layoff para que toda a 
capacidade esteja ao 
serviço da população, 
até porque as autarquias 
já estão a compensar as 
empresas privadas da 
perda que tenham na 
venda direta de 
bilhetes". 
Já na Unha de Sintra, 
"como aumentar 
comboios não é 
aparentemente possível 
no curto prazo", Catarina 
Martins propõe 
"desdobrar com 
transporte rodoviário" 
para garantir condições 
de segurança e evitar 
comboios sobrelotados 
onde o distanciamento 
entre passageiros é 
impossível. 
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Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 29 de junho, com variação face ao dia anterior 
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Graça Freitas diz que 
surtos nos lares surgem 
devido aos funcionários 
Diretora-geral da Saúde admite que essas instituições continuam a ser "uma 
grande preocupação". São cerca de 700 os profissionais que estão infetados 

Hermana Cruz 
hennana.cruz@jn.pt 

BOLETIM Não são as visitas 
mas os próprios funcioná-
rios que introduzem o vírus 
nos lares de terceira idade. 
Quem o diz é a diretora-ge-
ral da Saúde, adiantando 
que estão a ser atualizadas 
as orientações e pedindo aos 
profissionais para cumpri-
rem as normas. São 707 os 
que estão doentes, além de 
1528 utentes. "Os lares con-
tinuam a ser uma grande 
preocupação", admite, por 
isso, Graça Freitas. 

Segundo o secretário de 
Estado da Saúde, são 213 as 
unidades com situações de 
covid-19, o que corresponde 
a 8,4% do universo das es-
truturas residenciais para 
idosos. Nessas, há 1528 
utentes doentes (menos 58 
do que anteontem), num 
total de 11 3 85 utentes, dos 
quais 145 estão internados e 
303 aguardam resultados. 

"Estão a ser adaptadas e 
atualizadas as orientações e 
os normativos para aumen-
tar a eficácia", revelou Gra-
ça Freitas, apelando aos pro-
fissionais para "cumprirem  

as normas". É que, segundo 
a diretora-geral da Saúde, 
"os surtos nos lares não são 
as visitas" que os provocam. 
"São os profissionais que in-
troduzem o vírus", disse. 

CASOS NA GRANDE LISBOA 

Ainda ontem, o coordena-
dor do gabinete supressão 
de covid-19 em Lisboa e Vale 
do Tejo (LVT), Rui Portugal, 
revelou um novo surto num 
lar em São Domingos de Ra-
na (Cascais), onde se regis-
ta um óbito e 41 dos 46 
utentes estão infetados, 

Segundo Rui Portugal, na 
Grande Lisboa verifica-se 
ainda um surto num lar em 
Sintra, com 16 casos positi-
vos e outro no Barreiro, 
onde há 19 pessoas doentes. 

No que diz respeito ao 
surto no lar de Reguengos 
de Monsaraz (Évora), on-
tem, subiu para quatro o nú-
mero de vítimas mortais, 
com o falecimento de uma 
mulher de 91 anos. A idosa, 
testada positiva à covid-19, 
morreu, de manhã, no Hos-
pital do Espírito Santo de 
Évora (HESE), onde se en-
contrava internada. 

Trata-se da segunda víti-

  

ma mortal registada entre 
utentes internados, depois 
de os dois primeiros óbitos 
terem ocorrido entre os que 
permaneciam no lar da Fun-
dação Maria Inácia Vogado 
Perdigão Silva (FMIVPS), 
onde existem 134 casos ati-
vos (71 utentes e 22 funcio-
nários). Há ainda 41 casos 
ativos na comunidade. 

DGS NÃO ESTÁ "À ALTURA" 

A situação da pandemia no 
país, que ainda ontem regis-
tou mais 266 novos infeta-
dos, levou o líder do PSD a 
acusar a Direção-Geral da 
Saúde (DGS) de não estar "à 
altura do problema". 

"Na parte técnica, a Dire-
ção-Geral da Saúde não tem 
estado à altura do problema. 
Parece-me evidente. Foram 
ditas determinadas coisas e 
passado algum tempo foi 
dito o seu contrário e depois 
baralhado", ataca Rui Rio. 

Na conferência de Im-
prensa de apresentação do 
boletim da DGS, Graça Frei-
tas reagiu, embora nunca se 
referindo diretamente ao li-
der do PSD, ao garantir a 
"coerência das medidas de 
saúde pública".. 

OUTROS CASOS 

13 bombeiros doentes 
Treze elementos dos Bom-
beiros Voluntários de Que-
luz testaram positivo à co-
vid-19. "Durante o final da 
semana passada, houve 
dois colaboradores da 
equipa de emergência pré-
-hospitalar que manifesta-
ram sintomatologia com-
patível com a doença", re-
velou o comandante Hugo 
Neves, acrescentando que, 
no sábado passado, foram 
identificados mais oito ca-
sos, após testagem. Os 120 
operacionais da corpora-
ção já foram testados. 

Sem "sobrelotação" 
O ministro das Infraestru-
turas alega que os com-
boios de Lisboa não estão 
"sobrelotados". "O núme-
ro de lotação está muito 
abaixo do 1/3", assegura 
Pedro Nuno Santos, garan-
tindo que a CP não tem ca-
pacidade para aumentar o 
número de comboios em 
circulação. Já o secretário 
de Estado da Saúde, Antó-
nio Lacerda Sales, garante 
que os transportes públi-
cos, em Lisboa, têm tido 
uma média diária de 40% a 
45% de ocupação. 

Soo mil mortos 
A pandemia de covid-19 já 
matou 502 599 pessoas e 
infetou mais de 10 mi-
lhões em todo o Mundo 
desde dezembro, segundo 
um balanço da agência 
AFP, baseado em dados 
oficiais. Estes casos foram 
oficialmente diagnostica-
dos em 196 países e terri-
tórios. Pelo menos cinco 
milhões são agora conside-
rados curados. 
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Luso-espanhola Maria Asensio, si anos, está há 24 a trabalha 

"Traoal g a s 
goro se a agenc a 

c_c forma mais 
inteligente" 

Maria Asensio  é uma teletrabalhadora 
feliz na Função Pública, mas admite que 

nem todos possam aderir ao regime 

• 

Há 24 anos trocou Espa-
nha por Portugal, onde sem-
pre esteve empregada em 
organismos da Administra-
ção Pública (AP). Atualmen-
te, é investigadora principal 
da Direção-Geral da Admi-
nistração e do Emprego Pú-
blico e uma das quatro fun-

  

cionárias a trabalhar à dis-
tância. Está nessa condição 
desde setembro de 2018, de-
vido a um problema de saú-
de. Teve de "aprender tudo 
de novo, a criar disciplina e 
rotinas e também a saber se-
parar a vida profissional da 
vida familiar, porque um 

iíl 

J)) 

odutividade 
existência de deslo-
ções 

 
permite ganhos 

e tempo e de produti-
'dade, redução de cus-
s e melhoria da quali-
de de vida. 

elações 
riquecimento das re-

ções familiares favore-
do pela maior qualida-
de tempo e disponi-
dade pessoal e pela 

almia dos ritmos ace-
rados. 

trabalho 
ificuldades em gerir 
mpo de trabalho e 
mpo pessoal poten-
am o risco de se traba-

 

mais horas, de haver 
aior desgaste e tensão. 

olamento 
enos interações so-

ciais, perda da riqueza 
das dinâmicas de traba-
lho em equipa, deficiên-
cia na comunicação com 
os colegas e as chefias. 

Teletrabalho 
na Função 
Pública só 
com mais 
compensações 
Sindicatos exigem aumentos salariais ou progressões na 
carreira. Governo e parceiros sociais começam a negociar 
hoje as alterações a esta modalidade de trabalho 

João Queiroz 
sociedade@jn.pt 

PROPOSTAS  Está marcada para hoje a pri-
meira de três reuniões em que vão ser ne-
gociadas as alterações à regulamentação 
do teletrabalho na Administração Públi-
ca (AP). O Governo defende que "há mar-
gem para densificar o que for preciso na 
lei", para que o recurso a este regime 
"possa acontecer de forma mais genera-
lizada". Os sindicatos estão dispostos a 
ouvir as propostas, mas defendem que o 
novo enquadramento legal terá forçosa-
mente de passar por compensações sala-
riais ou até por vantagens de progressão 
na carreira. 

O Ministério da Modernização do Esta-
do e da Administração Pública diz que 
colocar, durante o confinamento, "cer-
ca de 68 mil trabalhadores públicos em 
teletrabalho não pôs em causa a presta-
ção de serviços nem a prossecução do in-
teresse público". Tendo em conta a ex-
periência, a expectativa é iniciar "uma 
discussão sobre a sua implementação e 
eventual necessidade de concretização 
do respetivo regime, no sentido de acau-
telar a privacidade dos trabalhadores, os 
horários de trabalho, a proteção do direi-
to a desligar e o cumprimento de objeti-
vos, entre outras matérias". 

Os parceiros sociais concordam, mas 
consideram necessário ir mais além, até 
porque o trabalho à distância implica 
"custos acrescidos para os trabalhado-
res", em energia, água e outros consu-
míveis. "Tem, portanto, que haver con-
trapartidas, que não podem ser apenas 
as poupanças em transporte e refeições. 
Tem de haver compensações, sejam elas 
de natureza salarial ou em termos de 
progressão na carreira que, em vez de 
mudar de dez em dez anos, poderia ser  

de cinco em cinco", afirma José Abraão, 
secretário-geral da Federação de Sindi-
catos da Administração Pública, que de-
fende que outro aspeto a ser salvaguar-
dado é que "os meios informáticos e tec-
nológicos necessários sejam fornecidos 
pelo empregador" 

META "AMBICIOSA E EXCESSIVA" 

O Governo traçou como meta ter, até ao 
final da legislatura, pelo menos 25% dos 
trabalhadores da AP em teletrabalho do 
universo dos que podem exercer funções 
nesta modalidade - serão, sobretudo, téc-
nicos superiores e alguns assistentes téc-
nicos. Para Helena Femandes, presiden-
te do Sindicato dos Quadros Técnicos do 
Estado, a fasquia até podia ser mais ele-
vada, porque "ainda hoje há serviços 
completos a trabalhar à distância". já para 
José Abraão, é um objetivo "demasiado 
ambicioso", ainda que seja necessário sa-
ber "em que áreas, setores e carreiras" se 
pretende aplicar. "É um número excessi-
vo e desadequado", corrobora Sebastião 
Santana, líder da Frente Comum. 

O ex-secretário-geral da CGTP Manuel 
Carvalho da Silva, que participou na re-
flexão do grupo parlamentar do PS sobre 
esta matéria, considera "muito perigoso 
atirar este número sem estudos mais 
consistentes". "Admito que possa haver 
uma parte da AP que possa ter vantagens, 
mas avançar com uma percentagem, 
sem estudos mais sólidos, é precipitado. 
Mas também admito que a tendência 
seja para que uma parte grande do tele-
trabalho seja parcelar, ou seja, haver dias 
em ausência e dias em presença no lo-
cal", diz o investigador envolvido nos 
dois estudos sobre teletrabalho no confi-
namento do Laboratório Colaborativo 
para o Trabalho, Emprego e Proteção So-
cial (Golabor).e. 
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"É -oreciso 
legislar com 
Orecaução" 

3' 

 

Manuel Carvalho da Silva 
Investigador e prof. universitário 

•• M,k 
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O que nos dizem os dois 
estudos sobre o teletraba-
lho no confinamento do 
Colabor? 
Uma das coisas que nos 
mostram é que uma parte 
significativa dos que estão 
em teletrabalho coloca re-
servas à sua utilização e, no 
segundo estudo, que distan-
ciou um mês e meio do pri-
meiro, essa percentagem já 
estava a subir. São sinais que 
vêm da invasão do espaço 
doméstico, do problema dos 
tempos de prestação de tra-
balho, da sociabilidade e da 
socialização, da gestão das 
equipas à distância. 

m Portugal na Função Pública e é professora associada do ISCTE 

dos perigos do teletrabalho 
é que essa conciliação se tor-
na difícil e o conflito profis-
sional fica em casa". 

Foi-lhe disponibilizado 
um portátil, mas teve de 
usar o seu, mais leve, como 
os médicos aconselhavam, 
ainda que incompatível 
com o software do sistema 
biométrico. Ou seja, Maria 
deixou de marcar o ponto: 
"Não tinham um computa-
dor, como eu necessitava -
estamos na Função Pública, 
temos de aceitar as condi-
ções e as limitações. Por 
isso, permitiram que dei-
xasse de estar sujeita a esse 
controlo, que era algo que 
me deixava sempre tão 
enervada". 

Teve de assumir as despe-
sas da eletricidade, da água 
e do serviço de Internet. E 
teve de encarar outra nova 
realidade: o isolamento e o 
afastamento dos colegas. "É 
verdade, não falo com to-
dos, não há o mesmo con-
tacto. É normal". 

Maria perdeu, mas tam-
bém sente que ganhou em 
produtividade: "Acaba-se 
por dar prioridade de forma 
muito mais clara aos objeti-
vos a atingir, deixa-se de ter 
tantas interrupções. Traba-
lha-se e gere-se a agenda de 
forma mais inteligente. E, 
por isso, sinto que fiquei 
mais focada, com mais tem-
po para trabalhar e, por isso, 
mais produtiva." 

DESAFIOS DA PANDEMIA 
Durante o confinamento, 
foi difícil gerir as "duas vi-
das", ter de lidar com duas 
filhas adolescentes para 
quem "não foi nada fácil" 
aceitar as regras do estado 
de emergência. Os 15 dias 
em que elas estavam com o 
pai, Maria "passava-os a tra-
balhar, trabalhava muito 
mais horas", mas também 
descansou mais, porque não 
saía de casa, em Algés. 

A experiência da Função 
Pública que esteve em tele-
trabalho "provou que a mo-

  

dalidade funciona", mas é 
preciso pensar que não pode 
ser extensível a todos: "Há 
uma AP muito desigual, 
nem todos os trabalhadores 
têm o mesmo perfil, as mes-
mas condições. Não se pode 
comparar a vida da Maria, 
que trabalha na área de in-
vestigação, tem um salário 
razoável, com a do assisten-
te operacional, para quem é 
importante sair de casa para 
trabalhar. Para muitas mu-
lheres, não é um sacrifício, 
mas um escape de um quo-
tidiano doméstico pesado." 

Esta também foi "uma boa 
oportunidade de aprendiza-
gem para os dirigentes" e 
que até pode vir a favorecer 
a necessária mudança de 
cultura organizacional para 
que esta forma de trabalho 
seja mais efetiva no futuro: 
"Há organismos que não 
são, de todo, facilitadores do 
teletrabalho. Era pelo me-
nos essa a posição antes da 
covid-19, admito que agora 
possa ter mudado ". •  

A regulação e a regula-
mentação são, portanto, 
indispensáveis... 
É preciso legislar com muita 
ponderação, olhando o que 
vem de trás, os impactos des-
ta experimentação forçada e 
o contexto para a frente. O 
teletrabalho vai ser aplicado 
num quadro de imenso de-
semprego que vai permitir 
fazer chantagem, porque ha-
verá sempre um exército dis-
ponível para substituir 
quem possa reivindicar. 

O teletrabalho veio para 
ficar? 
Tudo indica que haverá mui-
to mais do que tínhamos an-
tes da pandemia, associado 
ao incremento da digitaliza-
ção e da automação, debaixo 
de falsos determinismos tec-
nológicos e com as platafor-
mas digitais e outras a tentar 
camuflar dependências hie-
rárquicas e funcionais geran-
do a ilusão de se estar peran-
te uma proliferação de ativi-
dades ocasionais substituti-
vas do emprego. *IA 
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A SABER 

O que 
é a A3ES 
A Agência de Ava-
liação e Acredita-
ção do Ensino Su-
perior (A3ES) tem 
como função ava-
liar a acreditar as 
instituições de En-
sino Superior e os 
seus ciclos de estu-
dos. Presidida por 
Alberto Amaral, 
antigo reitor da 
Universidade do 
Porto, é indepen-
dente quer do Go-
verno, quer das 
instituições. 

Ciclos 
de seis anos 
Foi estabelecido um 
sistema periódico 
de avaliação de seis 
anos, sendo os pri-
meiros cinco para 
avaliar e acreditar 
ciclos de estudo, es-
tando o sexto reser-
vado à avaliação ins-
titucional. 

Os primeiros 
resultados 
No final do lf Ciclo 
(2011/12 e 2016/ 
/2017), tinham sido 
fechados 971 ciclos 
de estudo e encerra-
das 22 instituições. 

o ____ O 

17 18 

2017/18 2018/19 2019/20 

Renovação da acreditação de ciclos 
de estudo em funcionamento 
— Acreditado -- Acreditado c/ condições 

— Não acreditado/descontinuado 

261 254 Total 

em curso 413D 
191 

146 137 

97 
35 

em curso • 

2017/18 2018/19 2019/20 

Acreditação prévia de novos ciclos 
de estudo 
— Acreditado Acreditado c/ condições 
— Não acreditado 

Doutorados no politécnico 
Total 

88 2011 ‹EZ9 2799 

105 
2016 

4783 

55 

22 

2075 (74,1%) 
Docentes a tempo integral 

3734 (78,1%) 
Docentes a tempo integral 

FONTE: AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITADA° DO ENSINO SUPERIOR INFOGRAFIA ,IN 

Total de doutorados 
2011 2016 

15 435 19 352 

12 511 (81,1%) 15 545 (80,3%) 
Docentes a tempo integral Docentes a tempo integral 

Doutorados na universidade 
2011 

12 566 

10 418 (82,9%) 11 811 (81,1%) 
Docentes a tempo integral Docentes a tempo integral 

2016 

14 569 

Fecham mais cursos 
superiores do que 
os que abrem 
Avaliação do Ensino Superior 

Pandemia poderá 
agravar cenário 
dado o peso (15%) 
dos estudantes 
internacionais 

Docentes doutorados 
crescem 18,3%. 
Em 2016, 
correspondiam a dois 
terços do total 

( 5 \ 

cursos superiores 
a funcionar 
Mais de metade dos cur-
sos eram ministrados 
pelas universidades, 
que contavam com 128 
instituições, de acordo 
com a Direção-Geral do 
Ensino Superior. No to-
tal, estão a funcionar 
5709 cursos. 

Joana Anzorim 
jamorim@jn.pt 

ENSINO  Nos últimos três 
anos letivos, foram descon-
tinuados mais cursos no En-
sino Superior (ES) do que 
aqueles que foram autoriza-
dos a abrir. Tendência que 
poderã agravar-se como con-
sequência da diminuição do 
número de alunos devido ao 
atual estado de pandemia. 
Isto porque os estudantes in-
ternacionais respondem já 
por 15 % do total, com os alu-
nos oriundos do Brasil no 
topo da lista. 

Os dados constam do "Re-
latório de monitorização da 
avaliação do ES 2009-2019", 
agora divulgado pela Agên-
cia de Avaliação e Acredita-
ção do Ensino Superior 
(A3ES). De acordo com o do-
cumento, entre os anos leti-
vos 2017/18 e 2019/20, fe-
charam 474 cursos, quase  

90% por decisão das próprias 
instituições e o remanescen-
te por ordem da A3ES. Já no 
mesmo período temporal, a 
agência presidida por Alber-
to Amaral [ler entrevista ao 
lado] acreditou 331 novos ci-
clos de estudo - entre licen-
ciaturas, mestrados e douto-
ramentos - e chumbou 135 
pedidos de acreditação [ver 
infografia]. 

Em análise pela A3ES este-
ve também a qualificação do 
pessoal docente, concluin-
do-se por uma "melhoria 
muito significativa". Entre 
2011 e 2016, a percentagem 
de doutorados no sistema de 
Ensino Superior aumentou 
18,3%, com quase dois terços 
dos docentes com aquele 
grau. O salto maior deu-se 
nos institutos politécnicos, 
que tinham um corpo do-
cente menos qualificado 
face às universidades. 

Assim, em 2016, os politéc-

  

nicos viram duplicar a per-
centagem de professores 
com doutoramento, para um 
total de 54,4%. Nas univer-
sidades a subida foi menos 
expressiva (+26%). Contu-
do, em 2011 tinham 59,2% 
do seu quadro doutorado. 
Em 2016, 74,7% dos profes-
sores universitários era dou-
torados. 

PERDA DE DOCENTES 
E se o número de estudan-
tes está a baixar, o mesmo 
sucede com o de docentes. 
No ano em análise (2016), 
o sistema contava com 
30.664 professores (-11% 
face a 2011), tendo o núme-
ro de estudantes caído no 
mesmo período 9%. Desta-
cando o relatório uma di-
minuição de docentes 
"maior no privado do que 
no público". Feitas as con-
tas, o privado perdeu 3215 
professores, enquanto o  

público não chegou aos 500. 
De destacar, ainda, o facto 

de apesar de o subsistema 
público ter registado uma 
quebra de apenas 2% no seu 
corpo docente, o corte nos 
docentes a tempo integral 
entre 2011/16 foi, por sua 
vez, de 11%. A que não serão 
alheios os cortes orçamen-
tais a que as instituições uni-
versitárias e politécnicas es-
tiveram sujeitas durante 
aquele período. Em 2016, 
64,8% dos professores esta-
vam a tempo integral, con-
tra 71,3% em 2011. 

A A3ES está a levar a cabo o 
2.° ciclo de avaliações ao sis-
tema de Ensino Superior. 
Iniciou-se com uma nova 
ronda de acreditações dos ci-
clos de estudos em funciona-
mento, devendo estar con-
cluído no próximo ano. No 
período 2022/23, seguir-se-
-á uma nova avaliação a nível 
institucional.. 
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ENTREVISTA  

"Foram eliminados 
os -dores casos de 
falta c e cualic abe"

 

Alberto Amaral Presidente da Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino 
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Estão a fechar mais cursos 
do que os que estão a abrir. 
Face ao peso dos alunos 
internacionais, a tendên-
cia será de agravamento? 
Nos últimos anos, tem-se 
verificado por parte das ins-
tituições uma procura de 
adequar a sua oferta forma-
tiva à procura, em particu-
lar no caso dos mestrados 
que foram criados em ex-
cesso na sequência da adap-
tação do sistema de ensino 
superior ao Processo de Bo-
lonha. Os estudantes inter-
nacionais vão ser um pro-
blema enquanto durar a 
pandemia. No caso de Por-
tugal, a maioria dos alunos 
estrangeiros são brasileiros 
e a atual situação no Brasil 
pode agravar a situação. De 
qualquer modo, é de prever 
uma diminuição destes alu-
nos no futuro próximo. 

Quase dois terços dos do-
centes eram doutorados. 
Deu-se o salto qualitativo 
necessário? 
Sim, houve, na verdade, um 
salto qualitativo na qualifi-
cação do pessoal docente, 
muito em resultado da apli-
cação da legislação que tem 
criado progressivamente 
condições de maior exigên-
cia. Não estamos longe dos 
nossos parceiros, em espe-
cial quando usamos na com-
paração as nossas melhores 
instituições. Há faculdades 
em algumas das nossas uni-
versidades nas quais prati-
camente todo o corpo do-
cente está doutorado. Aliás, 
uma das exigências legais 
para ingressar na carreira  

docente universitária é a 
condição de doutorado. 

Há dez anos a avaliar ins-
tituições de Ensino Supe-
rior, que balanço faz? 
Penso que o balanço é glo-
balmente positivo. Foi pos-
sível criar um sistema efi-
ciente (o sistema anterior 
ao fim de dez anos não tinha 
produzido um único resul-
tado negativo), aceite pela 
sociedade, foram elimina-
dos os piores casos de falta 
de qualidade, melhorou 
muito a qualificação do pes-
soal docente e as institui-
ções assumiram a necessi-
dade de mudança, o que se 
traduziu no facto de cerca 
de 90% do encerramento 
dos cursos em funciona-
mento ser o resultado de de-
cisões das próprias institui-
ções. Foi ainda possível di-
namizar a criação de siste-
mas internos de garantia da 
qualidade nas instituições. 

E o que falta fazer? 
Os sistemas de ensino estão 
em evolução permanente e, 
espera-se, também em per-
manente aperfeiçoamento. 
O nosso sistema é, ainda, 
bastante heterogéneo em 
termos de qualidade e o 
mesmo é verdade em rela-
ção à investigação. Espera-
-se que os próximos tem-
pos, em particular depois de 
resolvida a pandemia, pos-
sam permitir progresso no 
sentido da excelência da 
formação dos nossos jovens 
e da diminuição das desi-
gualdades de acesso que ain-
da se verificam. •  J.A. 
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Chegou julho e a TAP 
não alterou rotas 
que confinam o Norte 

Empresa 
comprometeu-se 
a alterar plano em 
maio. Entretanto, 
já divulgou oferta 
para agosto 
e o Porto continua 
mal servido 

Erika Nunes 
erika@jn.pt AIR P 
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AVIAÇÃO  As fronteiras da 
União Europeia (UE) come-
çam a desconfinar amanhã, 
ao mesmo tempo que a TAP 
ainda confina o Porto e Nor-
te de Portugal a uma oferta 
reduzida de rotas. 

A reabertura de fronteiras 
para fora da UE está, portan-
to, marcada para esta quar-
ta-feira (ver caixa de texto). 
Os obstáculos para Portugal 
podem ser sérios. Por exem-
plo, o Governo dinamar-
quês desaconselhou a deslo-
cação dos cidadãos para paí-
ses que tenham uma média 
de pelo menos 30 novos ca-
sos de infeção pela covid-19 
por 100 mil habitantes na 
semana anterior à data da 
viagem. Portugal e Suécia 
estão na lista. 

           

Se  Lisboa internacional 
O planeamento de rotas da 
TAP deixou apenas Lisboa 
com maior oferta de rotas in-
ternacionais em julho e agos-
to. Em julho, aumentam as 
frequências para S. Paulo e 
Rio de Janeiro, para Newark 
(EUA), Luanda (Angola), Lon-
dres e Paris, e são retomadas 
as rotas para Recife, Fortale-
za, Boston, Miamí, Toronto, 
Maputo, Dakar, Praia, S. Vi-
cente e Sal. Dentro da UE, re-
começam ligações para Bru-
xelas, Genebra, Zurique, 
Frankfurt, Hamburgo, Ber-
lim, Nice, Lyon, Amsterdão, 
Madrid, Barcelona, Sevilha, 
Málaga, Luxemburgo, Esto-
colmo, Copenhaga, Milão, 
Roma. 
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Reabertura das fronteiras não vai ter impacto no Porto devido ao atraso na retoma da operação da TAP 

UE divulga hoje lista 
de países bem-vindos 

LIGAÇÃO TERRESTRE 
No caso da fronteira terres-
tre com Espanha, cuja aber-
tura também foi adiada para 
1 de julho, Marcelo Rebelo 
de Sousa e António Costa, o 
rei de Espanha e o primeiro-
-ministro Pedro Sánchez 
vão presidir a cerimónia ofi-
cial na fronteira de Caia-Ba-
dajoz e depois há almoço 
para todos, em Portugal. 

Já no Porto, não vai haver 
motivos para festa, uma vez 
que as ligações aéreas conti-
nuam reduzidas. Só Lisboa 
manterá ou aumentará ro-
tas que já operava e que, ape-
sar de serem para o Brasil, os 
EUA ou África, estavam au-
torizadas por abrigarem co-
munidades portuguesas ou 
pertencerem aos PALOP. 

Rui Moreira acusou a TAP 
de querer impor "confina-
mento ao Porto e ao Norte", 
no dia em que os autarcas e 
o Turismo do Porto e Norte 
se manifestaram contra os 
planos da companhia para o 
Porto, no final de maio. Em 
negociações para obter 1,2 
mil milhões de euros de aju-
das do Governo, a TAP pro-
meteu rever as rotas, reali-
zou reuniões com autarcas  

e lançou o plano de retoma 
de agosto, apenas com mais 
uma rota no Porto. 

A alegada falta de procura 
com que a TAP justificou, 
inclusive, o desvio de passa-
geiros que tinham compra-
do bilhete Porto-Genebra 
para Lisboa, denunciado no 
início de junho pelo JN, tem 
sido aproveitado por outras 
companhias que reforçaram 
ligações no Porto. A Swiss ti-
nha programado 12 voos se-
manais entre Porto e Zuri-
que este verão, depois au-
mentou para 14 e, agora, já 
vai em 16. A Brussels Airli-
nes tinha previsto quatro 
voos semanais em julho e 
agosto e duplicou a oferta. A 
Luxair, por sua vez, aumen-
tou a operação, de um voo 
por dia, para onze semanais 
em julho e 14 em agosto. E 
compensa-lhes: os voos es-
tão praticamente esgotados 
para destinos na Suíça, no 
Luxemburgo e em França. 

A TAP planeia oferecer o 
primeiro voo de longo cur-
so a partir do Porto em agos-
to, com destino a Newark,  

uma vez por semana. Nova-
mente, a concorrência che-
gou primeiro: a norte-ame-
ricana United prevê reto-
mar aquela rota. 

Segundo fontes ligadas 
aos sistemas de reservas, "o 
maior problema da TAP, 
atualmente, nem é a fraca 
programação - são os voos 
cancelados". Isto porque "a 
maioria dos voos à venda 
acaba por não se realizar". 

"Na Suíça, residem mais de 
200 mil portugueses, 70% 
viajam para o Norte de Por-
tugal", revelou Sebastião 
Cepeda, fundador da pri-
meira agência de viagens 
portuguesa naquele país. O 
responsável denunciou ao 
JN o desnorte entre a comu-
nidade portuguesa que já ti-
nha comprado bilhetes e os 
voos foram cancelados. Ago-
ra, não conseguem "usar o 
voucher via Lisboa, os luga-
res são muito mais caros e 
não há disponibilidade" e a 
alternativa acaba por ser a 
Easyjet, que "já aumentou 
os voos diários para ocupar a 
posição da TAP" no Porto. •  

Já se especula 
sobre alguns nomes 
de uma lista de 15 
extracomunitários 

A União Europeia (UE ) 
divulga somente hoje 
uma "lista curta" com 
cerca de 15 países extra-
comunitários cujos cida-
dãos podem a partir de 
amanhã, 1 de julho, via-
jar até ao bloco europeu, 
segundo disse ao JN o 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros português. 

Numa reunião de em-
baixadores junto das ins-
tituições comunitárias, 
na sexta-feira, em Bru-
xelas, foi acordado que 
seria aplicada uma abor-
dagem epidemiológica 
comum ao abrir estas 
fronteiras a países com 
um nível de infeção se-
melhante ou inferior à  

média da UE. Foi tam-
bém feito um rascunho 
de lista com 15 países 
considerados seguros, 
que inclui Austrália, Ar-
gélia, Canadá, Geórgia, 
Japão, Montenegro, 
Marrocos, Nova Zelân-
dia, Sérvia, Coreia do 
Sul, Tailãndia, Tunísia, 
Uruguai, Ruanda e Chi-
na. Fora da lista estariam 
Estados Unidos, Rússia, 
Brasil e México. 

O Ministério dos Negó-
cios estrangeiros portu-
guês aguarda também 
pela decisão do Reino 
Unido sobre a abertura 
ou não de um corredor 
turístico que ligaria os 
dois países, uma medida 
que seria preciosa sobre-
tudo para o Algarve. No 
entanto, o jornal "Daily 
Telegraph" adiantou que 
a decisão poderá aconte-
cer só na quarta-feira. • 

Porto em agosto 
Só em agosto o Porto recupe-
ra voos de longo curso: 
Newark, juntamente com 
Londres. Em julho, arrancam 
Paris e Luxemburgo, com 
três e dois voos por semana 
apenas, respetivamente. Lis-
boa e Funchal são destinos 
domésticos. 

CURIOSIDADES 

rotas restabelecidas (90% da 
operação) a 1 de julho pela 
Ryanair a partir dos aeropor-
tos portugueses, sendo o do 
Porto o que mais ligações 
tem (65), seguido de Faro 

(43) e Lisboa (38). 

= 

milhões de euros foi o pre-
juízo da TAP no ano passado. 
Em 2018, o "rombo" foi de 
118 milhões de euros. Se-
gundo o projeto estratégico 
apresentado na reprivatiza-
ção (2015), estes seriam 
anos com lucros na compa-
nhia. 

II 
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Neeleman aceita 
"entrada imediata" 
do Estado na gestão 

Acionista da TAP agradece ajuda aprovada 
em Bruxelas e sublinha empenho dos privados 

Joana Petiz 
joana.petiz@dinheirovivo.pt 

CRISE  O CEO já o afirmara, 
agora é David Neeleman -
que com Humberto Pedro-
sa detém 45% da TAP - que 
revela a abertura para a en-
trada do acionista Estado no 
Conselho Executivo, dada a 
injeção de 1,2 mil milhões 
aprovada por Bruxelas para 
fazer face às necessidades 
de liquidez imediata num 
momento de "enorme crise 
que afetou em particular a 
aviação". Reforçando o em-
penho dos privados no futu-
ro da companhia, numa 
nota enviada à Lusa o em-
presário admite a entrada 
imediata, antes mesmo da 
"eventual capitalização". 

Apesar de o Estado deter 
50% da TAP, aquando da re-
versão da privatização ficou 
apenas com 5% dos direitos 
económicos (poder de deci-
são), nomeando só adminis-
tradores não executivos. 

No Parlamento, na sema-
na passada, o ministro que 
tutela os Transportes, Pedro 
Nuno Santos, afirmou que a 
entrada do Estado na gestão 
visa saber "o que se faz a 
cada cêntimo" injetado, an-
tecipando uma presença 
mais alargada para haver to-
tal participação nas deci-
sões. Compromisso que o 
CEO, Antonoaldo Neves, vê 
como "útil", ainda que la-
mente que o Governo tenha 
rejeitado a proposta de ga-
rantias de Estado aos em-
préstimos que a TAP assegu-

  

rara junto de bancos (que fi-
cavam muito aquém das 
atuais necessidades). 

A injeção vem, mas com 
condições apertadas de 
reembolso, dado que a com-
panhia está impedida de re-
ceber ajudas estatais mes-
mo ao abrigo do programa 
especial desenhado pela Co-
missão para fazer face à pan-
demia, exclusivo para "em-
presas que de outra forma 
seriam viáveis" - e Bruxelas 
argumenta que a TAP já ti-
nha dificuldades antes, acu-
mulando prejuízos devido 
aos custos da reestrutura-
ção que incluiu renovação 
da frota, novas rotas e fre-
quências e contratação de 
cerca de 4 mil trabalhadores 
desde que a privatização. 

Ultrapassado está o entra-
ve gerado pela providência 
cautelar interposta pela As-
sociação Comercial do Por-
to, depois de, sexta-feira, o 
Supremo Tribunal Adminis-
trativo dar luz verde ao Go-
verno para seguir com a in-
jeção se demonstrasse que o 
adiamento "seria prejudi-
cial ao interesse público". 

"Estamos disponíveis para 
capitalizar os nossos crédi-
tos na companhia no mo-
mento da aprovação do pla-
no de reestruturação a ne-
gociar com Bruxelas", ga-
rantiu ainda Neeleman, as-
segurando que o empenho 
dos privados "é o mesmo de 
2015, quando ganhámos a 
privatização e salvámos a 
TAP de uma situação de in-
solvência". o 
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Neeleman queria garantias do Estado a empréstimo 
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Apenas STCP e Metro estarão com horário "normal", diz sindicato 

Empresas dizem 
ser "difícil" repor 
frota até amanhã 
Serviço das operadoras de transporte sem alterações 
previstas. Bloco propõe ao Governo impedir lay-off 

4.* 

Adriana Castro 
adriana.castro@jn.pt 

MOBILIDADE  Será "difícil" 
para os operadores de trans-
porte do Grande Porto re-
por toda a sua frota na rua 
já amanhã, contrariando as-
sim a intenção de Eduardo 
Vítor Rodrigues, presiden-
te da Ãrea Metropolitana 
do Porto. 

"Parece-me difícil que, 
em dois dias, quando ainda 
não se falou sobre nada, 
isso aconteça", admite Luís 
Cabaço Martins, presiden-
te da Associação Nacional 
de Transportes de Passagei-
ros (Antrop), explicando 
não ter recebido "nenhu-
ma nota ou pedido de reu-
nião" e salientando a difi-
culdade em chamar "traba-
lhadores, programar horá-
rios e avisar a população" 
em tão pouco tempo. 

A associação e as empresas 
de transporte também des-
conhecem o pagamento, 
anunciado pela Área Metro-
politana na semana passa-
da, de 2,3 milhões de euros 
aos operadores públicos e 
privados. "É preciso convo-
car os operadores e a Antrop 
para uma reunião. Precisa-

  

mos de nos sentar e saber 
que meios temos", explica 
Cabaço Martins, referindo 
que as receitas dos últimos 
meses têm sido "muito 
abaixo do normal". 

Também Vítor Teixeira, 
do Sindicato dos Trabalha-
dores de Transportes da 
Área Metropolitana do 
Porto (STTAM), considera 

OUTROS DADOS 

Passes renovados 
A renovação dos títulos 
de transportes dos 13 
aos 18 anos para jovens 
estudantes do Porto 
será feita automatica-
mente, e de forma gra-
tuita, pelo Município 
durante os meses de ju-
lho de agosto. 

Greve na STCP 
Durante o dia de hoje, 
os passageiros da STCP 
poderão ser afetados 
por "perturbações no 
serviço" da operadora 
devido à greve dos tra-
balhadores, que deverá 
manter-se até às duas da 
manhã. 

a reposição total da frota 
dos operadores "pouco viá-
vel". Até porque, esclarece 
o sindicalista, há zonas 
que, neste momento, es-
tão praticamente despro-
vidas de transporte. Entre 
elas estão a Líxa, em Fel-
gueiras, Covelo e Fânzeres, 
Gondomar. 

"Terá ótimas intenções, 
mas é difícil pôr em práti-
ca", diz o sindicalista, reve-
lando que 70% dos traba-
lhadores dos operadores 
privados estão em lay-off. 

GARANTIR MENOR LOTAÇÃO 
Depois de uma reunião com 
o STTAM, o Bloco de Es-
querda vai apresentar uma 
proposta ao Governo para 
que não permita às operado-
ras privadas aceder ao lay-
-off simplificado, obrigando 
as empresas a manter o seu 
serviço normal. 

Isto porque, explica a de-
putada Maria Manuel Rola, 
há "muitos operadores que 
estão a condensar duas ou 
três linhas numa só, sobre-
carregando-as". O objetivo, 
acrescenta a bloquista, é 
"garantir menor lotação e, 
consequentemente, cum-
prir o distanciamento. o Página 41
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Governo fecha 
para já a porta 
ao público 
Secretário de Estado da Saúde confirma medida 
em função da situação da pandemia nesta fase 

Sofia Esteves Teixeira 
desporto(jn.pt 

LIGA DOS CAMPEÕES  A UE-
FA decidiu a 17 de junho que 
seria Lisboa a acolher os 
quartos de final, meias-fi-
nais e final da Liga dos Cam-
peões de 12 a 23 de agosto. 
Na altura, o organismo dei-
xou em suspenso a presen-
ça de adeptos nas bancadas 
dos estádios da Luz e de Al-
valade, mas o Governo on-
tem descartou, para já, a 
possibilidade dos jogos se-
rem à porta aberta por cau-
sa da covid-19. "Não sabe-
mos como vai ser a evolução 
da pandemia e, tal como te-
mos feito em outras situa-
ções, tomamos medidas de 
acordo com a própria evolu-
ção e proporcionalidade 
evolutiva da pandemia. Não 
poderei antecipar o futuro. 
Nesta fase, obviamente se-
ria um não", disse António 
Lacerda Sales, secretário de 
Estado da Saúde, em confe-
rência de imprensa. 

A escolha de Portugal para 
receber a final da prova mi-
lionária esteve nas bocas do 
mundo, mas a ausência de 
público nas bancadas, numa 
competição que chega a 800 
milhões de pessoas, prejudi-
ca: "É uma grande diferen-
ça. Temos as equipas gran-
des e toda a massa de patro-
cinadores na mesma, mas 
fica muito longe do que po-
demos ter. Se não houver 
adeptos, o impacto é muito 
menor", começa por dizer,  

ao JN, Daniel Sá, especialis-
ta em marketing e diretor-
-geral do IPAM. Mas mesmo 
com o silêncio nas banca-
das, esperam-se grandes 
vantagens a longo prazo. 

"Ainda que sem público, 
receber a Champions é a 
melhor campanha publici-
tária que poderíamos ter. Dá 
confiança ao país e uma boa 
imagem para turistas e para 
quem quer negociar com 
Portugal", concluiu. Esta 
decisão do Governo tem ha-
ver com o elevado número 
de casos verificados na re-
gião de Lisboa. • 

Final de 2014 
em Lisboa rendeu 
so milhões 

A final entre o Real Ma-
drid e o Atlético de Ma-
drid, disputada na Luz 
em 2014 e que os meren-
gues venceram por 4-1, 
contou com 6o mil 
adeptos nas bancadas e 
teve um impacto econó-
mico em Portugal de so 
milhões de euros: "Isto 
vinha muito dos 6o mil 
espectadores, patroci-
nadores e da equipa da 
UEFA. Eram muitos visi-
tantes", afirmou Daniel 
Sá, do IPAM, que efe-
tuou, na altura, um es-
tudo sobre esta matéria. 

o 

g 

António Lacerda Sales abordou a Champions em Lisboa 
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CP sem capacidade 
para aumentar 
comboios em Lisboa 

,-,Y ' 

1 

Ministro diz que a lotação da maioria dos comboios que circulam nas horas de ponta está "abaixo dos so%" 

Governo diz 
que vai estudar 
alteração de 
horários. Utentes 
ouviram a mesma 
promessa 
há dois meses 

Francisco Pedro* 
locais@jn.pt 

TRANSPOR ris Sem capacida-
de para aumentar o número 
de comboios na Área Metro-
politana de Lisboa (AML), a 
alternativa para fazer face às 
novas taxas de ocupação im-
postas pela pandemia da co-
vid-19 terá de passar pela al-
teração de alguns horários, 
admitiu, ontem, o ministro 
das Infraestruturas e da Ha-
bitação, Pedro Nuno Santos. 
Os utentes, sobretudo os 
que usam a Linha de Sintra, 
não ficaram surpreendidos 
com as declarações do gover-
nante, e insistem que a solu-
ção só será encontrada com 
o reforço da oferta nas horas 
de maior afluência, como 
têm vindo a defender há vá-
rios anos. Nesta fase pandé-

  

mica, alegam, o fundamen-
tal é transmitir segurança a 
quem tem de se deslocar na 
ferrovia. 
"Não transformemos o 

transporte público num es-
paço de medo", afirmou ao 
JN um porta-voz da Comis-
são de Utentes da Linha de 
Sintra (CULS), adiantando 
que já tinham alertado há 
muito tempo que a taxa de 
ocupação máxima de 66% 
"seria difícil de cumprir em 
alguns horários". 

O ministro assegurou on-
tem aos jornalistas que a lo-
tação da maioria dos com-
boios que circulam nas ho-
ras de ponta na AML está 
"abaixo dos 50%", e que 
não existem dados objeti-
vos que evidenciem a res-
ponsabilidade dos trans-
portes públicos na propaga-
ção da covid-19. "Mesmo 
que algumas imagens pos-
sam transmitir a ideia de 
que temos comboios sobre-
lotados, a verdade é que o 
número de lotação dos 
comboios está muito abai-
xo do 1/3 em média, com 
poucos comboios perto dos 
2/3. Não excluímos que 

REGRAS 

PSD 
exige mais 
fiscalização 
A Distrital de Lisboa do 
PSD exigiu ontem ao Go-
verno que sejam tomadas 
medidas para reforçar a 
fiscalização do cumpri-
mento das medidas sani-
tárias nos transportes pú-
blicos na AML. "Não há 
no terreno ninguém a fis-
calizar as medidas que fo-
ram implementadas pelo 
Governo para o distancia-
mento social e para as 
medidas de segurança do 
uso de máscara", afirmou 
à Lusa o deputado social-
-democrata. "Uma afir-
mação dessas é de alguém 
que anda pouco de com-
boio", reagiu o porta-voz 
da Comissão de Utentes 
da Linha de Sintra, subli-
nhando que as dificulda-
des sentidas têm exclusi-
vamente a ver com "um 
problema político de fal-
ta de investimento e não 
com os comportamentos 
individuais". 

possa haver um comboio 
onde existe os 2/3 ou até 
pontualmente acima, mas 
essa não é a realidade dos 
comboios na AML", afir-
mou o ministro. 

Mas para Vasco Ramos, da 
CULS, estas afirmações não 
passam de "uma questão es-
tatística". "Os comboios 
com lotação acima dos 66% 
não serão muitos, mas há al-
guns acima dessa média, so-
bretudo de manhã, com tre-
chos intermédios com gran-
de lotação", disse o porta-
-voz dos utentes, lembran-
do que a Linha de Sintra che-
ga até Alverca e serve a zona 
da Azambuja onde se verifi-
caram alguns focos preocu-
pantes da doença. 

O ministro anunciou ain-
da um estudo para "reforçar 
marginalmente a capacida-
de" dos comboios na AML, 
através da alteração de horá-
rios, que só deverá ficar con-
cluído em setembro. Aí sim, 
Vasco Ramos manifestou-se 
surpreendido, pois esse 
mesmo estudo "havia sido 
prometido há dois meses", 
numa reunião com o gover-
nante. • ' COM LUSA 
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Trabalhadores 
dos hospitais 
em greve por 
aumentos salariais 

Funcionários reclamam um subsídio de risco e a 
redução do horário para as 35 horas semanais 

PROTESTO  Os trabalhadores 
dos Serviços de Utilização 
Comum dos Hospitais 
(SUCH) cumpriram ontem 
um dia de greve, em protes-
to contra o que consideram 
ser a discriminação a que 
foram votados pelo Minis-
tério da Saúde. 

Depois de terem sido 
equiparados a profissio-
nais de saúde, os funcioná-
rios do SUCH viram férias 
adiadas e foi-lhes imposto 
regimes de 12 e 14 horas de 
trabalho por dia, "ao mes-
mo tempo que a empresa 
se recusou a negociar sa-
lários e o acordo de Empre-
sa", segundo explica Fran-
cisco Figueiredo, dirigen-
te do Sindicado de Hotela-
ria do Norte. 

Dos cerca de três mil tra-
balhadores dos vários servi-
ços do SUCH, "mais de 90% 
recebe o salário mínimo". É 
o caso de Helena Frazão, 
funcionária há 19 anos, e 
que chegou a receber 7% 
acima do limite remunera-
tório mínimo. "A determi-
nada altura, o SUCH conge-
lou os salários e não acom-
panhou a diferença", conta 
a empregada de distribui-
ção personalizada do Cen-
tro Hospitalar de Coimbra. 

Os trabalhadores aprova-
ram uma moção com 11 rei-
vindicações, como o paga-
mento do subsídio de risco 
de 7%, a atribuição de uma 

~ 4Y41W.4, 

compensação extraordiná-
ria para os que estiveram na 
linha da frente contra a 
pandemia e a criação de um 
complemento de doença e 
de acidente de trabalho. 

Contactado peloJN, o pre-
sidente do conselho de ad-
ministração, Paulo Sousa, 
explica que "o pedido de 
negociações foi feito duran-
te o período de confina-
mento e que quando acede-
ram a reabrir as negocia-
ções, o pré-aviso de greve já 
estava na rua". 

Apesar de ainda não ter 
total conhecimento de to-
das as reivindicações, Pau-
lo Sousa assegura que a ad-
ministração está disponí-
vel para discutir com os 
sindicatos. o  PAULO PERIMA 

P 

Francisco Figueiredo 
Sind. de Hotelaria do Norte 

"Os trabalhadores não 
puderam proteger os 
filhos e tiveram de os 
colocar em escolas e 
creches especiais" 

5't 
• 

SUCH 
EXIGEM 

:DArRivrAcAo 
DE - 

PESSOAL! 

Greve nas cantinas rondou os 90%, diz sindicato 
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Reformados com 
IRS corrigido 
mas sem direito 
a receber juros 

ATRASOS  Os deputados 
concordam que é preciso 
corrigir o IRS exigido em 
excesso a reformados que 
receberam as pensões em 
atraso, mas o pagamento 
de juros proposto pelo 
PSD deve ficar pelo cami-
nho. Em causa está a for-
ma como o código do IRS 
considera os rendimentos 
de anos passados que são 
recebidos de uma vez por 
culpa da Segurança Social. 
A discussão da proposta na 
especialidade vai ocorrer 
nos próximos 30 dias. 
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Queda de 
elevador faz 
três feridos 
OVAR Um acidente de 
trabalho com um eleva-
dor industrial para arma-
zenamento de materiais 
deixou ontem três ope-
rários, com idades entre 
os 20 e 30 anos, feridos 
numa fábrica de tapetes 
de Cortegaça, Ovar. O 
acidente deu-se quando 
um elevador sofreu uma 
avaria e registou uma 
queda abrupta de quatro 
metros, ferindo os fun-
cionários. 
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Desigualdade 
e desemprego 
mais visível 
no Porto 

CDU quer mais 
habitação e resolver 
questão dos sem-abrigo 

EXIGÊNCIA  A vereadora da 
CDU, Ilda Figueiredo, exi-
giu uma resposta mais as-
sertiva do Governo para o 
fenómeno dos sem-abrigo e 
da falta de habitação social 
no Porto, reconhecendo 
que a cidade está a registar 
uma intensificação das de-
sigualdades sociais. 

"Não bastam visitas de vez 
em quando e dizer que o 
problema tem de ser resol-
vido. É necessário passar à 
prática", afirmou Ilda Fi-
gueiredo depois de uma vi-
sita às instalações do antigo 
Hospital Joaquim Urbano, 
que agora alberga pessoas 
sem-abrigo. 

Acompanhada pela depu-
tada do PCP, Diana Ferreira, 
a vereadora da CDU subli-
nhou "já se sente na cidade 
o agravamento das desi-
gualdades sociais e do de-
semprego" e lembrou que a 
promessa do Governo de 
mais habitação social ainda 
não saiu do papel. " já devía-
mos estar na fase de receber 
odinheiro que vem do Esta-
do e da construção de habi-
tação", insistiu Ilda Figuei-
redo revelando que a Câma-
ra do Porto propõs uma re-
comendação para que o Go-
verno disponibilizasse ver-
bas para avançar construção 
de habitação, mas que ainda 
não obteve resposta. 

INTERVIR NA ASSEMBLEIA 
Questionada pelo JN, Ilda 
Figueiredo considera que a 
cidade tem feito a sua parte 
e tem disponíveis cerca de 
30 milhões de euros anuais 
para o programa de habita-
ção. "Se o Governo disponi-
bilizasse o mesmo já dáva-
mos uma resposta maior no 
terreno para erradicar a si-
tuação dos sem-abrigo." 

Também Diana Ferreira 
reclamou ação ao Governo e 
disse que irá intervir na As-
sembleia da República para 
pedir a expansão do Joa-
quim Urbano. "Há quatro 
ou cinco edifícios que não 
estão a ser utilizados", dis-
se. •  A.S.R. Página 47
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PROJETO DE LEI 

Criar base de 
dados de contas 

bancárias no BdP 

I 

GO 
VER 
NO 

PROPOSTA DE LEI 

Criação da Lei Orgânica 
do BdP atualmente 

em vigor, no contexto 
de integração 

no SEBC 

(4 
PROJETO DE LEI 

Transferir sede 
do BdP para o 

Porto 

GO 
VER 
NO 

PROPOSTA DE LEI 

Autorizar bancos 
a aceder 

a informação do BdP 
sobre quem usa 
cheques de risco 

APROVA N1 

António Guterres Santana Lopes José Sócrates 

200 

Durão Barroso 

20 

SÉRIE 5 DIAS 
GOVERNAÇÃO DO BANCO DE PORTUGAL 

COMO O PARLAMENTO TENTOU MUDAR O BDP 
Desde 1998, data em que entrou em vigor a atual lei orgânica do Banco de Portugal, deram entrada na Assembleia da Repúbli-
ca 29 propostas para alterar o funcionamento ou competências do regulador da banca. A maioria foi rejeitada ou acabou por ca-
ducar sem sequer ter ido a votação final. No fim, só sete foram aprovadas, das quais apenas duas visavam diretamente a lei or-

 

gânica. Outras duas, apresentadas este ano, ainda estão em discussão. 
GO 

VER 
Governo PS Geringonça Governo PSD/CDS NO 

PROPOSTA DE LEI 

Concedeu 
novos poderes 

de resolução e criou 
o Fundo de 
Resolução 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Alterar gestão de 
reservas de ouro 

do BdP 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Criação de manual de 
boas práticas sobre 

incumprimento 
de crédito 

PROJETO DE LEI 

Reforçar 
supervisão e 

transparência 
nas auditorias 

• 

PROJETO DE LEI 

Reforçar poderes 
para avaliar 
idoneidade 

e 
PROJETO DE LEI 

Reforçar poderes 
para controlar 

auditorias externas 

PROJETO DE LEI 

Reforçar 
poderes de 
auditoria 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Promover 
colaboração entre 

supervisores 
financeiros 

PROJETO DE LEI 

Alterar 
nomeação 

\r95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Parlamento mudou lei do 
BdP uma vez em 22 anos 
Em duas décadas, as tentativas de legislar o Banco de Portugal acabaram mais vezes com 
projetos rejeitados ou caducados do que com propostas que chegaram a lei. O Parlamento 
prepara-se para votar mais duas propostas que têm como alvo o regulador da banca. 

RAFAELA BURD RELVAS 
rafaelarelvas®negocios.pt 
NUNO COSTA 
infografia 

E 
m 201). a Assem-

 

bleia da República 
aprovava uma pro-
posta do PS para al-
terar o modelo de  

nomeação (k) governador do 13an-
co de Portugal (13d P). ( ) aconteci-
mento ficou longe cie marcar a 
memória coletiva: na pra ica, o 
projeto implementou novas regras 
que pouco trouxeram de novo. Na 
teoria, o momento foi histórico: foi 
a primeira= - e, até agora, a úni-
ca -  que a atual lei orgânica do re-
gulador da banca foi alterada por 
iniciativa de um partido. E um nú-
mero que ilustra bem o histórico  

da relação entre o poder legislati-
vo e a instituição que supervisio-
na e regula o setor financeiro. 

Para compreender este histó-
rico, importa recuar a 1998, ano 
em cicie entra em vigor a atual lei 
orgânica do Iid P, elaborada por 
ocasião da integração de Portugal 
no Sistema Europeu de Bancos 
Centrais (SEBC).1)tscie então, as 
tentativas para alterar o funciona-
mento do BdP foram várias, Ao  

todo, desde 1998, deram entrada 
no Parlamento 29 propostas, en-
tre projetos de lei e cie resolução, 
que visavam alterar o funciona-
mento, competências, mandatos 
ou nomeação dos órgãos do BdP. 

Das 29, foram aprovadas sete, 
quatro das quais fbram iniciativas 
de partidos e as restantes do Go-
verno. Só di ias das propostas apro-
vadas tinham como objeto alterar 
a lei orgânica, das quais urna par-

  

tio do Governoe era uma transpo-
sição de regras europeias. 

Quanto à atual lei orgânica, 
esta foi alterada por sete vezes: 
além das duas já referidas, outras 
cinco por decreto dos governos em 
exercício. 

• Significa isto que, em mais de 
duas décadas, só por unia vez uma 
iniciativa do Parlamento foi capaz 
de alterar a lei orgânica do BdP. 
Depois de 22 anos em que tbram 
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o 
PROJETO DE 
RESOLUÇÃO 

Exonerar 
governador 

PROJETO DE LEI 

Alterar 
nomeação 

PROJETO DE LEI 

Alterar 
nomeação 

EM 4-CitS-S-A 

PROJETO DE LEI 

Alterar 
nomeação 

EM YiSfaç-,<;•-A O 

Pedro Passos Coelho 

  

 

António Costa 

  

PROJETO DE LEI 

Reforçar 
competências do 

Conselho Nacional 
de Supervisores 

Financeiros 

      

 

PROJETO DE LEI 

Reforçar 
poderes de 
supervisão 

    

  

PROJETO DE LEI 

Reforçar 
transparência 

e incompatibilidades 
no BdP 

  

   

PROJETO DE LEI 

Reforçar 
poderes de 
supervisão 

    

     

      

wrivo) 

  

 

U;ãil;0-u  

  

GO 
VER 
NO 

PROPOSTA DE LEI 

Transposição de 
diretivas europeias 
sobre supervisão 

e resolução 

Lif~
- 

34,íriu  i;fi'ãui.;ou  

   

,e) 

     

        

PROJETO DE LEI 

Reforçar intervenção 
do BdP na comerciali-

 

zação de produtos 
financeiros 

       

        

      

PROJETO DE LEI 

Reforçar 
regulação 
da conduta 

de instituições 
de crédito 

 

PROJETO DE LEI 

Reforçar 
supervisão e 

transparência 
nas auditorias 

  

    

       

PROJETO DE LEI 

Alterar 
nomeação 

                   

     

2012 

 

2013 

 

2014 

   

Má& 

    

o-

 

 

              

2008 2009 2010 

 

2011 

            

2018 

               

                   

PROJETO DE 
RESOLUÇÃO 

Exonerar 
governador 

A 

7 3.a feira .\ 
As propostas 

no Parlamento 

PROJETO DE LEI 

Segregação da 
autoridade de 

resolução dentro 
do BdP 

iktolm 

PROJETO DE LEI 

Reforçar 
regulação de 

remunerações 
em instituições 

de crédito 

PROJETO DE LEI 

Alterar 
funcionament 
o/nomeação 

2019 2020 

mais os projetos rejeitados ()ti dei-
xado.>s na gaveta até caducarem cio 
queos que chegaram a leio Parla-
mento prepara-se agora para dis-
cutir mais duas propo >stas que têm 
como alvo o regulador da banca. 

Do euro ao pós-BES 
11á um antes e um depois do.>13an 
co Espírito Santo (BES) na histó-
ria do escrutínio â banca. No ao-
les, a uotiolc)gia das prop< >sias que 
visavam o 13dP é lana linha quase 
vazia mesmo> tendo em conta OS 
casos I3PN e BPP. 

Dois períodos marcam as alte-
rações à lei orgânica do BdP nes -
ta fase: aint rod tição do euro e a 
crise das dívidas soberanas. 01)11-
mei ro levou a duas alterações a 
este diploma, ambas por decreto 
do Go->verno. 

Abula antes da crise financeira. 
em 2007, é introduzida a primeira 
alteração aos mandatos do sórgãos 
do 13d P. Estes mantêm o período 
de cinco ano >s, mas passam a só po-
derser renovado >s uma vez - até í, 
a lei não limitava o número de re-

  

novações que podiam ser feitas. 
.1á após a crise financeira, en - 

tre 2012 e 2015, são feitas três al-
teraçõesâ lei orgânica& BdP, to-
das por iniciativa do Governo e to-
das para transpor regras euro-
peias. Nesta altura, o banco cen-

 

PROPOSTAS 

Desde 1998, data em 

que entrou em vigor 

a lei orgânica do BdP, 

foram apresentadas 29 

propostas que visavam 

o regulador da banca.  

tra I passava a ter poderes de reso-
!tição e a participar no mecanismo 
único de supervisão. 

É só no fim do governo de Pe-
dro Passos Coelho que o estbrço 
po.w reforçar os poderes de super-
visão é intensificado. Mais concre-
tamente, depoisde conclu ída a co-
missão parlamentar de inquérito 
à gestão do 1 ES e do Grupo Espí-
rito Santo. Inicia-se, assim, o pe-
ríodo mais rico de propostas que 
visam o BdP. 

De 2015 a 2019, foram apre-
sentados 18 projetos que procu-
ravam retbrçar os poderes de su-
pervisão e de regulação, bem 
como a transparência no sistema 
financeiro. Foram aprovados 
t rês: tini reforçou os poderes de 
intervenção do lidP na comer-
cialização de produtos financei-
ros, out i'0.> promoveu a colabora 
ção entre supervisores. ( último 
é o já referido projeto do PS. de 
2015, que alterou o modelo de 
nomeação.> dos órgãos do 13d P. 
obrigando a que estes sejam ou-
vidos em audição parlamentar  

antes de serem nomeados.° Par-
lamento não emite, porém, qual-
quer parecer vinculativo, o que 
pode reduzir o efeito prático na 
liomeação. 

Tudo o resto.> ficou pelo cami-
nho, incluindo um pacote legisla-

 

7 
APROVADAS 

Das 29 propostas 

apresentadas, só sete 

foram aprovadas. 

Dessas, só duas visavam 

diretamente a lei 

orgânica do BdP.  

tivo apresentado > pelo 1>.S em 2017, 
que propunha relbrçarvarias fren-
tes da supervisão financeira. To-
das as propostas (leste pacote aca-
taram por cad(Icar. 

pré-Centeno 
A especulação em torno da no-
meação de Mário Centeno ct)1110 

governador do BdP não é de ago-
ra. Em abril de 2018, já o c( mien-
(actor Luís Marqties Mendes rele-
ria que o então ministro das Fi-
nanças corria "em pista própria", 
com uma "esl ralé pessoal''. 

Não é de estranhar. por isso, 
o novo ímpeto> nas tentativas de 
alterar o modelo de nomeação) cio 
governador do BdP. Este ano, to-
rani apresentadas quatro propos -

tas nesse sentido. Sobreviveram 
duas. ambas em discussão na es-
pecialidade: a do PAN. que visa 
diretamente o lide, e a dos Ver-
des, que incide sobre a Lei das 
EntidadesAdministrativas Inde-
pendentes. A nomeação de Cen-
teno deverá ser feita antes da vo-
tação de qualquer unia delas.• 

Página 49



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,86 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 87295316 30-06-2020

SÉRIE 5 DIAS 
GOVERNAÇÃO DO BANCO DE PORTUGAL 

Mariline Alves 

5 

5›, 

tti 

)e„ 

`Et: 

*. 

Carlos Costa viu o seu mandato renovado em 2015, no governo de Pedro Passos Coelho. 

Tentativas de alterar nomeação 
no BdP falham desde 2015 
Desde 2015, quando o governo de Pedro Passos Coelho se preparava para renovar o 
mandato de um contestado Carlos Costa, que o Parlamento tenta alterar o modelo de 
nomeação do governador do BdP. A maioria das propostas tem ficado pelo caminho. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvasnep,ocios.pt 

O
modelo de nomeação 
dogowrnador e restan-
tes membros do conse-
lho de adi ni nistração do 

Ban(x)del'ortuga I (13(1P) tem sido 
um (.1( is temas que geram maior 
discussão no Parlamento. Nos úl-

 

ti mos cinco anos ja f(warn apresen-
tadas seis propostas para alterar  

este modelo. mas apenas uma foi 
alterada. Duas ainda esta( )("rn dis-
cussão, mas I iã(.) deverão ser vota-
das antes de o próximo governa-
dor ser nomeado, a eia julho. 

Eda autoria do PSoúnicopro-
jet()qtie f(')i aprovado, tendo mes-
mo sido a primeira proposta para 
alterar() modelo de nomeação do 
governador. O projeto é dc 2015, 
altura em que o governo de l'edro 
Passos Coelho se preparava para 
renovar() mandai() de Carlos Cos-
ta, numa época em quese questio-
nava a atuação do BdP na queda 
do Banco Espírito Santo ( BES). 

Nunca priuleira raSe,OSSOCialiStati 
chegaram a propor que ()governa-
dor passasse a ser nomeado pelo 
Presidente da República. um p( 
to que gerou dúvidas de constitu-
cional idade e que acabou por ser 
retirado.1 versão final introduziu 
apenas a obrigatoriedade de uma 
audição parlamentar prévia à no-
meação de uni novo governador, 
da qual não resulta qualquer pare-
cer vinculativo. 

)epois desta. quase todas as 
propostas que visavam al gerar a 
forma de nomeação do governa-
dor acabaram chumbadas. Foi o  

caso dos dois projetos do CDS. um 
dc 2017 e outro deste ano. que c( )-
meç( ai por propor um processo 
concursal para a nomeação e aca-
bou a defender uma nomeação 
feita pelo Presidente. tal como já 
linha sido defendido pelo PS. 

Este ata>, a Iniciativa Liberal 
propôs alterar o modelo de no-
meação e as regras do mandato. 
Por uni lado. defendeu que a no-
meação do governador passasse a 
ser feita através de um concurso 
de ambito internacional. Por ou-
tro, propôs que o mandato passas-
se a ser de sete anos e não renová-

  

vel. Este projeto t'()i chumbado. 
Sobram dois projetos, ambos 

em discussão nas respetivas co-
missões parlamentares de espe-
cialidade. Um é o do PAN, que 
vem introduzir um "período de 
nojo" de cinco anos para aqueles 
que tenham sido primeiro- minis-
tm, ministro das Finanças ou que 
tenham integrado empresas de 
audit< >ria ou de consultoria que te-
nham prestado serviços a(> Bd1). O 
outro é o dos Verdes. que propõe 
que o Parlamento passe a ter po-
deres vinculativos na nomeação(' 
destituição dos governadores. ■ 
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Este mês, o Parlamento apro-
vou na generalidade uma pro-
posta para alterar O modelo de 
nomeação do g( ivernador do 
Banco de Portugal 14dP). ( ) 
projeto está, desde então. em 
discussão na comissão parta-
mentarda especialidade. mas a 
tentativa de alterar este mode-
lo ainda antes de Mário Cente-
no ser nomeado não deverá ser 
bem-sucedida. já que o Parla-
mento decidiu esperar quatro 
semanas. até chegar um pare.. 
cerdo I3anco Central Europeu 
(BC E) sobre o diploma, para 
votar() inesmo.Até lá, o 13(11) já 
se pronunciou e deixou um 
alerta: as restrições legais "ex-
cessivas" ía nomeação do gover-
nador podem "reduzir signiti - 
eativamente" o leque de opções. 

( projeto em causa. apre-
sentado pelo PAN, propõe vá-
rias alterações às regras de no-
meação do governador restan-
tes membros do conselho de ad-
ministração do 13(11'. Desde 
logo, a nomeação só seria pos-
sível após lima audição parla-
n)e ntar.a queseseguiria um pa-
recer favorável e viiieulat ivo da 
Assembleia da República. 
At na In len te, o Parlamento já 
ouve os governadores e adiai 
nistradores indigitados . mas o 
parecer não é vinculativo. 

J\lém disso, seriam criadas 
várias restrições para a designa-
ção de t mi gtwernadorou mem-
bro do conselho de administra 
ção do Bd P. Deixariam. por 
exemplo. de poder ser nomea 
dos aquele. que, tios cinco anos 
anteriores nomeação, tenhas) 
ocupado cargos de primeiro-
-ministro. ministro das Finan-
ças ou secretário de Estado em 
áreas ligadas as Filiam:as, unia 
limitação que afastaria o nome 
de i\ 1 árit Centeno. Propõe-se. 
ainda. Chie fiquem de ti ira ]que 

les que tenham ocupado cargos 
em entidades supervisionadas 
pelo BdP ou em empresas de 
auditoria ou consultoria que te-
nham prestado apoio ao BdP, 
nos cinco anos anteriores à no-

meação. 

O projeto teia, para já. con-
dições para serziprovado. Na vo-
tação tia generalidade. só o PS 
votou contra, enquanto o PCP 
e os Verdes se abstiveram e os 
restantes grupos parlamenta..
res votaram a favor. Questiona-
dos os vários partidos com as-
sentonacomissãodeorçamen-
lu e finanças sobre qual será o 
sentido de voto na especialida-
de, só o PS e u I 31( ioide Esq' ter-
da responderam. com os socia-
listas a remeterem para a vota-
ção na generalidade. 

..U1 Os bloquistas adiantam 
que vão intervir m i processo de 
especialidade "para garantir a 
criação& uni regi me de iticom-
patibil idades que acabe com a 
porta giratória entre público e 
privado (e entre regulador e re-
gulado) e que o Parlamento 
"leia uma posição vinculativa 
sobre a noineaçã0 do Governo 
e que pode iniciar ()processo de 
destituição". Contudo, o Bloco 
avisa que o processo legislativo 
"tem o seu tempo próprio" e que 
"deve ser capaz (le produzir 
unia lei que lenha segurança ju-
rít liça e c( institucional". 

NI as a discussão do projeto 
fui adiada para o final de julho. 
) Parlamento  pediu ao BCF, a 

elaboração de um parecer em 
relação ac.) teor do diploma e, na 
passada quinta- feira. o 1.3(..'Eso-
licitou mais quatro SCIllallaS 

para emitiresst.• parecer. um pe-
dido que já liai aceite. 

BdP alerta para 
"restrições excessivas" 
Entretanto,o RAI). principal 

66 
[Restrições 
excessivas podem] 
reduzir o universo 
de designação 
para titulares de 
tão complexas 
funções. 

BANCO DE PORTUGAL 
Parecer à proposta 
apresentada pelo PAN 

sido deste projeto e a quem 
também tinha sido pedido um 
parecer, á emitiu a sua opinião. 
Num documento enviado ao 
Parlamento, o 13(IP lembra que 
os Estados-membros da ['Mão 
Europeia têm liberdade para 
definir o próprio modelo de de-
signação dos órgãos do banco 
cent ral e 115( levanta objeções 
mi diploma. 

Cc )ntiKlo. deixa um alerta.° 
Parlamento, considera o 13d P, 
deve pl.( >curar evitarque "as res-
trições legais que possam vira 
ser consagradas-  se revelem 
"excessivas". Nesse cenário, 
acrescenta. "poder-se-ia redu-
zirsignificativameilte o univer 

(le designarão para titulares 
de tão complexas 'noções- . • 

RAFAELA BURD RELVAS 

 

    

6.a feira 
Independência 

 

2.a feira 
OS casos / 3.a feira 

As propostas 
no Parlamento 

4.a feira 
Os governadores 

e os 
administrado(es 

 

5.a feira 
Os bancos 
centrais 

 
 

 
 

  

 
    

      

TOME NOTA 

O que defendem os 
partidos para a nomeação 
do governador do BdP 

Do processo concursal ao "período de nojo" são várias as propostas já apre-
sentadas pelos partidos para alterar o modelo de nomeação do governa-
dor do Banco de Portugal (BdP). só uma passou - e, na prática, mesmo essa 
trouxe poucas mudanças. 

O P5 AINDA ESTÁ A "PONDERAR" MODELO 
O P5 apresentou a única proposta para alterar o modelo de no-
meação do governador do BdP já aprovada. O projeto impôs a 

obrigatoriedade de uma audição do governador indigitado no Parlamento, 
com emissão de parecer não vinculativo. Este ano, o PS votou contra todas 
as propostas apresentadas para alterar o modelo de nomeação. Questio-
nado sobre o modelo defendido hoje, disse estar "em fase de ponderação". 

O BLOCO QUER PODER DE DESTITUIÇÃO 
O modelo defendido pelo BE assenta em três eixos: o reforço do re-
gime de incompatibilidades face às funções exercidas em entida-

des privadas; um parecer da Assembleia da República sobre a escolha do go-
vernador do BdP, aprovado por maioria simples de deputados e vinculativo; e 
a atribuição, ao Partimento, do poder para iniciar um processo de destituição. 

PEV PROPÕE PARECER VINCULATIVO DA AR 
O PEV apresentou uma proposta, que está em discussão na espe-

 

cialidade, para alterar os critérios de nomeação e destituição dos 
administradores das entidades administrativas independentes, o que abran-
ge o BdP. Defende que os membros nomeados tenham de ser ouvidos pelo 
Parlamento, que emite um parecer vinculativo, e propõe dar poder ao Parla-
mento para destituir estes membros. O PCP, parceiro do PEV na CDU e que 
nunca apresentou qualquer proposta relativa à nomeação do governador, vo-
tou a favor desta proposta na generalidade, mas não relevou qual será o sen-
tido de voto, na especialidade, em relação a esta proposta e à do PAN, em re-
lação à qual se absteve na generalidade. 

x,f.:k PAN DEFENDE "PERÍODO DE NOJO" DE 5 ANOS 

Á O PAN propõe que a nomeação do governador só seja possível após 
uma audição parlamentar, com um parecer vinculativo. Além dis-

so, quer criar várias restrições à designação de um governador ou adminis-
trador do BdP. Deixariam, por exemplo, de poder ser nomeados aqueles 
que, nos cinco anos anteriores, tenham sido primeiro-ministro, ministro 
das Finanças ou secretário de Estado ligado às Finanças. 

IL QUER CONCURSO INTERNACIONAL 
A IL apresentou um projeto, já chumbado, para que a nomea-

 

ção fosse feita através de um concurso internacional e que o 
Parlamento emitisse um parecer não vinculativo sobre a nomeação. 

O CDS JÁ PROPÔS CONCURSO E NOMEAÇÃO PELO PR 
Em 2017, o CDS propôs que a nomeação do governador fosse fei-
ta através de concurso, um projeto aprovado na generalidade 

mas que acabou por caducar. Este ano, propôs que os membros dos órgãos 
de direção das entidades administrativas independentes passassem a ser 
nomeados pelo Presidente da República (tal como já tinha sido proposto 
pelo PS), após audição no Parlamento, um projeto chumbado. 

O PSD JÁ VOTOU A FAVOR DE VÁRIOS MODELOS 
O PSD não apresentou propostas para alterar o modelo de no-
meação no BdP, mas já foi favorável a várias propostas de mo-

delos diferentes. Questionado, nâo respondeu qual defende hoje. 

BC  F, adia discussão 
de proposta para 
alterar nomeação 
O Parlamento vai esperar quatro semanas por um parecer do BCE 
a uma proposta para alterar a nomeação do governador do BdP. 
Centeno deverá ser nomeado antes da votação desta proposta. 
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Pais com filhos até três anos 
podem ficar em teletrabalho 
Com o fim das aulas, trabalho em casa só se mantém como regra para quem tem crianças pequenas. 
Governo quer mudar legislação para proteger funcionários públicos com dependentes a cargo. 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Tentativas 
de alterar nomeação 

do governador 
falham desde 2015 

Em 22 anos, partidos só 
conseguiram mudar lei orgânica 

do regulador uma única vez. 

Mário Centeno é o nome 

proposto pelo Executivo 

para suceder a Carlos Costa. PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Israelita investe 180 milhões 
em hotéis e casas em Gaia 
Café abalado 
pela pandemia 
com colheitas 
ao ataque 

App anticovid ainda aguarda 
por legislação do Governo 
Comissão dc oteção de Dados diz que falta diploma que permita aos 
médicos alimentarem a aplicação que rastreia contactos dos infetados. 

MERCADOS 22 e 23 ECONOMIA 12 

Orçamento 

Empresas 
em offshores 
impedidas 
de receber 
apoios 

CARLOS DUARTE 
CEO DA ENSA 

"Despertamos 
o interesse 
de muitos 
investidores 
internacionais" 
Empresa de seguros 

de Angola vai 

estrear programa 

de privatizações. 

Automóvel 

Lid I investe 
em postos de 
carregamento 
elétrico 
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ENSINO À DISTÂNCIA MELHOR PARA 12,3% 
Respostas à questão como funcionou o ensino à distância face ao presencial, em 

Uma pequena fatia dos inquiridos (12,3%) considera que o ensino à dis-

tância foi mais vantajoso do que o presencial. A grande maioria (66,7%) 

afirma que o ensino à distância foi prejudicial para os alunos. 

80 

66,7 

17,4 
12,3 

3,6 

Pior Igual Melhor NSIN R 

Fonte: intercampus 

Ensino à distância 
correu mal para 
67% dos pais 

Dois terços dos inquiridos pela Intercampus consideram que o ensino à 
distância funcionou pior do que o presencial. Próximo ano letivo arranca entre 
14 e 17 de setembro, com a prioridade de recuperar "défices de aprendizagem". 

SUSANA PAULA 
susanapaula@negocios.pt 

A
grande maioria dos 
pais considera que 
()ensino à distancia 
funcionou pior do 
que o) ensino pre-

sencial, segundo unia sondagem 
da Intercampus para o Negócios 
e o Correio da Manhã. 

1 iois terços dos inquiridos - e 
com filhos em idade escolar -
responderam que o ensino à (lis-
Uida correu pior do que O ensi-
no) presencial. Só 12.2% respon-
deram que o) ensino melhorou 
por ser à distancia e 17.4% en-
tenderam que ficou na mesma. 

Os resultados vão) ao) encon-
tro de um inquérito feito em maio 
pela Federação Nacional de Pro-
fessores ( Fenprof ), em que mais 
de metade dos docentes não cot -
seguiu chegar a todos os alunos 
durante o primeiro mês do a" pe-
ríodo e a grande maioria (9:3,5%) 
admitiu que as desigualdades se 
agravaram em resultado do novo 
modelo de ensino. 

Nesse período, escolas. au-
tarquias e outras instituições 
juntaram-se para assegurar o 
acesso ao ensino dos alunos mais 
desfavorecidos ao ensino, atra-
vés da distribuição de materiais 
de trabalho em suporte de papel 
ou do empréstimo de computa-
dores, e () Ministério da Educa-
ção encontrou na 11T1) Memó-
ria unia forma de fazer chegar as  

aulas das várias disciplinas a casa 
de lodos através da televisão. 
mas Os diversos esforços não eli-
minaram todos os problemas. 

Por (nitro lado, a maioria dos 
inquiridos da sondagem da I n-
lercampus, incluindo) Os que não 
têm filhos em idade escolar, con-
siderem que o Governo fez bem 
em manter as escolas do 5." ao 
10." ano letivos fechadas (só 
18,5% condenaram a decisão). 

Estas questões dão torça ao 
debate que tem vindo) a ser tido na 
última semana, sobre de que for-
ma deve decorrer o próximo ano 
letivo, sobre o qual ainda pouco 
se sabe. além de que deverá arran-
car entre 14 e 17 de setembro. 

( ) ministro-) da Educação dis-
se estar a traba harpara que o en-
sino presencial "possa ser possí-
vel e perene". defendendo que 
essa é uma das prioridades do 
Governo. Tiago Brandão Rodri-
gues revelou ainda que está, nes-
te momento, a ser preparado um 
conjunto (le matérias e (le traba-
lhos cont as comunidades educa-
Uvas para que as primeiras cinco 
semanas sejam de plena recupe-
ração e consolidação de tudo 
aquilo que não foi possível fazer 
ao longo deste ano). "E o primei-
ro objetivo que temos de no iní-
cio (I() próximo ano letivo é recu-
perar os défices de aprendizagem 
deste ano", considerou o minis-

 

FICHA TÉCNICA 

Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para 
a CMCV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de 
conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos 
temas da política nacional, incluindo a intenção de voto 
em eleiçães legislativas. Universo: População 
portuguesa, com 18 e mais anos de idade. eleitoralmente 
recenseada. residente em Portugal Continental. 
Amostra: A amostra é constituida por 610 entrevistas. 
cem a seguinte distribuição proporcional por Sexo (292 
homens e 318 mulheres), par idade (133 entre as 18 e os 
34 anos: 220 entre os 35 e os 54 anos; e 257 com mais de 
55 anos) e região (230 no Norte, 144 no Centro, 165 em 
Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve). Seleção da 
amostra: A seleção do lar ferie através da geração 

aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a 
seleção do respondente foI realizada através do método 
de quotas de género e idade (3 grupas). Foi elaborada 
urna matriz de quotas por Região (NUTSI1). Género e 
Idade. com base nos dados do Recenseamento Eleitoral 
da População Portuguesa 131/12/2016) da Direção Geral 
da Administração Interna (DOAI). Recolha da 
Informação: A informação foi recolhida através de 
entrevista telefónica, em total privacidade, através do 
sistema CATI. O questionário foi elaborado pela 
INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. 
A INTERCAMPUS conta Com uma equipa de profissionais 
experimentados que conhecem e respeitam as normas 
de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 15 
entrevistadores, devidamente treinados para o efeito. 

sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. 
Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 13 de 

junho. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem 
deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%. é 
de til 4,0%. Taxa de Resposta: A laxa de resposta obtida 
neste estudo foi de: 62%. 

tro na semana passada. 
Na semana passada. o Minis-

tério da Educação) reuniu-se 
com sindicatos. associações e re-
presentantes dos pais para del)a-
ter a questão da abertura do pró-
ximo ano letivo. l:ma das pro-
postas do) Governo é o regresso) 
às aulas dos alunos do primeiro) 
e segundo ciclos em setembro. 
( )(tiros elementos da comunida 
de escolar têm outras propostas: 
Os diretores das escolas defen-
dem que os alunos do) 1." e 2." 
anos de escolaridade não podem 
ficar sem aulas, por terem sido 
os mais prejudicados. e. por isso, 
querem autonomia para decidir 
o próximo ano letivo. • 
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O Governo tem vindo a reduzir gradualmente a obrigatoriedade de teletrabalho, deixando os trabalhadores dependentes de acordo com o empregador. 

LEGISLAÇÃO LABORAL 

Pais com filhos até três anos 
podem ficar em teletrabalho 
Com o final do ano letivo, o Governo deixou de considerar o teletrabalho obrigatório para 
progenitores com filhos até 12 anos. Contudo, tal como já acontecia no passado, o Código do 
Trabalho garante esse direito a quem tem funções compatíveis e filhos até três anos. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt 

A
pesar da preocupa-
ção com a evolu-
ção dos contágios 
na região de Lis-
boa, e da necessi-

dade de evitar a sobrelotação dos 
transportes públicos, o Governo 
tem vindo a restringir gradual-

  

mente os grupos que têm direito 
a teletrabalho sem necessidade 
de acordo com a empresa. A re-
solução publicada na sexta-feira 
mantém a obrigação de teletra-
balho para doentes crónicos,en-
treoutros. Deixam no entanto de 
estar abrangidos Os pais com fi-
lhos menores de 12 anos mas, nos 
termos do Código do Trabalho, o 
direito de trabalho à distancia 

n (1), se para quem tem filhos 
até três anos, independentemen-
te da vontade do empregador, 
confirmam Os advogados contac-

  

Lados pelo Negócios. 
De acordo com a resolução ) 

publicada na sexta-feira, o teletra-
balho continua a ser obrigatório 
no caso de i munodeprim idos e 
doentes crónicos, no caso de tra-
balhadores com deficiência, com 
grau de incapacidade igual ou su-
periora 60%, ou ainda, quando os 
espaços físicos e organização do 
trabalho ) não permitam o cumpri-
mento das orientações da 1)GS e 
da Autoridade para as Condições 
do Trabalho. 

Assim, segundo explica Sofia  

Silva e Sousa, advogada principal 
da Abreu Advogados, de acordo 
com a Resolução ido Conselho de 
Ni inist os n.°  51-A/2020, de 26 
de junho."( ) telct raballio deixa de 
ser obriga t ("trio relativamente a 
trabalhadores com rilho ou outro 
dependente a cargo, menor de 12 
anos", passando a estar sujeito ao 
regime do Código que exige a for-
malização de acordo escrito. 

Coloca-se a questão de saber 
qual será a solução das famílias& 
empresas que não facilitem o 
acordo, numa altura em que mui-

  

- - - 
tos ATL funcionam a meiogás. 

No en tanh), "o Código &Tra-
balho prevê que o trabalhador 
com filho com idade até três anos 
tem direito a exercer a atividade 
em regime de t el et 1.t obalho, quan-
do este seja compat ível com a ati-
vidade desempenhada e empre-
gador disponha de recursos e 
meios para o efeito. Verificadoses-
tes dois requisitos cumulativos o 
empregador não poderá valida-
mente opor-se ao pedido do tra-
balhador para passar a prestar o 
seu trabalho neste regime", acres-
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ys, 

cesta a advogada. 
Também Pedro da Quitérin 

Faria, sócio -coordomadordo de-
partamento laborai da An tas da 
Cunha ECIJA. explica que o 
(.'ódigo do Trabalho prevê que 
os trabalhadores que tenhani fi-
lhos com idade até :3 anos po 
dem solicitar ao empregador a 
prestação no> regime de teletra-
balho, sendo que este só poderá 
recusar esta modalidade de la-
boração quando tal seja mani-
festamente incompat ível com a 
atividade desempenhada pelo 
trabalhador em questão ou 
quando aquela não disponha de 
recursos e meios para o efeito", 
refere. 

"Sempre que a empresa dis 
ponha ele recursos e meios para 
°efeito, o trabalhadorconi filho 
com idade até aos :3 anos tem 
esse di rei to ) e o empre,gado ir não 
se pode opor". confirma tam - 
bém nes Arruda, sócia respon-
sável pela área laborai da VA As 
sociado >s. 

i\ lesmo nestes casos. Pedro) 
Quitéria Faria aponta para ne-
cessidade de acordo escrito e 
Sofia Silva e Sousa sugere que 
seja leito um novo pedido. 

Sempre que a 
empresa disponha 
de recursos e meios 
para o efeito, 
o trabalhador com 
filho com idade 
até aos 3 anos 
tem esse direito 
e o empregador 
não se pode opor. 
INÊS ARRUDA 
Sócia responsável pela área 

laborai cia VA Associados 

Verificados estes 
dois requisitos, 
o empregador não 
poderá validamente 
opor-se ao pedido. 
SOFIA SILVA E SOUSA 
Advogada principal 
da Abreu Advogados 

Este direito garantido pela 
lei geral é também sublinhado 
pelo próprio) ( ;overno no docu-
mento que enviou aos sindica-
tos da Função Pública, que ser-
vem de base à reunião de hoje. 
No >s. termos dos artigos do Có-
digo do Trabalho que também 
se aplicam à Função Pública 
(por remissão direta). c que se 
somam às obrigações transito 
ria meti te estabelecidas durante 
a pandemia. "essa modalidade 
de prestação de trabalho I tele-
trabalho] só pode ser aplicada 
porac(rdo entre as partes, exce-
to na condição de o )trabalhador 
ser vít ima de violência domésti 
ca Ou ter filhos menores de três 
anos, caso em que o empregador 
não se poderá opor ao pedido do ) 
trabalhador". 

Tal como referido. o i telet ra - 
baliu >continua a serobrigatório, 
independentClnen te do víncu lo 

do iniballiaoh ire sempre que as 
funções CM causa o permit:on, 
"quando os espaços físicos e a 
organização) do trabalho não 
permitam o cumprimento das 
orientações da I )GS e da ACT 
sobre a matéria, tia estrila medi-
da do necessário". •  

O Governo e OS sindicatos da 
Função Pública têm esta terça-
feira uma reunião de trabalho 

para debater eventuais altera-
ções estruturais ao regi me do te-
letrabalho. ( Executivo propõe 
urna discussão> com vários tópi-
cos mas fala na promoção de um 
regime "misto" e na proteção de 
funcional ios com filhos ou ou-
tros dependentes a cargo. 

O Governo faz um "balanço 
manifestamente positivo-do re-
curso ao teletrabalho e, no doeu-
men to > que serve de base à reu-
nia() com os sindicatos desta ter 
ça- feira, mostra-se interessado 
em rever a lei, dando algumas 
pistas sobre os caminhos que 
podeseguir. 

( ) balanço do recurso ao tele-
trabalho durante este período é 
manifestamente positivo, pelo 
que, em linha com ()previsto no 
I'mgrama do Governo, e "tendo 
em vista maximizar o uso das 
tecnologias no ambito da conci-
liação ) entre vida profissional e 
vida pessoal e familiar e pernil lir 
unia melhor gestão do tempo", 
"entende-se ser necessario po-
tenciar o recurso àquele regime, 
bem como estimulara prestação 
de trabalho em regime misto 
constituído por trabalho preseo 
ciai e por teletrabalho". 

O Governo propõe assim 
unia "reflexão" eia torno do re-
gime legal que se aplica à admi 
nistração pública. "de modo a 
analisara necessidade de bilro 
dução de eventuais alterações le-
gais ou regulamentares e a alean-
çar um acordo global e estratégi-
co que permita incrementar as 
políticas de conciliação entre o 

io e u vida pessoal e fami-
liar dos trabalhado )res, em espe-
cial em situações de parenta l ida-
deedeapc)ioa lamiliares ou de-
pendolites". 

Nesse sentido, "revisi tare-

  

mos OS direitos e os deveres dos 
trabalhadores e empregadores 
no ambito da figura do contrato 
para prestação subordinada de 
teletrabalho, atendendo aos re-
quisitos para a sua celebração, 
comei-troque no período normal 
de trabalho, tempos de trabalho 
e de não trabalho", diz o Gover-
no. apontando ainda para " con-
dições de trabalho e ao direito à 
privacidade do trabalhador. a 
eventual criação de rent ros de 
apoio, ou de teletrabalho no in-
[cri( ir do país". 

Em entrevista ao Negócios, 
no final de maio, a ministra da 

O teletrabalho 
deve ser voluntário 
e a Fesap rejeita 
qualquer 
possibilidade de 
isenção de horário 
de trabalho. 
JOSÉ ABRAÃO 

Fesap 

O isolamento no 
trabalho faz perder 
a ligação ao grupo e 
na administração 
pública essa cultura 
existe, para o bem e 
para o mal. Tem de 
se manter o 
princípio do acordo. 
HELENA RODRIGUES 

Presidente do STE 

Administração Pública já tinha 
adiantado que pretendia "densi-
ficar" o regime legal. em aspetos 
como"a fiscalização dos tempos 
de trabalho". de forma que as 
pessoas não trabalhem nem a 
mais nem amenos. Nessa entre-
vista. Alexandra Leitão esclare-
ceu que o objetivo de ter 25`,'-i-• dos 
trabalhado >res das carreiras ge-
rais em teletrabalho é unia meta 
"para a legislatura". 

Sindicatos lançam 
vários alertas 
"As nossas preocupações  Pren-
dem-se co mi a necessidade de 
salvaguardar que os trabalhado-
res que requeiram o teletrabalho 
lhes sejam criadas todas as con - 
dições tecnológicas, de rede e 
material informático, no sítio 
onde vão realizar() teletrabalho 
e serem ressarcidos dos custos 
que isso lhes acarreta, o> que não> 
tem acontecido", refere José 
Abraão. "É também necessário 
garantira  direito a desligar." 

A Fesap, que também admi-
te que a regulação seja feita por 
convenção co.)letiva só aceita te-
letrabalho "voluntário" e exclui 
"qualquer poss ibil idade de isen-
ção de horário.> de trabalho". 

Helena Rodrigues, presiden-
te cio Sindicato dos Quadros 
Técnicos do Estado (STE), mos-
tra-se IWCOCUpada COM (5 efeitos 
do isolan len to. que "firz perdera 
ligação ao grupo o.,  na administrd-
ção pública essa coibira existe, 
para o bem e para o mal. Quan-
do> surge um problema no servi-
ço as pessoas tendem a falar so-
bre ele". So,  est iverem em telet ra-
bailio não> tanto. 

(.)sTE entende, por isso. que 
"tem dese manter() princípio do 
acordo" e convida o Governo a 
esclarecer que grupos prollssio -
liais serão abrangidos pelas no-
vas regras.  ieCAP 

Governo quer proteger 
funcionários públicos 
com dependentes a cargo 

O Governo e os sindicatos da Função Pública têm esta terça-
-feira uma "reunião técnica" para debater eventuais alterações 
ao regime do teletrabalho. Desta vez de forma mais estrutural. 
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Pais com filhos até três anos 
podem ficar em teletrabalho 
Com o fim das aulas, trabalho em casa só se mantém como regra para quem tem crianças pequenas. 
Governo quer mudar legislação para proteger funcionários públicos com dependentes a cargo. 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Tentativas 
de alterar nomeação 

do governador 
falham desde 2015 

Em 22 anos, partidos só 
conseguiram mudar lei orgânica 

do regulador uma única vez. 

Mário Centeno é o nome 

proposto pelo Executivo 

para suceder a Carlos Costa. PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Israelita investe 180 milhões 
em hotéis e casas em Gaia 
Café abalado 
pela pandemia 
com colheitas 
ao ataque 

App anticovid ainda aguarda 
por legislação do Governo 
Comissão dc oteção de Dados diz que falta diploma que permita aos 
médicos alimentarem a aplicação que rastreia contactos dos infetados. 

MERCADOS 22 e 23 ECONOMIA 12 

Orçamento 

Empresas 
em offshores 
impedidas 
de receber 
apoios 

CARLOS DUARTE 
CEO DA ENSA 

"Despertamos 
o interesse 
de muitos 
investidores 
internacionais" 
Empresa de seguros 

de Angola vai 

estrear programa 

de privatizações. 

Automóvel 

Lid I investe 
em postos de 
carregamento 
elétrico 
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Miguel Baltazar 

Os deputados começam hoje a debater as propostas de alteração ao orçamento suplementar. 

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Empresas em offshores 
impedidas de receber apoios 

IRC não será 
dedutível 
à taxa 
da banca 

Os deputados começam hoje a discutir e a debater mais de uma centena de 
propostas de alteração ao Orçamento suplementar. Proposta do Bloco de Esquerda 
para excluir dos apoios empresas sediadas em offshores terá luz verde do Governo. 

SUSANA PAULA 
susanapaulaainegocios.pt 
FILOMENA LANÇA 

fdomenalanca@negocios.pt 

O
( ;c•wCr110 vai aceitar a 
proposta cio Bloco de 
Esquerda de retirara 
possibilidade de as 

empresas detidas por offshores 
poderem beneficiar de apoios, 
concedidos pelo Estado no âm-
bito da covid-19. Basicamente, es-
tarão aqui incluídas as empresas 
sediadas em offshores, mas tam-
bém aquelas em que o beneficiá-
rio efetivo tenha residência numa 
offshore ou em que a sociedade 
dominante, incluindo estruturas 
fiduciárias, tenha sede nessas ju-
risdições. 

A lista que será aprovada é a 
portuguesa, que inclui uni con-
junto de territórios mais alarga-
do do que a lista negra da Comis-
são Ettropeia.A lista portuguesa 
inclui cerca de 80 territórios com 
"tratamentos fiscais mais favorá-
veis". Já Bruxelas divide as juris-
dições entre a lista negra - de 12 
territórios não cooperantes - e lis-
ta cinzenta, com cerca de 40 ter-
ritórios, segundo a última atuali-
zação. A lista portuguesa inclui o 
Mónaco e o Liechtenstein, por 
exemplo, países que não constam 
da listagem definida por Bruxe-
las. 

A proposta do Bloco de Es-
querda é urna das mais de 100 
propostas de alteração ao Orça-
mento reli ficativo apresentadas 
pelos partidos com assento par-
lamentarque começam a ser dis-
cio idas e votadas na especialida-
de nesta terça-feira, 30 de junho. 
I iecorde-se que o documento 
tem votação fi nal global marca-
da para sexta-feira. depois de ter 
passado na generalidade apenas  

com os votos favoráveis cio PS e 
abstenção do PSD e dos parcei-
ros cia esquerda - Bloco de Es-
querda, PCP, Os Verdes - e PAN. 

Para os bloqu istas„ as socie-
dades com participações diretas 

66 
É da mais elementar 
justiça fiscal (...). 
Prende-se com uma 
agenda mais ampla, 
do que está a ser feito 
noutros países. 
PEDRO FILIPE SOARES 
Líder parlaméntar do BE 

ou indiretas com entidades liga-
das a o ITshores também deviam 
estar excluídas destes apoios ex-
traordinários à pandemia da co-
vid-19. No entanto, ao que o Ne-
gócios apurou, esta questão ain-
da não está fechada. 

O problema tem vindo a co-
locar-se, e países como [Alumiar-
ca, Bélgica, Itália, Áustria, Poló-
nia ou França avançaram já nes-
se sentid4), n ris porcá não foi essa 
a opção ti‹ (.;( we MO - pelo menos 
inicialmente.. \gora, parece que 
a medida vai mesMoavançar. 

Para o líder parlamentar do 
Bloco de Esquerda, esta é uma 
questão "da mais elementar jus-
tiça fiscal". Segundo Pedro Vi I i - 
pe Soares, que falava aos jorna - 
listas na altura da apresentação 
das propostas de alteração dos 
bloquistas, esta medida "prende-
-se com uma agenda mais ampla. 
como está a ser feito nout los paí-

  

ses, de combate à elisão .fiscal", 
com "muitas receitas que deviam 
ser taxadas em território nacio-
nal e depois acabam por escapar 
para paraísos fiscais". 

Também o PCP tem uma 
proposta semelhante neste sen-
tido. No entanto, os comunistas 
queriam que, além das jurisdi-
ções da lista negra português, fos-
sem incluídas as entidades sedia-
das nos Países Baixos, no Luxem-
burgo. na República cia Irlanda e 
em \ tal ta. "Não seria admissível 
que quaisquer apoios públicos se 
dirigissem a entidades que. mes-
mo desenvolvend‹ ) a sua at ivida-
de em Portugal, estão sediadas 
em paraísos fiscais ou em territó-
rios que prom)vem o dumping 
fiscal. com claro prejuízo para o 
n( )sso país". defendem os depu-
tad( )s comunistas na proposta de 
alteração entregue ao Parlamen-
to.■  

O Bloco de Esquerda chegou a 
acordo com o PS no sentido de 
que a confribuição especial para 
osetor bancário não seja dedu-
tível no 1 RC, apurou o Negócios. 
A medida está a ser negociada 
no âmbi to cio Orçamento suple-
mentar, cuja votação na especia-
lida& avança esta terça-feira, 
no Parlamento. 

O adicional de solidarieda-
de sobre o setor bancário, cria-
do.pelo Governo no âmbito do 
suplementar, não deverá ser 
considerado um encargo dedu-
tível para efei tos da determina-
ção do lucro tributável em I RC, 
"mesmoquando contabilizado 
como gastos do período &tri-
butação, à semelhança do que 
já acontece atualmente com 
outros tributos, como é o caso 
da contribuição sobre o setor 
bancário", defende o BE na 
nota justificativa que acompa-
nha a sua proposta de alteração 
ao diploma apresentado pelo 
Governo no Parlamento: 

Com o Orçamento suple-
mentar, o Governo pretende 
criar uma contribuição adicio-
nal de solidariedade para o se-
tor bancário para suportar os 
custos da reSpoSta ao impacto 
da pandemia de covid-19, con-
signando a receita ao Fundo de 
Estabilização Financeira da Se-
gurança Social. Uma medida 
que já foi criticada pela Associa-
ção Portuguesa de Bancos, que 
diz não compreender porque é 
que só o setor bancário é cha-
mado a contribuir para esta 
taxa de sol idariedade. 

A contribuição é de 0,02% 
e pode render uma =Ra de 33 
milhõesdeeuros,seg,undo ases-
timativas do Executivo. A base 
de incidência do regime e calcu-
lada tendo por referência a mé-
diasemestral dos saldos de cada 
mês, "que tenham correspon-
dência nas contas relativas ao 
primeiro semestre de 2020", no 
caso do adicional devido em 
2020, e nas contas do segundo 
semestre de 2020, no caso da 
taxado. 2021..  FL/SP 
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Pais com filhos até três anos 
podem ficar em teletrabalho 
Com o fim das aulas, trabalho em casa só se mantém como regra para quem tem crianças pequenas. 
Governo quer mudar legislação para proteger funcionários públicos com dependentes a cargo. 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Tentativas 
de alterar nomeação 

do governador 
falham desde 2015 

Em 22 anos, partidos só 
conseguiram mudar lei orgânica 

do regulador uma única vez. 

Mário Centeno é o nome 

proposto pelo Executivo 

para suceder a Carlos Costa. PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Israelita investe 180 milhões 
em hotéis e casas em Gaia 
Café abalado 
pela pandemia 
com colheitas 
ao ataque 

App anticovid ainda aguarda 
por legislação do Governo 
Comissão dc oteção de Dados diz que falta diploma que permita aos 
médicos alimentarem a aplicação que rastreia contactos dos infetados. 

MERCADOS 22 e 23 ECONOMIA 12 

Orçamento 

Empresas 
em offshores 
impedidas 
de receber 
apoios 

CARLOS DUARTE 
CEO DA ENSA 

"Despertamos 
o interesse 
de muitos 
investidores 
internacionais" 
Empresa de seguros 

de Angola vai 

estrear programa 

de privatizações. 

Automóvel 

Lid I investe 
em postos de 
carregamento 
elétrico 
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OPINIÃO 

A COR DO 
DINHEIRO 

O Estado de joelhos na TAP 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourento@gmaii.com 

O Governo sabe há quatro meses que a TAP 
vai precisar de dinheiro. O mesmo Governo 
que obrigou os acionistas privados a aceita-
rem a reversão da privatização, em 2016. 
Com 50% do capital nas mãos, mas sem mão 
na comissão executiva, o Estado ficou refém 
dos privados. Ora é essa posição de força que 
os privados agora usam para entalar o Go-
verno. Perdão, os contribuintes (quem vai 
pagara estupidez da reversão). 

Ontem a humilhação do Estado ficou 
clara: David Neeleman, o principal acionis-
ta da empresa, deixou claro que não aceita 
já a conversão dos créditos em capital (217  

milhões de euros), preferindo esperar pelo 
plano de reestrutu ração imposto por Bru-
xelas. Ora a conversão desses créditos é 
uma das exigências do Governo para pro-
ceder à injeção de 1,2 mil milhões na TAR 

A "nega" dos privados é uma vergonha. 
Querem pôro contribuinte a fazer sozinho 
o sacrificio financeiro (a única cedência dos 
privados é a nomeação de uni administra-
dor executivo pelo Estado, coisa que Pedro 
Nuno Santos já recusou). 

O Governo tem alternativa? Tem. Em 
última instância pode nacionalizar a em-
presa... Isso interessa? Não. A brincadeira  

sairia cara ao contribuinte (indemnizar 
acionistas, assumir o elevadíssimo passivo 
e a insuficiência de capital). O problema é 
que o Estado está entalado e tem pouca 
margem de manobra. 

O que é que este dossiê mostra? Que a 
ideologia (Costa cedeu a Bloco de Esquer-
da, PCP e ala esquerda do PS na reversão) 
choca sempre com a realidade: o "faz de 
conta" que foi ficar com 50% do capital au-
mentou a responsabilidade dos contribUill-
tes sem que tenha trazido ao Estado capa-
cidade para fiscalizar a duvidosa gestão da 
empresa. Paga o contribuinte!ffi 
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O volume das transferências feitas 

por empresas e cidadãos a partir de 

Portugal para paraísos scais teve 

uma queda signi cativa em 2019 face 

ao ano anterior. O recuo deve-se 

sobretudo ao facto de as empresas 

estrangeiras com contas abertas em 

bancos portugueses terem enviado 

para os territórios offshore, ou de 

baixa tributação, metade do valor 

que tinham transferido em 2018. 

As estatísticas mais recentes da 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT), cedidas ao PÚBLICO pelo 

Ministério das Finanças, mostram 

que as transferências realizadas por 

residentes e não residentes em Por-

tugal — a soma dos valores associa-

dos a empresas e cidadãos — dimi-

nuíram em um terço (33%) em rela-

ção a 2018, caindo de 8900 milhões 

de euros para um valor próximo 

(mas abaixo) dos seis mil milhões. 

Ao todo, este montante está asso-

ciado a 105.361 operações (o que 

corresponde a uma média de 56,804 

euros). Estas transferências foram 

realizadas por 11.291 ordenantes 

(mais de dez mil são residentes em 

Portugal e só 634 são não residen-

tes). Mas foi entre esse universo que 

o volume de transferências mais caiu 

e esse movimento teve um impacto 

acentuado no resultado total. 

Embora o número de entidades 

estrangeiras emissoras de capital 

não tenha caído de forma signi ca-

tiva (houve 421 ordenantes em 2019, 

contra 503 em 2018), o valor asso-

ciado teve uma descida pronuncia-

da. Essas empresas não residentes 

(sujeitas a retenção na fonte em Por-

tugal) enviaram para centros nan-

ceiros offshore ou de baixa tributa-

ção metade do valor que tinham 

transferido em 2018 (ao todo, 1985,5 

milhões de euros, quando no ano 

anterior esse montante tinha ron-

dado os 4100 milhões). 

A Suíça, antiga ex libris do segredo 

bancário e praça privilegiada na ges-

tão de tesouraria de empresas, resis-

te como destino dos uxos enviados 

a partir de Portugal. É o território 

para onde mais são transferidos valo-

res (com 2399 milhões, representa 

40% do total), seguindo-se Hong 

Kong, os Emirados Árabes Unidos, 

Macau, Singapura e as Baamas. 

A trajectória de redução é visível 

a partir de 2018, mas não há uma 

explicação imediata para essa trajec-

tória. O que se sabe é que, em para-

lelo, foi a partir dessa altura que se 

intensi cou, a nível europeu, a estra-

tégia de cercar os centros nanceiros 

offshore através de uma série de 

medidas defensivas antievasão scal 

e de prevenção do branqueamento 

de capitais. 

É cedo para tirar conclusões sobre 

se as medidas têm um re exo directo 

nestes números. Mas é de antecipar 

que, passo a passo, algumas empre-

sas estejam a bater em retirada desses 

territórios, pelo risco de verem a 

União Europeia a impor medidas 

defensivas nas relações económicas 

com territórios que não são coope-

rantes a nível scal, que têm regimes 

scais prejudiciais ou que estão sob 

monitorização da UE por não cum-

prirem os compromissos internacio-

nais para trocarem informação nan-

ceira com os países europeus. 

Gestão de tesouraria 
É preciso ter presente que embora o 

montante e o número de ordenantes 

tenha diminuído, este indicador bai-

xou de forma menos signi cativa do 

que o primeiro. E o principal motivo 

das transferências continua a ser, de 

forma destacada, o envio de capital 

relativo à gestão de tesouraria, o que 

signi ca que as empresas continuam 

a ver nestas jurisdições (com desta-

que para a Suíça) um território 

importante para gerirem os seus u-

xos comerciais. 

Os dados fazem apenas o retrato 

de uma parte da realidade das rela-

ções dos uxos entre Portugal e ter-

ritórios offshore. Desde logo, porque 

Fluxos de empresas estrangeiras 
para offshores caem para metade
Transferências diminuíram em 2019. 
Recuo acompanha reforço das medidas 
antievasão na Europa. BE espera apoio  
do PS para excluir das ajudas da covid-19 
empresas controladas por o shores

Impostos
Pedro Crisóstomo

Hong Kong, Emirados Árabes Unidos, M

são dados nacionais e, nessa medida, 

não permitem conhecer as situações 

em que os cidadãos ou as empresas 

fazem uma triangulação das transfe-

rências, isto é, fazem circular o capi-

tal com origem em território portu-

guês para um território não-offshore 

em primeiro lugar (por exemplo, 

quando um grupo económico que 

tem a gestão de tesouraria no Luxem-

burgo ou nos Países Baixos transfere 

a partir daí para offshores). 

Também não permitem veri car 

quanto é que, do total transferido, 

tem origem em entidades localiza-

das na Zona Franca da Madeira 

(ZFM), um regime preferencial a 

nível scal que permite às empresas 

bene ciarem, mediante o cumpri-

mento de requisitos especí cos, de 

taxas de tributação mais baixas.  

Transferências para offshores
Em milhões de euros

Origem dos ordenantes
das operações
Em milhões de euros

Transferências caíram 33% num ano

Fonte: Autoridade Tributária e Aduaneira PÚBLICO

20192018201720162015

Os 15 principais destinos das transferências em 2019
Em milhões de euros

Os 10 principais motivos das operações, em milhões de euros

Panamá
140 M€

Cabo Verde
55 M€

Baamas
224 M€

Suíça
2399 M€

EAU
523 M€

Maurícias
97 M€

Chipre
162 M€

Ilha de Man
46 M€

Egipto
118 M€

Hong Kong
909 M€

Singapura
265 M€

Filipinas
58 M€

Macau
272 M€

Líbano
48 M€

Porto Rico
51 M€

Transacção referente a benefícios sociais

Pagamento de dividendos

Pagamento de uma operação de cobertura

Transacção referente a operações do Tesouro

Pagamento intra-empresarial

Transferência de um empréstimo para um devedor ou mutuário

Pagamento de uma operação comercial

Liquidação de um pagamento numa operação financeira
(como a compra ou venda de títulos)

Pagamento a um fornecedor

Transferência relativa a uma instrução de gestão de tesouraria

Residentes em
Portugal
3979,4

10.653

Não residentes
em Portugal
2005,5
638

9209,8
10.551,6 10.380,6

8962,6

5985,0

2506,9

942,0

936,8

665,2

211,9

124,4

119,0

15,9

12,4

11,7

N.º de
ordenantes
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TYRONE SIU /REUTERS

Tal como a UE vai impondo medi-

das contra territórios offshore fora do 

espaço europeu, ontem cou a saber-

se que Portugal está mais perto de 

car na lista de países que poderão 

vir a impor restrições às empresas 

sediadas em paraísos scais nos 

apoios excepcionais da covid-19. 

Acordo entre BE e PS 

O grupo parlamentar do Bloco de 

Esquerda (BE) negociou com a ban-

cada do PS, e diz contar com o apoio 

dos socialistas, para deixar de fora 

as ajudas as empresas controladas 

por entidades sediadas nos territó-

rios considerados paraísos scais 

pelo Estado português (aqueles que 

estão na lista elaborada pelo Minis-

tério das Finanças). 

Embora o vice-presidente da ban-

deu garantias de que votará a favor 

desta norma. 

Terá existido acordo relativamente 

à primeira parte da proposta (aquela 

em que os bloquistas propõem que 

quem excluídas das ajudas as empre-

sas detidas por entidades presentes 

em territórios de tributação privile-

giada), mas não relativamente à 

segunda parte da iniciativa (que pre-

tendia excluir também as empresas 

portuguesas que são donas de outras 

entidades localizadas em centros 

nanceiros offshore, opacos ou de 

baixa tributação). 

Isso signi ca que o PS não deverá 

votar favoravelmente a parte da 

proposta com a qual o BE pretendia 

excluir também dos apoios as 

empresas sediadas em Portugal que 

detenham uma participação directa 

ou indirecta numa entidade ou num 

veículo sediado num dos territórios 

da lista portuguesa dos paraísos s-

cais. 

O que tem pernas para ser apro-

vado na votação na especialidade é 

a primeira parte do artigo redigido 

pelo BE, aquele onde se indica que 

— para futuro — “não podem vir a 

ser concedidos quaisquer dos 

apoios criados no âmbito das medi-

das excepcionais e temporárias de 

resposta à epidemia covid-19” a enti-

dades ligadas a centros nanceiros 

offshores através dos accionistas. 

A proposta bloquista exclui as 

entidades que tiverem sede ou 

direcção num dos territórios da lis-

ta o cial portuguesa dos paraísos 

scais (situações que deverão ser 

poucas); e ainda as “sociedades que 

sejam dominadas, nos termos esta-

belecidos no artigo 486.º do Código 

das Sociedades Comerciais, por 

entidades, incluindo estruturas 

duciárias de qualquer natureza, 

que tenham sede ou direcção efec-

tiva” num dos territórios da lista 

negra, “ou cujo bene ciário efectivo 

tenha domicílio naqueles países, 

territórios ou regiões”. 

O Governo começou por rejeitar 

esta hipótese, com o Ministério da 

Economia a defender — em resposta 

a perguntas dirigidas ao ministro da 

Economia, Pedro Siza Vieira — que 

uma limitação destas colocaria 

“constrangimentos” a empresas que 

exercem “a sua actividade económi-

ca em Portugal e empregam traba-

lhadores no território nacional”.

É uma norma  
que tem de ser 
bem rendilhada 
João Paulo Correia 
Vice-presidente da bancada  
do PS (ao Eco) pedro.crisostomo@publico.pt

Macau, Singapura e Baamas são os principais destinos a seguir à Suíça

2,4 
A Suíça é o principal destino das 
transferências feitas por 
empresas e particulares. Para 
contas bancárias na praça 
helvética seguiram 2400 
milhões em 2019

cada socialista João Paulo Correia, 

coordenador dos assuntos relacio-

nados com orçamento e nanças, 

não tenha querido adiantar o  

sentido de voto do PS na especiali-

dade, fonte do BE adiantou ao 

PÚBLICO que o Partido Socialista 
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Ben ca agrava crise na 
Madeira. FC Porto ganha 
com golo de Mbemba p40 a 42

Especialistas denunciam 
ilegalidade. ACT tem posições 
contraditórias p2 a 4

Benfica volta  
a perder, Lage 
afasta-se e  
FC Porto isola-se 
ainda mais 

Empresas estão 
a impor férias 
com corte 
salarial a pessoal 
em layoff
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Transferências de Portugal para 
o shores caíram 33% em 2019
De 2018 para 2019, os uxos de capitais para paraísos scais reduziram-se de 8900 para cerca de 6000 
milhões de euros. Empresas estrangeiras foram as maiores responsáveis pela queda Economia, 22/23

Metro de Lisboa garante 
lotação de dois terços. 
Mas passageiros não  
se sentem seguros 
Sociedade, 14/15

ESPECIAL 
EXECUTIVOS
ESPECIAL 12 PÁGS
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Alexandra Campos

acampos@publico.pt

A Área Metropolitana de Lisboa con-

tinua no centro das preocupações, 

as medidas para tentar conter o sur-

to epidémico de covid-19 multipli-

cam-se e há doentes a ser transferi-

dos para hospitais a muitas dezenas 

de quilómetros. Ontem foi anuncia-

do um novo reforço de médicos para 

a identi cação e o mapeamento dos 

casos activos e de equipas multidis-

ciplinares no terreno, que terão o 

apoio das forças de segurança, caso 

seja necessário garantir que os iso-

lamentos são cumpridos. 

O reforço foi anunciado na habi-

tual conferência de imprensa para 

balanço da situação epidemiológi-

ca, no dia em que foram registados 

mais 266 novos casos de infecção 

pelo novo coronavírus em todo o 

país, 225 dos quais em Lisboa e Vale 

do Tejo (LVT). O coordenador do 

Gabinete Regional de Intervenção 

para a Supressão da Covid-19 na 

região de LVT, Rui Portugal, adian-

tou que vai haver um reforço das 

equipas multidisciplinares no terre-

no. São três equipas no concelho de 

Loures, duas na Amadora, três em 

Sintra e, “para já”, outras três na 

cidade de Lisboa. Além de elemen-

tos da Protecção Civil e da Seguran-

ça Social, estas equipas contam com 

“um apoio das forças de segurança, 

se necessário para que seja efectiva-

do o isolamento”, enfatizou. 

Respondendo às críticas de falta 

de coordenação entre os diversos 

hospitais da região de Lisboa e Vale 

do Tejo e ao facto de os hospitais de 

Amadora-Sintra e de Loures estarem 

a transferir doentes para unidades 

hospitalares como a de Abrantes e o 

Hospital Militar em vez do Hospital 

Curry Cabral (Lisboa), Rui Portugal 

lembrou que a coordenação entre 

hospitais é realizada pelas adminis-

trações regionais de saúde, mas con-

siderou que as opções que foram 

feitas “são provavelmente as melho-

res opções relativamente aos con-

textos dos doentes” e frisou que não 

Reforço de equipas com apoio da 
polícia para conter surto em Lisboa

é “obrigatório que a referenciação 

de todos os casos de doenças infec-

ciosas seja feita para hospitais de 

referência [Curry Cabral]”. 

O director clínico do Hospital de 

Santarém revelou, entretanto, à 

Lusa que a unidade recebeu quatro 

pessoas infectadas com covid-19 

provenientes do Hospital Amadora-

Sintra. “Até ao momento, foram 

solicitados oito internamentos, mas 

só enviaram quatro doentes”, disse 

Paulo Sintra. “Foram enviados 

doentes com 83, 97 anos, e outro 

vindo da Guiné para tratamento 

especí co com co-morbilidades”, 

especi cou, adiantando que “um 

dos doentes com 83 anos, que à che-

gada era ‘covid negativo’ e estava 

assintomático, após dois dias de 

internamento no HDS [Hospital de 

Santarém]”, já não foi recebido pelo 

Amadora-Sintra. 

“Não há sobrecarga” 
Contextualizando os números, o 

secretário de Estado da Saúde, Antó-

nio Lacerda Sales, lembrou na con-

ferência de imprensa que, desde 13 

de Maio, a região de Lisboa e Vale do 

Tejo é a que mais testa em Portugal 

e desdramatizou a situação. As uni-

Rui Portugal anunciou reforço na conferência de imprensa

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

dades de cuidados intensivos nos 

hospitais da região têm uma taxa de 

ocupação de 66%, quando no resto 

do país esta é de 65%, assinalou. 

“Destes, apenas 20% são doentes 

com covid. Não há sobrecarga e exis-

te capacidade para continuar a dar 

resposta às necessidades”, asseve-

rou. O número de doentes interna-

dos em cuidados intensivos baixou 

ontem para 71 (menos quatro do que 

no domingo), apesar de o número 

de doentes internados em enferma-

ria geral ter aumentado para 489 

(mais 31).  

Lacerda Sales adiantou ainda que 

haverá um novo reforço de médicos 

de saúde pública das unidades dos 

concelhos mais afectados na Área 

Metropolitana Lisboa. Na semana 

passada foram anunciados 20 e ago-

ra “está em curso a entrada de cerca 

de 80 médicos internos provenien-

tes de vários hospitais”, disse.  “Este 

reforço é crucial para o mapeamen-

to e geo-referenciação de todos os 

casos activos no concelho e fregue-

sia, para que sigamos rapidamente 

as cadeias de transmissão da região 

e as possamos conter”. com Lusa 

[Equipas médicas terão 
apoio da polícia para que],  
se necessário, seja efectivado 
o isolamento 
Rui Portugal 
Coordenador do Gabinete Regional de Intervenção 
para a Supressão da Covid-19 em LVT
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PS vai digitalizar e tornar  
público arquivo histórico

O PS vai catalogar, digitalizar e dis-

ponibilizar para consulta pública os 

documentos do seu arquivo históri-

co. É o primeiro partido português 

a tomar esta iniciativa com o seu 

espólio histórico. A iniciativa insere-

se no projecto Fórum Mário Soares 

que  será apresentado hoje pelo 

secretário-geral adjunto, José Luís 

Carneiro, numa cerimónia que será 

encerrada pelo secretário-geral, 

António Costa. 

A sessão conta ainda com uma 

intervenção do coordenador do pro-

jecto, Augusto Santos Silva, e nela 

serão assinados dois acordos. Um 

com a Fundação Mário Soares e a 

FCSH da Universidade Nova de Lis-

boa, destinado ao tratamento do 

arquivo histórico; e outro com o ISC-

TE, para o levantamento do patrimó-

nio e marcas deixadas pelo PS no 

poder local. 

O projecto Fórum Mário Soares 

prepara os 50 anos do PS, a 19 de Abril 

de 2023, e irá desenvolver-se em seis 

eixos, quatro virados para a análise 

do património e da história partidária 

e dois destinados a re ectir e encon-

trar respostas políticas para o futuro, 

de acordo com um documento inter-

no do PS a que o PÚBLICO teve aces-

so. O tratamento do arquivo pertence 

ao Programa História, Memória e 

Património do PS, intitulado 50 anos 

pela Democracia, a Liberdade e a 

Igualdade, e vai ser dirigido pela his-

toriadora Fernanda Rollo, com a cola-

boração dos investigadores José San-

tana Pereira e Pedro Gomes. 

Este programa inclui ainda a reco-

lha de depoimentos e documentos 

sobre a história do PS, junto de fun-

dadores e militantes históricos. O 

material será disponibilizado online 

e dará origem a um livro sobre os 50 

anos de história do PS, a um congres-

so internacional e a uma exposição. 

Com este passo, o PS vai disponibi-

lizar à consulta pública todos os docu-

mentos que existem nos seus arqui-

vos desde a fundação na cidade alemã 

de Bad Münstereifel, a 19 de Abril de 

1973. Ou seja, todos documentos 

internos ao longo de 47 anos de vida 

O projecto será concretizado pela Fundação Mário Soares e pela FSCH da Universidade Nova  
e insere-se no Fórum Mário Soares, uma iniciativa que prepara os 50 anos do partido em 2023

rizar a matriz comum das políticas 

locais e das actividades autárquicas 

do PS”. Este projecto vai ser elabora-

do por uma equipa de investigadores 

do ISCTE que ganhou o concurso 

aberto pelos socialistas para o efeito 

e cujo protocolo é assinado hoje. 

O prazo para terminarem o projec-

to são as autárquicas de Outubro de 

2021 e contribuirá para a preparação 

das propostas eleitorais do PS nessas 

eleições. O objectivo é encontrar 

“uma matriz comum à actuação 

autárquica” e “uma contribuição 

especí ca e distintiva do PS no qua-

dro da política autárquica em Portu-

gal”, lê-se no documento a que o 

PÚBLICO teve acesso. 

Estes projectos de pesquisa histó-

rica darão origem a um outro pro-

jecto intitulado Marca Reformista, 

que consiste numa ferramenta tec-

nológica de linha temporal e temá-

tica que estará disponível a partir de 

2021 no site do PS. 

Interacção com os jovens 
No domínio das iniciativas viradas 

para o futuro, o Fórum Mário Soares 

incluirá, já a partir de Setembro, o 

projecto Que Portugal queres?, diri-

gido por Teresa Pina. Destinado aos 

jovens, este projecto consiste na cria-

FOTOS: DR

O PS foi 
fundado a 19 
de Abril de 
1973, em  Bad 
Münstereifel, 
na então 
República 
Federal  
Alemã 
 
O antigo 
Presidente  
da República 
Mário Soares 
(1924-2017) 
foi fundador  
do partido e 
seu líder 
carismático

ção de uma plataforma digital inter-

activa sobre as expectativas em rela-

ção a diversas áreas de políticas públi-

cas: ambiente, alterações climáticas, 

consumo e globalização; igualdade de 

género, direitos humanos, violência 

no namoro, direitos LGBTI; forma-

ção, educação e sociedade de opor-

tunidades; economia, emprego, ren-

dimento, justiça social; novas tecno-

logias, acesso, conhecimento e 

inteligência arti cial; direitos, segu-

rança, liberdades individuais e a 

sociedade de informação. 

Por último e no âmbito da busca de 

soluções e propostas para ultrapassar 

a crise actual surge a iniciativa O futu-

ro da solidariedade em Portugal e no 

mundo, dirigida por Tiago Fernandes. 

Este projecto será concretizado em 

quatro conferências realizadas a 

ritmo trimestral até ao m de 2021. Os 

temas são, por ordem de agendamen-

to: “Portugal e a solidariedade na 

Europa e no mundo global”; “A soli-

dariedade territorial e a democracia 

local”; “O papel do Estado no desen-

volvimento económico e na solidarie-

dade colectiva”; e “O socialismo na 

construção da democracia e da soli-

dariedade cívica”. 

partidária e de todas as direcções des-

de a do líder-fundador, Mário Soares 

que dá nome a este fórum. 

Também sobre o passado o Fórum 

Mário Soares inclui a iniciativa As 

conquistas da democracia e a cons-

trução do futuro, cujo objectivo é 

identi car a coerência dos valores e 

das políticas do PS. O resultado des-

te projecto será publicado no primei-

ro semestre de 2021. Este eixo de 

trabalho consiste na “sistematização 

do legado das políticas públicas 

Partidos
São José Almeida

sao.jose.almeida@publico.pt

socialistas e da sua concretização, 

num balanço dos últimos 50 anos 

caracterizando as principais mudan-

ças na sociedade desde a criação do 

PS e o seu contributo para a história 

do Portugal democrático”, lê-se no 

documento a que o PÚBLICO teve 

acesso. As áreas temáticas incluem 

políticas públicas como saúde, edu-

cação, igualdades, sindicalismo, 

solidariedade. 

No plano do legado e das políticas 

públicas, surge o programa “Caracte-
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crítica pontual ao Presidente, crítica que, de 

resto e da minha parte, nada tem de inédito 

nem neste mandato nem nos mandatos de 

seus antecessores. 

3. Tentar extrair do que vem de explicar-se 

um “mal-estar” com o Presidente e com a 

sua magistratura é descabido e abusivo. Falo 

por mim, que o apoio inequivocamente, o 

que nunca me impediu nem impedirá de 

criticar a sua actuação ou de dela discordar. 

Aproveito, aliás, o ensejo para fazer aqui a 

dita “pedagogia”, que poderá, 

compreensivelmente, 

ser levada à conta de 

paternalismo. 

Escrevo há mais de 

20 anos nos jornais — 

e, em especial, nesta 

página — sobre as 

relações entre os 

órgãos de soberania 

Presidente da 

República e Governo; 

já o z em livros em 

que trato o tema e 

também em vários 

escritos académicos. 

Sempre no mesmo 

sentido, defendendo 

que o nosso sistema 

de governo é 

autenticamente 

semipresidencial (e 

não híbrido ou até 

parlamentar). E que 

é altamente saudável 

que o Presidente não 

abdique de uma 

leitura activa e 

interventiva dos seus 

poderes, reforçando 

a concorrência ou 

competição 

institucional e, por 

Pandemia, primeiro-ministro e Presidente: 
pôr as coisas no lugar

1.
 Quem ler as prosas jornalísticas 

do m-de-semana, do PÚBLICO 

ao Expresso, julgará que está 

formada uma nova PPP — 

pandemia, primeiro-ministro e 

Presidente — e que isso causa 

incómodo ao PSD ou, pelo 

menos, a uma parte relevante dos 

dirigentes e até dos militantes, 

senão mesmo do eleitorado, do 

PSD. A pandemia teria criado uma coligação 

umbilical entre o Governo e o Presidente e 

isso estaria a cair mal ou a ser di cilmente 

digerido em certos meios do principal 

partido da oposição. Porque fui 

directamente citado naqueles arroubos 

jornalísticos, não resisto a fazer algumas 

considerações que possam pôr as coisas no 

lugar que julgo devido. E, ao deixá-las, fazer 

também alguma pedagogia. Pedagogia sobre 

o modo como os jornais e os jornalistas 

tratam algumas questões e pedagogia sobre a 

forma como vejo o nosso sistema de 

governo. 

2. Dizia-se em tais prosas que teria 

criticado o Presidente da República pela sua 

colagem ao Governo Costa e, em especial, ao 

primeiro-ministro. O que não é exacto, 

embora uma tal colagem, a veri car-se, e por 

motivos que já explicarei, não seja nem 

política nem constitucionalmente salutar. 

Critiquei, isso sim, e aqui reitero, a forma 

como o primeiro-ministro e também, em 

menor grau, o Presidente actuaram durante 

as primeiras semanas do descon namento. 

Insisto: nada contra a medida do 

descon namento, que penso que até poderia 

ter sido mais vasta e alargada. Tudo contra o 

intenso frenesim de visitas e de presenças 

públicas (praias, concertos, restaurantes, 

anúncio pomposo da Champions) dos mais 

altos dignitários do Estado, porque deu e dá 

um sinal errado à sociedade e é facilmente 

interiorizado pelos mais relapsos e 

recalcitrantes. Tudo contra a falta de 

preparação das estruturas de saúde para a 

identi cação, seguimento e controlo do 

inevitável aumento de casos em processo de 

descon namento, falta esta que é apenas e 

só imputável ao Governo (nunca ao 

Presidente). E ainda, tudo contra a 

inexistência de medidas preventivas (que até 

tinham sido anunciadas), como a limitação 

de lotação de transportes ou o reforço da sua 

cadência, mais uma vez atribuível 

unicamente ao executivo. Fui claro e volto a 

sê-lo: a falha é política — é falha do Governo — 

e não técnica ou cientí ca, como 

astuciosamente insinua o primeiro-ministro. 

Regressando ao ponto de partida: para lá da 

crítica substancial ao Governo, z uma 

essa via de exigência, melhorando os 

padrões de qualidade de produção política. 

Nestas mesmas páginas, ao longo dos anos, 

elogiei a leitura de Soares e verberei as visões 

“pró-parlamentaristas” de Sampaio e de 

Cavaco. Se sempre me bati por uma visão 

“activa” e forte dos poderes presidenciais, é 

evidente que tenderei sempre a criticar uma 

compreensão mais conformista e alinhada 

do Presidente da República, quem quer que 

ele seja. 

4. Eis o que me sugerem duas críticas 

directas à interpretação que se fez ou quis 

fazer do que aqui escrevi há oito dias. A 

primeira, contra a tendência nitidamente 

palaciana e tacticista, de se tomar a palavra 

de um político como um posicionamento ou 

alinhamento de ocasião. No que aos poderes 

presidenciais respeita, defendi 

invariavelmente um uso activo e visível de 

tais poderes. Não posso subscrever a posição 

de Vital Moreira que insiste na natureza 

Se sempre me 
bati por uma 
visão ‘activa’ e 
forte dos 
poderes 
presidenciais, é 
evidente que 
tenderei 
sempre a 
criticar uma 
compreensão 
mais 
conformista e 
alinhada do PR

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

parlamentar do nosso sistema de governo 

(esquecendo a sua vertente presidencial); 

nem a de Lobo Xavier, que esta semana 

chegou a comparar a posição constitucional 

de Marcelo à dos Presidentes italiano ou 

alemão (que são eleitos indirectamente e não 

têm poderes substantivos quase nenhuns). 

Se sempre defendi isto, como dizer agora 

que estou contra Marcelo ou desagradado 

com ele? Em rigor, eu não falei da “colagem” 

de Marcelo ao Governo, mas, se esta existiu, 

existe ou vier a existir, serei crítico. Não por 

qualquer táctica de ocasião, desconforto ou 

cálculo partidário. Mas porque, como já 

demonstrei publicamente com outros três 

Presidentes, estou profundamente convicto 

de que o país ganha com um Presidente 

cioso de um controlo activo e exigente. 

A segunda crítica é ainda mais ilustrativa 

do que penso. Basta lembrar, já em plena 

pandemia, a divergência de Marcelo com 

Costa a propósito da declaração de estado 

de emergência. Foi Marcelo quem 

praticamente impôs a Costa a entrada em 

estado de emergência. De resto, só a 

Marcelo competia avançar para essa 

declaração. Já em crise de pandemia, e 

contra a relutância do primeiro-ministro, o 

Presidente exerceu um dos maiores — senão 

o maior — poderes próprios que a 

Constituição lhe confere. Olhando para a 

gestão daquela primeira fase, o país ganhou 

ou perdeu com isso? Parece cristalino que 

ganhou. Pois bem, ganhámos mais com um 

Presidente distante, crítico e exigente do 

que com um Presidente sera camente 

alinhado com o Governo. Foi sempre essa a 

minha convicção e julgo que, mais uma vez, 

a actual conjuntura a con rma, reforça e 

recomenda.

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Paulo Rangel
Palavra e Poder

Ordem dos Médicos Certeira na 
crítica ao Governo e às 
autoridades de saúde por 
terem dispensado o conselho e 
envolvimento dos profissionais 
no terreno e dos especialistas 
de saúde pública.

André Ventura O que vale para  
a CGTP, PCP e outros, em tempo 
de pandemia, vale para o  
Chega. Nesta altura, uma 
manifestação é um sinal de 
irresponsabilidade e de 
desrespeito pelos portugueses.
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LAYOFF

Empresas impõem 
férias com corte 
salarial a pessoal 
em layoff
Inspectores e especialista em direito falam em dupla 
ilegalidade, porque não pode haver férias durante a suspensão 
do contrato nem há redução salarial para 66%

Victor Ferreira

H
á empresas a impor férias 

a trabalhadores que estão 

em layoff. É uma situação, 

ilegal segundo um dos 

maiores especialistas de 

direito laboral no país e de 

inspectores da Autoridade para as 

Condições do Trabalho consultados 

pelo PÚBLICO. 

Essas mesmas empresas, embora 

paguem o subsídio de férias por intei-

ro, como manda a lei, cometem uma 

segunda ilegalidade, segundo as mes-

mas fontes, porque se refugiam nas 

regras do layoff, que prevê o corte de 

33% no salário, para continuarem a 

pagar só 66% da remuneração. 

“Isso é patético”, reage com vee-

mência Fausto Leite, advogado espe-

cialista em Direito do Trabalho. “Um 

trabalhador ou tem o contrato de tra-

balho suspenso ou tem o contrato de 

trabalho em vigor e, neste caso, pode 

ou não estar de férias. Estar em layoff 

e em férias em simultâneo é um dis-

parate jurídico, que deve ser denun-

ciado e travado”, comenta o mesmo 

especialista. “Além do mais, em férias, 

tem-se direito à totalidade do salário”, 

acrescenta. “Recorram aos tribunais, 

se for preciso, para travar isto.” 

Ainda que haja serviços da ACT a 

dizer isto mesmo, a própria ACT 

enviou parecer a uma empresa a dizer 

o contrário. E no site da Direcção-Geral 

do Emprego e das Relações de Traba-

lho, também se a rma que “havendo 

acordo” poderá manter-se a marcação 

das férias, e as mesmas serem gozadas 

com o trabalhador a receber durante 

as férias “o valor da compensação 

retributiva acrescido do subsídio de 

férias, total ou proporcional, que lhe 

seria devido sem qualquer redução”. 

Layo  “não afecta” férias 
O último dia de Junho poderia ser, 

como noutros anos, a antecâmara 

das férias. Porém, a pandemia tro-

cou as voltas aos cerca de 850 mil 

trabalhadores atirados para o layo  

simpli cado. 

Em vez de se fazer malas de férias, 

30 de Junho de 2020 é o último dia 

para as empresas pedirem acesso ao 

layoff simpli cado (ver texto na pági-

na seguinte ). E pode ser um dia de 

mais con itualidade laboral. 

Fausto Leite aponta para o Código 

do Trabalho (CT). “O artigo 306.º é 

claro quando diz que o tempo de 

redução ou suspensão não afecta o 

vencimento e a duração do período 

de férias”. Portanto, não se pode 

estar de férias com o contrato sus-

penso, nem quando se tem redução 

de horário, que é a outra modalidade 

do layoff. “Não se pode trabalhar de 

manhã e à tarde estar de férias. É um 

disparate”, insiste. 

E prossegue: “Quem está em 

férias, não pode estar em layoff ao 

mesmo tempo e, além disso, tem 

direito a 100% da sua remuneração 

normal, exceptuando obviamente 

o subsídio de alimentação, uma  

vez que se está em férias não vai 

para o trabalho. O mesmo artigo 

a rma que a redução ou suspensão 

não prejudica a marcação e o  

gozo de férias, nos termos gerais, 

lei prevê soluções no caso de não 

haver acordo. Mas Fausto Leite apon-

ta sobretudo para o artigo 243.º, que 

estipula que as férias já marcadas só 

podem ser alteradas ou interrompi-

das “por exigências imperiosas do 

funcionamento da empresa”. 

“Exigências imperiosas são cir-

cunstâncias absolutamente extraor-

dinárias e só nesses casos poderá a 

empresa alterar ou interromper o 

período das férias, tendo o trabalha-

dor o direito a indemnização pelos 

prejuízos sofridos por deixar de 

gozar as férias no período marcado, 

como diz a lei”, sublinha. 

Três casos no Norte 
Nos últimos dias, o PÚBLICO tentou 

perceber a dimensão do problema 

junto de partidos, sindicatos e da pró-

pria Autoridade para as Condições do 

Trabalho (ACT) que, na semana pas-

sada, revelou ter detectado numero-

sos atropelos à lei por parte de 

empresas (por vezes com a colabora-

ção dos próprios trabalhadores). 

Dois inspectores desta autorida-

tendo o trabalhador direito ao paga-

mento pelo empregador do subsí-

dio de férias devido em condições 

normais de trabalho. Ora, indo  

ver o que diz o diploma sobre os 

termos gerais, nada se encontra que 

autorize estas empresas a impor 

períodos de férias a contratos sus-

pensos e muito menos a cortar na 

remuneração, como se eles estives-

sem em layoff.” 

Esses termos gerais estão de ni-

dos no mesmo CT, nos artigos 237.º 

e seguintes. As férias são marcadas 

“por mútuo acordo”, insiste o advo-

gado, embora ressalve que a própria 

850 
O número de trabalhadores em 
layoff simplificado chegou a 
850 mil. Os números não são 
actualizados desde 23 de Junho
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A
s empresas que até ao 

momento ainda não pedi-

ram acesso ao layoff sim-

pli cado e que ainda o 

pretendam têm de o fazer 

até ao nal do dia de hoje. 

Se o zerem, poderão renová-lo até 

30 de Setembro. 

O decreto do Governo que criou 

este mecanismo produz efeito até 30 

de Junho, como dizia o diploma 

publicado a 26 de Março. O executivo 

chamou-lhe então “uma medida 

excepcional e temporária de protec-

ção dos postos de trabalho” para 

empresas em situação de crise. Ini-

cialmente, previa uma duração 

máxima de três meses. Porém, já em 

Junho, prolongou-o, mantendo-o em 

vigor até ao último dia de Julho. 

É isso o que diz o Decreto-Lei 

27-B/2020, publicado a 19 de Junho, 

ou seja, a 11 dias do m do prazo. É 

também neste diploma que cou 

escrito que “as empresas que não 

tenham recorrido [ao layoff], ape-

nas podem apresentar os respecti-

vos requerimentos iniciais com 

efeitos até 30 de Junho de 2020”. 

Quem o pediu em Junho pode nes-

se caso prorrogá-lo até ao máximo de 

três meses, ou seja, até Setembro. 

Pelo contrário, quem pediu logo 

no início deste regime, terá quatro 

meses de apoio nanceiro da Segu-

rança Social, que paga até 70% da 

retribuição mínima assegurada ao 

trabalhador em layoff. 

Isto porque, ao abrigo do mesmo 

decreto, “as empresas que tenham 

recorrido [ao layoff simpli cado] e 

atingido o limite de renovações (...) 

até 30 de Junho de 2020 podem bene-

ciar da prorrogação desse apoio até 

31 de Julho de 2020”. 

A excepção são as empresas que 

continuam obrigadas a estar fecha-

das, como por exemplo discotecas 

que, nesta altura, ainda não recebe-

ram autorização para regressarem ao 

trabalho. Todas as sociedades comer-

ciais e industriais que se mantenham 

encerradas por imposição legal, seja 

Termina hoje prazo para  
pedir layoff simplificado

“por determinação legislativa” do 

Governo ou “administrativa de fonte 

governamental”, como a Direcção-

Geral da Saúde, conservam o direito 

ao layoff simpli cado, que prevê um 

salário mínimo de 635 euros e máxi-

mo de 1905 euros por trabalhador, 

com a empresa a assumir apenas 30% 

desse encargo. 

Estas empresas com dever de se 

manterem fechadas “podem aceder 

ou manter o direito ao apoio extraor-

dinário (...)”, sem limite de renova-

ções, “enquanto se mantiver esse 

dever” legal de encerramento. 

As empresas que entretanto deixa-

ram de estar em layoff simpli cado 

poderão sempre recorrer ao meca-

nismo análogo previsto no Código do 

Trabalho, que tem regras diferentes 

de aplicação e de comunicação. 

Os trabalhadores afectados recebe-

rão em Julho um complemento que 

varia entre 100 e 351 euros. São 

empregados que sofreram uma que-

bra no rendimento por terem visto o 

contrato suspenso ou cujo horário foi 

reduzido devido a paragem ou que-

bras de produção. A verba é paga toda 

de uma vez, agora em Julho, pela 

Segurança Social. Deve abranger 468 

mil pessoas, segundo estimativas da 

ministra do Trabalho, Ana Mendes 

Godinho, e que serão cerca de 50% 

dos 850 mil trabalhadores que estão 

ou estiveram em layoff. Este comple-

mento, que corresponde à perda de 

um mês, só é pago para quem, em 

situação normal, recebe da empresa 

entre um e dois salários mínimos. 

Não se sabe quantos trabalhadores 

estão ainda hoje no layoff simpli ca-

do. Os dados mais recentes no site do 

Ministério do Trabalho eram do dia 

23 de Junho. 

Certo é que em Maio, apesar de o 

regime simpli cado ainda estar em 

vigor, o número de trabalhadores no 

regime normal do layoff atingiu um 

recorde. Aumentou mais de 30 vezes 

entre Abril, quando eram 4629, e 

Maio, quando abrangia 44.403 pes-

soas, o valor mais alto de sempre. 

Os dados o ciais mostram que 

113.853 empresas tinham recorrido ao 

layo   simpli cado até essa data.  

Victor Ferreira

terços da remuneração enquanto 

estiver de férias. “Essa é a informação 

que temos e a que estamos a dar.” 

Não é a primeira vez que há impo-

sição de férias durante esta pande-

mia. Em Março, antes de haver layoff 

simpli cado, muitas empresas recor-

reram a férias até que houvesse deci-

sões do Governo.  

Porém, o problema agora é bem 

diferente. E o regime simpli cado 

baseia-se no que diz o CT que, na 

óptica das fontes contactadas nos 

últimos dias, não permite a acumu-

lação de layoff e férias e correspon-

dente corte de salário. 

Ao PÚBLICO, chegaram relatos de 

situações destas em três empresas. E 

num dos casos há informação envia-

da por escrito pela ACT que contraria 

a leitura da lei que tem sido feita. 

Duas empresas são de Vila Nova 

de Gaia (uma é um grande produtor 

de bicicletas e a outra produz 

cabos). A outra é do concelho da 

Maia (e também produz cabos) e 

constitui “a situação mais premen-

te”, diz Miguel Ângelo, do Sindicato 

dos Trabalhadores das Indústrias 

Transformadoras, Energia e Activi-

dades do Ambiente do Norte (Site-

Norte), liado na CGTP. 

Informações contraditórias 
Segundo correspondência interna 

vista pelo PÚBLICO, esta empresa de 

mil trabalhadores e em layoff desde 

nais de Março, quer impor férias 

com corte no salário. Isso mesmo foi 

comunicado por email pelo serviço 

de gestão de pessoal que, dada a con-

testação de trabalhadores e sindica-

tos, pediu um parecer ao Centro 

Local do Grande Porto da ACT. A res-

posta deste serviço, a que o PÚBLICO 

teve acesso, contraria o que um dos 

funcionários dessa empresa ouviu da 

ACT, quando ligou para lá.  

Num email oriundo do “gabinete 

da directora” desse centro local  

da ACT, cita-se o já mencionado  

artigo 306.º do CT e depois acres-

centa-se que “estando as férias mar-

cadas para este período, poderão 

ser gozadas, tendo o trabalhador 

direito a receber neste período o 

valor da compensação retributiva 

(correspondente a 2/3 da retribui-

ção ou 635 euros, conforme o mais 

favorável)”.  

O PÚBLICO contactou ontem o 

centro, sem sucesso.  

Um trabalhador  
ou tem o contrato  
de trabalho 
suspenso ou tem  
o contrato de 
trabalho em vigor  
(...) Estar em layoff  
e em férias é um 
disparate jurídico 
Fausto Neves 
Advogado

voferreira@publico.pt

ADRIANO MIRANDA

de, um do Minho e outro de Lisboa, 

disseram ao PÚBLICO que, até ao 

momento, não há registo de muitos 

pedidos de informação ou de 

denúncias de tentativas de marca-

ção de férias a trabalhadores sus-

pensos pelo layoff. “Temos ouvido 

de tudo, até trabalhadores em layoff 

que são substituídos por contrata-

dos a prazo só porque a administra-

ção não gosta deles e prefere tê-los 

em casa”, disse um inspector, que 

pede para não ser identi cado. 

O mesmo inspector admite, con-

tudo, que a aproximação de Julho e 

Agosto poderá levar a um aumento 

deste tipo de participações. Carla 

Cardoso, inspectora da ACT em Lis-

boa e dirigente sindical, diz o mes-

mo. “A entrada no período alto de 

férias pode levar a um aumento des-

ta con itualidade”, a rma. 

O que não é matéria especulativa, 

para nenhum destes dois inspectores, 

é que ninguém pode ser obrigado a 

gozar férias enquanto estiver em 

layoff. Consequentemente, ninguém 

poderá ver o salário cortado para dois 

A situação  
de muitos 
trabalhadores 
em layoff choca 
com um novo 
problema: terem 
de ir de férias 
com salários 
reduzidos
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LAYOFF

S
e é um dos milhares de traba-

lhadores que continua em 

layo  apesar de o país estar 

em pleno descon namento, 

a chegada do período alto das 

férias pode ser sinónimo de 

preocupações acrescidas. A Autorida-

de para as Condições do Trabalho 

(ACT) admite que, a partir de Julho, 

poderá registar um aumento de pedi-

dos de informação ou de intervenção 

inspectiva, porque as férias represen-

tam um novo ciclo nesta época mar-

cada pela pandemia e por alguma 

con itualidade laboral. 

Partidos como o PCP e o BE abri-

ram, logo no início, canais online para 

receber denúncias e queixas de tra-

balhadores. Ontem, questionados 

pelo PÚBLICO sobre se havia queixas 

especi camente relacionadas com os 

períodos de férias, não deram uma 

resposta em tempo útil. Junto da ACT, 

foi possível perceber que, após três 

meses de vigência, o layoff simpli ca-

do continua a suscitar muitas dúvi-

das. Algumas estão relacionadas com 

as férias, outras com eventuais subs-

tituições de colegas durante o layoff 

com a redução horária do trabalho. 

Nos parágrafos seguintes, reunimos 

alguma informação essencial que 

deve ter em conta antes de tomar 

qualquer decisão se for chamado para 

qualquer uma dessas situações. 

1. A minha empresa mudou unila-
teralmente as férias que tinham 
sido marcadas no prazo previsto. 
Sou obrigado a aceitar? 
A regra da marcação das férias, 

como diz o Código do Trabalho, é 

que haja acordo entre trabalhador 

e empregador. Caso este não exista, 

“o empregador marca as férias, que 

não podem ter início em dia de des-

canso semanal, ouvindo a comissão 

de trabalhadores ou, na sua falta, a 

comissão intersindical ou a comis-

são sindical representativa do tra-

balhador”, diz a lei. 

Numa PME ou numa grande empre-

sa, no caso de falta de acordo, o perío-

do de férias tem de acontecer entre 1 

de Maio e 31 de Outubro, “a menos 

que o instrumento de regulamenta-

ção colectiva de trabalho ou o parecer 

dos representantes dos trabalhadores 

admita época diferente”. 

Numa microempresa, já não se 

aplica essa regra, podendo o empre-

gador marcar férias fora dessa janela 

temporal. Em empresas de turismo 

que não obtenham um acordo com o 

trabalhador, o patrão “está obrigado 

a marcar 25 % do período de férias, 

ou percentagem superior que resulte 

Victor Ferreira

ADRIANO MIRANDA 
pelo PÚBLICO, no regime de redução 

horária também não será legítimo 

acumular essa circunstância com o 

gozo de férias. Caso seja noti cado 

pela empresa para um cenário desse 

tipo, o melhor a fazer é contactar pri-

meiro a ACT da sua área geográ ca de 

trabalho e pedir ajuda. Se a sua 

empresa tem comissão de trabalha-

dores, deve também envolver os 

representantes. 

3. Estive (ou estou) em layoff. Qual 
o valor do subsídio de férias a que 
tenho direito? 
O subsídio de férias é sempre pago 

na totalidade (100%) do salário, inde-

pendentemente do layoff, do regime 

e do tempo em que esteve nessa 

situação. 

4. A empresa reduziu a minha jor-
nada laboral e agora chama-me 
para trabalhar mais umas horas a 
substituir colegas que foram de 
férias. O que devo fazer? 
A melhor resposta surge dando um 

exemplo: imagine que trabalha oito 

horas por dia, mas que com o layoff 

viu o  horário reduzido para quatro; 

entretanto, para cobrir um colega que 

entrou em férias, a empresa chama-o 

para trabalhar mais horas — imagine-

mos mais duas horas diárias. Nessa 

situação, continua em layoff, mas 

deve avisar a Segurança Social de que 

passou a trabalhar seis horas por dia 

em vez de quatro, já que, no regime 

da redução de horário, cabe à empre-

sa pagar os 100% do serviço efectiva-

mente prestado. Porém, o salário ao 

m do mês continua limitado a dois 

terços da remuneração normal. Se a 

empresa lhe pedir para fazer essas 

horas a mais em dias que sejam de 

descanso semanal do trabalhador, diz 

uma inspectora da ACT ao PÚBLICO, 

nesse caso a empresa tem de pagar a 

hora como trabalho extraordinário.

voferreira@publico.pt

Layoff, férias, subsídio e substituições:  
o que precisa de saber

A chegada da época alta das férias de Verão gera novas incertezas entre os trabalhadores  
que estão em layoff. Reunimos respostas para questões-chave nesta fase marcada pela pandemia

de instrumento de regulamentação 

colectiva de trabalho, entre 1 de Maio 

e 31 de Outubro”. Este período “é 

gozado de forma consecutiva”. 

2. A minha empresa diz que tenho 
de gozar as férias enquanto estou 
no layoff. Isso é legal? 
Especialistas e inspectores da ACT 

contactados pelo PÚBLICO a rmam 

peremptoriamente que não há gozo 

de férias enquanto o contrato de tra-

balho está suspenso. Mas, tal como o 

PÚBLICO noticia hoje, há serviços da 

ACT que emitiram parecer contrário 

e a própria Direcção-Geral do Empre-

go e das Relações do Trabalho tem 

online um texto que parece defender 

que é possível gozar férias enquanto 

está em casa. 

Segundo um jurista consultado 

100% 
O subsídio de férias é sempre 
pago na totalidade (100%)  
do salário, independentemente 
do layoff

A Direcção-Geral  
do Emprego  
e das Relações  
do Trabalho tem 
online um texto que 
parece defender que 
é possível gozar 
férias enquanto o 
contrato de trabalho 
está suspenso

A chegada das férias faz disparar as incertezas sobre o layoff simplificado
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Ben ca agrava crise na 
Madeira. FC Porto ganha 
com golo de Mbemba p40 a 42

Especialistas denunciam 
ilegalidade. ACT tem posições 
contraditórias p2 a 4

Benfica volta  
a perder, Lage 
afasta-se e  
FC Porto isola-se 
ainda mais 

Empresas estão 
a impor férias 
com corte 
salarial a pessoal 
em layoff
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Transferências de Portugal para 
o shores caíram 33% em 2019
De 2018 para 2019, os uxos de capitais para paraísos scais reduziram-se de 8900 para cerca de 6000 
milhões de euros. Empresas estrangeiras foram as maiores responsáveis pela queda Economia, 22/23

Metro de Lisboa garante 
lotação de dois terços. 
Mas passageiros não  
se sentem seguros 
Sociedade, 14/15
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O
 ministro das 
Infra-Estruturas diz que a 
grande maioria dos 
comboios está a circular 

muito abaixo da capacidade 
máxima de passageiros e que 
não há evidências de que o 
risco seja mais elevado no 
transporte ferroviário. 

“Não temos neste momento 
um problema de sobrelotação 
de comboios na Área 
Metropolitana de Lisboa”, 
declarou ontem Pedro Nuno 
Santos, que tutela a CP. A 
empresa pública ferroviária 
“tem 100% da oferta garantida 
desde o dia 4 de Maio” e por 
isso “não se podem 
acrescentar mais comboios”, 
disse o ministro. Mas, garantiu, 
“temos uma lotação, na 
esmagadora maioria dos 
comboios, abaixo dos 50% e 
até abaixo dos 30%”. 

Os transportes públicos só 
estão autorizados a circular 
com um máximo de dois terços 
da sua capacidade total, mas o 
Ministério das Infra-Estruturas 
diz que esse limite está muito 
longe de ser atingido nos 
comboios da CP, quer em 
Lisboa quer no Porto.  

A Infra-Estruturas de 
Portugal (IP) registou ontem 
uma lotação próxima dos dois 
terços em dois comboios entre 
Marco de Canaveses e o Porto, 
às 6h13 e às 7h. Na semana 
passada, na Linha de Sintra 
foram identificados oito 
comboios quase a atingir esse 
limite enquanto na Linha de 
Cascais o comboio que sai às 
7h do Cais do Sodré também 
se aproximou dos dois terços. 

“Mesmo que algumas 
imagens possam transmitir a 
ideia de comboios 
sobrelotados, essa não é a 
realidade”, afirmou Pedro 
Nuno Santos.. O ministro 
afirmou que “na maioria das 
capitais europeias nem sequer 
foi adoptada uma medida de 
limitação da lotação”, como 
em Portugal.

Comboios: Governo 
nega sobrelotação
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Governo confia que turismo 
retomará “rota de crescimento” 
A secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, 
mostrou-se ontem confiante de 
que o sector retomará “a rota de 
crescimento” brevemente e 
garantiu que os seus profissionais 
estão prontos para acolher os 
turistas que procurem Portugal.

Página 72



A73

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87295407 30-06-2020

Os 150 anos do nascimento de Alfredo 

da Silva, fundador da Companhia 

União Fabril (CUF), que se comple-

tam a 30 de Junho de 2021, vão ser 

comemorados com um conjunto de 

estudos e conferências que preten-

dem pôr o país a pensar sobre o futu-

ro da indústria e do país, disse ao 

PÚBLICO o secretário-geral da Fun-

dação Amélia de Mello (FAM), promo-

tora da iniciativa. O vasto programa 

de comemorações arranca formal-

mente hoje, numa cerimónia pública 

marcada para as 17h, na Associação 

Industrial Portuguesa, com participa-

ção do Presidente da República, e 

terminará um ano depois, com uma 

conferência nacional na Fundação 

Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 

Durante um ano, vão ter lugar 12 

colóquios, um pouco por todo o 

território nacional, organizados por 

diversas universidades portuguesas 

— designadamente a Nova, Católica, 

Coimbra, Minho e do Porto — sobre 

os grandes temas relacionados com 

desenvolvimento económico em 

geral e industrial em particular, 

como o empreendedorismo, a res-

ponsabilidade social corporativa ou 

a consultoria externa, entre outros. 

Áreas em que Alfredo da Silva foi 

pioneiro em Portugal e uma referên-

cia para o futuro. 

“O que pretendemos é que se 

estude, que se pense o sentido que 

fazem estes temas. A CUF foi pionei-

ra em muitas destas áreas. Era uma 

verdadeira escola de gestão. Na con-

sultadoria, por exemplo, trouxe a 

McKinsey [consultora norte-ameri-

cana] para Portugal, e para a Penín-

sula Ibérica, no m da década de 

60, porque um grupo de 100 mil 

empregados era um grande desa o 

de gestão”, disse ao PÚBLICO o 

secretário-geral da Fundação Amé-

lia de Mello, Jorge Quintas.  

O grande industrial foi, desde logo, 

um empreendedor. “Alfredo da Silva, 

quando começou, não era rico. Foi 

muito bom aluno, o melhor do seu 

curso, que em Química foi brilhantís-

simo, e é por isso que ele faz o cami-

nho que faz. As decisões que toma 

em 1906 são de um empresário preo-

cupado com as pessoas”, destaca. 

A “preocupação genuína” com os 

colaboradores traduziu-se numa obra 

impar também em termos de respon-

sabilidade social corporativa, que 

hoje é um conceito em voga, e que a 

Companhia praticou desde 1906. 

“Na CUF, havia escola operária, 

farmácia, posto médico, a dispensa 

— o supermercado, cujo edifício ain-

da existe e é hoje a Papelaria Univer-

sal), que vendia os produtos a preços 

de custo, apenas aos colaboradores, 

o que suscitou contestação do 

comércio local do Barreiro. Mesmo 

no pico do racionamento, na altura 

das guerras mundiais, na dispensa 

nunca houve falta de nada. Quando 

havia alguma margem, era reinves-

tida em benefício das pessoas”, 

aponta o responsável da fundação. 

O primeiro hospital 
A obra social da empresa passa tam-

bém pela Saúde. O primeiro hospital 

do Barreiro, onde é hoje a Santa 

Casa da Misericórdia, arrancou gra-

ças a um “enorme donativo” da 

família, feito por Manuel de Melo, e 

surgiu como solução para o proble-

ma do excesso de procura do Posto 

Médico da CUF, sobrelotado com 

centenas de partos. 

Em 10 Junho de 1945, o grupo 

inaugurou o Hospital da CUF, em 

que os empregados da empresa 

“bene ciavam de serviços médicos 

gratuitos ilimitados”. Segundo Jorge 

Quintas, a moderna unidade de saú-

de repartia-se em “80% para empre-

gados e 20% para outros utentes”. 

A actividade em saúde, que é hoje 

um dos sectores principais de actua-

ção dos sucessores, começou, 

assim, “como uma obra social”, de 

forma “única no mundo”. 

A construção de bairros sociais, 

em três fases e locais distintos, no 

O industrial que reinvestia  
nas pessoas e mudou um país
Exemplo do fundador da CUF, Alfredo da 
Silva, que tinha um peso no PIB superior 
a duas Autoeuropas, serve de mote a 
estudos e conferências que pretendem 
celebrar os 150 anos do seu nascimento

Barreiro
Francisco Alves Rito
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FOTOS:DR
dá bem a ideia da dimensão da anti-

ga companhia.  

Após o 25 de Abril, quando come-

çou a ser nacionalizada, em Agosto 

de 1975, a CUF tinha cem mil empre-

gados. As primeiras empresas do 

grupo a serem nacionalizadas foram 

as da área nanceira, nomeadamente 

o Banco Totta e a Companhia de Segu-

ros Império, a 13 de Março de 1975. A 

Lisnave nunca foi nacionalizada por-

que tinha muito capital estrangeiro. 

Por tudo isto, Jorge Quintas faz 

notar que “quem quiser estudar o 

século XX português, necessaria-

mente terá de estudar a CUF”, 

enquanto “principal grupo industrial 

nacional” neste período e com um 

papel “muito importante” nas várias 

dimensões que são temas do progra-

ma comemorativo. 

Todos os colóquios têm uma uni-

versidade associada e estudos de 

base, que serão publicados numa 

série de livros que constituirão a 

“maior parcela” do orçamento deste 

“ambicioso” plano, cujo montante 

total a FAM não quis revelar. 

Preservação da memória 
O plano de “muito grande enverga-

dura”, como o classi ca Jorge Quin-

tas, com que a fundação quer cele-

brar o nascimento de Alfredo da Silva 

é um desejo das famílias Mello, suces-

soras do grande empreendedor. 

“A liderança de Alfredo da Silva foi 

decisiva para a concretização de ini-

ciativas intimamente ligadas à trans-

formação do país no século XX”, 

escrevem Manuel e Vasco de Mello, 

no catálogo do plano em que expres-

sam o desejo de que este ano de 

comemorações permita fortalecer os 

“valores fundamentais da liberdade 

de iniciativa, do empreendedorismo, 

da liberdade económica e da solida-

riedade social”. 

Fundada em 1964, a Fundação 

Amélia de Mello, nome da lha de 

Alfredo da Silva, é o ponto de contac-

to institucional dos dois ramos da 

família, e tem como óptica a “preser-

vação da memória” sobre o legado do 

industrial. O presidente da fundação, 

Vasco de Melo, é CEO do Grupo José 

de Mello, que integra empresas como 

a Brisa, Hospital CUF Tejo ou o com-

plexo industrial Bondalti. O vice-pre-

sidente, Manuel Alfredo de Melo, é o 

homem forte do Grupo Sovena, líder 

mundial de óleos e azeites, com mar-

cas como o óleo Fula e o azeite Olivei-

ra da Serra.

A unidade fabril, a Lisnave, a 
Tabaqueira, os Seguros Império 
eram apenas uma face do 
império de Alfredo da Silva que, 
face aos seus 100 mil 
empregados, construiu bairros, 
um hospital, um cinema, um 
estádio e uma dispensa onde 
vendia produtos a preços de 
custo

Barreiro, e o primeiro cinema local, 

hoje denominado Casa da Cultura, 

são outros domínios da preocupa-

ção do histórico empresário com a 

comunidade. No Desporto, além  

do Estádio Alfredo da Silva, ainda 

hoje um dos maiores a sul do Tejo, 

com 24.500 lugares, dos tempos 

gloriosos em que o clube CUF gu-

rava entre os maiores do país, e  

contava 23 modalidades diferentes, 

é testemunha também o pavilhão 

desportivo. 

O forte impacto do grupo no Bar-

reiro, onde o complexo industrial 

dava emprego directo a quase 11 mil 

pessoas, tinha correspondência 

apenas no poderoso peso do con-

junto na economia nacional. A CUF 

representava mais de 4% do Produ-

to Interno Bruto (PIB) de Portugal, 

o que, se tivermos em conta que a 

VW Autoeuropa, no seu melhor 

ano, até agora, atingiu 1,8% do PIB, 

Mesmo no pico do 
racionamento, na 
altura das guerras 
mundiais, na 
dispensa nunca 
faltou nada. 
Quando havia 
alguma margem, 
era reinvestida em 
benefício das 
pessoas 
Jorge Quintas 
Fundação Amélia de Mello

Concurso para 
estudantes e 
prémios científicos

O
 plano de comemorações 
dos 150 anos do 
nascimento de Alfredo da 
Silva inclui um concurso 

dirigido a 700 mil estudantes 
do ensino básico, secundário e 
profissional, com prémios de 
cinco mil euros para os alunos 
vencedores e dez mil euros 
para as respectivas escolas. A 
intenção, segundo o 
secretário-geral da fundação, é 
envolver os jovens, 
desafiando-os a “pensar no 
país e nos seus desafios 
actuais, olhando para Alfredo 
da Silva”. 

A FAM vai lançar também, 
ainda este ano, três prémios 
científicos, no montante de 25 
mil euros cada um, para 
distinguir e apoiar a realização 
de projectos de investigação 
avançada, nas universidades e 
politécnicos de Portugal, cujos 
domínios envolvem os temas 
Alfredo da Silva e o 
empreendedorismo, Inovação 
tecnológica, mobilidade e 
indústria e Sustentabilidade 
dos sistemas de saúde. 

A articulação com o 
Ministério da Educação e com 
a Associação dos 
Estabelecimentos de Ensino 
Particular e Cooperativo vai ser 
formalizada hoje, para que 
estes concursos decorram no 
próximo ano lectivo. 

O lançamento de uma nova 
biografia de Alfredo da Silva, 
elaborada por José Manuel 
Sardica, “a pensar sobretudo 
nos jovens” e que será 
disponibilizada já 
gratuitamente a toda a 
comunidade educativa 
nacional, um filme, 
documentário sobre a vida e 
obra do industrial, produzido 
pela Panavídeo, a apresentar 
em 2021, e a emissão de 
quatro selos comemorativos, 
pelos CTT, são outras 
iniciativas do programa de 
comemorações.
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Quatro organizações sindicais convo-

caram para hoje uma greve na STCP, 

insatisfeitas com a ausência de avan-

ços nas negociações sobre salários, 

carreiras e horários de trabalho dos 

1200 funcionários da empresa. A 

paralisação acontece numa altura em 

que o contrato de transferência da 

tutela da transportadora pública para 

os municípios já foi aprovada pelos 

órgãos autárquicos, aguardando-se o 

visto do Tribunal de Contas. 

Na sexta-feira, o Tribunal Arbitral 

decidiu, por unanimidade, não 

decretar serviços mínimos para esta 

greve e, perante esse facto, a Socie-

dade de Transportes Colectivos do 

Porto admitiu em comunicado, 

ontem, que poderão ocorrer pertur-

bações de serviço entre a meia-noite 

e as 2h de quarta-feira, dia 1 de Julho. 

“A empresa não poderá garantir o 

cumprimento do serviço em qual-

quer uma das 73 linhas da rede 

STCP”, assumia a administração 

liderada por Manuel Queiró. 

As organizações que emitiram o 

pré-aviso — o Sindicato Nacional de 

Motoristas (SNM), o Sindicato dos 

Trabalhadores dos Transportes da 

Área Metropolitana do Porto 

(STTAMP), o Sindicato dos Trabalha-

dores dos Transportes (SITRA) e a 

Associação Sindical de Trabalhadores 

dos Transportes Colectivos do Porto 

(SMTP) tinham conseguido em 2018 

alcançar um acordo com a empresa 

para 2018 e 2019. Mas, numa fase de 

transição, dizem-se fartos de promes-

sas e queixam-se de estar a ser trata-

dos com indiferença pelas várias tute-

las da transportadora (que é detida 

pelo Estado, mas já é gerida por seis 

municípios, com o Porto à cabeça).  

Vítor Teixeira, do STTAMP, expli-

cou que, para além de várias situa-

ções que pretendem ver resolvidas, 

o facto de a empresa ter avançado, 

unilateralmente, com a decisão de 

aumentar os trabalhadores em 0,3%, 

este ano, acabou por tornar inevitável 

a greve. No âmbito da transferência 

da empresa para os municípios havia 

a expectativa, nunca assumida por 

Hoje há greve na STCP  
e não há serviços mínimos 
garantidos

A empresa não garante o 
cumprimento do serviço 
em qualquer uma das 73 
linhas da rede STCP

Transportes
Abel Coentrão

escrito, explica, de que em 2020 os 

aumentos seriam de 1,4%. Sem pers-

pectiva de que isso possa ainda vir a 

acontecer, e menos ainda sobre uma 

eventual aplicação retroactiva a Janei-

ro, os sindicatos decidiram parar.    

A greve acontece num período crí-

tico para as pessoas servidas pelo 

transporte público. Depois de uma 

quebra considerável provocada pela 

limitação à circulação, durante a fase 

crítica da pandemia, este tem funcio-

nado com limitações na capacidade 

dos autocarros e também com pro-

blemas ao nível da oferta decorrentes 

da entrada em layoff de muitas 

empresas privadas cujo serviço foi, 

nalguns casos, suprido pelo operador 

público. Vítor Teixeira admite que o 

momento escolhido é sensível, sabe 

que a greve, como qualquer outra, 

será criticada por quem ca sem 

transporte, mas também espera que 

uma parte da população compreenda 

a situação dos trabalhadores. 

Na sexta-feira, o Conselho Metro-

politano do Porto aprovou um paga-

mento de 2,3 milhões de euros aos 

operadores da região. “Esta medida 

permite uma injecção de liquidez nas 

empresas públicas e privadas do sec-

tor e assegura as condições nancei-

ras para a normalização do serviço de 

transporte público”, notava a câmara 

de Gaia, em comunicado. A autarquia 

espera que a libertação desta verba 

permita a reposição da oferta aos 

domingos e feriados, bem como o 

reforço da frequência de autocarros 

no concelho a partir de amanhã.

acoentrao@publico.pt
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