
Revista_Imprensa_3_Julho_2020



Revista de Imprensa

1. O Amigo da Geringonça, Correio da Manhã, 03/07/2020 1

2. Reuniões não ficam gravadas em atas, Correio da Manhã, 03/07/2020 2

3. Medina critica más chefias, Correio da Manhã, 03/07/2020 3

4. Costa destrata ministra da saúde, Correio da Manhã, 03/07/2020 4

5. A culpa é do Vírus, Correio da Manhã, 03/07/2020 5

6. PSP prepara fecho de metade das esquadras, Correio da Manhã, 03/07/2020 6

7. Governo entrega milhões à TAP e nacionaliza EFACEC, Correio da Manhã, 03/07/2020 7

8. Encontros em Lisboa, Correio da Manhã, 03/07/2020 10

9. Requalificação, Correio da Manhã, 03/07/2020 11

10. "Marcelo é demasiado anestesista. Gostava que fosse mais cirurgião" - Entrevista a José Gameiro, i,
03/07/2020

12

11. Estado nacionaliza empresa de Isabel dos Santos, i, 03/07/2020 21

12. TAP - Nacionalização escapa à última hora, i, 03/07/2020 23

13. Marta Tremido, i, 03/07/2020 25

14. Abono de família reavaliado para detetar quebras de rendimento, Jornal de Notícias, 03/07/2020 26

15. Estado aos comandos da TAP, Jornal de Notícias, 03/07/2020 27

16. "Recibos verdes" pedem menos apoios, Jornal de Notícias, 03/07/2020 30

17. Governo fica com Efacec de Isabel dos Santos, Jornal de Notícias, 03/07/2020 31

18. Medina nega "ferida" ou "fissura" com Governo, Jornal de Notícias, 03/07/2020 33

19. Ensino - Pais desesperados por não conseguirem matricular filhos, Jornal de Notícias, 03/07/2020 34

20. "Convergência" entre PS e PSD dita voto contra do PCP, Jornal de Notícias, 03/07/2020 36

21. Queixas nos transportes públicos não param de crescer, Jornal de Notícias, 03/07/2020 37

22. Profissionais de diversões não entendem razões de paragem, Jornal de Notícias, 03/07/2020 38

23. "Deixem-nos trabalhar", Jornal de Notícias, 03/07/2020 39

24. Bancos perdem 110 milhões com nacionalização da Efacec, Jornal Económico (O), 03/07/2020 40

25. Governo trava subida das taxas de supervisão em 2020 proposta pela CMVM, Jornal Económico (O),
03/07/2020

42

26. Administração só com dois elementos afeta funcionamento da Parpública, Jornal Económico (O),
03/07/2020

43

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A12
#A21
#A21
#A23
#A23
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A30
#A30
#A31
#A31
#A33
#A33
#A34
#A34
#A36
#A36
#A37
#A37
#A38
#A38
#A39
#A39
#A40
#A40
#A42
#A42
#A42
#A43
#A43
#A43


27. Liberdade incondicional - Companhia de bandeira ou bandalheira?, Jornal Económico (O), 03/07/2020 47

28. Eudaimonia - O governador tem mérito?, Jornal Económico (O), 03/07/2020 49

29. Proximidade excessiva, Jornal Económico (O), 03/07/2020 51

30. “Vamos lutar para que a TAP seja a maior possível”, Jornal Económico (O), 03/07/2020 52

31. A tribuna social, Jornal Económico (O), 03/07/2020 54

32. Independentes vão poder trocar para apoio mais alto, Negócios, 03/07/2020 55

33. As tensões do regulador com os governos e a sua influência na política, Negócios, 03/07/2020 58

34. Estado fica com 72,5% da TAP para salvar 100 mil empregos, Público, 03/07/2020 62

35. Medidas para o próximo ano lectivo anunciadas hoje, Público, 03/07/2020 65

36. Lisboa:“O grosso do problema não está nos bairros pobres” - Entrevista a Duarte Cordeiro, Público,
03/07/2020

66

37. Fisco fez penhor dos reembolsos na pandemia, depois corrigiu, Público, 03/07/2020 69

38. Os planos do Governo para desatar o nó górdio do investimento, Público, 03/07/2020 71

39. Estado nacionaliza EFACEC sem saber quanto é que vai pagar, Público, 03/07/2020 72

40. Atrasos nos pagamentos, Correio da Manhã, 03/07/2020 74

41. Desemprego- Governo tem responsabilidade nos resultados?, Correio da Manhã, 03/07/2020 75

42. Imagens da Semana, Correio da Manhã - Sexta, 03/07/2020 76

43. Desemprego - Taxa sobe em maio na zona euro e na UE, i, 03/07/2020 77

44. Centros do IEFP registam 40 mil novos inscritos em junho, Jornal de Notícias, 03/07/2020 78

45. Polícias exigem prémio igual ao dos médicos, Jornal de Notícias, 03/07/2020 79

46. Que a TAP não seja um Novo Banco, Jornal de Notícias, 03/07/2020 80

47. Sindicato dos juízes defende fim do "Ticão", Jornal de Notícias, 03/07/2020 81

48. BNP Paribas abre mais portas de emprego a alunos do ISCTE, Jornal Económico (O), 03/07/2020 82

49. Abstenção do PSD e Bloco de Esquerda viabiliza documento pouco alterado, Jornal Económico (O),
03/07/2020

83

50. Neeleman sai e Estado fica com 72,5% da TAP, Negócios, 03/07/2020 86

51. Epidemia chega em força ao emprego dos homens, Negócios, 03/07/2020 91

52. PSP quer prémio como o do SNS, Negócios, 03/07/2020 93

53. Infecções associadas a foco em fábrica de conservas de Caxinas sobem para 15, Público, 03/07/2020 94

#A47
#A47
#A49
#A49
#A51
#A51
#A52
#A52
#A54
#A54
#A55
#A55
#A58
#A58
#A62
#A62
#A65
#A65
#A66
#A66
#A66
#A69
#A69
#A71
#A71
#A72
#A72
#A74
#A74
#A75
#A75
#A76
#A76
#A77
#A77
#A78
#A78
#A79
#A79
#A80
#A80
#A81
#A81
#A82
#A82
#A83
#A83
#A83
#A86
#A86
#A91
#A91
#A93
#A93
#A94
#A94


54. Infecções associadas a foco em fábrica de conservas de Caxinas sobem para 15, Público - Público Porto,
03/07/2020

95

#A95
#A95
#A95


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87357877 03-07-2020

xíi 

A MINHA OPINIÃO É MAIOR QUE A TUA 

uando dizemos "Vou beber 
um copo", na verdade não va-
mos beber o copo, apenas o lí 
quido que lá está dentro. En 

fim, tirando talvez os faquires. É urna fi - 
gura de retórica chamada metonímia, 
urna das muitas que usamos diariamente 
sem dar conta. 

A ministra Marta Temido e a diretora 
Graça Freitas arriscam-se a ser vítimas 
desse deslizar de sentidos. Neste caso, um 
deslizar de responsabilidades. Corno fo-
ram durante quatro meses os principais 
rostos do combate à pandemia, e estamos 
fartos da pandemia, qualquer dia já nos 
convencemos de terem sido elas a causá-
-la. Isto não é exclusivo de Portugal. Os 
incríveis Trump e Bolsonaro desesperam 
por uni bode expiatório. 

Em todo o lado houve e há frustração 
com instruções contraditórias, trapalha-
das, o usar ou não usar máscara, o abrir ou 
o fechar. E tenho a certeza de que, se não 
há sinais em autocarros e comboios a 
anunciar a lotação, como nas praias, é 
apenas por falta de espaço para os instalar. 

Agora, farejando o atrito, os gabirus 
saem da toca. E aproveitam o efeito me - 
tonímia para vituperar as verdadeiras 
capitãs desta nau Catrineta durante a 
tempestade. 

Graça Freitas foi desde o início assedia 
da pelo flanco cia idade. Mais velha, ela 
corresponde a um estereótipo que habita 
na nossa cabeça, o de que os mais velhos 
ficam 'senis'. A própria palavra 'senil' 
está ligada a 'sénior'. 

Marta Temido foi atacada por outro 
flanco: o cio ar de menina parvinha e 
bem comportada, que se calhar tirara a 
carta de ministra na farinha Amparo. E 
quando descobriram que por aí a coisa 
não pegava, logo passaram a acusá-la cio 
Oposto: de ser respondona e agressiva. 

Uma mulher nunca está certa. 
Não podendo chamar- lhes loiras burras, 

chamámos lhes loiras sabichonas. Ao 
contrário de outros ministros (até neste 
governo), a ministra tem mesmo forma-
ção na área que tutela. E, coisa rara, fibra. 
O mesmo vale para Graça Freitas, que há 
muito é respeitada pelos pares como séria 
e competente. E, ah, é médica. Com isto 

n. 

SE NÃO HÁ SINAIS EM 
AUTOCARROS E COMBOIOS A 

ANUNCIAR  A  LOTAÇÃO, COMO 
NAS PRAIAS, É APENAS POR 

FALTA DE ESPAÇO 

tudo, uma pessoa até esquece. 
Graça Freitas e Marta Temido foram os 

dois pilares mais visíveis do combate a 
pandemia. Uma mais técnica e outra 
mais política, mas ambas com domínio 
nos dois campos, aguentaram o barco. 
E, se tremeram (embora menos do que 
os Medinas e companhia), não verga-
ram. É obra. 

GRAÇA FREITAS 
E MARTA TEMIDO 

FORAM OS DOIS PILARES 
MAIS VISÍVEIS DO 

COMBATE À PANDEMIA 

ESTERNO 

O PIOR NEGOCIADOR 
DO MUNDO 

Sérgio Mon-

 

teiro negociou 
em nome do 
Estado as 
vendas da TAP. 
e do Novo Banco. Certo, foi em 
condições difíceis, que o 
governo Passos Coelho o 
incdmbiu dessas 'vendas. Eu 
acho que não fez de propósito. 
Mas podemos propor o nome 
do Sérgio para candidato a Pior 
Negociador do Mundo? • 

CUIDO 

O NEGACIONISTA 
DO REINO 
• Dica ao 
ministro das 
Infraestruturas: A

v nunca negar 
uma evidência 
Ontem, o dinâmico Pedro 
Nuno Santos caiu nurn erro 
infantil: negou, com 'dados', 
aquilo que é óbvio: nalguns 
transportes e nalguns horários 
odistanciamento é miragem. 0~ 
algoritmo, ao contrário do 
algodão, engana. e 

MASTOIDEO 

ELOGIO 
DA COIMA 
• Como cinto 
de segurança 
foi assim. Só 
quando a GNR 
desatou a 
multar é que a malta começou 
a fazer uma coisa simples e 
essencial para a segurança. 
Agora com a Covid-I9, a 
ameaça de coima é infelizmen-
te uma boa ideia. Por alguma 
razão estúpida, a melhor orelha 
humana é a carteira. e 

A culpa é das mulheres 

HISTÓRIA DE VIDA 

  

UM GESTO NOBRE 

  

 

açambarcaram a produção mun-
dial de Remdesivir, um eventual 
remédio milagroso, para os próxi-
mos três meses. O pior nem é o 
terem feito, é Trump ainda se ga-
bar disso. Bem sei, o homem está 
preocupado com as eleições em 
novembro. E fala para os seus 
eleitores. Aquela coisa 'Nós pri-
meiro', os outros que se lixem. O 
problema é que 'os outros' é o 
resto do mundo. E, não votando, 
a América sensata sabe-o, tam-
bém temos voto na matéria. 4 

 

MAU CARÁTER 

13 Um miúdo empurra outro: dis-

 

parate ou indicio de algo mais 
profundo? O tribalismo sectário 
lê a escorregadela dum inimigo 
como 'defeito de caráter', ou aci-

 

dente sem importância se for por 
um 'dos nossos'. Aplicando à his-

 

tória recente: a fúria acusatória 
de Bruno Lage aos jornalistas em 
vésperas do descalabro revela o 
verdadeiro caráter dele (escon-

 

dido sob a capa simpática) ou foi Disparate ou algo mais profundo? 

um desvario de momento? E a 
investida cínica, oportunista, 
dedo em riste, de Medina subita-
mente responsável por nada - é 
caráter ou falha de momento? Eis 
o meu palpite: em Bruno Lage 
terá sido um daqueles momentos 
infelizes que todos temos, em 
Fernando Medina a coisa piará 
mais fino. E que já são várias se-
guidas. E ocorre-me uma frase 
d'O Padrinho: "Vejo finalmente o 
rosto do verdadeiro inimigo". 
pero estar errado. e 

GARGANEIRO DON 

á era mauzito os países terem 
começado à canelada a ver 

quem açambarcava mais másca-
ras. Foi um momento de desvario 
nada bonito. O problema até pode 
vir a ser outro: o de sobreprodu-

. ção. Ainda vamos ver máscaras 
vendidas com desconto e com um 
rolo de papel higiénico como brin-
de. Agora Trump conseguiu bai-
xar ainda mais o nível: ao que pa-
rece, por ordem sua, os EUA 
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edição não obteve resposta. 
De duas em duas semanas, 

reúnem-se no Infarmed a Di-
reção-Geral (Ia Saúde, o Pre-
sidente da República, Marce-

lo Rebelo de 
Sousa, o pre-
sidente da 
Assembleia 
da República, 

Ferro Rodrigues, o chefe do 
Governo, os líderes partidários 
com assento parlamentar e 
ainda os parceiros sociais. • S.P. 

COORDENAÇÃO É DA 
RESPONSABILIDADE 
DO PRIMEIRO-MINISTRO 

Reuniões 
não ficam 
gravadas 
em atas 
e  As reuniões quinzenais no 
Infarmed, que analisam a evo-
lução da situação pandémica 
da Covid-19 no nosso país, não 
são registadas em ata, apurou o 
Correio da Manhã junto da 
Presidência da República. A 
questão foi levantada depois de 
o presidente da Associação Na-
cional de Médicos de Saúde 
Pública, Ricardo Mexia, ter 
criticado o Governo por não 
divulgar as atas e os dados das 
reuniões no Infarmed, em en-
trevista ao jornal 'i' 

O Correio da Manhã questio-
nou o Ministério da Saúde e o 
gabinete do 
primeiro-mi-
nistro, Antó 
nio Costa, 
responsável 
pela coordenação e organiza-
ção destas reuniões, sobre a 
razão para não as registar 
em ata, mas até ao fecho da 

Norte como exemplo 
para ação em Lisboa 

O presidente da Asso-
ciação Nacional de Médi-
cos de Saúde Pública, Ri-
cardo Mexia, em entrevis-
ta ao jornal si', disse que 
Lisboa devia aprender com 
a experiência do Norte. e 

t7, 

para ver os doentes 
13 Ricardo Mexia salientou 
que não há meios de deslo-
cação adequados. "Os mé-
dicos usam os seus veículos 
ou abdicam de se deslocar 
porque não há recursos", 
referiu. o. 

CostEie Marce-
lo analisam quinze-
nalmente no Infar-
med a evolução 
pandémica do País 
()Ricardo Mexia 
recordou trabalho 
realizado a Norte 
como exemplo 

Médicos sem carros 
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PANDEMIA 

MEDINA CRITICA 
MÁS CHEFIAS 

ernando Medina, presi-
r dente da Câmara de Lis-
boa, culpou - e bem - as 
"más chefias e o pouco 
exército" pelo elevado cres-
cimento da Covid-19 na 
Área Metropolitana de Lis-
boa. Só o primeiro-ministro 
é que não vê a necessidade 
urgente de substituir a mi-
nistra da Saúde. 
TOMAZ ALBUQUERQUE  LISBOA 
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A SUA OPINIÃO 

POLÉMICA 

COSTA DESTRATA 
MINISTRA DA SAÚDE 

A fora algumas calinadas, 
Marta Temido e Graça 

Freitas têm feito um trabalho 
árduo e útil. Há que reconhe-
cê-lo. Por isso não me agra-
dou o estilo do sr. Costa, que 
desatou a língua para re-
preender a ministra da Saú-
de. Por quem é e pelo seu 
apego à causa pública mere-
cia outra consideração. 

PLÁCIDO DO CARMO OLHÃO 
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NAÇÃO Y. 

VALENTE 
João Perei ra 
Coutinho 

COLUNISTA 

A culpa 
é do vírus 

s coisas não correm 
bem na luta contra a 
epidemia. Que fa-

zer? Dois caminhos. O pri-
meiro é tentar que elas cor-
ram melhor, sobretudo em 
Lisboa. O outro é encontrar 
responsáveis que ardam em 
público para expiação dos 
pecados governamentais. A 
culpa era dos jovens, ouviu-
-se. Não colou. A culpa era 
do número de testes, acres-
centou-se. Também não 
deu. Soubemos esta semana, 
pela boca de Fernando Me-

 

AINDA VAMOS 
OUVIR QUE A CULPA 
DO DESCONTROLO 

É DO VIERUS 

diva, que a culpa é das che-
fias - as regionais, por en -
quanto. Cedo ou tarde, a 
DGS e a própria ministra se-
rão arrastadas para a foguei-
ra, com o dr. António Costa a 
assistir (da bancada). 

Se nem assim for possível 
estancar o embaraço, ain-
da vamos chegar à conclu-
são de que a culpa do des-
controlo é do vírus. Se ele 
não existisse, dirá o pri-
meiro-ministro, indigna-
do com as críticas, a epide-
mia não existiria. 

Um raciocínio imbatível 
que, justiça seja feita, já foi 
avançado no Brasil por Jair 
Bolsonaro. • 
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 Cabrita (à esq.) e Magina da Silva na cerimónia dos 153 anos 

LISBOA E PORTO 

PSP prepara fecho de 
metade das esquadras 
PROJETO O  Diretor nacional quer reforçar capacidade operacional 
ESPANHA O  Madrid tem sete vezes mais habitantes e metade dos postos 

JOÃO CARLOS RODRIGUES 

M adrid tem oito milhões 
de pessoas e 35 instala-
ções policiais enquanto 

o Comando Metropolitano de 
Lisboa da PSP tem 80 esquadras 
para servir 1,2 milhões. Para 
manter cada urna delas aberta 
são precisos 12 elementos. 
Quanto mais esquadras tiver-
mos, menos polícias temos na 
rua para acorrer aos cidadãos 
em apuros". Este é o "principio 
matemático" que levou o dire-
tor nacional da PSP a elaborar 
um plano que vai reduzir dras-

 

1532 ANIVERSARIO DA PSP 
MARCADO POR PLANO QUE 
PROMETE DAR POLÉMICA 

ticamente o número d c esqua-
dras em Lisboa e no Porto. 

Magina da Silva, que anunciou 
este projeto na cerimónia do 
153' aniversário da PSP, não diz 
quantas vão fechar, mas se o rá-
cio fosse igual ao da capital es-
panhola, Lisboa ficaria apenas 
com dez esquadras a funcionar. 

O plano será apresentado ao 
Governo ainda este ano e, se-
gundo o CM apurou, serão cer-
ca de metade os postos policiais 
que vão encerrar. "Eu sei que é  

uma questão que mexe com a 
sensação de segurança das po-
pulações, mas isso está estuda-
do. As esquadras não dão segu-
rança objetiva. O que auxilia o 
cidadão são as unidades mó-
veis, as viaturas, os agentes nas 
ruas", explica o diretor nacional  

da PSP, garantindo que os futu-
ros postos policiais serão "mais 
musculados e com capacidade 
de proteção e projeção de 
meios" e que as queixas poderão 
passar a ser feitas em postos de 
atendimento colocados em jun-
tas de freguesia ou câmaras. • 
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AMEAÇA 1 MARIANA VIEIRA DA SILVA 

A  ministra de Estado e da Presidência, 
Mariana Vieira da Silva, disse no final 

do Conselho de Ministros que existia "um 
acordo de princípio" entre Estado e priva-
dos. Mas que se esse acordo não fosse assi-
nado, haveria um Conselho de Ministros Ex-
traordinário para decretar a nacionalização. 

       

.... 
• 

  

     

rc 

   

          

 

K.UNTEXANCE 

       

          

          

ATUAL' 

        

       

,.,•, 
~Ira* 

        

EMPRESAS 
SALVAS 

z,  • 

Companhia 
aérea nacional é 
responsável por 
2,6 mil milhões 
de euros em 
exportações 
por ano 

oo 
Estado injeta 
2 mil milhõ 
a TAP com 
acordo 

•?;"- '••••• o 
.  •':d.rs-  • 

ADMINISTRAÇÃO 
Antonoaldo Neves 

sai e Estado contrata 
"caça talentos" para 

procurar uma 
"equipa de gestão 

profissional" 

MIGUEL A. 
GANHÃO /ANTÓNIO 

SÉRGIO AZENHA 

O
Governo che-
gou ontem a 
um acordo 

com os acionistas privados 
da TAP. O Estado vai pagar 55 

milhões de euros a David Nee-
lem a n, pela participação de 
22,5% do empresário norte-
-americano na Atlantic Ga-
teway, e vai conceder um em-
préstimo de 1,2 mil milhões de 
euros à empresa. 

Foi só à terceira proposta que 
os privados cederam. Recusa-
ram as condições pedidas pela 
União Europeia para a conces-
são da ajuda de 1,2 mil milhões. 
Negaram converter as presta-
ções acessórias e as obrigações 
em capital da empresa. E só 
aceitaram sair quando o Estado 
português comprou a sua posi-
ção com a promessa duque não 
haverá recursos em tribunal. 

Estado fica agora com uma 
posição de 72,5% no capital so - 
cial da TAP. O restante perten-

 

ce a Humberto Pedrosa é 
aos trabalhadores. O mi-

 

nistro das Infraestruturas e 
Habitação deixou ontem 

claro que a TAP é uma empresa 
demasiado importante para 
Portugal para que possa ser dei-
xada cair. Exemplos da impor-
tância estratégica da TAP é que 
a companhia aérea faz compras 
a empresas portuguesas no va-
lor de 1,3 milhões de euros 
anualmente e também que 
contribuiupara as exportações 
com 2,6 mil milhões de euros 
por ano. 

Na conferência de imprensa 

CUSTOS Ministro 
evita falar em 

despedimentos, mas 
diz que a 

reestruturação será 
"politicamente 

difícil" 

th 
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EFACEC NACIONALIZADA PARA EXPULSAR ISABEL EZéclo va 
vendera 
Efacen a In: 

t¥ores 
rívád'ris'' 

10 PROPOSTAS DE COMPRA ESTÃO A SER AVALIADAS 

G  O Estado nacionalizou 
71,7% do capital da Efacec, 
percentagem que pertencia 
a Isabel dos Santos. Com 
esta decisão, o Governo des-
bloqueou um problema com  

a filha do ex-presidente de 
Angola, que tinha assinado 
com os bancos um memo-
rando para a sua saída em 
março, mas que não tinha 
sido concretizado. •  

G A administração da Efa-
cec recebeu dez propostas 
de compra da empresa Vá-
rias são de empresários por-
tugueses. Estão também em 
análise propostas por parte  

de interessados americanos, 
chineses e espanhóis. O gru-
po José de Mello e a Têxtil 
Manuel Gonçalves, acionis-
tas minoritários, ficaram sa-
tisfeitos com a decisão. • 
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O IMPÉRIO DE HUMBERTO PEDROSA 

GRUPO 
BARRAQUEIRO 

1. '

 

Fundado em 1914, por Miguel 
e Joaquim Jerónimo 

HPGB, 
SGPS, S.A. 

Que tem 22,5% 
HPGB da Atiantic 

Gateway que, 
por sua vez, tem 45% 
da TAP, SGPS 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

EBGB 
Viaporto  
Henrique Leonardo Mota  
Barraqueiro Transportes 

Ribatejana 
.1.1Sac 
Goin 

Rodoviária de Lisboa 

JJ Ferrovia 

CGDP 

Fertagus 
Rotagus 

Marques 

Rodoviária do Alentejo 
Trevo 
Barraqueiro Brasil 

EVA 

Frota Azul Algarve 

Translagos 

PXM 

i tu/ 

Transol 

Citirama  

Roller Town  

António da Silva Cruz 

Transviagens 
RNE 

Prometro 

Viamove 

BT4U 

Rodoviária do Tejo  
RDO - Oeste  
ROL - Lis  
Miracie 
BC Participações e Negócios 

Vega Transporte Urbano  

MTS 

Vega Manaus 

Auto Viação São José 
Sjpar 

1011 11_1 II 

Átv 

 

TRANSPORTE DE CARGA 

    

         

 

Rodocargo 

   

Tradicargo 

 

 

Atlantic Cargo 

   

Rodoatlantic Angola 

 

 

Rodoatlantic Portugal 

    

OUTROS NEGÓCIOS 

Rodlnform 

FOMO  'Relatório è COMS 

   

Outvalue 

    

 

(3.5 o8azráciuerró 

  

    

FINANÇAS I LEÃO REVELA QUOTA DE 72,5% 

ministro das Finanças foi o primeiro a fa-

 

lar na conferência de imprensa, anun-
ciando que o Estado ficaria com 72,5% do capi-
tal da TAP. No entanto, a sua intervenção fi-
cou-se por aqui. O resto dos pormenores fo-
ram revelados pelo secretário de Estado do 
Tesouro, Miguel Cruz.  

BPN 19 NACIONALIZAÇÃO 

A PRIMEIRA NACIONALIZAÇÃO 

DEPOIS DE1975, FOI A DO 

BANCO PORTUGUÊS DE 

NEGÓCIOS, EM NOVEMBRO DE 

2008, DECIDIDA PELO MINISTRO 

TEIXEIRA DOS SANTOS. 

SITUAÇÃO 1 DECLARAÇÕES SEM EFEITO 

p edro Nuno Santos aproveitou a oportunidade 
para dizer que a situação da TAP e o auxílio da 

U E não foi prejudicado "por nenhumas declarações 
de nenhum ministro", mas deveu-se à situação 
económica da companhia a 31de dezembro de 
2019, quando tinha capitais próprios negativos da 
ordem dos 600 milhões de euros. 

de ontem, Pedro Nuno Santos 
explicou que o Governo não 
conta com a atual administra-
ção da companhia liderada por 
Antonoaldo Neves. O atual pre - 
sidente- executivo sai e o Esta-
do vai contratar uma empresa 
de "caça-talentos" para que a 
TAP tenha uma "equipa de ges-
tão profissional". 
Evitando sempre falar em 

despedimentos, Pedro Nuno 
Santos admitiu que o "processo 
de reestruturação será politica-
mente difícil". 

Ao longo das negociações, fo-
ram apresentadas aos acionistas 
privados da TAP três propostas. 
A primeira e a segunda propos-
tas foram recusadas. Nessas, o 
Executivo defendeu que o capi-

 

EMPRESA É CONSIDERADA 
DEMASIADO IMPORTANTE 
PARA SER DEIXADA CAIR 

tal injetado pelos acionistas pri-
vados na TAP, através de pres-
tações acessórias, fosse conver-
tido em capital. O Governo de-
fendeu também que o emprésti-
mo obrigacionista de 90 milhões 
de euros da Azul, da qual Neek - 
man é presidente e acionista, 
fosse convertido em capitais 
próprios da TAP. Ou seja, o Go-
verno entendia que os acionistas 
privados deviam acompanhar o 
esforço financeiro do Estado na 
TAP nesta fase difícil da empre-
sa, o que foi sempre recusado. 

A solução final acabou por ter 
ontem um acordo de princípio, 
que falta ser assinado por todos 
os intervenientes. • 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 

A EDIÇÃO EM PAPEL 

Assegurado dinheiro 
para os salários 
13 Com a nacionalização da 
empresa, o Estado garante as 
condições para o pagamento 
dos salários dos funcionários 
da Efacec, bem com as garan-
tias bancárias para a partici-
pação em novos concursos. A 
paralisação da empresa levou 
a administração a considerar 
lançar mão de um Plano Espe-
cial de Revitalização (PER) 
ainda este mês. 

Humberto Pedrosa fez vários ne-
gócios no setor dos transportes 

Um império 
baseado nos 
transportes 
e  Não está entre os 20 mais ri-
cos de Portugal, mas em 2015 
ocupava o 1.5` lugar. Humberto 
Pedrosa, nascido em 1947, 
criou um império dos transpor-
tes (camionagem, metro e avia-
ção) aproveitando todas as 
oportunidades. 

Neto de um agricultor da As-
seiceira Pequena, localidade 
próxima da Malveira, é com 20 
anos que que lhe surge a opor-
tunidade de comprar a Barra-
queiro. Empresa com 11 auto-
carros que ligavam a Malveira a 
Lisboa. Em 1973 compra o seu 
principal concorrente nas liga-
ções a Loures. Lança-se nas 
carreira de turismo com a Frota 
Azul. Aproveita o processo de 
privatizações para comprar a 
Rodoviária Nacional e aposta 
na ferrovia. Ganha o metro do 
Porto e com a Fertagus a ligação 
de Lisboa a Setúbal. Em .2015 
entra no capital da TAP. • 

  Governo compensa 
Humberto Pedrosa 
13 Humberto Pedrosa, através 
da sociedade HPGB SGPS fica-
rá como único sócio da Atlan-
tic Gateway, e como único só-
cio privado da transportadora 
(com exceção dos 5°6 que 
pertencem aos trabalhado-
res). Esta situação deverá ter 
contrapartidas para o empre-
sário, que serão dadas noutros 
negócios que o seu grupo de 
empresas tem com o Estado. • 

COIV1pC) 
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TESTEMUNHA-CHAVE 

ESTADO 
ABANDONA 
`IRMÃO' DE 
VALENTINA 
P.8 E9 

www.cmjornaipt 

CORREIO 
DIRETOR-GERAL EDITORIAL OCTAVIO RIBEIRO 
DIR.-DERALS EDIT. ADIS ARMANDO ESTEVES PEREIRA E ALFREDO LEITE 

DIRETOR-EXECUTNO CARLOS RODRIGUES DIR.-ADJUNTOS: JOSE CARLOS CASTRO  E  PAULO JOÃO SANTOS 

HOJE  GRÁTIS 
REVISTA 

LiDER 
DE 1V .3, 

E LAZER 
GUIA 

COMPLETO 
DE  25 

CANAIS 

da manh 110.4, 

1 8 
    CIMAS   

EMPRESÁRIO DE FUTEBOL P.13 

CATIÓ BALDE 
-FIZ O QUE TODO 
O MUNDO FAZ" 

Corrompe funcionário 
de embaixada portuguesa 

FC PORTO P.32 

SÉRGIO TRAVA 
EUFORIA NO DRAGÃO 

      

3.' ENTREGA 

SÁBADO, DIA 04 

Frigido ra 24 cm 

18,99 -~3--

 

COA .11,M 

 

   

Grátis FOLHA AUTOCOLANTE  AMALIA 
FOTOGRAFIA COM A IRMA.  CELESTE EM MADRID QUATRO MOMENTOS MARCANTES 

RECUO 
LEVA JESUS 

VIEIRA 
O BRASIL 

PUB 

Agriloja Maisrificia. riferã o „ Agriloja 
SEXTA-FEIRA 03/07/2020 IDIÁR101 61.50 (C/IVA) 

INTERVENÇÃO 
EM EMPRESAS GOVERNO ENTREGA MILHÕES À TAP E NACIONALIZA EFACEC P.4 E 5 

        

        

INQUÉRITO DA AHRESP REVELA  P.6, 7, 21 E 26 

MEDO AMUA 
100 MIL EMPREG 
400/0 141)SR2E113LIERFAArlslINSCIA o

 FEIRANTES vão ter linha de crédito 
bonificado QUATRO FOCOS de Covid-19 
tem mais de 240 casos e 9 mortos 

BENFICA 
TREINADOR 

TINHA 
ACERTADO 

REGRESSO À LUZ 
APÓS SAIDA 

DE RUI VITÓRIA 
P.10 E 11 

Nero, 

VIDAS DE VERÃO 

LUCIANA 
BRILHA 

NO VARÃO 
P.37 A 45 

PAIS DESESPERAM P.18 

Caos na educação 
impede matrículas 

SINTRA P.14 

Suspeito de homicídio 
de rapper fica 
em prisão preventiva 

CALOR  P.20 

Termómetros vão 
chegar aos 40 graus 

FINS 

Valore 
BREVEMENTE 

Barcelos Braga 
Coimbra 

Cittimara,es Matosinhos 
t.Nboa, Valeriça 

Sítstra 

Fronchls;ng 
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COSTA COM SANCHEZ E CONTE 

ENCONTROS EM LISBOA 
O primeiro-ministro, António 
Costa, recebe, em Lisboa, os 
chefes dos governos de Espa-
nha, Pedro Sánchez, e de Itá-
lia , Giuseppe Conte, na 2.a e 
3.a feiras, e reúne-se, em Haia 
no dia 13, com o executivo 
holandês, para preparar o 
próximo Conselho. Europeu. 
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SETÚBAL 
REQUALIFICAÇÃO 
A Câmara de Setúbal 
aprovou uma moção a 
exigir "obras urgentes 
de requalificação" da 
Escola Secundária du 
Bocage, pedidas ao Go-
verno há dois anos. 
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Especialista em terapia familiar, José Gameiro diz que é cedo para perceber o impac-

to da pandemia na saúde mental, mas não acredita que os divórcios disparem só por 

causa do confinamento. O seu confinamento foi uma experiência feliz, do silêncio 

das ruas ao estreitar da relação com os amigos. Alerta para a necessidade de reforçar 

os serviços de saúde, incluindo psicólogos e psiquiatras - área em que o país conti-

nua a ser uma desgraça e é mais fácil ter comprimidos que acompanhamento. 
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José Gameiro. 
"Marcelo é demasiado 
anestesista. Preferia 
que fosse cirurgião" 

Psiquiatra analisa a 
resposta à pandemia. Não 

acredita que o 
confinamento tenha feito 

disparar os divórcios, 
apesar das tensões. 
"Temos uma grande 

capacidade de adaptação". 

MARTA F. REIS (Texto) 
marta.reisIgionline.pt 
VÍTOR RAINHO (Texto) 
vitor.rainho@ionline.pt 
MIGUEL SILVA (Fotografia) 
miguel.silva@ionline.pt 

José Gameiro recebeu-nos esta semana 
na sua casa em Birre, onde viveu o con-
finamento e de onde saía bem cedo, antes 
das 6h, para percorrer as redondezas, de 
Caseais a Lisboa ou Mafra, e fazer peque-
nos vídeos para animar os amigos. Mes-
mo quando o filho de 22 anos achava que 
fazia mal e o queria 'prender' em casa, 
como foi contando nas suas crónicas no 
Expresso. O silêncio das ruas vazias é uma 
das recordações fortes com que fica des-
te ano virado do avesso pela pandemia, 
que lhe trouxe também um inesperado 
estreitar de relação com um núcleo de 
amigos que passou a conversar todos os 
dias e à mesma hora - rotina que conti-
nuam a manter. O psiquiatra amante de 
aviões - e não poder voar tem sido do que 
mais lhe tem custado - e modelos de com-
boios, como os que coleciona no Alente-
jo e que já foi visitar entretanto, diz que 
é cedo para perceber o impacto desta cri-
se na saúde mental e considera que a res-
posta dos serviços de saúde nesta área 
continua a ser uma desgraça. Avalia a 
resposta do país à pandemia e diz que a 
capacidade do SNS superou as suas expec-
tativas, mas receia que o reforço de ver-
bas e recursos humanos, que já faziam 
falta, seja transitório. Diz que nunca sen-
tiu tanta vergonha de ser português como 
no dia em que viu as mais altas figuras 
do Estado anunciar que a final da Cham-
pions será em Portugal e analisa o "popu-
lismo" de Marcelo Rebelo de Sousa e Antó-
nio Costa e as suas diferentes personali-
dades. Esta sexta-feira celebra 71 anos -
por coincidência foi também perto des-
ta data que conversámos há cinco anos. 
Para o ano gostava de voltar a poder jun-
tar um grande grupo de amigos, mas este 
ano a festa será mais restrita, afinal a 
covid-19 continua a dominar os dias. 

Há cinco anos disse-nos que o melhor 
presente que podia ter no seu 
aniversário era o almoço com amigos. 
Como vai ser este ano? 
Vai ser muito reduzido. Vai ser a família 
e amigos muito íntimos, muito poucos. 
E vamos estar aqui fora no terraço, o 
tempo vai ajudar. 
Tem estado com esses amigos ou é o 
esperado reencontro? 
Com uns estive, com outros não mas com  

quase todos vou estando. Já escrevi que 
agora tenho um grupo que todos os dias 
comunica pelo Whatsapp, chamamos-
lhe o bando dos quatro. Durante a pan-
demia toda falámos diariamente, é uma 
coisa viciante. E agora continuamos. 
Começaram a falar-se mais agora do 
que antes? 
Sim, tínhamos um almoço mensal e depois, 
já não sei bem como foi, mas acho que 
fui eu que um dia disse: vamos ter uma 
conversa todos os dias às 7 da noite. Às 
7 da noite em ponto reunimos os quatro 
e falamos até às oito e meia, um quarto 
para as nove, a malta às vezes quer ir 
jantar e é aí que desligamos. 
Que amigos são? Pode falar-se de 
melhores amigos? 
Não são os melhores nem os piores, são 
amigos. É um grupo de homens só. Somos 
quatro pessoas. De um sou amigo há qua-
renta anos, o Jorge Sampaio. O outro é 
o Jorge Simões, de quem sou amigo há 
20 e tal anos. 

Marido da ministra da Saúde. 
Sim. E o outro conheci através deles os 
dois, somos amigos há um ano e tal, e é 
o Jorge Novais, constitucionalista e que 
trabalhou como Jorge Sampaio em Belém. 
Consta que às 5 da manhã vai dar um 
passeio todos os dias aqui por 
Cascais... 
Acordo às 5 da manhã e saio às 5h30. 
E que às vezes o Presidente da 
República também vai consigo... 
Isso não é verdade. Ele deita-se a essa 
hora, é o contrário de mim (risos). Cos-
tumo ir sozinho ou então com um ami-
go espanhol. 
Escreveu vários artigos muito 
engraçados sobre o confinamento e 
num deles dizia que o seu filho não o 
queria deixar sair de casa. 
Fazia-me interrogatórios policiais com-

  

pletos, onde é que eu tinha andado, o 
que tinha feito. A única coisa boa é que 
ele acorda mais tarde do que eu. Quan-
do ele acordava já eu estava à frente ao 
computador com um ar bem compor-
tado a escrever. 
Saía à escondidas? 
Não, ele sabia que eu saía. Agora ele descon-
fiou  e sou eu que me preocupo. Mas ao 
princípio foi uma chatice, andava em cima 
de mim de uma maneira... "O pai tem 70 
anos, o pai é do grupo de risco, o pai isto..." 
Sentiu-se diminuído pela idade? 
Não, era uma coisa afetuosa. E acho que 
também não corria riscos. Saía muito 
cedo, às 7 ia ao Lidl que tinha horário 
para profissionais de saúde, depois ia 
comprar um pão que a minha mulher 
gosta muito ali na área de serviço da Tor-
re e às 8h já estava em casa. 
Consigo foi tranquilo, mas acha que 
em algumas famílias os pais terão 
ficado manietados pelos filhos? 
Em alguns casos ficaram e para não falar 

daqueles que ficaram 
manietados não pelos 
filhos mas pelas circuns-
tâncias em que vivem, 
desde logo as pessoas 
presas em lares ou pes-
soas em casas muito 
pequenas sem espaço 
para circularem. A pan-
demia, ao contrário do 
que se diz, não é urna 
coisa igual para todos. 
É evidente que a situa-
ção em termos médi-
cos é a mesma, mas 
viver isto numa assoa-
lhada ou duas com seis 
pessoas ou sermos qua-

tro pessoas corno somos nós cá em casa 
- ternos cá também a minha sogra com 
84 anos - e termos um jardim para estar, 
não tem nada a ver uma coisa ou outra. 
Quando escreveu sobre esse controlo 
do seu filho fizeram-lhe chegar relatos 
parecidos? 
Sim, houve pessoas que escreveram a 
dizer que estavam a passar pelo mesmo, 
sempre com os filhos à perna. Como lhe 
disse, não senti que fosse uma coisa 
repressiva, era um cuidado que ele tinha. 
Não apanhou nenhum desabafo do 
género o meu filho está com medo que 
eu morra e quer que faça o 
testamento. 
Li isso algures mas não apanhei. O meu 
filho não me pediu para fazer o testa-
mento (risos). 
Os efeitos deste tempo na saúde  

mental vão ser grandes, em particular 
nos mais velhos? 
É muito cedo para dizer. Foram feitos 
alguns inquéritos ao longo destes meses. 
O maior foi feito pela Escola Nacional de 
Saúde Pública, que lançou um baróme-
tro Covid-19. Foi um inquérito feito onli-
ne pelo que vale o que vale porque não 
é uma amostra controlada, mas inqui-
riu as pessoas ao longo do tempo e teve 
mais de 160 mil participantes. As primei-
ras respostas, entre 27 de março e 10 de 
abril, mostram que ao princípio houve 
uma reação ansiosa por grande da par-
te das pessoas, em geral, e mais sinto-
mas depressivos. Não foi igual em todas 
as pessoas. Um quarto disse sentir-se agi-
tado, ansioso, em baixo ou triste, todos 
os dias, ou quase todos os dias. As mulhe-
res sofreram mais com a situação. Enquan-
to que 27% dos homens respondem que 
nunca se sentiram mal, só 15% das mulhe-
res estavam assintomáticas. Depois, ao 
longo do tempo, os níveis de ansiedade 
foram descendo e neste momento são 
relativamente normais, um bocadinho 
mais ansiedade mas os sintomas depres-
sivos desapareceram bastante, a não ser 
nas pessoas que já tinham história depres-
siva Mais uma vez varia com a faixa etá-
ria, se a pessoa esteve com os filhos em 
casa - o que trouxe mais ansiedade - e 
também aumenta nas pessoas que fica-
ram em layoff ou ficaram logo desem-
pregadas. O fator social influencia mui-
to estas questões. A doença psiquiátrica 
grave é relativamente fixa, sejam as psi-
coses ou as depressões graves. O resto, 
os quadros de ansiedade e quadros depres-
sivos sabemos que variam muito com a 
situação social, o desemprego, a insufi-
ciência financeira. 
Existe também a ideia de que num 
modo de sobrevivência, como se viveu 
nos primeiros tempos, muitos desses 
impactos não são logo visíveis, só mais 
numa fase de rescaldo. 
Por isso é que digo que é cedo para saber. 
Daqui a uns meses vai perceber-se muita 
coisa, quais foram de facto os impactos 
psicológicos e mesmo em termos de doen-
ça, se houve um aumento da mortalidade 
além da covid, se o confinamento foi bem 
feito ou mal feito. Penso que é muito cedo 
para tirar conclusões. Na minha área acho 
que as previsões foram um bocadinho mais 
catastróficas do que aquilo que se tem vis-
to até aqui. Não estou a dizer que não há 
consequências, mas algumas pe~s diziam 
que ia ser o fim do mundo, as pessoas iam 
ficar muito deprimidas... 

continua na página seguinte » 

"Não acredito que os divórcios 
tenham disparado com a pandemia. 
Agora abriram foi as conservatórias" 

"Houve de facto um aumento 
do consumo de ansiolíticos, tivemos 
mais problemas de insónia" 

"Houve um célebre comprimido 
muito usado para a ansiedade que 
desapareceu mesmo do mercado" 
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A saúde mental foi sempre um 
parente pobre e continua a precisar 

de investimento. O burnout dos 
profissionais de saúde é uma das 

preocupações que aumentaram 
com a pandemia, diz José Gameiro. 
Uma próxima vaga, sem reforços e 

melhores condições de trabalho, 
será uma prova difícil 

» continuação da página anterior 

E não há sinais disso? 
Para já não os vejo. Temos uma capaci-
dade de adaptação relativamente gran-
de e tanto quanto é possível ver usámos 
essa capacidade de adaptação. 
Lemos que houve um aumento dos 
divórcios. 
Mas aumentaram também agora por-
que as conservatórias estiveram para-
das e agora abriram. Não sei dizer ao 
certo se aumentaram ou não, mas é 
preciso retirar esse efeito. Abriram as 
conservatórias e a malta que se estava 
a divorciar divorciou-se. Não sei se é 
possível dizer que cm três meses de 
confinamento um casal se decide divor-
ciar assim de repente só por causa do 
confinamento. 
Não recebeu relatos desses? 
Não. Recebi relatos de casais que acom-
panho, uns reagiram melhor do que seria 
expectável e outros reagiram pior do que 
seria expectável. 
E notou algum padrão? 
Não há padrão. Um deles surpreendeu-
me imenso: estavam quase separar-se e 
está a correr muito bem. Outro é um 
casal com filhos muito pequenos, os dois 
em teletrabalho e é mais difícil gerir a 
situação. São só dois exemplos. 
Falou em tempos de um casal que 
acompanha há 30 anos. 
Esses ainda não os vi. 
Foram no entanto tempos exigentes 
para muitos casais que nunca tinham 
passado tempo juntos em casa, com os 
filhos... 
Sim mas daí até ao divórcio ou pensar 
que os divórcios dispararam... 
O seu colega Daniel Sampaio alertou 
para isso. 
Eu sei, li a entrevista, mas não estou de 
acordo. Não é possível que um casal por 
ter estado três meses confinado sem 
uma história para trás complicada se 
tenha decidido divorciar por causa do 
confinamento. Pode haver um ou outro, 
mas não acredito que os divórcios tenham 
disparado. 
Seria precipitado um casal divorciar-
se só por causa das maiores tensões 
que se viveram neste tempo? 
Só por causa disso acho precipitado. Sem 
filhos acho mais possível. Os casais com 
filhos, entre o momento em que come-
çam a pensar no divórcio e o momento 
em que se divorciam, esperam algum 
tempo. Não costuma ser algo rápido. Cla-
ro que há sempre exceções e pode haver 
situações graves que levem a pessoa a  

querer separar-se, mas geralmente não 
é assim. 
Mas então mudou de opinião ao longo 
destes meses sobre os impactos que 
toda esta crise teria na saúde mental. 
Nunca tive uma visão muito catas-
trófica, sou mais otimista, dependia 
muito do tempo que durasse, do que 
acontecesse... 
Já alertou no entanto que é mais 
barato pagar comprimidos do que 
bons serviços de saúde mental. 
A saúde mental em Portugal é uma des-
graça. 
Neste período agravou-se o consumo 
de medicamentos? 
As estatísticas que tenho visto mostram 
isso mas no início também terá havido 
um açambarcamento. Houve um céle-
bre comprimido muito usado para a 
ansiedade, o victan, que desapareceu 
mesmo do mercado e só agora começa 
a aparecer e não há em todas as farmá-
cias. Digo que terá havido um efeito do 
açambarcamento, de resto como vimos 
nos supermercados, porque analisan-
do a curva do consumo dos medicamen-
tos, os antipsicóticos também aumen-
taram e para isso não haveria motivo 
porque a incidência das psicoses não 
aumenta assim. As pessoas para evita-
rem ficar sem medicamentos terão com-
prado mais embalagens. Mas houve de 
facto um aumento do consumo de ansio-
líticos, tivemos mais problemas de insó-
nia. Agora estabilizou mas num pata-
mar mais alto. 
Por que diz que a saúde mental é uma 
desgraça? 
É assim há muitos anos. A certa altura 
foi apresentada uma resposta para a saú-
de mental, mas não acredito que tenha 
havido um grande reforço. O Plano Nacio-

 

"Os departamentos de 
psiquiatria estão a 

marcar consultas de 
seguimento para daqui 

a seis meses" 

"No meu tempo já não 
mas, antigamente, a 
psiquiatria era uma 
especialidade para 

os burros" 

nal de Saúde Mental foi criado em 2007, 
revisto em 2017, mas continua muito lon-
ge de ter os recursos e a autonomia neces-
sários à sua plena implementação e pou-
co mudou. Há muito poucos psicólogos 
nos centros de saúde e muitas das coi-
sas podiam ser resolvidas por psicólo-
gos que acabam por não ser, as consul-
tas hospitalares ficam com listas de espe-
ra e não há resposta em tempo adequado. 
Os psiquiatras devem dar resposta às 
situações mais graves, havendo os médi-
cos de família e psicólogos na linha da 
frente e também assistentes sociais. Por-
tanto isto seria mais uma boa oportuni-
dade para se reforçar a resposta, porque 
mesmo antes desta pandemia já tínha-
mos muitas baixas no país por razões 
psiquiátricas. Mas é isso, continua a ser 
mais fácil dar comprimidos. Os médicos 
de clínica geral neste momento são os 
grandes prescritores e percebe-se: apa-
nham o primeiro embate e têm 15 minu-
tos para cada consulta. Por muito que 
saibam falar com as pessoas, não têm 
hipótese nenhuma. Não é decente fazer 
uma consulta de psicologia ou psiquia-
tria em menos de 45 minutos. 
Com estes três meses em que as 
consultas estiveram mais paradas, as 
necessidades ainda serão maiores? 
Já havia dificuldades, os departamen-
tos de psiquiatria estão a marcar con-
sultas de seguimento para daqui a seis 
meses. Em Portugal ainda não temos 
valores da diminuição do número de 
consultas, de rotina, de psiquiatria e de 
psicologia. Mas, a par com outras espe-
cialidades, sabe-se que foi significativo 
e que irá provocar um agravamento dos 
quadros clínicos. É preciso contratar 
mais psicólogos, serviços comunitários, 
é preciso investir. 
Temos visto alertas idênticos na saúde 
pública. Foi preciso haver uma 
pandemia para haver um reforço do 
investimento. Na saúde mental as 
crises são ainda mais silenciosas. 
Mesmo na saúde pública tenho dúvidas 
se não será uma coisa agora pontual por-
que de facto não tem havido verbas. A 
saúde mental tem uma história muito 
antiga de parente pobre. A psiquiatria 
era uma especialidade de segunda e a 
saúde mental é uma coisa que não se vê, 
só quem tem problemas é que sente ou 
as próprias famílias. Na própria medici-
na é pouco valorizada e ao nível dos ser-
viços de saúde acabou também por ser. 
Mas até temos a ideia dos psiquiatras 
como médicos mais conceituados... 
Agora é mais, mas ao princípio não. No  

meu tempo já não, mas antigamente 
era uma especialidade para os burros. 
A ideia era que os piores alunos iam 
para psiquiatria. 
Não eram os mais intelectuais? 
Alguns sim mas houve sempre alguma 
sobranceria dos médicos em relação aos 
psiquiatras e mesmo em relação aos psi-
cólogos, como uma coisa de segunda. 
Hoje menos, felizmente. 
Por se achar que não é uma 
especialidade tão científica como as 
outras? 
Por ser visto como mais especulativo, 
talvez. Mas um hospital ou centro de saú-
de sem psicólogos não funciona, é fun-
damental. Muitos dos problemas resol-
vem-se aí. 
A psiquiatria hoje é menos 
especulativa? 
A psiquiatria será sempre um bocadinho 
especulativa. Tem um lado biológico e 
esse é hoje mais compreendido mas o 
cérebro ainda é a parte do corpo que 
conhecemos pior. Depois tem um lado 
não diria, se calhar, especulativo mas 
subjetivo. Quando estou a conversar com 
uma pessoa sobre o que se passa com 
ela, não há propriamente guidelines. É 
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o meu treino de falar com as pessoas, é 
o meu treino de sentir o sofrimento das 
pessoas e é o meu treino de ajudar as 
pessoas com o sofrimento. E é o que digo 
sempre quando me perguntam: "Como 
é que fazes?" Faço à minha maneira. 
Cada um faz à sua maneira, dentro de 
determinados parâmetros claro, mas a 
experiência conta muito. 
Chegaremos a um ponto em que se faz 

"Alguns médicos 
querem fazer uma TAC 

para diagnosticar uma 
depressão. Isso é um 
disparate completo" 

"Outra história que foi 
especulada pelo Porto foi 
a da suposta cerca sanitária. 
A burguesia do Porto, às 

vezes, tem pouco chá" 

simplesmente uma TAC para 
diagnosticar uma depressão? 
Alguns médicos querem fazer isso, é um 
disparate completo. Há sinais depressi-
vos, aspetos no cérebro, que são visíveis 
em exames, TAC, ressonâncias, PET, ago-
ra dizer que é uma depressão porque há 
uma imagem... 
Não há situações em que é importante 
essa ajuda dos exames? 
Sim, claro, se for uma pessoa mais velha, 
por exemplo, e estiver com dúvidas se é 
um quadro depressivo ou quadro demen-
cial no início, a TAC pode ajudar porque 
se for uma demência geralmente há urna 
atrofia no cérebro. Não ponho em cau-
sa os exames complementares, o que 
ponho em causa é que os exames com-
plementares diagnostiquem quadros psi-
quiátricos de forma definitiva, diga o que 
disser o doente e às vezes nem falam 
com os doentes. É uma tentativa de bio-
logizar tudo e isso não é possível. O fun-
damental na psiquiatria é a clínica e vai 
continuar a ser. 
Faz 71 anos. Há uns bons anos uma 
pessoa dessa idade era muita velha. 
Como se sente? 
Ainda hoje estava a falar com a minha  

sogra e ela dizia: "Vais fazer 71 anos e estás 
aí fresco como uma alface". Também tem 
a ver com a idade de quem nos olha. O 
meu filho de 22 anos olha para mim e 
deve achar que sou um velho. A minha 
filha tem 43 e se calhar já não é bem assim. 
Eu com 20 e tal anos olhava para o meu 
pai ou para a minha mãe e achava-os 
velhíssimos e tinham 50 e tal anos. 
Mas sente-se velho? 
De todo. 
Houve ainda assim aquele momento 
em que pensou que tinha passado uma 
fronteira? 
Houve uma altura em que comecei a 
pensar mais na morte, claramente. Pri-
meiro quando a minha mãe morreu, há 
12 anos. O segundo momento foi no ano 
passado, quando a minha irmã mais velha 
morreu subitamente. Passei a ser o mais 
velho. Mas não é uma ideia muito pre-
sente. Tenho medo de doenças como 
toda gente nesta idade, fumo as cigarri-
lhas, mas faço exercício, ando a pé todos 
os dias, ando quilómetros. 
Também andava de avião todos os fins 
de semana. 
Sim, mas agora a ANAC tem lá os papéis 
deste fevereiro e o avião está no chão. 

Foi do que sentiu mais falta nestes 
meses? 
Sim, de voar. Primeiro os aeródromos 
estiveram fechados, agora já podia voar 
mas há este problema dos papéis. Todos 
os anos temos de revalidar a documen-
tação e estou à espera desde fevereiro. 
Eu e o meu colega de voo alugámos um 
avião uma vez mas não voo decentemen-
te há imenso tempo. 
Já tem contado que eram de sair daqui 
e ir tomar café a um sítio qualquer. 
Pode dizer-se que é um verdadeiro 
homem do jet-set 
(risos) É a hélice. Faço-o pelo puro pra-
zer de voar. Portugal é pequeno e há mui-
tos aeródromos pelo país inteiro. Na vés-
pera perguntava ao Pedro Magalhães, o 
meu colega de voo, onde vamos tomar 
café amanhã? Brincávamos aos pilotos, 
para lá ia um a pilotar e outro a comu-
nicar e para cá o contrário. 
Como não bebe era o que trazia 
sempre o avião. 
Ninguém bebe (risos). Íamos a Évo-
ra, Portimão, Ponte de Sor, Viseu, 
Coimbra, às vezes aqui mais perto a 
Santa Cruz. 

continua na página seguinte » 
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Qual é a imagem mais bonita lá de 
cima? 
A viagem para o Algarve pela costa é 
muito bonita. Aquele areal todo, às vezes 
baixávamos um bocado mais. 
Nunca viu um objeto voador não 
identificado? 
Não. A coisa mais gira que me aconte-
ceu foi há muitos anos numa viagem 
sozinho. O A7 é um avião da Força Aérea 
que já não existe e naquela altura tinha 
a base em Monte Real. Fiz o doutora-
mento no Porto e ia muitas vezes lá 
falar com o orientador. Depois voltava 
pela costa que é muito bonita e um dia 
veio uma parelha de A7 junto a mim, 
entram em contacto e um deles per-
gunta se me importo que ande à minha 
volta. Não havia telemóveis na altura 
se não tinha filmado. 
Voar é uma terapia? 
É, preciso de voar, uma pessoa vai a pen-
sar. Foi do que senti mais falta, voar e 
viajar. Desde que estou reformado do 
hospital viajo bastante. Gosto muito de 
preparar as viagens, montar tudo. Ain-
da falei de irmos à Sardenha mas a minha 
mulher disse logo nem pensar. Este ano 
não vamos a lado nenhum. 
Como via diariamente as conferências 
da Direção Geral da Saúde? 
Acho que há um dever, e isso foi cum-
prido, de informar. Acho aquele mode-
lo em termos de comunicação mau e a 
certa altura cansou, mas não sei se havia 
alternativa. Tinha de se informar e acre-
ditei sempre que aquilo que era dito era 
verdade, nunca pus em causa que fos-
sem números martelados. Daquilo que 
conheço dos meus colegas, nunca acei-
tariam que os dados fosse manipulados. 
Mas a forma de comunicação penso que 
era um bocadinho pobre. 
É amigo de infância do antigo diretor-
geral da Saúde Francisco George. Acha 
que teria gizado uma estratégia 
diferente? 
É um tipo que comunica muito bem, se 
teria feito diferente não sei. Acho que 
até determinada altura a imagem da 
minha colega Graça Freitas, tirando 
dois ou três deslizes complicados, foi 
boa. A questão das máscaras foi mal 
explicada e as pessoas perceberam que 
não fazia sentido estar à espera da OMS 
e depois não estar. Ou estavam conven-
cidos de que a máscara não ajudava e 
havia aquele argumento da falsa sen-
sação de segurança se as pessoas não 
mantivessem a distância ou não havia  

máscaras para todos e inclino-me mais 
para a segunda. 
Isso ao início foi assumido. 
Exato. Diga-se o que disser das másca-
ras, incluindo essa questão da distân-
cia, ajudam. Outra história que foi mui-
to especulada pelo Porto foi a da supos-
ta cerca sanitária. E aí o Rui Moreira 
fez uma coisa muito pouco correta que 
foi dizer publicamente que a ministra 
tinha telefonado a pedir desculpa. A 
burguesia do Porto às vezes tem pou-
co chá. Tirando isto, acho que a Graça 
Freitas, que não conheço pessoalmen-
te, se aguentou bastante bem. E não 
queria estar na pele destas pessoas por-
que é muito complicado. 
Acha que houve uma visão sexista, 
havia imagens que retratavam Graça 
Freitas como avozinha... Francisco 
George é mais velho. 
Não o senti mas pode ter-me escapado, 
claro que piadas há sempre. Ainda há 
pouco tempo circulou uma imagem com 
a Graça Freitas e a ministra velhinhas. 
Já a Marta Temido... 

Não pode arriscar muito porque 
almoça com o marido... 
Almoço com o marido e almoço com ela. 
Gosto dela e isso obviamente que envie-
sa um bocadinho a minha apreciação. 
Acho que é uma política, porque é minis-
tra, mas que respeita muito os técnicos. 

"Tive vergonha de ser 
português ao ver reunidas 

as mais altas figuras de 
Estado para anunciar 

uma final da Champions" 

"Acho que Marcelo é 
demasiado anestesista 
em relação a Portugal. 

Gostava que fosse 
mais cirurgião" 

E era técnica antes de ser política. 
Sim e tanto quanto sei foi política um 
pouco inesperadamente. Aliás, esta últi-
ma cena no Infarmed que veio descrita 
na comunicação social penso que tem a 
ver um bocado com isso. Ela defende bas-
tante os técnicos, os políticos lidam mui-
to mal com a incerteza e isto é tudo menos 
certo. Não tenho inside information, por-
que há coisas que não pergunto, mas do 
que lio primeiro-ministro irritou-se mui-
to porque não tinha respostas certas e 
não pode ter respostas certas. Acho que 
ela tem um discurso muito verdadeiro e 
acho que passa bem porque é simpática. 
Há quem diga que é arrogante, não acho. 
Diz as coisas com calma, irritou-se uma 
vez ou outra como é evidente mas res-
peita aquilo que os técnicos dizem, o que 
na política nem sempre é assim. 
E que análise faz da irritação de 
António Costa, que fez esse puxão de 
orelhas em público à ministra da 
Saúde e consta que mandou até 
terminar a reunião. 
Não gosto de estar a interpretar. Não 
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serve de desculpa, mas a pressão deve 
ser enorme. Não queria ser primeiro-
ministro nem nesta altura nem nunca, 
mas a pressão que têm deve ser pavo-
rosa. Trabálham 16 horas por dia, alguns 
pelo menos sei que trabalham. O Costa 
provavelmente irritou-se, passou-se e 
teve aquele desabafo. Mas acho que o 
pior que ele fez até agora não foi isso e 
não foi só ele, foram vários. Foi aquela 
história do anúncio da final de Cham-
pions no Palácio de Belém. Aí confesso 
que tive vergonha. 
Vergonha porquê? 
Vergonha de ser português. Queixam-se 
muito do populismo. Foi a coisa mais 
populista que podiam ter feito e não sei 
se não se vira contra eles. Não houve nin-
guém que dissesse que aquilo estava 
bem. Tive genuinamente vergonha de 
ser português ao ver aquilo. 
Nunca o tinha sentido? 
Acho que não, não me lembro. E acho 
que foi o Marcelo que fez aquilo. 
Marcelo foi seu colega de escola. 
Sendo hipocondríaco assumido, o  

primeiro a usar máscara e a testar-se 
regularmente, nunca lhe ligou a 
pedir ajuda? 
Não revelaria conversas privadas. 
Os hipocondríacos ligaram-lhe mais? 
Alguns sim, sobretudo amigos não médi-
cos. A minha mulher dizia que eu estava 

"António Costa não tem 
sensibilidade. 

Não parece ser uma 
pessoa que seja capaz de 

fazer mea culpa" 

"Quando isto começou a 
abrir senti um certo 

incómodo, o barulho, os 
carros, nunca fui de 
grandes confusões" 

É amigo de Marta Temido, que 
considera que manteve uma postu-
ra calma e que respeita os técnicos, 
o que é raro na política. Também 
dá nota positiva a Graça Freitas, 
apesar de alguns deslizes. O pior 
momento? O anúncio da final 
Champions. "Senti vergonha de ser 
português", confessa, sem poupar 
críticas a Marcelo e Costa: 
"Entraram numa deriva populista" 

inaturável e passava a vida ao telefone. 
Isto [telemóvel] ao fim da semana dá o 
tempo de ecrã e cheguei a ter 7 horas, pior 
que um adolescente. Funcionei um boca-
do como central de informações, manda-
va documentos e informações aos meus 
amigos e depois alguns telefonavam a per-
guntar. Não sou epidemiologista nem 
infecciologista, fui mais um divulgador. 
Mas não, o Marcelo não me ligou. 
Por que diz que foi Marcelo que fez 
aquilo? 
Acho que a ideia foi dele. E foi tudo mau. 
Reunir as mais altas figuras de Estado 
para anunciar uma final da Champions, 
no Palácio de Belém, por amor de Deus. 
Depois acho que é um enfeudamento à 
Federação Portuguesa de Futebol que 
não se justifica. Não gosto muito de fute-
bol, mas mesmo que gostasse. É bom 
para Portugal? Se calhar, enchem seis 
ou sete hotéis, consomem, mas Belém, 
as mais altas figuras de Estado? E eram 
11 quando o limite de ajuntamentos eram 
10. Achei uma saloiice. Acho que o Mar-
celo e o Costa iniciaram uma deriva 
populista, passaram-se um bocadinho. 
Claramente competiram pela populari-
dade. O Marcelo tem eleições daqui a 
um ano e penso que entraram numa 
competição por quem aparecia mais. 
Aquelas saídas do Marcelo das reuniões 
do Infarmed... Parecia o diretor-geral 
da Saúde, a falar de R's. Pode falar daqui-
lo, mas faz sentido? 
Percebe que as reuniões técnicas no 
Infarmed sejam à porta fechada e que 
no final se saibam esses indicadores 
pelo Presidente da República, que às 
vezes parecia traduzir para miúdos o 
que só os participantes podem ouvir? 
A partir do momento em que fizeram a 
reunião com aquele número de pessoas, 
40 ou 50, não faz sentido que seja à por-
ta fechada porque vai saber-se tudo cá 
fora e vai saber-se deturpado porque 
depois as fontes dizem coisas parecidas 
mas não iguais. E Marcelo assumiu o 
papel de diretor-geral da Saúde. Sei que 
ele gosta muito de saúde, o pai era médi-
co, ele tem uma grande sensibilidade 
para a saúde, mas preferia, apesar de 
tudo, que ele não fosse tão anestesista. 
Acho que é demasiado anestesista em 
relação a Portugal. Gostava que fosse 
mais cirurgião, que separasse bem as 
coisas, cortasse mais a direito. Mas acho 
que pelo menos até ser eleito quer ser 
anestesista para ver se tem 75% dos votos. 
Se bate o recorde de Mário Soares? 
Pois. Intensivista era melhor, agora anes-
tesiar a malta faz-me confusão. 

Os intensivistas ganharam 
protagonismo. É como os psiquiatras, 
subiram de patamar? 
Tem de ser. Estão na linha da frente de 
uma doença como esta. Eu se não fosse 
psiquiatra gostava de ter sido intensivista. 
Perante este cenário, parece-lhe que o 
Governo vai ser obrigado a rever a 
falta de médicos e de pessoal, até por 
haver muitas pessoas cansadas? 
Como escrevi na minha última crónica, 
acho que sim mas tenho receio de que 
depois fique tudo cativado outra vez. 
Tem conhecimento de colegas 
exaustos psicologicamente? 
Sim e estou a seguir alguns. Para não 
falar dos colegas que foram infetados. 
Morreu um colega do Curry Cabral, que 
se saiba foi a única morte, mas houve 
milhares infetados. Agora só pode haver 
burnout, não há outra hipótese, pessoas 
a trabalhar horas e horas debaixo de 
stress, alguns afastados das famílias. Hou-
ve médicos e enfermeiros que estiveram 
afastados das famílias semanas. 
Mesmo a pressão de não estar a 
conseguir dar resposta aos outros 
doentes não pode estar a gerar 
situações dessas? Já ouvi um relato 
desses de um médico de família. 
Sim, também acontece. Estou a acom-
panhar duas colegas clínicas gerais que 
entraram em burnout com a pressão e 
não estavam na linha da frente. 
Surgindo uma segunda vaga com 
profissionais nesse estado, pelo menos 
alguns, como vai ser? 
Vai ser mau. O pessoal de saúde está 
esgotado. E não sei se as pessoas têm 
ideia mas um médico muito diferencia-
do, especialista, que trabalhe full-time 
no SNS e esteja a meio da carreira leva 
para casa 1500 euros. No topo da carrei-
ra são 1900/2000 euros. Um dos proble-
mas que já havia no SNS antes disto, e 
que cada vez mais vai agravar-se, é que 
os privados que estão a aumentar - e 
basta ver o aumento da Luz em Lisboa 
ou dos Lusíadas - têm de ir buscar pes-
soal a algum lado e vão buscar os mais 
diferenciados ao SNS. E os quadros do 
SNS que ganham 2000 vão ganhar 5 ou 
6 mil. Enquanto o SNS não pagar melhor 
aos quadros mais diferenciados que for-
mou e nos quais investiu, a sangria vai 
continuar. Em pandemia o que temos 
em cima disto é que as pessoas estão 
esgotadas e se vem uma nova leva em 
setembro ou outubro, e esperemos que 
não venha, não há hipótese de lhes pedir 
mais e não lhes aumentar os ordenados. 

continua na página seguinte » 
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Vê planeamento para esse cenário? 
Não sei se está a ser feito, como vai ser 
feito e onde haverá dinheiro. O que pos-
so dizer até aqui é que nestes primeiros 
meses o SNS funcionou bem e até me 
admirei com a capacidade de resposta... 
Com impacto nos outros doentes. 
Seguramente mas isso aconteceu um 
bocadinho em todo o lado e alguns estu-
dos que têm sido feitos estimam que 
cerca de 40% da diminuição de consul-
tas terá partido dos doentes, as pessoas 
tinham medo de ir ao hospital. Agora 
tenho de facto algum receio que depois 
disto, quando começar a haver falta de 
dinheiro e for preciso responder, as coi-
sas se compliquem. A pandemia pode 
ter um efeito positivo no reforço nas 
verbas mas não sei muito bem se será 
mantido e como. O SNS, se não leva uma 
grande volta, corre o risco de uma gran-
de degradação. Esse ciclo parou com a 
pandemia mas continua a ser preciso 
dinheiro, investir e aumentar o pessoal 
de saúde. 
Uma das críticas foi à ideia da 
Champions como prémio para os 
profissionais de saúde. 
O Costa emendou, remendou mas são 
as chamadas costadas. Não tem sensi-
bilidade. 
Por que diz isso? 
Tenta aproximar-se das pessoas e ser 
mais empático mas falha nisso. O Mar-
celo é um tipo naturalmente empáti-
co, conhece as pessoas e já antes de ser 
Presidente era assim. Aqui em Cascais 
as pessoas conhecem-no bem. Ajuda-
va as pessoas doentes, ia a casa delas, 
dava-lhes dinheiro, é uma pessoa des-
prendida nesse aspeto e ninguém sabia 
disto antes de ele ser Presidente a não 
ser as pessoas mais próximas. O Costa 
não é nada disto. É mais rígido, não sei 
como dizer. 
Mas tirando a personalidade, o não 
reconhecer de que não foi uma saída 
muito simpática surpreendeu-o? 
Não parece ser uma pessoa que seja capaz 
de fazer mea-culpa, dizer desculpem lá 
isto não me saiu bem. 
As consultas de psiquiatria online são 
como na série que andava aí da Lisa 
Kudrow? 
Estou rendido, funciona perfeitamen-
te. Já fazia algumas a pessoas que esta-
vam fora, miúdos em Erasmus. Não faço 
primeiras consultas há muito tempo 
por isso as pessoas que sigo são pessoas 
que já conheço bem. As primeiras con-

  

sultas são diferentes, admito que seja 
mais difícil. Agora tenho é consultas 
todos os dias, reparto mais, dantes ia 
ao consultório um dia por semana. Mas 
já fiz consultas no carro, a minha mulher 
estava aqui e optei por ficar lá fora. 
Temos uma Marco Polo, uma carrinha 
transformada para campismo, e já lá 
tenho feito as consultas. 
Houve pessoas que acabaram a 
carreira neste ano meio estranho, 
professores que não vão voltar à sala 
de aula, até jogadores de futebol. 
Como será? 
Não sei, deve ser triste. Para mim aca-
bar a carreira hospitalar foi ótimo, come-
cei a ter mais tempo para mim. Há sem-
pre esse outro lado. Para um jogador de 
futebol será mau. Para uma pessoa que 
se ia reformar este ano não sei. O que 
posso dizer é que mesmo o regresso pode 
custar. Por exemplo para mim voltar ao 
consultório se calhar vai custar. Até por-
que entre isto e usar máscara na consul-
ta, prefiro isto. 
Noutras especialidades é fundamental. 
Claro, não vai ao dentista virtualmente, 
não faz uma colonoscopia virtualmente 
(risos). 
É o futuro? 
Já há cirurgias à distância, doentes a 
serem operados com o cirurgião a qui-
lómetros. A telemedicina terá o seu papel. 
Na psiquiatria é possível, tirando as pri-
meiras consultas. Fiz uma durante a pan-
demia e ainda não conheço a pessoa, 
como era uma situação urgente fiz, mas 
é diferente não ter o contacto direto com 
a pessoa. E depois tenho dois ou três 
doentes que não querem isto. 
Dos mais antigos? 
Uma é das mais antigas de todos, outro 
nem tanto. 

"Aqui em Cascais as 
pessoas conhecem bem 

Marcelo. Ajudava as 
doentes, ia a casa delas, 

dava-lhes dinheiro" 

"Estou a seguir alguns 
colegas que estão 

exaustos psicologicamente. 
Para não falar dos que 

foram infetados" 

A "biologização" da psiquiatria é 
uma tendência que o preocupa e 

recusa a ideia de diagnosticar uma 
depressão só por uma TAC e sem 

sequer falar com os doentes, como 
chega a acontecer. O estigma da 

psiquiatria já não é o que era, mas 
acredita que a saúde mental ainda é 
olhada com sobranceria por alguns 

A doente mais antiga é seguida por si 
há quantos anos? 
Trinta e tal anos. É até ao fim da vida. 
Imagina-se a ser psiquiatra até ao fim 
da vida? 
Gosto bastante de falar com as pessoas 
ainda. Não sei se é até ao fim da vida, 
mas gosto bastante. Tinha uma vida até 
aqui em que uma vez por semana ia ao 
consultório e fazia tudo num dia: 15 con-
sultas, um dia ou outro mais cansado, 
os casais por exemplo cansam mais. 
Porquê? 
São dois, ali tensos, às vezes à bulha, é 
preciso mandar calar um e outro, é dife-
rente. Não vejo mais de dois ou três casais 
por dia. Mas tinha essa vida boa de ir a 
Lisboa uma vez por semana. Agora habi-
tuei-me a isto e não me está a apetecer 
ir para o consultório, mas mais cedo ou 
mais tarde vou ter de ir. 
É um sentimento comum, não? Aquela 
ideia de "agora que estava tão bem a 
trabalhar em casa". 
Sim, sem dúvida. Aqui há uns tempos 
pediram-me para fazer uma séssão numa 
grande empresa por causa disso. Ligou-
me um dos sócios, uma pessoa que conhe-
ço há muitos anos, a pedir ajuda: "Esta-
mos a tentar que a malta venha traba-
lhar e não querem. Inventam desculpas, 
que têm os filhos, que têm medo, mas 
na volta preferem é estar em casa". A 
pessoa está em casa, gere o seu tempo, 
tem o computador ligado mas pelo meio 
pode ir tratar de qualquer coisa. Lá fiz 
a sessão de zoom e as pessoas começa-
ram a partilhar os seus receios: o medo 
de se contagiarem, claro, a dificuldade 
de gerir os filhos e a escola. Como é que 
vou para o escritório e o marido ou mulher 
fica sozinha com os miúdos e as aulas, 
mais o trabalho. Mas claramente senti 
uma grande resistência e nitidamente 
as pessoas instaladas no teletrabalho. 
Agora não sei como está mas lá conse-
guiram voltar. 
Também há o caso contrário, das 
pessoas que entraram numa roda viva 
em casa. 
Sim. Num dos casais que sigo um dos 
problemas era esse, às 11 da noite ainda 
estava com reuniões. 
Mas é possível conciliar mais as duas 
coisas e o teletrabalho pode ser bom 
ou perde-se alguma coisa? 
Acho que se perde a relação física com as 
pessoas que é muito importante. No meio 
que conheço melhor, por exemplo na uni-
versidade, muitas das aprendizagens são 
em grupo e para lá das aulas. A dinâmi-
ca de grupo é muito importante na apren-

  

dizagem, o que se diz nas pausas, nos 
cafés, e isso no virtual não existe. No zoom 
cada um fala de sua vez, não é iguaL Entrei 
como penetra em algumas aulas de cole-
gas meus e havia alunos que não mostra-
vam a cara. Se calhar estavam de pijama, 
sei lá, estavam ligados mas não queriam 
aparecer. Mesmo nessa empresa onde fiz 
a sessão, havia trabalhadores que não 
mostravam a imagem. 
O zoom foi também uma porta aberta 
para as casas das pessoas e para as 
diferenças, uns com um jardim assim, 
outros com a casa toda desarrumada... 
Sim, sem dúvida. Mas penso que com 
todos esses lados, foi uma experiên-
cia notável. 
Está a falar no passado. Acha que já 
acabou? 
Não acabou mas a parte mais dura des-
se ponto de vista acabou. Não sei se vol-
tará a ser daquela maneira, pelo menos 
o confinamento. E não sei bem como dizer 
isto sem ser ofensivo, eu gostei. Andar na 
rua às 6 da manha, até às 7h, não se ver 
ninguém. Todos os dias fazia um filme 
para os meus amigos no inove. Fui a Lis-
boa, a Sintra, a Mafra. Fui uma vez no 
comboio até à Cruz Quebrada. Já levava 
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máscara, ninguém andava de máscara 
nessa altura e fez-me alguma confusão 
haver muitas pessoas. Fazia um filme de 
um minuto, com uma música porreira, e 
enviava. Quando deixei de fazer queixa-
ram-se que já não havia mais filmes. E foi 
isso. Quando isto começou a abrir senti 
um certo incómodo, o barulho, os carros, 
nunca fui de grandes confusões. Claro 
que isto não foi assim para toda gente. 

"Penso que o primeiro-
-ministro teve uma 

decisão muito corajosa 
quando decidiu fechar as 

escolas" 

"Há de facto um 
problema complicado 

em Lisboa: um positivo 
que vive numa casa com 
10 pessoas, o que se faz?" 

Nunca tínhamos vivido nada assim. 
Que marcas vão ficar? É daqueles anos 
que não se vão esquecer? 
Ainda o meu filho dizia isso noutro dia: 
tem 22 anos e esteve de facto aquele tem-
po todo sem sair de casa. Agora desconfi-
nou completamente, noutro dia estava 
numa festa não sei aonde e foi lá a polícia. 
Ficou preocupado como ficaria antes? 
Ele é de Economia e disse-me que devia 
lá estar um 1% do PIB português. Disse-
lhe que nem queria saber. Alguém fez 
queixa e foi lá a polícia. Mas era o que 
ele me dizia: isto nunca mais se esque-
ce. A mim marcou-me também, de for-
ma diferente. O que vai ficar? Depende 
de pessoa para pessoa, do que viveram. 
Para mim fica uma boa recordação e sei 
que é horrível dizer isto, mas andei sozi-
nho nas ruas, criei uma rotina de rela-
ção com os amigos muito mais intensa. 
Mesmo agora, às 18h59, está um a ligar. 
E fiquei espantado com o meu filho, duran-
te aqueles três meses assumiu a casa. 
Cozinhava todos os dias o almoço e jan-
tar, aspirava a casa. Bom e depois houve 
uma altura em que acabou. Penso que 
os jovens entre os 16 e os 23 anos foram 
os que sofreram mais, são os que preci-

  

sam mais de estar em grupo. Os miúdos 
pequenos também sentiram. A minha 
mulher tem quatro netos. Três são mui-
to pequeninos mas o de 3 anos pergun-
tava muitas vezes quando é que o bicho 
passa para ir para casa da avó. E às vezes 
quando a minha mulher ia lá vê-lo, na 
primeira meia hora não olhava para ela, 
estava zangado. Depois passava. Se fica 
alguma coisa, talvez não. E depois segu-
ramente os mais velhos e os que viveram 
a doença. As pessoas nos lares, as pes-
soas nos hospitais que só tinham as video-
chamadas, que falavam com as famílias 
antes de ser entubadas e não sabiam se 
era a última vez. O luto, os funerais com 
restrições. Penso que já foi dito que 40% 
das mortes foram de pessoas que vive-
ram em lares, um terço dos contágios em 
lares. Não o vivi pessoalmente mas tenho 
o amigo que tem os pais num lar e fica-
ram várias vezes confinados por haver 
casos positivos, sem poderem ter visitas, 
sem as famílias lhes poderem levar nada. 
Tudo isto deixa muitas marcas. 
Acha que a necessidade de retomar a 
economia fez desvalorizar a situação 
na grande Lisboa? 
Penso que o primeiro-ministro teve uma  

decisão muito corajosa quando decidiu 
fechar as escolas contra a recomenda-
ção do Conselho Nacional de Saúde Públi-
ca. Agora penso que se demorou muito 
tempo a reagir em Lisboa, talvez por fal-
ta de meios, mas politicamente sei que 
demoraram tempo a reagir e que o pri-
meiro-ministro foi avisado. Tentou o mais 
possível não dar sinais de alarme. Há de 
facto um problema complicado em Lis-
boa, um positivo que vive numa casa com 
10 pessoas, o que se faz? Algumas pes-
soas estão em situação ilegal, em casas 
horríveis, como é que fazem o confina-
mento? São respostas necessárias nou-
tras áreas que não apenas a saúde. 
Disse que em relação ao impacto na 
saúde mental estava mais otimista. 
Mas a ideia do 'ficar tudo bem' parece 
distante. 
O meu pessimismo é económico, acho 
que vai ser muito duro para muita gen-
te. Depende se há uma segunda vaga, se 
não há, da recuperação económica e há 
várias ideias sobre isso. Agora se o bicho 
continua, a economia não arranca. E 
parece difícil. Estive no Algarve já duas 
vezes durante a semana e as praias estão 
desertas, os restaurantes estão vazios. 
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Entrevista ao psiquiatra José Gameiro, que fala dos efeitos 
da pandemia, no dia do seu 71.° aniversário 

"Marcelo é demasiado 
anestesista. 

Gostava que fosse 
mais cirurgião" 
"António Costa não tem sensibilidade. 

Não parece que seja capaz de fazer mea culpa" 
"Houve de facto um aumento no consumo de ansiolíticos, 

tivemos mais problemas de insónia" 
"Gostei do confinamento" 

"A burguesia do Porto às vezes tem pouco chá" 
"Tive genuinamente vergonha de ser português 

com a história da Champions" 
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Efacec nacionalizada. Situação 
económica da empresa "é grave" 

Governo vai agora avaliar a participação de 71,73% na empresa 
e só depois irá definir o valor que será pago. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt 

O Governo anunciou esta quinta-feira a 
nacionalização da Efacec, depois de um 
"impasse acionista" no âmbito do caso 
Luanda Leaks. O anúncio foi feito pelo 
ministro da Economia ao afirmar que o 
Conselho de Ministros aprovou o decre-
to-lei que procede à nacionalização de 
71,73% do capital da Efacec Power Solu-
tions, empresa que é indiretamente con-
trolada por Isabel dos Santos. 

Pedro Siza Vieira aproveitou o momen-
to para lembrar que a situação econó-
mica da empresa é "grave", destacando 
ainda "a experiência de excelência no 
setor da engenharia, com grande capa-
cidade de exportação e participação em 
programas internacionais". 

A nacionalização da Efacec, explicou o 
governante, garante a "salvaguarda de 
cerca de 2500 postos de trabalho" e a 
"continuidade da empresa" que gere a 
rede de distribuição elétrica no país. "O 
Governo tem acompanhado de perto os 
esforços entre os bancos credores de Isa-
bel dos Santos e as próprias sociedades 
em causa para tentar encontrar forma 
de viabilizar a possibilidade de ações 
serem entregues aos bancos", referiu em 
conferência de imprensa. 

O ministro da Economia explicou ain-
da que, nos termos da lei, o Governo tem 
de proceder a uma avaliação da partici-
pação social que pertence a Isabel dos 
Santos. O valor decorrerá dessa avalia-
ção e será pago só quando for definido 
quem será o titular dessa participação. 
"Nestes últimos seis meses, desde a situa-
ção do Luanda Leaks, a Efacec começou 
a ter muitas dificuldades com os seus 
fornecedores. O próprio arresto signifi-
ca que a sociedade está com algum blo-
queio na sua atividade. Nesse sentido, 
estes seis meses causaram uma degra-
dação grande na empresa", disse. 

Entretanto, o advogado da empresária 
angolana reagiu à decisão do Governo. 
Paulo Saragoça da Matta defende que 
esta decisão é "consequência de impen-
sadas e desnecessárias atuações judiciá-
rias portuguesas, cuja invalidade a seu 
tempo será decidida". 

Ç]e.fewPc - 

1 

Efacec encontrava-se num "impasse 

Em comunicado, o Conselho de Minis-
tro esclarece que "a repercussão dos 
acontecimentos relacionados com a estru-
tura acionista da Efacec Power Solutions, 
particularmente os efeitos do arresto de 
ativos de alguns dos seus acionistas, levou 
à impossibilidade de exercício dos direi-
tos inerentes às participações que cor-
respondem à maioria do capital da empre-
sa, gerando diversas dificuldades no pla-
no comercial e operacional e, em 
consequência, agravaram a situação 
financeira desta, situação que se tem vin-
do a deteriorar a um ritmo acelerado". 

O Governo diz ainda que a apreensão 
judicial decorrente do referido arresto 
determinou a rejeição quanto à possível 
venda da empresa, não existindo possi-
bilidade de solucionar o agravamento 
da situação da empresa até ao momen-
to, nem havendo perspetivas de viabili-
zação no curto prazo. 

Por isso, "a intervenção do Estado, deci-
dida com a concordância dos restantes 
acionistas privados, procura viabilizar a 
continuidade da empresa, garantindo a 
estabilidade do seu valor financeiro e 
operacional, expressa num volume de 
negócios na ordem dos 400 milhões de 
euros, e permitindo a salvaguarda dos 

acionista" BRUNO GONÇALVES 

cerca de 2500 postos de trabalho que 
garante, da valia industrial, do conheci-
mento técnico e da excelência em áreas 
estratégicas". 

O Governo garante que a sua interven-
ção deverá ser realizada num período res-
trito de tempo "com vista à resolução tem-
porária da respetiva situação, estando 
prevista a sua imediata reprivatização, a 
executar no mais curto prazo possível". 

O Presidente da República já promulgou 
o diploma do Governo destinado a salvar 
a Efacec. Na nota, a Presidência da Repú-
blica explica que "o passo dado é crucial e 
imperioso para impedir o esvaziamento 
irreversível de uma empresa com grande 
relevância para a economia portuguesa, 
quer externa, quer internamente, quer em 
termos de emprego, quer em termos de 
inovação e produção industrial nacional". 

O PCP reagiu ao anúncio da naciona-
lização aplaudindo a medida, mas con-
testando a intenção do Governo de repri-
vatização. "O PCP não pode estar de acor-
do que sejam mobilizados agora milhões 
de euros de recursos públicos para res-
ponder às pressões e exigências dos cre-
dores, sobretudo da banca, para mais 
adiante a voltar a entregar nas mãos do 
grande capital", referiu. 
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da pandemia, no dia do seu 71.° aniversário 
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A TAP apresentou 
395 milhões de prejuízo 

nos três primeiros meses 
do ano e a recuperação 

deverá demorar 
PATRICIA DE MELO NIOREIRA,AFP 

• • • 

• 

TAP. Nacionalização 
escapa à última hora 

O acordo entre o 
privado e o Estado 

chegou na reta final 
das negociações, com 

a nacionalização da 
companhia aérea 

pronta a ser aprovada 
pelo Governo. Agora, 

avança reestruturação. 

JOÃO AMARAL SANTOS 

joao.santosgionline.pt  
SÓNIA PERES PINTO 

soma. pinto ,ionline.pt 

A nacionalização da TAP foi evi-
tada à última hora depois de a 
Azul abdicar do direito a conver-
ter os 90 milhões de euros de 
empréstimo à companhia aérea, 
feito em 2016, em capital da empre-
sa, condição imposta pelo Gover-
no para se chegar a um consen-
so. O acordo entre o Governo e 
David Neeleman, principal acio-
nista privado da TAP (com 27,5%) 
- e presidente do conselho de 
administração da Azul, chegou 
durante a madrugada, ficando 
definido que o Estado português 
passa a deter 70% da TAP, fican-
do o restante capital distribuído 
em 25% por Humberto Pedrosa  

(parceiro de Neeleman no con-
sórcio Atlantic Gateway agora 
desfeito) e 5% pelos funcionários. 
Neeleman vai receber 55 milhões 
pela sua parte e quer ser tratado 
como os restantes credores. 

Com este acordo, fica também 
aberta a porta para a concretiza-
ção do empréstimo do Estado à 
TAP no valor de até 1,2 mil milhões 
de euros, aprovado, a 10 de junho, 
pela Comissão Europeia. Ontem, 
o Conselho de Ministros já tinha 
aprovado um decreto que decla-
rava interesse público na injeção 
na TAP, esvaziando o efeito da 
providência cautelar interposta 
pela Associação Comercial do 
Porto, como objetivo de travá-la. 

ANTONOALDO NEVES DE SAIDA 

Este desfecho vai também per-
mitir avançar com o plano de 
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AVIAÇÃO 

k. 

4.4 

4;i-11Cyf? 

reestruturação da TAP impos-
to por Bruxelas e que deverá 
resultar na diminuição de rotas, 
frota e postos de trabalho. 

A reestruturação estaria a ser 
preparada pela Comissão Exe-
cutiva, presidida por Antonoal-
do Neves - que teria seis meses 
para apresentar um plano -, mas 
depois da saída de David Neele-
man, o Estado estará interessa-
do em afastar o gestor do car-
go, apurou o i. 

Antonoaldo Neves, homem de 
confiança de Neeleman, foi pre-
sidente da Azul, e ocupa o car-
go de presidente da Comissão 
Executiva da TAP desde 2018. 
O seu mandato terminava no 
final do ano, mas o Estado quer 
agora discutir o futuro da com-
panhia aérea com outros prota-
gonistas. 

Ainda esta quarta-feira, o pri-
meiro-ministro mostrou-se con-
fiante numa solução "estável" 
para a companhia aérea, que 
passaria por um acordo com os 
privados, evitando assim a nacio-
nalização. No entanto, deixou 
claro: "se fosse necessário" o 
Governo cá estaria para respon-
der de outra forma, lembrando 
que havia que chegar a uma 
solução estável que asseguras-
se a Portugal manter a sua com-
panhia, considerada fundamen-
tal para a "nossa continuidade  

territorial, para para a nossa ligação 
ao mundo, para o desenvolvi-
mento económico do país". 
Também o ministro das 

Infraestruturas disse, esta sema-
na, no Parlamento que "a TAP 
é demasiado importante para 
o país para a deixarmos cair". 
E foi mais longe: "Seria um 
desastre o país perder a TAP. 
Quem acha que não, não per-
cebe patavina". 

Para os analistas contactados 
pelo i, a nacionalização da 
empresa teria sido uma boa 
solução. "Na presente situação, 

A Azul abdicou 
da opção de 
converter 90 milhões 
do empréstimo 
àTAP em capital 
da empresa 

Analistas 
contactados pelo i 
admitem que as 
atenções estão agora 
nos resultados 

em que boa parte do capital da 
empresa já é nacional, a solu-
ção de nacionalizar a empresa 
parece-me coerente com o pro-
cesso dos últimos anos, em que 
oestado tem vindo a salvaguar-
dar a sustentabilidade da com-
panhia aérea", refere André 
Pires, analista da XTB. - 

Também para Pedro Amo-
rim, a nacionalização seria a 
solução menos penalizadora 
para o Estado. "Estamos nes-
te momento a falar de uma 
empresa que, além das dificul-
dades no passado, está num 
setor que nos próximos dois 
anos vai estar em plena crise", 
diz o analista da Infinox, acres-
centando que "do ponto de vis-
ta político e de acordo com as 
negociações PS-BE, o Bloco de 
Esquerda não iria deixar pas-
sar os próximos Orçamentos 
do Estado se a TAP não fosse 
nacionalizada": "Foi assim des-
ta forma que o Governo 'com-
prou' os votos do Bloco de 
Esquerda no Parlamento". 

FOCO NA RECUPERAÇÃO Os ana-
listas contactados pelo i admi-
tem que os olhos estão agora 
postos na recuperação da empre-
sa, depois de a TAP ter apre-
sentado prejuízos de 395 milhões 
nos três primeiros meses do 
ano. "Os prejuízos da empresa  

não são inesperados, uma vez 
que vemos outras empresas do 
mesmo setor à beira da falên-
cia e a 'implorar' socorro do 
estado, como é o caso da 
Lufthansa, que, inclusive, garan-
tiu ajuda de vários estados euro-
peus", refere André Pires. 

No entanto, o analista admi-
te que a recuperação dos pre-
juízos irá tardar. Por duas razões: 
"A primeira, devido à incerte-
za para com a pandemia. Uma 
segunda vaga de covid poderá 
muito bem desencadear o  
so dos bloqueios e/ou dissua-
dir os turistas. A segunda razão 
prende-se ao facto de que, em 
geral, empresas nacionais não 
estão tão focadas no lucro nem 
são tão eficientes na gestão". 

Já Pedro Amorim admite que, 
até ao final do ano, não se pode 
esperar uma retoma da ativi-
dade até porque os novos alar-
mes da OMS são que o "pior 
ainda está para vir". "Espera-
se também um perdão de dívi-
da por parte dos credores", refe-
re ao i o analista da Infinox. Em 
relação às atuais perdas, lem-
bra: "Neste momento temos a 
faturação da empresa a 2% do 
máximo, com encargos finan-
ceiros elevados. Graças a algu-
mas moratórias, os resultados 
ficaram-se só pelos 300 milhões 
de euros negativos". 

Outros casos 
Lufthansa 
• A Lufthansa vai receber uma 

injeção na ordem dos nove 
mil milhões (um apoio à 
recapitalização de seis mil 
milhões e um empréstimo 
com garantia estatal de três 
mil milhões). Em troca, o 
Governo alemão fica com 
uma participação de 20% 
no seu capital social (no 
valor de 300 milhões) e 
pode chegar aos 25%. A 
Lufthansa tem até 2026 
para pagar o empréstimo e 
fica impedida de distribuir 
dividendos ou recomprar 
ações enquanto o Estado 
alemão continuar a ser 
acionista. Após a devolução 
de 75% do montante da 
recapitalização poderão.ser 
pagos bónus a gestores ou 
adquiridas participações 
superiores a 10% noutras 
companhias. 

Air France-KLM 
• O grupo Air France-KLM -

detido em 14,3% pela 
França e em 14% pela 
Holanda - vai receber 
ajudas de Estado no valor 
de 10,4 mil milhões. A Air 
France terá de reduzir as 
emissões de CO2 nos voos 
domésticos até 2024 - que 
serão reduzidos em 40% -, 
proceder à renovação da 
frota e atingir o objetivo de 
2% dos carburantes 
alternativos duráveis até 
2025. A KLM não vai pagar 
dividendos e terá de reduzir 
os salários em 20% aos 
colaboradores que recebem 
mais de 110 mil euros por 
ano e limitar o pagamento 
de bónus. O número de 
voos vai ser reduzido em 
20%. Em cima da mesa 
está ainda um plano de 
rescisões voluntárias que 
visa cortar cerca de oito mil 
postos de trabalho. 

Alitalia 
• A Alitalia deverá receber três 

mil milhões do Estado, que 
pretende criar uma nova 
empresa pública de aviação 
(depois de já ter injetado 
400 milhões no início do 
ano e de nunca ter recebido 
oempréstimo de 900 
milhões em 2017). O 
Governo italiano pretende 
criar uma nova empresa 
para absorver os ativos da 
Alitalia, que se iria centrar 
nos voos de longo curso, 
com uma frota de cerca de 
100 aviões. 

-Nn Ag, 
• 
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RODRIGO 
ALVES TAXA 

Marta Tremido 

"Não se mudam generais a meio 
da batalha". Foi mais ou menos 
assim que o todo-poderoso Antó-
nio Costa respondeu a André Ven-
tura quando este lhe solicitou que 
demitisse um elemento da sua cor-
te quando, há uns meses, o traba-
lho então por ele feito não condizia 
com a propaganda existente. Costa 
saía então em defesa de um dos 
seus vassalos, afirmando-se como 
um protetor inveterado de quem 
acaba por lhe amparar os golpes. 
Ora, começo a ficar com a sensa-
ção de que António Costa está 
desejoso de virar o bico ao prego e 
que quem vai levar por tabela é a 
ministra da Saúde. É que, pese 
embora a ministra, bem como a 
diretora-geral da Saúde, tenham 
por diversas vezes demonstrado 
manifesta inaptidão ou simples fal-
ta de jeito e norte em muitos escla-
recimentos que foram prestando 
sobre a pandemia e posturas a 
adotar perante ela (dizendo uma 
coisa num segundo e o seu contrá-
rio no seguinte), faltava ao primei-
ro-ministro um bode expiatório em 
que pudesse despejar as imensas 
fraquezas e insuficiências governa-
tivas. Tanto é (e ao escrevê-lo não 
cometo nenhuma inconfidência, 
porque o episódio já foi por demais 
difundido por diversos meios de 
comunicação social nacionais) que 
no episódio há não muitos dias 
ocorrido numa das reuniões do 
Infarmed, Costa basicamente 
desautorizou e, a meu entender, 
pior que isso, envergonhou a 
ministra da Saúde perante todos os 
que na sala se encontravam. Ora, 
para quem dizia não abandonar os 
seus generais, eventualmente 
deveria antes dizer que não aban-
dona os generais até que, para seu 
jeito e salvação, lhe seja útil aban-
doná-los. Ou então, mesmo que 
não pense abandoná-los, o que 
também não pode é mantê-los, 
mas enfraquecidos por sua própria 
ação, que é o que está a acontecer. 
Isto já para não falar do auxílio 
meio trôpego de Fernando Medi-
na, que também surgiu a deitar  

mais gasolina na fogueira. Logo 
Fernando Medina, que é tão-só e 
apenas o presidente da Câmara de 
Lisboa, cidade, infelizmente, res-
ponsável pelo maior número de 
infeções registadas nas últimas 
semanas, também, em grande 
medida, sem que se conheça qual-
quer plano específico ou especial 
apresentado pela edilidade para 
que o cenário se altere. Lisboa já 
tem um santo padroeiro. E não é 
São Fernando, muito menos Medi-
na. Vamos lá a ver se há alguma 
dignidade nas posturas adotadas. 
Mas, voltando a António Costa e 
nele terminando, é mau presságio 
quando um líder, seja ele quem for, 
decide atacar e fragilizar os seus 
quando se vê apertado. Mostra a 
História que quem assim atua, ao 
cair, fá-lo com estrondo. Com 
estrondo e apunhalado por todos 
em quem antes também afiava a 
navalhinha. Mas, no fundo, é Costa 
a ser apenas Costa. Não lhe nego a 
inteligência e muito menos lhe 
nego o jogo de cintura e faro políti-
co que o caracterizam, mas é um 
político que continua a viver de 
truques. Desde o pacto de não 
agressão assinado com António 
José Seguro, que depois rasgou 
para vencer a liderança do PS, pas-
sando pela forma como se tornou 
primeiro-ministro, sem vencer nas 
urnas, e a terminar na suposta 
aliança de esquerdas que forjou, 
aparentando ter o voto conciliador 
com quem, na verdade, não o pode 
nem ver, é obra. Churchill disse 
um dia que, cito, "o sucesso é ir de 
fracasso em fracasso sem perder 
entusiasmo". Bem sei que estou a 
desvirtuar um pouco o sentido da 
consideração do estadista mas, no 
caso de Costa, a máxima aplica-se 
que nem uma luva. Passo a passo. 
Step by step. De truque em truque. 
Fria e calculistamente. Fazendo 
cair o que e quem tiver de cair. Até 
à vitória final. A fava calhou agora 
à ministra da Saúde, Marta, cujo 
ministério aparenta estar tremido. 

Escreve à sexta-feira 
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Abono de família reavaliado para 
detetar quebras de rendimento 
SEGURANÇA SOCIAL  Para beneficiar quem teve uma 
descida forte do rendimentos com a pandemia, a Se-
gurança Social vai fazer uma reavaliação oficiosa dos 
escalões do abono. O Conselho de Ministros também 
aprovou uma mudança ao cálculo do rendimento, 
para fins de RSI: em vez de se contar a média dos úl-
timos três meses, será contado só o último mês. 
Quanto aos cuidadores informais, deixará de ser pre-
ciso ir a junta médica. Bastará que um médico ateste 
a incapacidade da pessoa cuidada. 
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Acordo assegura 
empréstimo e Estado 
assume 72,5% da TAP 

Pedrosa mantém 22,5% e trabalhadores 5%. Negócio será assinado nos "próximos dias", 
Gestão virá de "seleção internacional" assegura ministro das Infraestruturas 

Ana Laranjeira 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

AVIAÇÃO  O acordo não está fecha-
do mas "está assegurado", deverá 
ser assinado "nos próximos dias" e 
isso permite evitar a falência", 
com o empréstimo de até 1,2 mil 
milhões a poder entrar na TAP. O 
Governo conseguiu assegurar os 
72,5% da transportadora - com-
prando por 55 milhões a saída de 
Neeleman e conseguindo a sua re-
núncia à conversão do emprésti-
mo da Azul em capital em 2026 -
e desta vez assegurando que pode-
rá influenciar o futuro da compa-
nhia e decidir sobre o empréstimo 
que entra na TAP. Com os quase 
três quartos de capital - fica Hum-
berto Pedrosa com os 22,5% que 
detinha e os trabalhadores man-
têm os 5% -, o Estado assume ago-
ra essa fatia de 72,5% também em 
direitos económicos e de voto. 

Quer isto dizer que o Estado pas-
sa a mandar na TAP, para o que 
contratará, através de uma empre-
sa especializada, "uma equipa de 
gestão profissional e experiente 
na aviação", sublinhou o ministro 
das Infraestruturas (ver ficha ao 
lado). "Não há razão para que o Es-
tado escolha de forma diferente 
dos privados". E será a essa equipa 
que caberá fazer a reestruturação 
da companhia, que Pedro Nuno 
Santos já admite como inevitável: 
"Queremos uma TAP viável, a ser-
vir necessidades do país. A rees-
truturação não tem de ser um 
ponto negativo, será estratégica e 
o futuro determinará de que ta-
manho fica a companhia", disse, 
assumindo porém que "não que-
remos uma TAP sobredimensiona-
da, porque estaríamos a desperdi-
çar recursos". 

A mudança passará, portanto, 
por um redimensionamento que 
cortará aviões e rotas à companhia, 
mantendo "uma empresa que sir-
va os interesses dos portugueses" 
e assegure o hub em Lisboa. Pedro 
Nuno Santos rejeita falar na "ine-

  

vitabilidade de despedimentos", 
mas esse será necessariamente um 
passo a dar numa TAP encolhida. O 
ministro prefere realçar que o Go-
verno quis assegurar a "salvação" 
da transportadora, admitindo ago-
ra que "ninguém queria a naciona-
lização", mas "foi importante, 
para conseguirmos chegar a acor-
do, que esse cenário estivesse em 
cima da mesa". 

Recordando o peso desta que é 
uma das maiores exportadoras na-
cionais (2,8 mil milhões), a com-
panhia que mais turistas traz para 
Portugal e que gera mais de 10 mil 
postos de trabalho diretos, a que 
se somam outros 100 mil indire-
tos, o ministro justificou a neces-
sidade de salvar "uma empresa de 
importância crítica para o país", 
numa altura em que os portugue-
ses sofrem os efeitos brutais da 
crise internacional. 

HISTÓRIA DE SOBRESSALTOS 

Numa conferência de imprensa 
em que esteve também o ministro 
das Finanças, João Leão, e que só 
aconteceu depois das 22 horas, Pe-
dro Nuno Santos contou a versão 
do Governo de uma semana atri-
bulada, garantindo que "a opção 
alcançada não era a inicial". "Fize-
mos uma proposta aos privados, 
que não foi aceite na totalidade. Tí-
nhamos um acordo com a Comis-
são Europeia, mas para essa inje-
ção faltava acordo com os priva-
dos", frisou, explicando que o Exe-
cutivo queria que os parceiros pri-
vados participassem no esforços 
de capitalização da empresa e pres-
cindissem das cláusulas previstas 
na reversão, que deixavam o Go-
verno em maus lençóis num mo-
mento em que a TAP precisa de in-
jeção imediata de capital e Bruxe-
las só a permitiu na versão mais 
dura e exigente. 

"A opção a que chegamos com a 
Comissão Europeia, e que é um 
cenário de emergência e reestru-
turação, é a opção que estava dis-
ponível para a TAP' .• 

TAP ainda tem maioria 
dos aviões em terra 
e vai entrar em 
reestruturação 
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DECISÕES 

"CEO substituído 
no imediato" 
Pedro Nuno Santos con-
firmou a "saída imedia-
ta" do CEO Antonoaldo 
Neves, mas não adianta 
quem irá substituí-lo já. 
O ministro das Infraes-
truturas sublinha, po-
rém, que essa será a úni-
ca saída imediata sendo 
nomeada uma equipa 
transitória. A gestão da 
TAP será substituída, 
mas a prazo, com Pedro 
Nuno Santos a explicar 
que sairá de "um proces-
so de seleção internacio-
nal", como é prática "nas 
empresas privadas". 

"Não contará para 
contas públicas" 
O empréstimo de até 1,2 
mil milhões vai pesar no 
bolso dos contribuintes, 
mas daí em diante as 
contas da TAP "só resi-
dualmente" contarão 
para a dívida e o défice. A 
certeza foi dada pelo mi-
nistro das Finanças, João 
Leão, que explicou que 
"há muitas empresas es-
tatais que não estão no 
perímetro das contas pú-
blicas" - caso da Carris, 
Águas de Portugal e por-
tos. "São empresas que, 
como a TAP, SA (a trans-
portadora), têm nature-
za mercantil." Assume, 
porém, que o grupo TAP 
(SGPS) poderá ter um 
efeito na dívida e no dé-
fice, "mas será um im-
pacto residual". 
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Recuperar poder 
de decisão obriga 
agora a pagar mais 

Há quatro anos, o Governo deu 1,9 milhões por 11% 
da TAP, agora os 22,5% de Neeleman custarão 55 milhões 

Estrutura acionista 
Distribuição da capital da empresa, em percentagem 

Massa salarial 
(euros) 

9121 milhões 

740 milhões 

Comparação 
Empresa N.° aviões 

Lufthansa 673 

TAP 105 

Joana Petiz 
e Ana Laranjeiro 
redacao@dinheirovivo.pt 

CAPITAL  Catorze vezes mais 
do que custou a reversão da 
privatização. É o preço da fa-
tia de David Neeleman na 
TAP. Há quatro anos, o Go-
verno de António Costa pa-
gou 1,9 milhões para recupe-
rar do consórcioAtlantic Ga-
teway os 11% que assegura-
vam a maioria do Estado no 
capital da companhia. Ago-
ra, o preço da aquisição dos 
22,5% de Neeleman fixa-se 
nos 55 milhões de euros. 

O que justifica esta dispari-
dade? Não se pode fazer uma 
transposição direta: o que 
está em causa, mais do que 
uma fatia do capital, é a re-
cuperação de poder na ges-
tão da transportadora. Além 
de uma cláusula muito par-
ticular inscrita no contrato 
de reversão. 

Quando compraram 61% 
da transportadora, Neele-
man e Pedrosa pagaram 354 
milhões, mas o Estado en-
caixou apenas 10 milhões -
o resto serviu para fazer face 
à situação de grave descapi-

 

IP 
Estado 

In Gateway 
(Humberto Pedrosa 
e David Neeleman) 

• Humberto Pedrosa 
■ Trabalhadores 

Empregados 
por avião 

206 

101 

talização em que a transpor-
tadora se encontrava e dar 
vida ao plano de renovação 
e expansão traçado. Nesse 
contrato de 2015, o Estado 
detinha 35% dos direitos 
económicos da empresa: era 
essa a proporção do poder es-
tatal (e das responsabilida-
des públicas) na TAP. 

Um par de meses depois, 
porém, a maioria do capital 
voltava para as mãos do Es-
tado, que recomprava 11% 
por um preço muito favorá-
vel de 1,9 milhões. Aconte-
ce que o contrato de rever-
são da privatização, que An-
tónio Costa assinou em fe-
vereiro de 2016, trazia con-
dições. E uma delas era a re-
dução brutal do poder do Es-
tado na transportadora, de 

EMPRÉSTIMO 

mil milhões de euros é o 
valor que o Estado prevê 
injetar na TAP dada a situa-
ção de emergência, visan-
do suprir necessidades 
imediatas de tesouraria. 

Salário anual Salário mensal 
(euros) (14 meses, euros) 

65 926 4709 

69 700 4979 

35% para 5% dos direitos 
económicos. 

Ou seja, enquanto as res-
ponsabilidades públicas au-
mentaram na proporção da 
participação (50%), a capaci-
dade de intervir na gestão fi-
cou reduzida a quase nada. 
Recuperar os 22,5% da TAP -
a metade de Neeleman no 
consórcio Atlantic Gateway, 
que conta ainda com Hum-
berto Pedrosa - equivale so-
bretudo a recuperar poder de 
decisão, fundamental num 
momento em que o Estado 
se prepara para injetar1,2 mil 
milhões de euros dos cofres 
públicos na transportadora. 

Há ainda a questão da cláu-
sula que mereceu alertas do 
Tribunal de Contas - e que 
Costa queria agora anular. O 
contrato de reversão deter-
minava que se o Estado to-
masse uma posição maior 
na TAP teria de devolver 117 
milhões correspondentes a 
investimento dos privados 
na companhia (a repartir 
pelos dois membros do con-
sórcio). Terá sido esse um fa-
tor essencial para determi-
nar o preço da saída de Nee-
leman.•  

REAÇÃO  O Conselho de Mi-
nistros aprovou ontem uma 
resolução que reconhece "o 
excecional interesse públi-
co" da injeção de dinheiro 
público na TAP, permitindo 
que a companhia área possa 
vír a receber até 1200 mi-
lhões de euros para fazer 
face ao impacto da covid-19. 

O Governo tinha 15 dias, a 
contar da última sexta-fei-
ra, 26 de junho, para justifi-
car perante o Supremo Tri-
bunal Administrativo (STA) 
a necessidade de tal auxílio 
financeiro, depois de a Asso-
ciação Comercial do Porto 
(ACP) ter imposto uma pro-
vidência cautelar contra o 
plano de ajuda à empresa. 

Um dos fundamentos ju-
rídicos invocados pela cen-
tenária instituição da Invic-
ta, quando interpôs a ação 
judicial a 20 de junho, foi 
que o plano de retoma da 
TAP é um "desrespeito pelo 
princípio do equilíbrio ter-
ritorial", ao concentrar mais 
de 95% dos voos em Lisboa. 

ACP VAI REAGIR HOJE 
Segundo a ministra da Pre-
sidência, Mariana Vieira da 
Silva, a resolução aprovada 
pelo Governo "reconhece 
que existe um grave prejuí-
zo para o interesse público 
na inibição do ato adminis-
trativo que conceda, ou au-
torize que se conceda, aju-
da financeira ao Grupo TAP 
ou à TAP, com as conse-
quentes repercussões, de 
natureza económica e so-
cial, para o país". 

Questionado pelo JN, o 
presidente da ACP, Nuno 
Botelho, optou ontem por 
não comentar a estratégia 
do Governo, tendo atirado 
para hoje uma reação, numa 
conferência de imprensa às 
11 horas, no Palácio da Bolsa, 
no Porto. 

Quando entregou a provi-
dência cautelar, a 20 de ju-
nho, a ACP garantiu que dali 
a "uma semana e meia" iria 
apresentar um plano alter-
nativo de recuperação da 
TAP. •  N.M.R. 

"A TAP é demasiado 
importante para o país, 
para a economia nacio-

 

nal, para o emprego, 
para que nós aceitásse-

 

mos deixar cair uma 
empresa destas" 

Pedro Nuno Santos 
Ministro das Infraestruturas 

\ 

N.° empregados 

138 353 ......................1.0..
617 
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"Recibos 
verdes" 
pedem 
menos apoios 

Pedidos de ajuda 
caíram 42% em junho, 
para menos de 70 mil 

SEGURANÇA SOCIAL Os pe-
didos de apoio de trabalha-
dores independentes com 
paragem ou redução de ati-
vidade continuam a cair e fi-
caram em junho, 42% abai-
xo do mês anterior. Tam-
bém os pedidos apresenta-
dos por sócios-gerentes de 
microempresas diminuí-
ram 45%. 

Segundo os últimos dados, 
a Segurança Social recebeu 
em junho 69 683 pedidos 
de apoio de trabalhadores a 
recibos verdes, contra 119 
262 no mês anterior. Já os 
pedidos de apoio de sócios-
-gerentes de microempre-
sas ficaram também pratica-
mente reduzidos a metade, 
caindo 45%, para 11 217 pe-
didos em junho. Foram 20 
296 em maio. 

UNIVERSO ALARGADO 
Ambos os apoios tiveram 
acesso alargado ao longo do 
tempo. No caso dos traba-
lhadores independentes, 
passaram a estar abrangidos 
os casos de redução de ativi-
dade e não apenas paragem 
desde abril. Já a ajuda aos só-
cios-gerentes passou a in-
cluir os empregadores e ní-
veis de faturação maiores 
em maio. Estes trabalhado-
res vão, entretanto, ver o ní-
vel das ajudas reforçado 
com a entrada em vigor do 
orçamento suplementar 
que terá a última votação 
hoje. Até ao final de junho, 
houve 198 999 trabalhado-
res a recibos verdes a requi-
sitar apoios, e 25 108 sócios-
-gerentes. 

No acesso ao lay-off sim-
plificado, havia até ontem 
114 304 empresas com pedi-
dos. Segundo avançou a mi-
nistra do Trabalho numa en-
trevista, foram pagos apoios 
a 107 mil empresas, abran-
gendo 860 mil trabalhado-
res. Até junho, houve tam-
bém 60 552 beneficiários de 
baixas por isolamento e 32 
799 pessoas com subsídio de 
desemprego renovado auto-
maticamente.• 
MARIA CAETANO Página 30
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Ministro Siza Vieira e ministra Vieira da Silva defenderam a importância da Efacec para o país 

Efacec nacionalizada para 
preservar 2500 empregos 
Valor da indemnização está dependente de avaliação a realizar. Siza Vieira 
garante que o processo de reprivatização será iniciado "de imediato" 
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REAÇÕES 

Minoritários 
A José de Mello e a Têxtil 
Manuel Gonçalves, que 
detêm 28% cada da Efa-
cec, dizem-se satisfeitos 
com a nacionalização e 
mantêm o compromisso 
de "contribuir para um 
futuro sustentável da 
empresa". 

Trabalhadores 
A decisão do Governo é 
aplaudida também pelo 
sindicato do setor, o SI-
TE-Norte, mas é "curta". 
A nacionalização "não 

pode ser a prazo, tem de 
ser para manter", diz Mi-
guel Moreira, que recla-
ma uma fiscalização à 
gestão da companhia. 

PCP e BE 
O PCP está contra a na-
cionalização e reprivati-
zação posterior da Efacec, 
decidida pelo Governo, e 
quer que o Parlamento 
corrija o diploma. O BE 
assumiu posição seme-
lhante, estando, portan-
to, contra uma nacionali-
zação temporária. 

r o 
efacec 

Isabel dos Santos investigada em Angola e Portugal 

Ilidia Pinto 
ilidia.pinto@dinheirovivo.pt 

INDÚSTRIA  O Governo sur-
preendeu tudo e todos com 
uma nacionalização relâm-
pago da Efacec, aprovada on-
tem em Conselho de Minis-
tros e já devidamente pro-
mulgada pelo presidente da 
República. Em causa está a 
participação de 71,73% de 
Isabel dos Santos na compa-
nhia portuguesa, detida 
através da sociedade Win-
terfell 2 Limited, arrestada 
pela Justiça na sequência do 
caso Luanda Leaks, o que 
criou um "impasse acionis-
ta" que estava a colocar em 
causa a sobrevivência da 
própria Efacec. 

"A intervenção do Estado 
procura viabilizar a conti-
nuidade da empresa, garan-
tindo a estabilidade do seu 
valor financeiro e operacio-
nal e permitindo a salva-
guarda dos cerca de 2500 
postos de trabalho", subli-
nhou a ministra da Presidên-
cia, Mariana Vieira da Silva, 
na conferência de imprensa. 
Já o ministro da Economia  

cios "significativo, da ordem 
dos 400 milhões de euros", e 
resultados positivos (regres-
sou aos lucros em 2016 e 
manteve-os até ao ano pas-
sado), a Efacec é, sublinhou 
Siza Vieira, uma "empresa 
com viabilidade", a qual é 
"demonstrada pelo interes-
se dos agentes no mercado". 

Sobre o valor a pagar pelo 
Estado nada se sabe, apenas 
que será determinado pela 
avaliação da participação 
que vai ser realizada, nos 
termos da lei, e que será 
paga pelo Estado "quando 
for definido quem é o titu-
lar desta obrigação". É-  que 
apesar de detidas pela Win-
terfell 2, de Isabel dos San-
tos, as ações foram dadas em 
penhor (e não penhoradas) 
aos bancos credores, além 
de arrestadas para garantir 
uma "eventual indemniza-
ção" de Isabel dos Santos às 
autoridades angolanas. "O 
Governo pagará o valor que 
for determinado por esta 
avaliação no momento em 
que seja determinado quem 
é o credor desse valor", dis-
se Siza Vieira. • 

Alexandre Panda 
alexandre.panda@jn.pt 

JUSTIÇA  A origem dos cerca 
de 200 milhões de euros 
que permitiram a Isabel dos 
Santos tornar-se acionista 
maioritária da Efacec está a 
ser investigada pelo Minis-
tério Público. Na sequência 
do caso "Luanda Leaks", em 
que a Justiça angolana im-
puta desvios de cerca de 
dois mil milhões de euros de 
dinheiros públicos à empre-
sária, o Departamento Cen-
tral de Investigação e Ação 
Penal (DCIAP) suspeita que 
os fundos de Isabel dos San-
tos sejam provenientes do 
branqueamento de capitais. 

Foi há cerca de 15 dias que 
as autoridades portuguesas 
realizaram dezenas de bus-
cas em todo o país, sob 
orientação do procurador 
Rosário Teixeira e com a su-
pervisão do juiz Carlos Ale-
xandre. De acordo com in-
formações recolhidas pelo 
JN, a Efacec foi uma das em-
presas visadas e terá sido re-
colhida documentação res-
peitante à origem dos fun-
dos disponibilizados por Isa-
bel dos Santos em 2015. Pes-
soalmente, entrou no negó-
cio com 30 milhões de euros 
e, através de duas empresas 
offshore - a Winterfell 2 e a 
Winterfell Industries -, 
conseguiu fundos e créditos 
que permitiram atingir 200 
milhões de euros. 

Essas duas offshores são 
firmas citadas pela investi-

  

gação "Luanda Leaks" e 
poderão ter servido para 
branquear dinheiro, alega-
damente desviado por Isa-
bel dos Santos quando a 
empresária era líder da pe-
trolífera estatal angolana, 
a Sonangol. 

A Justiça angolana abriu, 
em março de 2018, uma in-
vestigação por suspeitas de 
desvios de fundos da Sonan-
gol. Depois de um pedido de 
cooperação internacional, 
as contas bancárias portu-
guesas de Isabel dos Santos 
foram arrestadas pelas auto-
ridades nacionais. Entre-
tanto, o Ministério Público 
português abriu uma inves-
tigação própria que levou à 
realização de buscas. • 

DENUNCIANTE 

Documentos de 
Rui Pinto ajudam 
na investigação 

O caso "Luanda Leaks" 
foi tornado público gra-
ças a informações forne-
cidas a jornalistas pelo 
alegado pirata informáti-
co Rui Pinto, que aceitou 
recentemente colaborar 
com a justiça portuguesa, 
dando acesso ao seu ma-
terial informático, até en-
tão protegido por encrip-
tação. O JN sabe que num 
dos discos a que a Pj já 
teve acesso, existem mui-
tas informações sobre as 
transferências de dinhei-
ro de Isabel dos Santos. 

destacou que a empresa é 
"essencial" no percurso de 
transição energética e "num 
contexto de reindustrializa-
ção do país". 

Mas Siza Vieira garante 
que a intervenção do Estado 
não terá um "caráter dura-
douro", pelo contrário. O 
Governo dará início, "de 
imediato", ao processo de 
"reprivatização". 

O Conselho de Adminis-
tração da Efacec, liderado por 
Ângelo Ramalho, iniciou o 
processo de procura de "po-
tenciais interessados" na 
aquisição da posição de Isa-
bel dos Santos já há alguns 
meses e anunciou, na passa-
da sexta-feira, ter recebido 
"cerca de uma dezena" de 
propostas não vinculativas. 

Com um volume de negó-

 

Origem dos fundos 
usados na compra 
sob suspeita 

Isabel dos Santos desembolsou 200 milhões 
para adquirir fatia de leão da Efacec 
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Medina nega 
"ferida" 
ou "fissura" 
com Governo 

Depois das críticas, 
autarca de Lisboa fala 
de "convergência" 

COMBATE O presidente da 
Câmara de Lisboa, Fernan-
do Medina, garantiu haver 
"convergência total" com o 
Governo e negou qualquer 
"ferida" ou "fissura" com as 
autoridades de saúde. O ne-
cessário, disse na reunião 
pública do município, é "su-
prir as falhas" que impedem 
a realização rápida de testes, 
a informação atempada do 
resultado, o rastreamento 
de contactos e garantir de 
que há condições para cum-
prir o confinamento. "O 
tempo é um fator crítico", 
afirmou. 

O autarca atenuava, as-
sim, as críticas que fez no 
início da semana, sobre a 
forma como a pandemia 
está a ser gerida em Lisboa e 
Vale do Tejo: "Com maus 
chefes e pouco exército, não 
é possível ganhar esta guer-
ra". Na altura, Medina veio 
a público dizer que não es-
tava a atacar a ministra da 
Saúde, Marta Temido, ou a 
diretora-geral da Saúde, 
Graça Freitas, mas, sim, "es-
pecifica e circunscritamen-
te" as chefias e os técnicos 
da Grande Lisboa. 

Ontem, salientou ter vis-
to "muito ruído" e "pouca 
discordância sobre a subs-
tância" das suas declara-
ções. E garantiu que a sua 
intenção foi criticar de for-
ma "muito direta, objetiva, 
construtiva", para resolver 
"pontos críticos". 

Desde o início da pande-
mia, na própria Câmara de 
Lisboa, houve 53 casos po-
sitivos; 33 ainda estão ati-
vos e 20 foram dados como 
recuperados. •  SOFIA CRISTINO 

Autarca de Lisboa fala 
de crítica "construtiva" Página 33
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Pais desesperam com 
matrículas online, Governo 
admite "sobrecarga" 
Confad pede adiamento do prazo. Diretores alertam que situação "pode ficar 
caótica": corrida às escolas não é solução porque a plataforma é a mesma 

Alexandra Inácio 
alexandra.inacio@jn.pt 

EDUCAÇÃO  Há pais a deses-
perarem por não consegui-
rem inscrever os filhos no 
Portal das Matrículas. O mi-
nistério da Educação justifi-
cou as dificuldades de aces-
so devido a "um afluxo ex-
traordinário" que terá atin-
gido ontem um pico de 90 
mil acessos por segundo. Ao 
início da tarde, a plataforma 
entrou em manutenção. E a 
Confederação Nacional de 
Pais pediu o prolongamen-
to de todos os prazos. 

Só o Portal das Queixas re-
gistou "mais de 100" recla-
mações, nos últimos quatro 
dias, feitas por encarregados 
de educação que não conse-
guem fazer as matrículas. 

"Estou há cerca de dois 
dias a tentar efetuar a matrí-
cula e sistematicamente 
ocorrem várias situações: o 
portal não carrega, quando 
se consegue entrar e se co-
meça a preencher os cam-
pos dá erro e há que iniciar 
tudo de novo" - é uma das 
reclamações que aguardam  

resposta do ME. O Portal das 
Queixas sublinha, em co-
municado, que a taxa de res-
posta do ME é de 8,9%, 
comparativamente, por 
exemplo, com a do Institu-
to do Emprego e Formação 
Profissional que é de 100%. 

Este ano, matrículas, re-
novações ou pedidos de 
transferências de escola são 
todos realizados no Portal 
das Matrículas. O prazo para 
as inscrições no Pré-Escolar 
e 1.2  ano que terminava a 30 
de junho (decorria desde 4 
de maio) foi prolongado por 
mais 24 horas devido a atua-
lizações da plataforma. 

"INEFICIÊNCIA DO PORTAL" 
As renovações e transferên-
cias do 2.° ao 12.° ano decor-
rem desde dia 26 até 12 de 
julho. O presidente da Con-
federação Nacional de Pais 
(CONFAP) pediu ontem ao 
ME que prolongue ambos 
os prazos. 
"Nenhum aluno pode fi-

car por matricular por inefi-
ciência do portal. Tem de 
haver informação e decisão 
sobre como se irá ultrapas-

  

sar a situação", insiste Jorge 
As cenção, frisando que à 
CONFAP chegaram inúme-
ras queixas. 

"Se o problema não for re-
solvido a situação pode ficar 
caótica", alerta o presiden-
te da associação nacional de 
diretores (ANDAEP). "Já há 
pais a ligar para as escolas a 
agendarem deslocação às 
secretarias para fazerem as 
matrículas, mas o problema 
é que a plataforma é a mes-
ma, logo o constrangimen-
to é igual em casa ou na es-
cola", frisou Filinto Lima. 

De acordo com dados do 
Ministério da Educação, o 

BALANÇO 

o O 

mil matrículas submeti-
das - "um número que du-
plica o do ano anterior em 
período homólogo", reve-
lou, ontem, no Facebook a 
secretária de Estado. 

À MARGEM 

85% feitas online 
A secretária de Estado re-
velou ontem que cerca 
de 85% das matrículas já 
realizadas foram feitas 
no portal, sendo as efe-
tuadas nas secretarias das 
escolas "residuais". 

Senha das Finanças 
A entrada no portal pode 
ser feita com o número 
de contribuinte e a senha 
de acesso à plataforma 
das Finanças. Outra al-
ternativa de acesso é 
através da chave móvel 
digital e do cartão de ci-
dadão, mas esta solução 
exige leitor de chip. No 
site, está disponível um 
manual de utilizador. 

portal registou "um afluxo 
extraordinário" desde 29 de 
junho - véspera do fim do 
prazo para as matrículas no 
Pré-Escolar e 1.2  ano. A que 
se somaram as renovações 
do 2.2  ao 12.2.0 ME sublinha 
que "a quase totalidade" dos 
acessos registados anteon-
tem se deveram a pedidos 
de renovações e que esse 
procedimento pode ser efe-
tuado até ao dia 12. 

"Os pais do 1.9  ano são os 
mais atrapalhados, não sei 
se vão prolongar o prazo", 
disse Filinto Lima, assegu-
rando que, durante o dia ex-
tra, a lentidão do portal não 
terá permitido muitas ma-
trículas. 

A secretária de Estado da 
Educação, Susana Amador, 
garantiu ontem de manhã 
na sua página de Facebook, 
antes do portal entrar em 
manutenção, que o portal 
estava em funcionamento, 
apenas mais lento por cau-
sa dos picos de acesso "com-
pletamente inéditos". "Era 
expectável, se tudo passou 
a ser feito, e bem, online", 
considera Jorge Ascenção. • Página 34
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Comunistas opõem-se a um Orçamento socialista pela primeira vez desde 2016 

"Convergência" 
entre PS e PSD dita 
voto contra do PCP 

Sociais-democratas abstêm-se e viabilizam Orçamento 
Suplementar. BE faz o mesmo, mas critica "centrão" 

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

PARLAMENTO O PCP e o PEV 
revelaram ontem que vão 
votar contra o Orçamento 
Suplementar (OS) proposto 
pelo Governo na votação fi-
nal global de hoje, no Parla-
mento. Do lado dos comu-
nistas, o anúncio foi feito 
pelo líder parlamentar, João 
Oliveira, que argumentou 
com a "convergência" veri-
ficada entre PS e PSD duran-
te o processo. Ainda assim, 
o documento tem aprova-
ção garantida, devido à 
anunciada abstenção social-
-democrata. BE e PAN tam-
bém vão abster-se. 

João Oliveira defendeu 
que o OS é "muito diferen-
te" do que tinham sido os 
orçamentos anteriores do 
Governo PS, pelo que a de-
cisão final do PCP "tem de 
ser o voto contra". 

Para o deputado, a "con-
vergência entre PS e PSD" 
na votação na especialidade 
foi "evidente", não só na 
aprovação da proposta do 
Governo mas, também, na 
rejeição de 44 das 53 pro-
postas de alteração do PCP. 

João Oliveira denunciou a 
"falta de resposta" do OS 
aos problemas dos trabalha-
dores e as "centenas de mi-
lhões de euros de fundos 
públicos" que vão continuar 
a "escoar" para os grupos 
económicos. Além disso, 
alertou que o documento 
abre a porta a que haja tra-
balhadores a "chegar ao fi-
nal do ano com dois ou três 
salários cortados" devido ao 

OUTROS TEMAS 

BE pede avocações 
O BE pediu a avocação de 
três propostas de alteração: 
uma sobre apoios a doen-
tes covid, outra acerca do 
subsídio extraordinário de 
desemprego e outra respei-
tante ao apoio excecional 
para cuidadores informais. 

PSD muda de opinião 
João Oliveira lembrou que 
o PSD mudou o sentido de 
voto "da manhã para a tar-
de". Aludia ao recuo laranja 
na redução da mensalidade 
das creches para famílias 
com perda de rendimento 
devido à covid, que ditou o 
chumbo da medida.  

prolongamento do lay-off. 
Questionado sobre um 

eventual afastamento em 
relação ao PS, João Oliveira 
referiu que o voto contra 
dos comunistas diz apenas 
respeito ao documento em 
discussão e não significa 
qualquer "projeção" para o 
futuro. O PCP opôs-se a um 
Orçamento socialista pela 
primeira vez desde 2016. 

BE: PS E PSD MAIS PRÓXIMOS 
Já depois do anúncio do 
PCP, o PSD revelou que vai 
manter a abstenção a que já 
tinha recorrido na generali-
dade e, deste modo, viabili-
zar o OS. "Não vemos ra-
zões, pela forma como de-
correu a discussão na espe-
cialidade, para o PSD mudar 
osentido de voto de absten-
ção", disse o presidente so-
cial-democrata, Rui Rio. 

O BE denunciou, tal como 
o PCP, as "votações conver-
gentes" entre PS e PSD. Po-
rém, ao contrário dos comu-
nistas, vai optar pela abs-
tenção, apontando o dedo a 
socialistas e sociais-demo-
cratas por não permitirem 
"alterações mais substan-
ciais" ao documento final. • Página 36
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Reclamações nos transportes 
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Número de reclamações por ano El Reclamações tratadas pela AMT 

2016 2017 2018 2019 

Reclamações registadas por empresa 
Total 

 

2019 2018 2017 2016 

CP - Comboios de Portugal 24 475 33 419 24 148 10 664 

Metro do Porto 6 603 3920 1639 875 

Carris 6332 6293 5487 3401 

TST - Transportes Sul Tejo 6130 3413 3009 2489 

Metropolitano de Lisboa 4730 4730 6060 4715 

RNE - Rede Nacional Expressos 4127 2188 22577 962 

STCP 3807 3782 3139 1719 

Transtejo/Soflusa 1887 2437 2577 1580 

MTS - Metro Transportes do Sul 1182 1206 485 417 

EVA Transportes 142 627 467 246 

Reclamações registadas e tratadas na AMT 

Por setor 

Rodoviário 12 734 

Ferroviário 7935 

Fluvial 1063 
Marítimo e portuário 60 

Multimodal 614 
Transportes Intermodais do 
Porto e Operadores da Rede 
de Transportes de Lisboa 

Por motivo 

Incumprimento do contrato 5994 

Preços/pagamentos/bilheteiras 5848 

Atendimento 3797 

Exercício da atividade 1234 

Informação pré-contratual 1285 

Outros 892 

FONTE: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES INFOGRAFIAJN 

DIGITALIZAÇÃO 

Reclamações online vão aumentar 
e permitem atuação mais rápida 
O Livro de Reclamações Eletrónico (LRE) já existe desde 
2019, mas apenas desde este ano os operadores estão obri-
gados a disponibilizá-lo e a divulgar o seu acesso nos respe-
tivos sites. "É um grande progresso", salienta o líder da Au-
toridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), lembran-
do que, no ano passado, entre as mais de 13 mil queixas tra-
tadas pelo organismo, quase três mil foram inscritas no 
LRE. Reclamar online tem a vantagem de permitir à AMT 
uma atuação mais célere e eficaz quando se justifica, expli-
ca João Carvalho, para quem é expectável que o número de 
reclamações venha a aumentar, tendo em conta o incre-
mento crescente da digitalização na sociedade portuguesa. 

João Queiroz 
sociedade@jn.pt 

MOBILIDADE  O número de recla-
mações dos clientes nos transpor-
tes públicos continua a subir. Em 
2019, foram mais de 80 mil — uma 
média de 220 por dia. A evolução 
é justificada pelo aumento da pro-
cura que não foi acompanhado 
pela oferta, com reflexos na quali-
dade do serviço, seja pelas fre-
quências, pelo estado dos veículos 
ou pelo conforto. "São matérias 
que não evoluíram muito nos úl-
timos anos, agravadas por um ele-
vado desinvestimento no setor 
nas últimas décadas", explica, ao 
JN, o presidente do Conselho de 
Administração da Autoridade da 
Mobilidade e dos Transportes 
(AMT), João Carvalho. 

A CP continua acima das 20 mil 
queixas e a liderar a lista de empre-
sas com mais críticas, ainda que te-
nham registado uma quebra signi-
ficativa face a 2018. Em sentido 
inverso, a Metro do Porto, não só 
foi a que mais cresceu em passa-
geiros no ano passado, como tam-
bém em insatisfação entre as prin-
cipais transportadoras. Um au-
mento de 68% em relação ao ano 
anterior "exclusivamente relacio-
nado com a fiscalização de títulos" 
e com o novo sistema de reclama-
ções relacionadas com os autos, 
"mais prático e funcional para os 
clientes", segundo a empresa. 

Mas há mais razões para que as 
pessoas reclamem, como sejam a 
supressão de carreiras, o incum-
primento de horários, percursos 
ou paragens, o excesso de lotação 
de veículos, a frequência, a recusa 
de transporte de animais ou bici-
cletas, os preços dos bilhetes, as di-
ficuldades de aquisição e de vali-

  

dação dos títulos de transporte por 
mau funcionamento das máqui-
nas de venda e dos validadores e o 
deficiente atendimento. 

Das 81328 queixas apresentadas 
em 2019, quase 59 mil foram diri-
gidas diretamente aos operadores. 
As restantes 22 405 foram inscri-
tas nos livros de reclamações ou 
recebidas pelaAMT e mais de 90% 
visaram os setores rodoviário 
(57%) e ferroviário (35%). 

OPERADORAS MULTADAS 
Em caso de dúvida sobre o cumpri-
mento das obrigações, a AMT ins-
peciona. Entre 2019 e 2020, foram 
realizadas, ou estão em curso, 35 
ações de supervisão, fiscalização e 
auditoria, planeadas, mas também 
desencadeadas sempre que são de-
tetadas irregularidades. 

No ano passado, as queixas regis-
tadas tratadas pela AMT motiva-
ram a abertura de 61 processos de 
contraordenação mais 21 do que 
em 2018 e mais 39 do que em 
2017. Desse universo, 29 estão fi-
nalizados e resultaram em ad-
moestações e pagamentos volun-
tários das coimas. Em causa in-
cumprimentos relacionados com 
obrigações de serviço público, in-
formação aos utentes ou atendi-
mento prioritário, a não prestação 
de informação àAMT, a não dispo-
nibilização de livro de reclama-
ções ou a cobrança de tarifa dife-
rente da autorizada. 

A legislação atual é, porém, insu-
ficiente, defende João Carvalho. 
"E os valores das coimas são bai-
xos, o que diminui o caráter dissua-
sor das regras aplicáveis de defesa 
do consumidor nos transportes", 
acrescenta o presidente da AMT, 
que está a finalizar um projeto para 
apresentar ao Governo. •  

Concessionárias visadas 
Entre as queixas relaciona-
das com as concessionárias 
da rede viária, a Ascendi 
continuava, em 2019, a ser 
a maior visada (206 quei-
xas), seguida pela Brisa 
(131). Os motivos têm a ver, 
na sua maioria, com aciden-
tes e portagens (34%) e 
identificadores (35%). 

Mais críticas aos TVDE 
As reclamações contra os 
operadores de transporte 
em veículos ligeiros regis-
taram um aumento signi-
ficativo no ano passado: no 
total, foram 450, mais de 
95% das quais contra os 
TVDE (Transporte Indivi-
dual e Remunerado de 
Passageiros em Veículos 
Descaracterizados). Esta-
vam sobretudo relaciona-
das com pedidos de reem-
bolso (35%), pagamentos 
(18%) e cancelamento do 
serviço (14%). 

Entre os TVDE, a Uber concen-
trava grande parte das recla-
mações, com 323 (72%). Se-
guiam-se a Kapten (22%) e a 
Bolt (2%). Foram recebidas 
pela AMT ou inscritas no Livro 
de Reclamações Eletrónico. 

Queixas nos 
transportes 
públicos não 
param de crescer 

Em 2019, registaram-se mais de 80 mil, uma média de 220 por dia. 
CP ainda lidera reclamações e Metro do Porto teve subida de 70% 
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Profissionais de diversões não 
entendem razões da paragem 
PROTESTO  Cerca de três dezenas de empresários de di-
versão itinerante concentraram-se ontem em frente ao 
Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde decorria o Conselho 
de Ministros, exigindo uma resposta do Governo para a 
retoma da atividade. O presidente da recém-criada As-
sociação dos Profissionais Itinerantes Certificados 
(APIC), Luís Fernandes, disse "não entender" porque é 
que a atividade não pode recomeçar. "Já temos aprova-
das as regras sanitárias desde 16 de junho, foi público, a 
senhora diretora-geral da Saúde [Graça Freitas] assinou 
o protocolo sanitário", disse. 

«I xjt 
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POR 

André Coelho Lima 
Vice-presidente do PSD 
e deputado 

"Deixem-nos trabalhar" 
1- O PSD apresentou esta sema-
na uma proposta de alteração do 
funcionamento do Parlamento. 
Procurando adaptá-lo aos novos 
tempos, introduzindo alterações 
nos debates com o Governo e pro-
movendo a participação de cida-
dãos nas comissões em que até 
aqui apenas podiam participar de-
putados. 

2 - Atualmente o primeiro-mi-
nistro tem de se deslocar duas ve-
zes por mês ao Parlamento para os 
designados "debates quinzenais". 
O que era suposto que um líder de 
oposição fizesse seria propor um 
aumento dos momentos de deba-
te parlamentar. Quem sabe até 
propondo-os para uma frequência 
semanal para que na próxima al-
teração o primeiro-ministro até 
tivesse um gabinete no Parla-
mento. No entanto, também nis-
to, Rui Rio é diferente. 

3 - Passa completamente ao 
lado do erro clássico que cometem 
os líderes da oposição que é o de 
querer na oposição coisa diferen-
te do que pretendem no exercício 
do poder. E tem a coragem e o sen-
tido de Estado de propor aquilo  

que acha ser verdadeiramente im-
portante para a dignificação do 
debate e para o reforço da credibi-
lidade das instituições. Indepen-
dentemente das críticas a que se 
sujeita de, sendo líder da oposi-
ção, pretender reduzir o debate 
parlamentar. 

4 - A ideia-chave é que os gover-
nos são o órgão de excelência do 
poder executivo. Dos governos 
espera-se que trabalhem, que go-
vernem. Não se espera que subal-
ternizem a atividade governativa 
para estar constantemente em 
debate político. Já para isso o po-
der legislativo está no Parlamen-
to e o poder executivo no Gover-
no. Em cumprimento do princí-
pio da separação de poderes. No 
entanto, os últimos anos têm 
conduzido a uma progressiva mis-
tura das funções executiva e le-
gislativa, numa osmose que per-
mite que tudo se designe de modo 
ligeiro de: "política". 

5 - O pior é que ter um Governo 
sempre presente no debate parla-
mentar não prestigia propria-
mente o Parlamento, redu-lo por-
que cria a ideia de que só quando  

o Governo está no Parlamento é 
que ele é merecedor de atenção. 
Deste modo, com a frequência 
mensal dos debates com o Gover-
no, contribui-se para a dignifica-
ção do debate e sobretudo para a 
sua profundidade na medida em 
que as idas do PM ao Parlamento 
são alternadas com debates seto-
riais, profundos e estruturantes, 
sobre as diferentes áreas de gover-
nação, sem estarem sujeitos à li-
geireza e imediatismo do debate 
que faz a espuma do dia. 

6 - "Deixem-nos trabalhar" foi 
uma frase que nos anos 90 cele-
brizou o então primeiro-ministro 
Cavaco Silva, que se distinguia 
pela sua capacidade de trabalho. 
Pode hoje ser usada a mesmíssi-
ma frase, não referindo-se a 
"nós", mas a eles, aos que devem 
trabalhar. Esperar de um Governo 
que governe mais do que debata é 
o primeiro degrau de respeito 
pelo cidadão, que tem de exigir 
dos políticos que trabalhem para 
a resolução dos seus problemas, 
mais do que para participar em de-
bates infindáveis e tantas vezes 
inconsequentes. 
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A nacionalização da Efacec, ontem 
anunciada pelo Governo, deixa em 
risco os cerca de 110 milhões de eu-
ros de créditos que um grupo de 
bancos concedeu à Winterfell, so-
ciedade detida por Isabel dos San-
tos, para a compra da participação 
de 71,73% na empres,a portuguesa.   

Na lista de bancos que financia-
ram a compra da Efacec, receben-
do como penhora as ações estão o 
Banco Montepio, o BIC Angola e 
o BPI, com a maior fatia. E tam-
bém a CGD, o Millennium bcp e 
Novo Banco, mas com uma expo-
sição menor. Esse crédito deverá 
estar já provisionado pela maioria 
dos bancos. 

Os montantes em causa ficam 
perdidos no imediato. Mas fonte li-
gada ao processo admite que a na-
cionalização possa criar uma com-
pensação aos bancos que têm o pe-
nhor das ações em função do valor 
que for atribuido à empresas. Essa 
é, pelo menos, a expetativa dos 
bancos. No entanto, nada está ga-
rantido para já, sendo apenas ex-
pectável que o Estado possa vir a 
compensar os bancos depois da 
venda das ações da Efacec agora na-

cionalizadas. 
O Conselho de Ministros apro-

vou ontem um decreto-lei que pro-
cede à apropriação pública da parti-
cipação social detida pela Winter-
fell 2 Limited na Efacec Power So-
lutions, por via de nacionalização 
de 71,73% do capital social da em-
presa, com vista à salvaguarda do 
interesse público nacional.  

Este anúncio do ministro de Es-
tado, da Economia, Pedro Siza 
Vieira, na conferência de imprensa 
do Conselho de Ministros, apa-
nhou o mercado de surpresa, de-
pois do processo de venda ter sido 
iniciado com a entrega de 10 pro-
postas não vinculativas, na semana 
passada. Com a nacionalização cai o 
processo de venda que estava a ser 
conduzido pela StormHarbour. 

Apesar de o Governo ter dito que 
“a intervenção do Estado deve ain-

Efacec nacionalizada 
deixa em risco 
bancos credores 
de Isabel dos Santos

VIABILIZAÇÃO

Estado pretende manter o processo de venda, 
aproveitando os interesses manifestados no atual 
concurso, mas no contexto de uma reprivatização.

MARIA TEIXEIRA ALVES 
mtalves@jornaleconomico.pt

Siza Vieira disse que 
a empresa “não está 
muito endividada”. 
Até 31 de maio, dívida 
bancária era de cerca 
de 80 milhões 
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da ser feita por período restrito no 
tempo e com vista à resolução tem-
porária da respetiva situação, es-
tando prevista a sua imediata repri-
vatização, a executar no mais curto 
prazo possível”, o processo de ven-
da não pode continuar porque as 
regras das privatizações não o per-
mitem. O Executivo terá, depois da 
nacionalização, de fazer um decre-
to-lei de reprivatização, onde ficará 
definida a forma de venda da em-
presa, seja por concurso público ou 
por venda direta. Em ambos os ca-
sos é exigida a elaboração prévia de 
um caderno de encargos. 

Fontes ligadas ao processo admi-
tem que o Estado poderá aproveitar 
algumas das manifestações de inte-
resse traduzidas em propostas não 
vinculativas no futuro processo de 
reprivatização. As cerca de 10 pro-
postas apresentadas eram baixas em 
termos de valor, sabe o Jornal Eco-
nómico, com a mais favorável rece-
bida pela sociedade financeira que 
estava a assessorar a venda a não ul-
trapassar 25 milhões de euros pelos 
71,73% da Efacec. 

O processo de venda da Efacec, 
desde que rebentou o caso “Luanda 
Leaks”, foi sinuoso e difícil. Desde 
logo pelo facto de a maior acionista, 
Isabel dos Santos, estar sob a mira 
do Ministério Público de Angola, 
que por sua vez envolveu o Minis-
tério Público português no arresto 
das ações, ter deixado a empresa 
sem conseguir operar normalmen-
te por questões de compliance, mas 
também por causa da indefinição 
quanto ao futuro e sobrevivência 
da empresa, que com este passo do 
Governo fica resolvido. A empresa 
precisava de 50 milhões, mas ne-
nhum banco os financiava sem ha-
ver uma luz ao fundo do túnel para 
a Efacec, assegurando que esse em-
préstimo iria ser reembolsado. 

Pedro Siza Vieira disse ontem 
que a empresa não está “muito en-
dividada”. A 31 de maio, a dívida 
bancária era de cerca de 80 milhões 
de euros, tendo uma emissão obri-
gacionista em dívida de 58 milhões 
e “uma dívida a fornecedores que se 
agravou nos últimos tempos”. A si-
tuação líquida “é positiva, não tem 
nível elevado de dívida; há sim 
montantes significativos de dívida 
dos acionistas.”, disse o ministro.  

Na sequência da decisão do Go-
verno de nacionalizar a participa-
ção da acionista maioritária da Efa-
cec, o Grupo José de Mello e a Têx-
til Manuel Gonçalves, enquanto 
acionistas minoritários, manifesta-
ram à Lusa satisfação por ter sido 
encontrada uma solução que per-
mite desbloquear o impasse. Estes 
acionistas detêm, em partes iguais, 
28% do capital da Efacec, e dizem 
que “era urgente” encontrar uma 
solução para a empresa prosseguir, 
tendo em conta a sua “importância 
e relevância” em Portugal, a qualifi-
cação dos colaboradores e a neces-
sidade de proteger o interesse de 
clientes e fornecedores. ● Página 40
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“Vamos lutar  
para que a TAP  

seja a maior possível”
Humberto Pedrosa, agora o único privado na TAP, diz ao JE que os acionistas vão 

tentar limitar os cortes ● Estado fica com 72,5% após pagar 55 milhões para 
David Neeleman sair ● CEO Antonoaldo Neves vai ser substituído. ● P3

EXCLUSIVO

BPI, Montepio, BIC Angola, Novo Banco, BCP e CGD emprestaram dinheiro a Isabel dos Santos para comprar a Efacec, 
tendo como garantias as ações da empresa. Com a nacionalização da Efacec, os títulos deixam de valer como garantias. 
Bancos esperam ser compensados quando a Efacec for reprivatizada, mas já provisionaram maior parte do valor. ● P17 

PUB

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Abstenção do PSD 
e Bloco de Esquerda 
viabiliza documento 
pouco alterado ● P6/7

FINANÇAS 

Administração só 
com dois elementos 
afeta funcionamento 
da Parpública  ● P4/5

Partidos receiam controlo da imprensa 
da Madeira pelos grupos Sousa e AFA   
Grupos já têm acordo para controlo conjunto do “DN da Madeira” e do “JM”, segundo fontes próximas. Partidos receiam 
controlo dos media por grupos próximos do Governo Regional e até do próprio PSD surgem críticas. ● Económico Madeira
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NEGÓCIO 

Sete fundos com 
interesse na compra 
de participação de 
77,5% na Galp Gás ● P17

Bancos perdem 110 milhões 
com nacionalização da Efacec
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Governo trava subida  
das taxas de supervisão  
em 2020 proposta pela CMVM

A Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM) entregou à tu-
tela a proposta de taxas de supervisão 
a cobrar em 2020 no início do ano. 
Se fosse aprovada, a instituição lide-
rada por Gabriela Figueiredo Dias 
iria receber mais dois milhões de eu-
ros dos supervisionados. Passados 
vários meses, a proposta não foi ain-
da aprovada pelo Ministério das Fi-
nanças e ficou na gaveta, sabe o Jor-
nal Económico (JE). 

O assunto foi deixado de lado por 
causa da pandemia, mas até aí a análi-
se do Ministério das Finanças apon-
tava para uma rejeição do aumento 
das taxas dos supervisionados, pro-
posta pela CMVM, e que nalguns ca-
sos se traduzia numa subida significa-
tiva, apurou o JE junto de fonte ligada 
ao processo.  

Segundo a mesma fonte, o minis-
tério pediu informação adicional à 
entidade reguladora do mercado de 
capitais e assim ficou o assunto até à 
saída de Mário Centeno, Ricardo 
Mourinho Félix e Álvaro Novo.  

Tal como o Jornal Económico no-
ticiou em janeiro, a proposta para 
um novo modelo de financiamento 
do supervisor dos mercados finan-
ceiros teria como impacto o aumen-
to das taxas de supervisão contínua 
para 2020, e significaria uma subida 
das receitas da CMVM em 10%. 
Uma medida que muito ajudaria a 
entidade que em 2019 registou pre-
juízos de 719 mil euros, o que com-
para com lucros de 113 mil euros em 
2018. 

Questionada, a CMVM recusou 
comentar e o Ministério das Finan-
ças não respondeu às questões do JE 
até ao fecho da edição. 

Tal como foi noticiado, a CMVM 
procurou na proposta enviada ao 
Governo em janeiro cobrar mais às 
entidades que têm mais risco associa-
do, nomeadamente os intermediá-
rios financeiros e às grandes audito-
ras. Ao contrário, os emitentes e os 
fundos de investimento iriam pagar 
menos. A CMVM pretendia com 
isto dinamizar o mercado de capitais 
(emitentes) e dinamizar a poupança 

(através dos fundos de investimen-
to). A lógica da proposta era afinar as 
taxas de supervisão à dimensão do 
risco macrofinanceiro. A proposta 
incluía ainda taxas para quem até 
agora quase não pagava.  

Assim, e apesar do reduzido peso 
no universo de entidades supervisio-
nadas, as plataformas de financia-
mento colaborativo (crowdfunding) 
seriam das que mais sofreriam um 
aumento das taxas de supervisão. O 
aumento proposto também abrangia 
os peritos avaliadores de imóveis. 

A CMVM é exclusivamente fi-
nanciada por receitas próprias, 
sendo a quase totalidade dessas re-
ceitas constituída pelo produto das 
taxas devidas pelas entidades desti-
natárias da atividade da Comissão. 
Neste sentido, o congelamento da 

subida das taxas compromete os 
resultados da entidade de super-
visão.  

Na semana passada, a CMVM 
apresentou os resultados de 2019 e 
passou de lucros a prejuízos.  Nos 
proveitos, 97% tiveram origem na 
atividade de supervisão, com 22,3 
milhões gerados através das taxas co-
bradas aos supervisionados, em linha 
com o ano anterior. 

As receitas da atividade de super-
visão somaram 22,318 milhões de 
euros, o que compara com 22,377 
milhões em 2018. Se incluirmos ju-
ros de aplicações, coimas, reversões 
de imparidades e outras fontes de re-
ceita, a CMVM obteve em 2019 um 
total de 22,940 milhões o que é supe-
rior ao valor das receitas em 2018, 
que totalizaram 22,820 milhões. 

A evolução do resultado líquido 
deveu-se essencialmente ao aumen-
to global de 4,4% dos custos opera-
cionais da instituição face a 2018, que 
subiram para 23,7 milhões de euros, 
o montante mais elevado desde 
2015.  

Em termos absolutos, em 2019, os 
custos aumentaram cerca de um mi-
lhão de euros, o que consiste numa 
subida mais elevada do que os pro-
veitos, que cresceram de 22,8 mi-
lhões em 2018 para 22,9 milhões de 
euros no ano passado. Os gastos com 
pessoal fixaram-se em 15,866 mi-
lhões, ligeiramente acima dos 15,747 
milhões em 2018. Os custos com 
pessoal aumentaram 1% face a 2018 
o que refletiu o investimento na for-
mação dos colaboradores e na mate-
rialização do novo sistema de carrei-
ras, assim como o modelo de avalia-
ções de desempenho e também a va-
riação do número médio de colabo-
radores entre 2019 e 2018. 

Também a rubrica de Forneci-
mentos e Serviços Externos revela 
uma ligeira subida de custos: 3,242 
milhões em 2019, quando em 2018 
haviam sido 3,148 milhões. A insti-
tuição explicou no relatório e contas 
que o aumento dos custos em 2019 
se deveu essencialmente ao investi-
mento prioritário na captação tecno-
lógica. 

“O programa de transformação 
em curso na CMVM traduziu-se 
num acréscimo de 31%, cerca de 558 
mil euros, na rubrica de amortiza-
ções e depreciações do exercício, 
bem como o crescimento de 3% na 
rubrica de fornecimentos e serviços 
externos em cerca de 94 mil euros”, 
refere o relatório.  

De referir ainda que a CMVM diz 
ter implementado uma “redução cri-
teriosa” em alguns segmentos dos 
custos operacionais, que permitiu 
“um corte superior a 5% nos custos 
com consumos de papel, água, ener-
gia elétrica e outros consumíveis, en-
quanto os desenvolvimentos na des-
materialização de processos, desi-
gnadamente com a introdução da fa-
turação eletrónica, espelharam o es-
forço e compromisso da CMVM 
com a integração de princípios de 
sustentabilidade na nossa própria 
atuação”.   ● *com AVM

Em ano de prejuízos, a entidade reguladora vê a proposta de um novo modelo de financiamento 
congelada pelo Ministério das Finanças. São mais dois milhões de euros que ficam por receber.

MARIA TEIXEIRA ALVES 
mtalves@jornaleconomico.pt

SUPERVISÃO FINANCEIRA
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SETOR EMPRESARIAL DO ESTADO 

Finanças deixam 
Parpública com 
administração 
limitada ao mínimo 
Gestão da `holding' estatal está paralisada há várias semanas, mas Governo 
espera concluir em breve a nomeação de nova administração para 2020-2022. 

NUNO MIGUEL SILVA 
nmsilav@jornaleconomico.pt 

A administração da Parpública, hol-
ding do Estado que controla diver-
sas participações estratégicas do Es-
tado, com destaque para a posição 
de 50% detida no capital da TAP, 
está, reduzida a dois administrado-
res executivo e um não executivo. 
Ontem foi anunciado que um dos 
administradores executivos que res-
tam, Mário Manuel Pinto Lobo, re-
nunciou ao cargo no passado dia 26 
de junho, com efeito a partir de 31 
de julho, o que quer dizer que, se até 
lá, não houver nomeação de novo 
conselho de administração, a Par-
pública ficará limitada a dois admi-
nistradores, um executivo e outro 
não executivo. 

A debandada de administradores 
da Parpública iniciou-se no final do 
ano passado, mas agravou-se a mea-
dos do mês de junho, com a saída de 
Miguel Cruz, antigo presidente da 
holding, para o Governo, para o car-
go de secretário de Estado do Te-
souro. Teve ontem o último desen-
volvimento, com o anúncio da re-
núncia ao cargo de administrador 
executivo de Mário Manuel Pinto 
Lobo e a sua saída efetiva no final 
deste mês. 

A informação foi anunciada atra-
vés de comunicado enviado à 
CMVM - Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários ao início da 
noite de ontem e deixou a adminis-
tração da Parpública reduzida ao seu 
vice-presidente Carlos Durães da 
Conceição, e a uma administradora 
não executiva, Maria João Araújo. 
Esta situação está a provocar uma 
quase total paralisação da atividade 
da holding do Estado, com diversos 
empresários e gestores a queixa-
rem-se ao Jornal Económico que 
desde há várias semanas é pratica-
mente impossível prosseguir algum 
processo negociai em curso junto 
desta empresa pública. 

Contactada pelo Jornal Económi-
co sobre este tema, fonte oficial do 
Ministério das Finanças garantiu 
que "o Governo espera concluir em 
breve o processo de eleição do novo 
conselho de administração da Par-
pública para o mandato 2020 —
2022". Fonte oficial da Parpública 
escusou-se a comentar este assunto. 

Em maio, quando decorreu a as-
sembleia geral da Parpública que 
aprovou as contas referentes ao 
exercício de 2019 e nomeou o ROC 
- Revisor Oficial de Contas para o 
mandato 2020-2022, o ponto sobre 
a reeleição dos órgãos sociais foi 
adiado para data mais oportuna. 
Recorde-se que a administração da 
Parpública que se foi desintegran-
do nos últimos meses foi eleita para 
o mandato de 2017 a 2019, deven-
do ter sido reconduzida ou substi-
tuída nesta assembleia geral, algo 
que não sucedeu. 

Inicialmente prevista para dispor 
de uma administração composta 
por sete administradores, quatro 
executivos e três não executivos, a 
Parpública foi perdendo adminis-
tradores nos últimos meses. Com a 
saída de dois administradores não 
executivos no fmal do ano passado, 
entre setembro e dezembro, a admi-
nistração da Parpública ficou redu-
zida a quatro administradores exe-
cutivos e a um não executivo. 

Com a saída a 15 de junho, do 

De uma administração 
com quatro executivos 
e três não executivos, 
a gestão da `holding' 
estatal está agora 
reduzida a um 
elemento, o vice-
-presidente Carlos 
Durães da Conceição 

Miguel Cruz, antigo presidente da 
holding estatal, para as funções de 
secretário de Estado do Tesouro, a 
Parpública passou a ser conduzida 
por apenas três administradores 
executivos e um não executivo. 

A 22 de junho, a situação agra-
vou-se porque saiu outra adminis-
tradora executiva, Maria Amália 
Freire de Almeida, para chefe de ga-
binete do referido secretário de Es-
tado do Tesouro. 

Assim, até à passada quarta-feira, 
dia 1 de julho, restavam dois admi-
nistradores executivos na Parpúbli-
ca — o vice-presidente Carlos Du-
rães da Conceição e Mário Manuel 
Pinto Lobo, vogal, e a referida ad-
ministradora não executiva, Maria 
João Araújo. Com a saída deste últi-
mo administrador, comunicada an-
teontem, a administração da holding 
estava, até ao fecho desta edição, li-
mitada a Carlos Durães da Concei-
ção, que neste mandato exerce as 
funções de vice-presidente da em-
presa, e a essa administradora não 
executiva. 

Apesar de ser formalmente o mi-
nistro das Finanças a nomear o novo 
presidente e restante conselho de 
administração da Parpública, deverá 
ser o anterior presidente, Miguel 
Cruz, atual secretário de Estado do 
Tesouro, a escolher e indicar o seu 
sucessor e restante equipa. Resta sa-
ber se a opção passa por promover o 
atual vice-presidente a líder da Par-
pública ou reformular de alto a baixo 
a administração da holding estatal. 

Recorde-se que, entre outras par-
ticipações do Estado, a Parpública 
controla a posição de 50% na TAP, 
uma participação que ganhou uma 
particular relevância após a polémi-
ca das últimas semanas em torno do 
futuro da companhia aérea nacio-
nal. Além disso, a Parpública gere 
ativos estatais como a Águas de Por-
tugal, Companhia das Lezírias, Im-
prensa Nacional Casa da Moeda, 
Baía do Tejo, Sagestamo e outros 
ativos imobiliários, por exemplo. • 

r) 1 

O exercício económico da Parpú-
blica em 2019 encerrou um ciclo 
de três anos de desempenho posi-
tivo associado ao cumprimento 
dos objetivos estabelecidos para o 
mandato. "Neste contexto, tem a 
comissão executiva vindo a desta-
car a redução de dívida, que cons-
tituiu objetivo principal durante 
os anos de 2017, 2018 e 2019, cor-
respondentes ao mandato que ago-
ra encerra, objetivo que foi assu-

 

000 

UF Á 

mido pela Gestão para a holding e 
constituiu uma orientação para as 
demais empresas do grupo", desta-
cava Miguel Cruz, na qualidade de 
lider da empresa pública na men-
sagem incluída no referido relató-
rio e contas. A empresa fechou 
2019 com lucros de 23,2 milhões 
de euros, gerindo um ativo avalia-
do em cerca de 5,8 mil milhões de 
euros. 

De acordo com esse documento, 

QI) '0 9 

Redução da dívida 
para metade e lucro 
de 366 milhões 

O mandato de Miguel Cruz à frente da `holding' 
entre 2017 e 2019 foi marcado por uma gestão 
consistente, com vários indicadores positivos. 
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PREJUÍZOS 

TAP ameaça contas 
da `holding' estatal 
Reforço da posição do Estado na companhia aérea não 
deve, à partida, afetar as contas públicas nacionais, mas 
as dúvidas só serão esclarecidas com o acordo final. 

e 

..-

 

- 

"a redução da dívida das empresas 
do Grupo Parpública ao longo dos 
últimos três anos ascendeu a 2,7 
mil milhões de euros, reduzindo-
-se para quase metade do valor 
existente no início do triénio". 
Prosseguindo, Miguel Cruz desta-
cava que "a Parpública foi a entida-
de que mais reduziu o seu nível de 
dívida", explicando que "entre o 
início de 2017 e o final do ano de 
2019 a dívida diminuiu 2,1 mil mi-
lhões de euros, o que corresponde 
a uma redução de 60%, com a con-
sequente redução dos juros supor-
tados anualmente, cujo valor pas-
sou de mais de 160 milhões de eu-
ros, em 2017, para menos de 60 
milhões, em 2019". 

"Temo-lo dito e repetimos: a re-
dução da dívida por parte de uma 
empresa pública como a Parpúbli-
ca, que integra o perímetro de 
consolidação orçamental, não 
pode, nem deve deixar de ser uma 
prioridade importantíssima. Espe-
cialmente se, associada a esta es-
tratégia, se conseguir assegurar 
uma redução do custo da dívida re-

 

• 
:2 --

 

manescente", assinalava o então 
presidente da holding estatal. 

Miguel Cruz sublinha ainda "ou-
tro aspeto essencial", que "tinha a 
ver com a gestão integrada e efi-
ciente ao nível do grupo, com um 
claro alinhamento de linhas de 
orientação, e desenvolvimento de 
ações comuns e sinérgicas". 

Neste capítulo dos números, o úl-
timo presidente da holding subli-
nhava: "(...) pelo terceiro ano conse-
cutivo, as empresas do Grupo Par-
pública apresentaram todas um de-
sempenho positivo. Efetivamente 
ao longo dos últimos três anos, os 
resultados consolidados do Grupo 
Parpública ascendem a quase 366 
milhões de euros, ao mesmo tempo 
que a Parpública SGPS, nas suas 
contas individuais registou lucros 
superiores a 190 milhões de euros". 

"Em 2019, os resultados consoli-
dados aumentaram em relação a 
2018, quase duplicando o valor en-
tão alcançado que havia sido de 
70,4 milhões de euros, enquanto os 
resultados individuais, que aparen-
temente se reduziram em relação 

o 

ao ano anterior de 49,6 para 23,3 
milhões de euros, teriam ultrapas-
sado a fasquia dos 90 milhões de eu-
ros caso se tivesse mantido inalte-
rado o referencial comparativo ao 
longo deste triénio", destacava o 
anterior presidente da Parpública. 

Participações com desempenhos 
aquém do esperado 
No entanto, este panorama global 
positivo não impediu Miguel Cruz 
de recordar alguns aspectos mais ne-
gativos da holding. "Do ponto de vis-
ta de desempenho com reflexo efeti-
vo nas contas, é bom recordar que 
fora do grupo, algumas participa-
ções da Parpública registaram de-
sempenhos aquém do esperado, 
como são os exemplos da TAP e do 
Hospital da Cruz Vermelha, sendo 
que este segundo não tem, nem de 
perto nem de longe o peso do pri-
meiro, apesar de ter registado uma 
quebra tão abrupta do seu resultados 
que não pode ser dissociado de uma 
clara desorientação estratégica", de-
nunciava o então presidente da Par-
pública. • 

ÂNIA ATAÍDE 
E NUNO MIGUEL SILVA 
ataide@jornaleconomico.pt 

Nos dois últimos anos, a TAP aver-
bou 220 milhões de euros de prejuí-
zos, o que afetou as contas da Parpú-
blica, mas não impediu a holding es-
tatal de reduzir a dívida e de ter lu-
cros. Mas as perdas da companhia 
aérea nacional em 395 milhões de 
euros no primeiro trimestre deste 
ano e a previsão de que o buraco será 
incomparavelmente maior no se-
gundo trimestre devido ao impacto 
da pandemia, aliado às grandes in-
certezas que persistem para a segun-
da metade de 2020, ameaçam levar as 
contas da Parpública ao 'vermelho'. 

Já no relatório e contas de 2019 a 
administração de Miguel Cruz subli-
nhava que o facto de ter sido "o se-
gundo ano em que se verificaram 
prejuízos muito significativos, tendo 
sido gerados nestes dois últimos anos 
prejuízos superiores a 220 milhões 
de euros, veio sublinhar a preocupa-
ção que a Parpública já havia mani-
festado no relatório referente a 2018, 
apesar de, tal como então também se 
referiu, se verificarem alguns sinais 
positivos no plano operacional". 

"Estas legítimas preocupações fo-
ram, entretanto, extraordinariamen-
te ampliadas pelos impactos - na 
companhia, no setor, na economia e 
na sociedade - das consequências da 
atual crise sanitária, cuja dimensão 
exige a adoção de medidas extraordi-
nárias, que vão muito além das pos-
sibilidades de intervenção da Parpú-
blica enquanto acionista, estando em 
curso a definição por parte da União 
Europeia das regras a que deverão 
obedecer os instrumentos de apoio 
que poderão vir a ser utilizados", 
alertava a administração da holding. 

Certo é que o impacto da situação 
na TAP nas contas do Estado será 
principalmente através da dívida da 
Parpública, uma vez que o eventual 
reforço de uma posição do Estado na 
estrutura de capital não se traduz ne-
cessariamente numa contabilização 
para o saldo orçamental, em contas 
nacionais. O Instituto Nacional de 
Estatística (INE) esclareceu ao Jornal 
Económico que "em Contas Nacio-
nais, embora a TAP fosse considera-
da uma empresa controlada pelas 
Administrações Públicas [AP] após a 
reversão da privatização que deter-
minou a detenção de 50% do capital 
pelo Estado Português, esta não esta-

  

va incluída no setor institucional das 
AP dada a natureza mercantil da sua 
atividade, mas sim no subsetor das 
empresas não financeiras públicas". 
Desta forma, "o reforço da posição 
do Estado no capital da empresa, por 
si só, não deverá alterar essa situa-
ção", explica o organismo de estatís-
tica questionado sobre esta matéria. 

Em 2019, o INE reviu o perímetro 
das AP, exduindo a TAP deste crité-
rio. A alteração teve um impacto di-
minuto na revisão em baixa do défice 
de 2018, mas permitiu que os prejuí-
zos da empresa não contassem no 
saldo orçamental em contas nacio-
nais. O INE realça, no entanto, que a 
empresa do grupo TAP induída no 
setor institucional das AP era a TAP 
SGPS (holding) e não a SA (compa-
nhia aérea). "A TAP SGPS foi retira-
da em 2018, no seguimento de dis-
cussões metodológicas a nível euro-
peu, tendo em conta que se trata de 
uma holding de um grupo de empre-
sas de natureza mercantil", indicou. 

Nesta matéria, tem sido considera-
do que o Estado não controla a ges-
tão da empresa. Segundo o referido 
relatório e contas da Parpública, a 
TAP está integrada nas entidades as-
sociadas da holding, uma vez que é 
considerado que o Estado tem ape-
nas "uma influência significativa" na 
empresa. "Influência significativa foi 
considerada como sendo o poder de 
participar nas decisões das políticas 
financeiras e operacionais das asso-
ciadas, não constituindo controlo 
nem controlo conjunto sobre essas 
políticas", pode ler-se no relatório, o 
qual acrescenta que "considerou-se a 
existência de influência significativa 
quando a Parpública detém, direta 
ou indiretamente, 20% ou mais do 
poder de voto da investida, ou quan-
do detém direitos especiais de voto". 

Questionado se uma alteração no 
que é considerado o controlo de ges-
tão da empresa irá afetar a forma 
como é contabilizado nas contas na-
cionais, o INE diz que "quaisquer 
operações que venham a ser realiza-
das pelo Estado Português na TAP 
terão de ser analisadas de acordo 
com as regras gerais aplicáveis do 
Manual do Défice e da Dívida das 
Administrações Públicas, nomeada-
mente no que respeita a emprésti-
mos ou injeções de capital em em-
presas públicas". 

"O INE não dispõe de informação 
sobre o desenho final da operação 
pelo que não se poderá pronunciar 
sobre a mesma", diz a fonte do INE. • 
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PRIMEIRA MAO 

Gestão da Parpública está paralisada 
há várias semanas, a debandada 
de administradores iniciou-se no final 
do ano passado e agravou-se com a 
saída de Miguel Cruz para o Ministério 
das Finanças, mas Governo espera 
concluir em breve a nomeação 
de nova administração para 2020-2022 
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“Vamos lutar  
para que a TAP  

seja a maior possível”
Humberto Pedrosa, agora o único privado na TAP, diz ao JE que os acionistas vão 

tentar limitar os cortes ● Estado fica com 72,5% após pagar 55 milhões para 
David Neeleman sair ● CEO Antonoaldo Neves vai ser substituído. ● P3

EXCLUSIVO

BPI, Montepio, BIC Angola, Novo Banco, BCP e CGD emprestaram dinheiro a Isabel dos Santos para comprar a Efacec, 
tendo como garantias as ações da empresa. Com a nacionalização da Efacec, os títulos deixam de valer como garantias. 
Bancos esperam ser compensados quando a Efacec for reprivatizada, mas já provisionaram maior parte do valor. ● P17 

PUB

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Abstenção do PSD 
e Bloco de Esquerda 
viabiliza documento 
pouco alterado ● P6/7

FINANÇAS 

Administração só 
com dois elementos 
afeta funcionamento 
da Parpública  ● P4/5

Partidos receiam controlo da imprensa 
da Madeira pelos grupos Sousa e AFA   
Grupos já têm acordo para controlo conjunto do “DN da Madeira” e do “JM”, segundo fontes próximas. Partidos receiam 
controlo dos media por grupos próximos do Governo Regional e até do próprio PSD surgem críticas. ● Económico Madeira
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PUB

NEGÓCIO 

Sete fundos com 
interesse na compra 
de participação de 
77,5% na Galp Gás ● P17

Bancos perdem 110 milhões 
com nacionalização da Efacec
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A decisão do Governo de António 
Costa de injetar um milhão e du-
zentos mil euros na TAP repre-
senta mais um balão de oxigénio a 
uma companhia pouco – ou nada – 
apostada em respirar sozinha. 
Uma estória antiga, embora os 
contribuintes portugueses rete-
nham, sobretudo, os desenvolvi-
mentos mais recentes. Como a pri-
vatização da companhia decretada 
pelo governo de Passos Coelho em 
2015 e a reversão parcial dessa de-
cisão, em 2016, pelo primeiro exe-
cutivo de António Costa. Uma de-
cisão exigida pelos populistas ditos 
de esquerda. Uma das principais 

LIBERDADE INCONDICIONAL

JOSÉ FILIPE PINTO 
Professor Catedrático

Companhia de bandeira ou banda 
moedas de troca para aceitarem 
viabilizar a geringonça. 

No Arquivo Salazar, guardado 
na Torre do Tombo, é possível 
encontrar o telegrama n.º 158 CIF 
enviado pelo ministro do Ultra-
mar ao Governador-Geral de An-
gola, em 6 de agosto de 1952, a so-
licitar que a província ultramarina 
contribuísse monetariamente 
para uma companhia de bandeira. 
Um projeto que os responsáveis 
portugueses desejavam que fosse 
misto, mas com o Estado na con-
dição de subscritor minoritário 
para não desvirtuar o caráter pri-
vado da empresa. Por isso, como o 
projeto implicaria um investi-
mento de 100 mil contos, fora os 
fundos a conseguir através da 
emissão de obrigações, o ministro 
pedia ao Governador-Geral uma 
participação de 5 mil contos, uma 
verba igual à solicitada a Moçam-
bique, ficando o Governo de Lis-
boa com a obrigação de subscre-
ver 15 a 20 mil contos de ações. 
Tratava-se, como é percetível, de 
uma primeira privatização, ainda 
que parcial. Algo que viria a acon-

tecer no ano seguinte, quando a 
TAP foi transformada numa So-
ciedade Anónima de Responsabi-
lidade Limitada (SARL). Uma si-
tuação que se manteve até à nacio-
nalização na sequência do 25 de 
Abril de 1974. 

Face ao exposto, é possível con-
cluir que o Estado tem estado sem-
pre presente, embora em doses de-
siguais, na vida da TAP. Primeiro, 
em nome das populações espalha-
das pelo Império. Depois, por con-
ta da diáspora lusa, a nação pere-
grina em terra alheia. Ora, esta 
omnipresença estatal sai cara aos 
bolsos dos contribuintes. Desde 
1959, a companhia viu o seu staff 
crescer mais de 10 vezes, sem que 
ao aumento dos encargos tenha 
correspondido uma gestão capaz 
de assegurar a manutenção por 
meios próprios. Porém, o Estado 
pagador raras vezes, se alguma, fez 
questão de obrigar os gestores a 
justificarem as causas reais – e não 
apenas circunstanciais – dos suces-
sivos défices orçamentais. As si-
tuações de privilégio de que várias 
corporações gozavam – e gozam – 
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lheira?
dentro da empresa nunca foram 
chamadas à colação. O avolumar 
da dívida da TAP encontrava sem-
pre uma explicação e o apoio esta-
tal surgia automaticamente como 
se de uma máscara de oxigénio se 
tratasse. 

Foi a essa bandalheira, protegi-
da à sombra da bandeira, que o 
governo de Passos Coelho resol-
veu colocar fim. Só que a gerin-
gonça obrigou a novo colete de 
salvação. Um colete que, a exem-
plo dos insufláveis, tranquilizou, 
mas não resolveu. De facto, bem 
antes da chegada da pandemia, a 
situação económica da TAP já era 
crítica, razão pela qual não pode 
ser ajudada por Bruxelas. A mes-
ma Bruxelas que só aceitou que o 
Governo apoiasse a TAP na con-
dição de a empresa ser objeto de 
um plano de restruturação. O úl-
timo colete de salvação? Dificil-
mente, apesar de uma sondagem 
acabar de mostrar que os portu-
gueses não fazem questão de ser 
os infelizes proprietários de uma 
companhia de bandeira. De ban-
dalheira, muito menos. ●
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Como não poderia deixar de ser, a 
aparente designação do professor 
Mário Centeno para o cargo de 
governador do Banco de Portugal 
(BdP) está a gerar algum debate. 
Não se trata de uma nomeação 
para um banco qualquer, mas para 
o regulador prudencial e compor-
tamental do sector bancário. Por 
isso, não colhe, à laia de invocado 
precedente, o argumento de que 

EUDAIMONIA

PAULO GONÇALVES MARCOS 
Presidente da direção do Sindicato 
Nacional dos Quadros e Técnicos 

Bancários

O governador tem mérito?
anteriormente responsáveis das fi-
nanças (ministros ou secretários 
de Estado) transitaram directa-
mente do Governo para o BdP. 
Tradições nefastas e contrárias ao 
bem comum não podem servir 
para que tudo fique na mesma. 

Vale a pena comparar o proces-
so de escrutínio de um candidato a 
presidente de um município, com 
um de governador. Indicado por 
um partido, tem que se sujeitar a 
um processo de selecção, quais pri-
márias locais. Indicado por um 
grupo de independentes, o desafio 
ainda é maior. Não acaba aqui. 
Uma vez candidatos, começa o 
processo de escrutínio profissional 
e moral do candidato. E, depois, 
uma vez eleito, terá um mandato 
de apenas quatro anos, onde volta-
rá a ser avaliado em eleições. Pro-
cessos concorrenciais, intenso es-
crutínio, possibilidade de não re-
novar por derrota eleitoral. 

E que dizer do processo de sele-
ção de um reitor para uma univer-
sidade pública? Concurso interna-
cional, avaliação curricular, entre-
vistas de um júri, culminando tudo 
numa votação dos seus futuros co-
legas. Abertura, transparência, 
possibilidade de qualquer portu-
guês ou estrangeiro se candidatar. 

Aqui nesta coluna temos dado 
nota da nossa estupefacção pelo 
facto de alguns bancos, felizmente 
cada vez menos, terem vindo a 
apresentar nomeações para os seus 
conselhos de administração que 
causam a máxima preocupação. 
Pela impreparação técnica, com-
portamental e notória ausência de 
experiência de tais executivos. E 
porque os bancos são empresas 
sistémicas, criadoras de moeda e 
de crédito, fundamentais para o te-
cido económico nacional, as más 
escolhas dos grandes accionistas 
tendem a tornar-se perdas para os 
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trabalhadores bancários, para os 
pequenos accionistas, para os con-
tribuintes e, potencialmente, para 
os detentores de obrigações e para 
os clientes. 

Não está em causa a provável 
competência do professor Cente-
no. Nem o quanto a nação possa, 
ou talvez deva estar-lhe grata. Mas 
porque o cargo de governador do 
BdP é tão susceptível, no exercício 
de seu mandato longo (demasiado 
longo?) de trazer grandes danos 
para o erário público, ou um im-
pacto assimétrico de perda ou re-
tenção de centros de decisão em 
Portugal, para citar apenas algu-
mas das consequências das deci-
sões de governadores neste milé-
nio, que não deveria bastar ser 
amigo do primeiro-ministro. Do 
actual ou de qualquer outro. 

O governador não deveria ser 
menos que um qualquer reitor. 
Porque o potencial impacto das 
suas decisões é imenso, e será pago 
pelas gerações vindouras em caso 
de erro. Concurso internacional, 
entrevistas públicas, avaliação pelo 
Parlamento e pela comunicação 
social. Era assim que deveria ser. O 
mérito do governador deveria ser 
inquestionável. ●

Página 50



A51

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 8,64 x 26,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87357362 03-07-2020

Proximidade 
excessiva

1. Admiro a capacidade de encai-
xe da ministra da Saúde, Marta 
Temido. Primeiro, foi destrata-
da pelo primeiro-ministro. A 
seguir, foi criticada pelo presi-
dente da Câmara de Lisboa. E o 
que fez ela? Levantou-se e saiu  
de cena, como recomendaria 
um pouco de brio pessoal e polí-
tico associado à convicção de 
que em consciência estaria a fa-
zer um bom trabalho no com-
bate à pandemia associada ao 
Covid-19?  

Não, nada disso.  
Com notável humildade, cor-

rendo o risco dessa enorme qua-
lidade poder ser confundida 
com apego ao poder ou, até, ser 
associada a eventuais problemas 
de coluna, a senhora ministra 
reconheceu motivos a António 
Costa e compreendeu as razões 
que fizeram falar Fernando Me-
dina.  

Pelo meio, feita vedeta de te-
levisão em programa da madru-
gada, arranjou tempo para nos 
informar que não seria “boa 
ideia” ir para a rua “mamar co-
pos”, especialmente “sem más-
cara, nem nada”.  

É por esta(s) e por outras que 
o fantasma do populismo não 
deve assustar em demasia a so-
ciedade portuguesa. Há muito 
que a falta de uma elementar 
pose de dignidade por parte de 
vários atores políticos nos pre-
para para o que aí virá.  

Infelizmente, a defesa do sen-
tido de Estado, através da exi-
gência colocada aos seus servi-
dores, não convoca o zelo das 
guardas pretorianas que nos co-
locam a salvo do racismo, do ul-
traje às minorias e dos direitos 
da condição feminina. Neste 
caso, é pena. 
 
2. Ainda não percebi a razão 
para as reuniões que o Presiden-
te da República promove no In-
farmed para colocar em contac-
to sábios e algumas forças vi-
ventes da sociedade portuguesa. 
Uma coisa é Marcelo Rebelo de 

JOÃO MARCELINO 
Jornalista

Sousa, e bem, ter acabado com 
as trincheiras com que Cavaco 
Silva isolara o Palácio de Belém. 
Outra, bem diferente, é julgar-
-se uma espécie de super-pri-
meiro-ministro, aliado do ou-
tro, o único que a Constituição 
como tal reconhece.  

Com essa sistemática atração 
pelo terreno, pela cedência fre-
quente ao chamamento do vo-
luntarismo, o Presidente da Re-
publica perde-se na realidade do 
dia a dia, torna-se cúmplice dos 
acontecimentos e desguarnece a 
posição de válvula do sistema. 
Seria como se fizesse volunta-
riado nos mecanismos decisores 
da proteção civil e depois qui-
sesse pronunciar-se com distân-
cia sobre as causas dos incêndios 
e as respetivas responsabilidades 
políticas. Não dá. Perde ele, per-
demos todos. 
 
3. Revisito a reunião do Infar-
med em que António Costa deu 
o ralhete a Marta Temido.  

Esse episódio, que revela o 
lado temperamental do primei-
ro-ministro, em especial quan-
do o mundo real coloca em cau-
sa o mundo que tem na cabeça e 
a narrativa que pretende difun-
dir, constituiu também uma 
desconsideração evidente ao 
Presidente, aliás obrigado a ter-
minar a reunião imediatamente 
a seguir. Neste caso, a culpa é 
dele, porque já deveria saber que 
há proximidades que se pagam 
caro.  

O povo, cuja companhia 
Marcelo Rebelo de Sousa tanto 
busca e aprecia – e isso já me pa-
rece um lado positivo do seu 
mandato –, tem uma expressão 
que lhe deveria, neste caso, me-
recer reflexão, e diz assim: “Cada 
macaco no seu galho.” Sobre 
macacos, aliás, provérbios não 
faltam.  ●

OPINIÃO

O Presidente da 
Republica perde-se 
na realidade do dia 
a dia, torna-se 
cúmplice dos 
acontecimentos  
e desguarnece a 
posição de válvula 
do sistema Página 51
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“Não nacionalizar a TAP é bom 
para o país e para a companhia. É 
bom para todos”. Foi assim que 
Humberto Pedrosa, acionista pri-
vado da transportadora aérea, rea-
giu ao desfecho das negociações 
entre o Governo e a TAP. Em cau-
sa está o acordo de princípio que 
evita a nacionalização da empresa 
caso a companhia aérea Azul man-
tenha o compromisso de abdicar 
do direito de converter em capital 
social o empréstimo que fez. O 
acionista privado David Neeleman 
aceitou sair da estrutura acionista 
onde o Estado reforçará a posição 
de 50% para 72,5%. 

“Farei sempre parte da solução 
da TAP”, afirmou ao Jornal Eco-
nómico o presidente do Grupo 
Barraqueiro e sócio detentor de 
50% da Atlantic Gateway – em 
parceria igualitária com Neeleman 
–, responsável por 45% do capital 
social da TAP.  

A reação de Humberto Pedrosa 
surge depois de longas horas de 
negociações pela noite e madruga-
da desta quinta-feira, 2 de julho, 
que levaram a um acordo que per-
mite que entre na companhia a 
ajuda pública de até 1,2 mil mi-
lhões de euros.  

A garantia foi dada ontem à noite 
pelo ministro das Infraestruturas. 
“O acordo foi atingido”, revelou Pe-
dro Nuno Santos, dando conta de 
que “só será concretizado quando 
for assinado”, mas diz ter a “con-
fiança” de que tem o “acordo fecha-
do”. E frisou que “finalmente o Es-
tado tem as condições que permiti-
rão auxiliar a TAP”, contratando 
uma equipa para substituir a do 
atual CEO, Antonoaldo Neves. 

O governante confirmou ainda 
que para sair da TAP o empresário 
norte-americano vai receber 55 
milhões de euros, tendo sido ultra-
passada a divergência entre o Go-
verno e Neeleman devido ao direi-
to de converter em capital o em-
préstimo obrigacionista da Azul 
que daria à companhia brasileira 
6% do capital e 41,25% dos direitos 
económicos da TAP. 

O Estado queria que a Azul abdi-
casse daquele direito, mas a com-

panhia brasileira pecisava do aval 
dos acionistas, que acabou por ser 
dado na 25.ª hora das negociações. 
A TAP mantém o compromisso de 
pagar o empréstimo de 90 milhões 
de euros, realizado em 2016, com 
uma taxa de juro de 7,5% e que ter-
mina em 2026. 
 
Azul trocou certo pelo incerto 

Os acionistas da Azul aceitaram 
ceder este direito devido à iminen-
te nacionalização, por não sabe-
rem se e quando conseguiriam re-
cuperar no futuro os 90 milhões de 
euros de empréstimo, caso a ques-
tão fosse para os tribunais arbitrais 
onde, previsivelmente, se iria ar-
rastar durante anos. Outro risco 
para Neeleman com a nacionaliza-
ção da TAP é que poderia não re-
ceber nada pela sua participação. 

No âmbito da reversão parcial 
da privatização ficou prevista uma 
compensação aos privados pelo di-
nheiro injetado pós-2015 no qua-
dro do contrato de privatização da 
TAP: cerca de 220 milhões de eu-
ros colocados através de presta-
ções acessórias de capital. Esta 
cláusula permitiu ao acionista bra-
sileiro, fundador da Azul, obter 
um acordo para compra da sua 
participação por 55 milhões de eu-
ros, onde renuncia também a liti-
gância com o Estado português. 

 
Reconfiguração acionista 

ainda não está definida 

Afastada a solução drástica da nacio-
nalização, o Estado vai reforçar a po-
sição, ficando com 72,5% da TAP e a 
Atlantic Gateway com 22,5%, com 
os restantes 5% a manterem-se nas 
mãos dos trabalhadores. Um novo 

figurino acionista, avançado em pri-
meira mão pelo JE, que foi confir-
mado por Pedro Nuno Santos. Nesta 
reconfiguração, o JE sabe que o em-
presário português dono da Barra-
queiro poderá, numa segunda fase, 
também aumentar a sua posição 
com a participação (total ou parcial) 
que o Estado pretende agora com-
prar a David Neeleman. Sobre a fu-
tura configuração acionista, Hum-
berto Pedrosa garante: “Ainda é 
cedo. Não está definido”. 
 
Plano de reestruturação 

entregue antes de prazo fixado 

Depois do acordo alcançado, 
Humberto Pedrosa alerta: “A TAP 
vai ter a responsabilidade muito 
grande de uma reestruturação im-
portante para a viabilização da 
companhia que vai ter de ser apro-
vada por Bruxelas”. 

Este acionista revela que “já está 
a ser preparada a reestruturação da 
TAP, que deverá estar concluída 
antes do prazo fixado por Bruxe-
las”, que deu seis meses para a 
apresentação deste plano depois de 
ter aprovado o auxílio. A ajuda es-
tatal pode levar à imposição de 
condições comunitárias como a 
redução de rotas e da frota que for-
çará despedimentos. Ainda assim, 
com a nacionalização seria Bruxe-
las a definir a reestruturação, cujo 
plano pode agora ser definido pela 
TAP com vista à sua viabilidade. 

“Espero que saia um bom plano 
e que seja aprovado pela Comissão 
Europeia”, frisa Humberto Pedro-
sa, assegurando que os acionistas 
vão “lutar para que a TAP seja a 
maior possível e que os cortes se-
jam o mais reduzidos que se consi-
ga, pois, caso contrário, a TAP 
pode não ser viável”. Pedro Nuno 
Santos também já sinalizou que “o 
Governo português não quer uma 
TAP pequena”. 

A Comissão Europeia disse a 25 
de junho que a ajuda estatal à TAP, 
ao abrigo de apoios comunitários à 
reestruturação, era a única de que a 
empresa poderia beneficiar, dado 
ter dificuldades financeiras anterio-
res à pandemia. No mesmo dia, Pe-
dro Nuno Santos disse que o plano 
de auxílio à TAP foi uma imposição 
de Bruxelas e que o Governo defen-
deu, antes, o “recurso ao quadro 
temporário” da pandemia. ●

“Farei sempre parte 
da solução da TAP” 

HUMBERTO PEDROSA AO JE

Acordo com Neeleman evita nacionalização. Estado reforça posição e altera 
o CEO. Humberto Pedrosa diz que vai lutar para evitar uma TAP pequena.

LÍGIA SIMÕES 
lsimoes@jornaleconomico.pt

HUMBERTO PEDROSA 
Acionista da TAP 
 
“Não nacionalizar a TAP  
é bom para o país  
e para a companhia” Página 52
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“Vamos lutar  
para que a TAP  

seja a maior possível”
Humberto Pedrosa, agora o único privado na TAP, diz ao JE que os acionistas vão 

tentar limitar os cortes ● Estado fica com 72,5% após pagar 55 milhões para 
David Neeleman sair ● CEO Antonoaldo Neves vai ser substituído. ● P3

EXCLUSIVO

BPI, Montepio, BIC Angola, Novo Banco, BCP e CGD emprestaram dinheiro a Isabel dos Santos para comprar a Efacec, 
tendo como garantias as ações da empresa. Com a nacionalização da Efacec, os títulos deixam de valer como garantias. 
Bancos esperam ser compensados quando a Efacec for reprivatizada, mas já provisionaram maior parte do valor. ● P17 

PUB

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Abstenção do PSD 
e Bloco de Esquerda 
viabiliza documento 
pouco alterado ● P6/7

FINANÇAS 

Administração só 
com dois elementos 
afeta funcionamento 
da Parpública  ● P4/5

Partidos receiam controlo da imprensa 
da Madeira pelos grupos Sousa e AFA   
Grupos já têm acordo para controlo conjunto do “DN da Madeira” e do “JM”, segundo fontes próximas. Partidos receiam 
controlo dos media por grupos próximos do Governo Regional e até do próprio PSD surgem críticas. ● Económico Madeira
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NEGÓCIO 

Sete fundos com 
interesse na compra 
de participação de 
77,5% na Galp Gás ● P17

Bancos perdem 110 milhões 
com nacionalização da Efacec
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nosso país.  Se as vantagens ficaram eviden- trabalhadores, ou o surgimento de feição) ou de uma excessiva intro- jecto-piloto ou mera utopia. ●

À boa maneira socialista de anun-
ciar, adiar e voltar a adiar para voltar 
a anunciar, constata-se que os 
apoios do Estado se limitam a man-
ter as empresas de serviço público e 
a assistir à degradação desse serviço. 
Agora anuncia-se um novo pacote, à 
boleia da pandemia, de mais 850 mi-
lhões de euros de apoios à CP, a que 
se somam os 1,2 mil milhões à TAP 
e outras que ainda irão chegar.  

O caminho deste Governo nos úl-
timos anos foi o de aumentar impos-
tos, cortes no investimento e na área 
social e recorrer a mais dívida públi-
ca. As reformas que deveriam ter 
sido realizadas para garantir susten-
tabilidade em setores essenciais para 

EDUARDO TEIXEIRA 
Economista e Deputado 

a sociedade não foram feitas em 
nome das cativações e do superavit 
efetuadas, fazendo-nos assistir nos 
últimos três anos a uma profunda 
degradação do serviço público. 
Como resultado, nesta fase de crise 
de saúde pública e apesar do decrés-
cimo dos utentes (essencialmente 
pelo recurso ao teletrabalho) face às 
restrições impostas pela DGS na uti-
lização, os transportes que se man-
têm em funcionamento não respon-
dem às necessidades atuais, aumen-
tando os riscos para a saúde coletiva.  

A este governo exige-se que aja e 
não reaja, como aconteceu agora em 
Lisboa, quando decidiu reforçar 
para 90% a oferta de transportes que 
até aqui tinha funcionado a 50% da 
capacidade normal. Impunha-se 
que tivesse uma forma proativa e 
preventiva com as fases de desconfi-
namento implementadas, mas isso 
não aconteceu: a opção foi deixar 
que as pessoas viajassem em auto-
carros cheios, sendo que nos com-
boios ou no metro a situação é drás-
tica, não estando previsto qualquer 
reforço, pela simples razão de não 
existirem meios. 

Este é o mesmíssimo Governo 
que agora tem de lidar com esta pan-
demia, mas que degradou os nossos 
serviços públicos, com intuitos elei-
torais do faz de conta que faz com 
investimentos avultados em comu-
nicação. Para já não falar da discre-
pância entre a Grande Lisboa e o 
Grande Porto com o resto do país, 
que é gritante, injusta, despropor-
cional e não equitativa em matéria 
de transportes.  

Ainda esta semana, tive a oportu-
nidade de, em Audição Parlamentar, 

questionar o Presidente da Autori-
dade da Mobilidade e Transportes 
(AMT), sobre a necessidade urgente 
de lançar concursos para a Rede de 
Transportes locais, pela via de esta-
belecimento de contratos de serviço 
público, onde se incluem os trans-
portes escolares pelos municípios, 
para que não se verifique o que já 
hoje é uma triste realidade: a exis-
tência de muitos e muitos municí-
pios em territórios de baixa densida-
de onde não existe qualquer ligação 
terrestre, ferroviária ou fluvial. Nes-

tes territórios, as pessoas não paga-
rão também os seus impostos? Não 
terão elas direito a serviços mínimos 
ou a investimento público para a 
mobilidade?  

Nunca como agora foi tão neces-
sário trilhar o caminho certo do 
crescimento económico e do inves-
timento público que o país precisa e 
merece. O risco da degradação e da 
perda de oportunidades que os 
apoios europeus oferecem é grande. 
Não podemos facilitar nem adiar 
mais problemas. ●
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Melhor e mais  
serviço público, já!

A TRIBUNA SOCIAL

Página 54



A55

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 30,36 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 87357336 03-07-2020

CDS-PP 11:28 00:00 

 

 

GO 

ps 

PSO 

BE 
PCP 

03:15 pAINI 13:54 

14:28 pEV -00:11 

07:12 ai 02:11 

08:28 -00:20 

01:37 

O orçamento retificativo foi votado na especialidade esta semana. Esta sexta-feira vai a votação final global. 

SEGURANÇA SOCIAL 

Independentes podem 
trocar de apoio mas têm 
de ver se compensa 
Os independentes que já estão a receber apoio podem aderir à nova prestação de 439 euros, se esta for 
mais alta do que o que recebem, esclarecem os deputados do PS. Ficam, no entanto, com novas 
obrigações contributivas durante três anos, pelo que devem avaliar se compensa essa troca. 

Um trabalhador 
com apoio [pode] 
transitar para 
este novo regime. 
MARINA GONÇALVES 
Deputada do PS 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt 

s trabalhadores in-
dependentes que já 
fizeram descontos 
para a Segurança 
Social e que estão 

a receber o apoio à redução de 
atividade (que tem o valor míni-
mo de 219.4 coros) vão poder 
aderir ao novo apoio extraordi-
nário de 438,81 euros que será 
pago de julho a dezembro. escla-
receram ao Negócios deputados 
do PS. No entanto, a proposta 
implicará também novas (obriga-
ções contribui ivas durante até 
très anos, pelo que deverão ava-
1 iar se a adesão compensa. 

Em causa está O apoio ex-
traordinário para trabalhadores 
independentes e da economia 
intOrmai, que thi aprovado na vo-
tação da especialidade no âmbi-
to do Orçamento suplementar. 
Estão abrangidos os trabalhado-
res "que estejam em situação de 
desproteção económica e social 
cem situação de cessação de ati-
vidade. conoto trabal bacio ores por 
contacte outrem ou como) traba-
lhador independente, por moti-
vo de paragem, redução ou sus 
pensão da atividade labora! ou 
quebra de, pelo menos. 40% doos 
serviços habitualmente presta-
dos". 

A cio:testa° não tem sido clara 
porque o apoio se dirige. em pri-
meiro lugar. a quem não tem 
apoio nenhum. Por outro lado. 
numa entrevista ao Eco publica-

  

da na segunda-Feira o vice-pre-
sidente da bancada do PS João 
Paulo Correia disse que este 
apoio não se aplicaria aos indo 
pendentes já cobertos pelo apoio 
em vigor. 

No entanto, a proposta apro-
vada na especialidade prevê ex-
pressamente que O novo apoio 
(de 438,81 coros) possa ser atri-
buído "em alternativa" aos 
apoios extraordinários que já 
existem, como os dos indepen-
dentes ou o dos informais. 

Questionado pelo Negócios 
sobre o sentido da norma que foi 
aprovada, O deputado João Pau-
lo Correia referiu esta quinta-
-feira que o sentido da proposta 
se foi consolidando durante o 
trabalho na especialidade e que 
o texto aprovado pressupõe "a 
migração" para o novo apoio. 

Também a deputada do PS 
Marina Gonçalves. que acompa-
nhou a votação na especial idade, 
responde que "uru trabalhador 
com apoio no âmbito do artigo 
26." do 1.)1,1O-.1,"'020, de 13 de 
março pode, por via do apoio que 
aprovamos, transitar para este 
novo regime". 

E será que compensa? 
O apoio que ja existe para os in-
dependentes termina em setem-
bro, não se sabendo ainda se será 
estendido, enquanto o novo ter-
mina em dezembro. No entanto, 
é preciso ter eia conta que quem 
aderir ao novo subsídio de 
438.81 curo is cria novas obriga-
ções contribui ivas por um prazo> 
de 30 meses além do apoio. 

É que a proposta também diz 
que "a atribuição do apoio pres-
supõe a integração no sistema de  

Segurança Social, pelo menos. 
durante 30 meses rindo o prazo 
de concessão cio apoio". i1 con-
tribuiçãoeqtlivaleã do trabalha-
dor independente (214%) "com 
base. peltrmenos, no valor de in-
cidéncia do apoio" (438,81 eu-
ros), o que dá cerca de 94 ouros 
por mês. De julho a dezembro só 
se paga um terço deste valor. mas 
o remanescente deve ser pago ) ao 
longo dos doze meses de 2021. 
sem juros. 

i1 proposta inicial do PS pre-

 

via que a estes 30 meses de obri-
gação coou tributiva que come-
çam a contar em janeiro fossem 
subtraídos os meses de descon-
to que os independentes já têm. 
No entanto. a proposta que aca-
bou por ser corrigida durante a 
votação na especialidade é me-
nos htvorável neste ponto, uma 
vez que limita a dedução, sendo 
apenas considerados os 12 me-
ses anteriores à data de conces-
são do apoio. 

Assim, um independente 
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Parlamento cria nova 
via para denunciar 
trabalho informal 

Os trabalhadores informais que percam 
rendimento vão poder denunciar o 
empregador quando pedem o novo apojo de 
438 euros. Informação segue para a ACT. 

Pedro Simões 

pode receber 2.6:12.86 ouros 
de julho a dezembro. No entan-
to, numa situação limite. pode 
não ter rendimentos a partir de 
janeiro mas terá ainda de pagar 
a maior parte das contribui-
(.:ócs qtie ao longo de 26 meses 
totalizam 3.380 euros. caso 
não tenha tido cle.ronlos para 
a Segurança Social, ou 2.25-1 
coros, caso tenha tido descora 
tos nos doze meses anteriores 
ao apoio. 

Tudo depende das com ri  

buições que tenha e das futuras 
perspetivas de trabalho, que 
nalguns casos a esta distância 
podem ser difíceis de avaliar. O 
deputado José Soeiro, do Blo-
co de Esquerda, que tinha uma 
proposta sem "período de fide-
lização", tem vindo a alertar-
para o facto de a troca poder 
não compensar. 

"Contas feitas, as pessoas 
que entretanto não encontra-
rem uni emprego poder ão.vir a 
pagar em contribuições um va-
lor superior ao apoio a receber, 
mesmo se, ao manter contri-
buições, estão a constituir di-
reitos fulcros  (acesso a subsí-
dio de desemprego, pensão de 
reforma, entre outros)", lê-se 
num texto divulgado pelo Blo-
co de Esquerda. 

Também é possíVül á inscri-
ção no regime dos trabalhado-
res por conta de outrem ou no 
serviço doméstico com remu-
neração mensal, que têm re-
gras próp rias. 

Além de se dirigira traba-
lhadores informais, indepen-
dentes, e do serviço doméstico, 
a proposta abre a porta à inte-
gração de advogados e solicita-
dores, ao estabelecer que os 
trabalhadores abrangidos por 
sistema de proteção social di - 
f 'crente do da Segurança Social 
também beneficiam do apoio, 
que é pago pelo respetivo siste-
ma. c ) Bloco de Esquerda viu 
aprovada uma proposta que al-
tera o próprio regulamento da 
Caixa de Previdência dos Ad-
vogados e S(3licit adores. 

proposta também revela 
que  o ( ;ovei•no ainda vai regu-
lamentar o apoio. •  

O novo apoio de 438 .eurós:que 
será pago entre julho e dezem-
bro também se dirige a trabalha-
dores informais e aversão final 
da proposta do PS que acabou 
por ser aprovada na especial ida-
de, no•i.im bito do Orçamento re-
tifieativo, cria uma nova via para 
que estes trabalhadoresdenun-
-ciem os empregadores respon-
sáveis pelo trabalho não decla-
rado. 

O 110V0 apoio pode ser re-
querido mediante apresentação 
de documento comprovativo do 
trabalhador de rendimentos de 
trabalho (de 40% ou mais) ou 
através de urna declaração sob 
compromisso de honra. 

"Sempre que a declaração 
sob compromisso de honra indi-
que a existência de trabalho por 
conta de outrem não declarado, 
oserviço competente da Segu-
rança Social, além da ação de fis-
ca izaçãoa que houver lugar, re-
mete a informação à Autorida-
de para as Condições do Traba-
lho para os devidos efeitos", lê-
-se na proposta aprovada. 

A ideia é que a inspeção do 
trabalho possa responsabilizar 
o empregador pela situação de 
trabalho irregular e reclamar o 
pagamento integral dos salários 
e as contribuições para a Segu-
rança Social. O processo não 
será, no entanto, automático. 

De acordo com o deputado 
.José Soeiro foi o Bloco de Es 
querda que propôs ,li I i tatuei] - 
to desta norma, que não consta 
va pr13postaoriginal do Parti-

 

do Socialista (PS). 
A ideia deste novo apoio 1.3 

apresentada em linhas gerais O' 
âmbito do Programa de Est ;313i 
lização Económico e Social 
(I) ESS). "junho. 

A proposta que foi aprovada 
na especialidade, no Orçamen-
to suplementar, que é votado  

esi sexta-feiraein ilação final 
global. também prevê que o 
1poio seja regulamentado pelos 
membros do Governo responsá-
veis pelas áreas das finanças, Se-
prança Social e justiça. 

A vinculação de trabalhado-
res não declarados tem como 
contrapartida a obrigatoriedade 
de descora tos dwan te um perío-
do de 36 meses (ver texto à 
reita), o que implica o pagamen-
to das respetivas contribuições. 

NISS na hora 
já teve 80 mil adesões 
Esta quinta-feira a ministra do 
Trabalho, Ana Mendes Godi - 
nho, afirmou em entrevista ao 
Público e à Rádio Renascença 
que o número cie Segurança So-
cial na Hora (NISS na hora), 
criado em janeiro, abrangeu até 
ao momento 80.700 pessoas 
que estavam "'Ora do sistema de 
Segurança Social e que entra-
ram no sistema". 

O programa "NISS na hora" 
dirige se a cidadãos estrangei-
ros que quei min exercer at ivida-
de profissional porconta de ou-
trem, como trabalhadores do 
serviço doméstico ou corno in-
dependentes. Tairibém pode ser 
pedido pelas entidades-eMpre-
gadoras.• 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

A Autoridade 
para as 
Condições do 
Trabalho poderá 
verificar a 
denúncia e 
reclamar dívidas 
ao empregador. 
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Entrevista 
a Joaquim 

Sampaio Cabral 

Poderemos 
caminhar para 
a imortalidade 

José Manuel de 
Mello, o empresário 
que nunca desistiu 
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IFI Sexta-feira, 3 de julho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4277 I E 2.90 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 
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ica, com 
Governo anunciou a compra: da posição do empresário 
por 55 nulhoes, no mesmo dia em que nacionalizou 

ode Isabel dos Santos no capital da Efacec. 
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Independentes vão 
poder trocar para 
apoio mais alto 
Trabalhadores que já fizeram descontos e estão a receber pela redução de 
atividade vão poder aderir ao apoio extraordinário. Saiba se compensa mudar. 
ECONOMIA 10 e 11 

Epidemia 
chega em 
força ao 
emprego 
dos homens 
ECONOMIA 12 

SÉRIE 5 DIAS BANCO DE PORTUGAL 

As tensões do regulador 
com os governos e a sua 
influência na política 
EMPRESAS 14 a 16 

Boicote 
de marcas 
está a 
enfraquecer 
oFacebook 

- EMPRESAS IS e 19 

Publicidade 

KSEI.  
BOMBAS E VÁLVULAS 

150 anos a 
liderar na 
eficiência, 

fiabilidade e 
assistência 

técnica! 
>A nossa tecnologia. O seu sucesso 

Tel.: 210 112 300 • www.kab.pt 

ifthenpay Referências  Multibanco 
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, - 

Ainda ministro das Finanças, Mário Centeno acusou o governador do Banco de Portugal Carlos Costa - a quem deve suceder - de falha de informação grave 

SERIE 5 DIAS 
GOVERNAÇÃO DO BANCO DE PORTUGAL 

BdP é independente na lei, 
mas não se livra de tensões 
Na lei a 
independência 
está consagrada, 
mas no terreno 
as interferências 
e as pressões vão 
surgindo ao sabor 
da gravidade 
dos acontecimentos. 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

A

t 

lei diz que o governa-

 

dor do Banco de Por-

 

ugal é "inamovível", 
ue só em circunstân-

cias muito específicas, que nun-
ca foram aplicadas, pode ser exo-
nerado pelo Governo. E diz tam-
bém que a instituição goza de 
"autonomia". Mas no terreno 
contam-se histórias um pouco 
diferentes. Ao longo da vida da 
instituição, muitos foram os epi-
sódios de tensão entre o banco 
central e o Executivo que mos-
tram as consequências de rela-
ções demasiado próximas - ou 
excessivamente frias - entre os 
dois centros de poder. 

Muitos dos episódios de dis-
cordância ou de tentativa (frus-
trada ou conseguida) de influen-
ciar as decisões do regulador sur-
giram com a resolução do Ban-
co Espírito Santo (BES) e a cria-
ção do Novo Banco. E os proble-
mas começaram ainda antes da 
queda da instituição financeira. 
Conta uma fonte, que pedittpara 
não ser identificada, que o valor 
da injeção de 4,9 mil milhões de 
euros feita no Novo Banco, 
aquando da divisão do BES em 
banco bom e banco mau, teve in-
terferência direta do Governo e 
da então ministra das Finanças, 
Maria Luís Albuquerque.  

. Apesar de o ónus do montan-

 

te ser assumido pelo I3dP, a mi-
nistra terá pressionado para que 
a injeção não fosse mais avulta-
da, desde logo, pela perceção da 
restrição financeira que existia 
ainda em 2014. Portugal tinha 
decidido sair do programa de 
resgate da troika sem apoio cau-
telar apenas uns meses antes, em  

maio, e tinha urna pressão enor-
me para mostrar credibilidade 
perante os mercados. 

Contactada, Maria Luís Albu-
querque recusou fazer quaisquer 
comentários sobre o assunto, fri-
sando que já disse tudo o que ti-
nha a dizer no âmbito da comis-
são de inquérito parlamentar. 

Mas as divergências no caso  

BES não ficaram por ali. Tam-
bém no desenho do plano sobre 
o que fazer com o Novo Banco, 
várias fontes contam ao Negó-
cios que o BdP tinha inicialmen-
te uma ideia diferente. Por 
exemplo, não estaria nas inten-
ções do supervisor fazer uma 
venda rápida do Novo Banco -
isso não foi abordado no fim de  

semana de 2 e 3 de agosto, quan-
do a resolução foi decidida, ga-
rante urna fonte próxima do pro-
cesso. A ideia da venda rápida 
terá sido do governo de Passos 
Coelho e acabou por vingar. 

Tensão continua com Costa 
Mais tarde, no primeird manda-
to &António Costa, o Novo 
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Miguel Beleza, então governador, e o vice António Borges tiveram momentos de tensão com Braga de Macedo. 

É de facto 
surpreendente que 
[a informação] não 
tenha sido transmitida 
na altura devida. (...) 
É uma falha grave 
que nós reputamos 
de falha grave 
de transmissão 
de informação. 
MÁRIO CENTENO 
Ex-ministro das Finanças, em 2016 

Não houve grandes 
tensões, houve 
uma coordenação 
na política monetária. 
EDUARDO CATROGA 
Ex-ministro das Finanças, sobre a 
sua relação com Miguel Beleza, ex-

-governador do Banco de Portugal. 

Banco volta a ser motivo de for-
tes atritos. No final de 2015. o 
banco estava descapitalizado e 
só se vislumbravam duas opções: 
ou reforçar a instituição finan-
ceira, com nova intervciição do 
Fundo de Resoluçã, ). ou passar 
divida do banco bontpara o mau. 

A solução. adulada em de-
zembro, de passar algumas obri - 

gações do perímetro do Novo 
Banco para o BES foi ideia do 
Banco de Portugal, mas muito 
controversa. O Governo de An-
tónio Costa sofreu com ela: no 
arranque do seu mandato, num 
momento em que precisou de 
conquistar a confiança dos in-
vestidores, Portugal comprou 
uma guèrra com fundos de inves-
timento como a Pimco e a 
BI ackRock. 

Apesar de só ter tomado pos-
se em novembro, este era já o se-
gundo tropeção do Executivo do 
PS com Carlos Costa, o governa-
dor que foi escolhido por José 
Sócrates, mas reconduzido con-
tra a vontade dos social istas pou-
co antes de o Executivo de Pas-
sos Coelho e Paulo Portas termi-
nar o mandato. 

()primeiro embate tinha sido 
também em dezembro. a propó-
sito da resolução do Banif. ata 
quarta-feira seguinte à not ícia da 

\ l que põe em causa o futurodo 
banco, o Banco Central Europeu 
retirou ao Bani f o acesso a linhas 
de liquidez, urna informação que 
o Governo diz não ter recebido 
por parte do Banco dc Portugal. 

Mais tarde, quando veio a pú-
blico que a iniciativa tinha parti-
do do próprio BdP, Ricardo 
Mourinho Félix, então secretá-
rio dc Estado Adjunto, dó Tesou-
ro e das Finanças, acusou o go-
vernador de "falha de informa-
ção grave", uma expressão pró-
xima da "falta grave", o único 
motivo que pode justificara exo. 
neração. O então ministro das 
Finanças, Mário Centeno, rea-

 

rmou.a acusação de que Carlos 
Costa tinha cometido uma "fa-
lha grave de transmissão de in-
formação", o que deu gás ao PC P 
e ao 1W para pedirem a demis-
são de Carlos Costa. 

A saga dos dividendos 
Outn) motivo de discórdia fre-
quente tem a ver com a entrega 
de dividendos por parte do Ban-
co de Portugal ao Estado. Duas 
dantes contam ao Negócios que 
desde o primeiro orçamento de 
Mário Centeno que a pressão 
para aumentar os montantes foi 
sempre milito forte. 

As entregas referentes a 
2016, 2017 e 2018 tbram sempre 
em crescendo até atingirem 645  

milhões de euros. Em maio des-
te ano, o banco central liquidou 
607 milhões de eurosa favor do 
Estado, referentes a 2019. Os va-
lores foram preciosos para cum-
prir o objetivo de baixar o défice 
orçamental. 

Mas uma terceira fonte asse-
gura que a pressão não foi um ex-
clusivo do Governo de António 
Costa. .1á no tempo de Passos 
Coelho existia, "a diferença é que 
no anterior governo o BdP não 
aceitou", diz. 

A demissão de um vice 
Mas na história do BdP, ainda 
antes de a independência estar 
tão consagrada na lei como 
atualmente, há um episódio co-
nhecido de alta tensão. Passou-
-se em 1993, era Miguel Beleza 
governador do Banco de Portu-
gal, António Borges o seu vice, 
Braga dc M acedo o ministro das 
Finanças. O governo pedia uma 
política de desvalorização do es-
cudo. mas António Borges pros-
seguia com a tese do "escudo for-
te". Um dia, na cerimónia da to-
mada de posse de um novo ges-
tor do BdP, Braga de Macedo 

acusa o regulador de ignorara 
economia real. António Borges 
sentiu as palavras do ministro 
como urna tentativa de ingerên-
cia e demitiu-se, em conflito com 
o Executivo. 

Miguel Beleza permaneceu 
ainda até 1994, chegando a tra-
balhar com Eduardo Catroga, 
mas por pouco tempo. O ex-mi-
nistro das Finanças nega ao Ne-
gócios que a saída de Beleza te-
nha acontecido por divergências 
de política. "Não houve grandes 
tensões, houve uma coordena-
ção na política monetária", asse-
gura Catroga."DesvaloriZar o es-
cudo era uma decisão partilha-
da", frisa, lembrando que foi pre-
ciso procurar a estabilidade 
cambial para o processo de ade-
são ao curo. 

Catroga diz que Beleza colo-
cou o lugar à disposição por mo-
tivos pessoais e lembra que na-
quela altura, ainda antes das al-
terações à lei orgânica do BdP 
que viriam a conferir nla is auto-
nomia ao governador c zi( banco 

centrai, era suposti I haver urna 

coordenação próxima com O 
Executivo. • 
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As projeçães do Banco de Portugal para a economia colocam pressão sobre João Leão, novo ministro das Finanças. 
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Manuel de Almeida/Lusa 

BdP também 
pode afetar 
política 
do Governo 
O "poder da palavra" do Banco 
de Portugal é uma forma de 
interferir diretamente na economia, 
nomeadamente no momento de fazer 
projeções económicas. Mas há mais. 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

N
., só o Governo que 
pode exercer pressão 
sobre as decisões do 
Banco de Portugal 

(Bd P). Também o banco central 
tem ferramentas que interferem 
cie forma quase direta no desem-
penho do Executivo -- mesmo ten-
do em conta que as políticascam 
bial e monetária já estão centrali-
zadas a nível europeu. 

Desde logo, a credibilidade 
que o banco foi construindo con-
fere um poder valioso ao seu de-
partamento de "research" econó-
mico. "O Banco de Portugal pode 
ter um papel de oposição pela pa-
lavra", lembra um economista, 
que já lidou de perto com o banco 
central, ao Negócios. A análise 
económica e as projeções que o 
banco vai publicando são uma for-
ma de ancorar ou tirar o tapete às 
medidas de política que estejam a 
ser decididas pelo Executivo. 

Por exemplo, em junho, o BdP 
publicou projeções para a reces-
são esperada este ano que põem 
em causa o cenário macroeconó-
mico subjacente ao Orçamento do 
Estado (OE) suplementar. Isso 
alimentou as críticas da oposição, 
cicie questionou o novo ministro 

das Finanças. João Leão, sobre se  

poderia garantir que a retificação 
à lei do OE será suficiente para as-
segurar as necessidades de finan-
ciamento esperadas até ao final de 
2020. 

• É que o Governo projetou uma 
recessão de 6,9% para o PI13, en-
quanto o BdPdiz que a contração 
será, pelo menos, de 9,5%, a pior 
desde1928. Num cenário mais ad-
verso, que admite uma nova vaga 
da pandemia no outono, com ne-
cessidade de reintroduzir medi-
das de confinamento, a recessão 
poderá atingir os 13,1%. 

Com o mandato a chegar ao 
fim (termina agora a 10 de julho), 
os custos de Carlos Costa assumir 
uma projeção bastante mais nega-
tiva que o Executivo são diminu-
tos, lembra o mesmo economista. 

A política macroprudencial é 
outra forma que ol3dP tem de in-
terferir no sistema financeiro com 
uma ligação direta .à economia. 
Por exemplo, o banco central pode 
impor medidas que restringem a 
concessão de crédito por parte da 
banca, limita doo crescimento do 
consumo. Também pode pressio-
nar diretamente os bancos a resol-

ver problemas de grandes empre-
sas, sob pena de lhes exigir a cons-
tituição de mais provisões para co-
brir riscos dos ativos. 

Já os governos não podem 
pressionar a banca nos mesmos 
moldes, ficando mais limitados se 
o banco central for avesso às suas 
ideias, ou beneficiados se o enten-
dimento fluir. 

O poder da palavra 
que os bancos centrais 
têm pode ser muito 
construtivo. 
PEDRO BRAZ TEIXEIRA 
Economista e coordenador 

do gabinete de estudos do 

Fórum para a Competitividade 

"A independência do BdP foi 
uma das condições, ainda antes 
dos critérios de Maastricht, para 
Portugal aderir ao curo', frisa Pe-
dro Braz Teixeira, economista e 
diretor do gabinete de estudos do 
Fórum para a Competitividade, 
sublinhando a importância de a 
política monetária ser indepen-
dente cio Governo. 

"O poder cia palavra que os 
bancos centrais têm pode ser mui-
to construtivo", reforça, lamentan-
do que ol3d P tenhasidodemasia-
das vezes "omisso" nesta forma de 
poder, nomeadamente no que diz 
respeito às reformas necessárias 
para promovero cresci mento eco-
nómico. • 

A oposição forte e 
a reforma que caiu 

O BdP opôs-se a vários pontos da re-
forma da supervisão financeira de-
sejada por Mário Centeno. Nomea-
damente, à sujeição do banco à fis-
calização da Inspeção-Geral de Fi-
nanças, um serviço na dependência 
do Ministério das Finanças. O Exe-
cutivo garantia que era uma mera 
clarificação da lei, mas os peritos do 
BdP entendiam que seria uma por-
ta aberta à ingerência do Executivo 
nas matérias do Banco. A reforma 
demorou muito e acabou por cair. 
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Entrevista 
a Joaquim 

Sampaio Cabral 

Poderemos 
caminhar para 
a imortalidade 

José Manuel de 
Mello, o empresário 
que nunca desistiu 
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Estado paga 55 
milhões para voltar 
a mandar na TAP

David Neeleman sai da TAP, Antonoaldo Neves deixa de ser 
presidente executivo. Governo e Humberto Pedrosa 
mantêm-se como parceiros na transportadora aérea, que já 
pode receber a ajuda de emergência aprovada por Bruxelas

Ana Brito

F
oi uma longa maratona nego-

cial, mas chegou ao m. O 

ministro das Infra-estruturas e 

da Habitação, Pedro Nuno 

Santos, anunciou ontem à noi-

te que, depois de “largas sema-

nas”, o Estado conseguiu nalmente 

assegurar as “condições mínimas” 

para injectar na TAP “muito dinheiro 

dos portugueses”. 

“Se vamos potencialmente com-

prometer 1200 milhões de euros dos 

portugueses, temos de ter garantias 

mínimas e, desse ponto de vista, o 

processo correu bem”, disse Pedro 

Nuno Santos, recusando falar em ven-

cedores e vencidos no árduo braço-

de-ferro entre o Governo e o empre-

sário norte-americano David Neele-

man, cujo nome nem uma vez foi 

pronunciado por qualquer um dos 

três governantes que ontem partici-

param na conferência de imprensa já 

depois das 22h. 

Depois de a ministra de Estado e da 

Presidência, Mariana Vieira dos San-

tos, ter revelado na conferência de 

imprensa que se seguiu à reunião do 

Conselho de Ministros que havia “um 

acordo de princípio” com o accionis-

ta privado da TAP em que só faltava 

ultimar “um conjunto de questões 

técnico-jurídicas”, Pedro Nuno San-

tos veio con rmar o cenário que as 

informações das últimas horas já 

tinham permitido antever. 

O Estado passa a ter 72,5% da TAP, 

Humberto Pedrosa mantém-se com 

22,5% e os trabalhadores cam com 

5% da transportadora. E todos cam 

com direitos económicos correspon-

dentes ao respectivo capital social 

(em 2016, o Governo formalizou um 

acordo que lhe deu 50% do capital, 

mas apenas 5% dos direitos económi-

cos, como os dividendos). 

Neeleman sai por 55 milhões de 

euros, renunciando a quaisquer direi-

tos de saída — nomeadamente o de o 

Estado lhe pagar o valor correspon-

dente às prestações acessórias feitas 

na TAP — e comprometendo-se a não 

iniciar quaisquer processos contra o 

Estado. 

Adicionalmente, a companhia 

Azul, de que Neeleman é accionista, 

e que tem obrigações da TAP conver-

tíveis em acções no montante de 90 

milhões de euros, compromete-se a 

ser reembolsada na maturidade do 

empréstimo (em 2026), sem reclamar 

os 6% do capital, e os 41% de direitos 

económicos que a conversão das 

acções lhe poderia garantir. 

Há quem veja no negócio uma der-

rota de norte-americano e quem con-

sidere que o empresário se conseguiu 

libertar de um problema gigante, sem 

sair de mãos a abanar. Pedro Nuno 

Santos diz apenas que agora o Gover-

no já se pode concentrar no “grande 

desa o” que tem pela frente e que é 

reestruturar e “evitar a falência de 

uma empresa determinante para o 

país”, que emprega dez mil pessoas 

directamente e gera 100 mil empre-

gos indirectos.  

O ministro sublinhou ainda as 

exportações da 2,6 milhões de euros 

da responsabilidade do grupo. “Uma 

empresa com um papel decisivo na 

prossecução dos interesses económi-

cos e estratégicos do país”, reforçou 

o ministro das Finanças, João Leão. 

“O acordo está fechado”, mas ainda 

há documentos por assinar e forma-

lidades para tratar. E essas são impor-

tantes, pois são elas que permitirão 

fazer “a ponte” para disponibilizar o 

auxílio de Estado que foi acordado 

A nacionalização 
esteve em cima da 
mesa, não era a 
opção inicial e 
felizmente não 
chegou a ser 
necessária 
Pedro Nuno Santos 
Ministro das Infra-estruturas 
 

com Bruxelas, sublinhou o secretário 

de Estado do Tesouro, Miguel Cruz.  

O dinheiro será transferido para a 

TAP “em tranches, associadas a um 

plano de liquidez” criado com dados 

transmitidos pela gestão da TAP e que 

zeram parte da noti cação de ajudas 

de Estado à Comissão Europeia. 

O passo seguinte é o da elaboração 

do plano de reestruturação. Um pro-

cesso que “será difícil e exigente”, 

mas que também pode ser “uma 

oportunidade” para a TAP, assegurou 

o ministro das Infra-estruturas. Recu-

sando falar em “inevitabilidades” no 

que toca a despedimentos ou dimi-

nuição de rotas, o ministro disse que 

há “vários caminhos” que podem ser 

tomados e discutidos com Bruxelas. 

“O plano de reestruturação não 

tem de ser visto como elemento nega-

tivo deste processo. Será um plano de 

reestruturação e de estratégia ao mes-

mo tempo, e terá de ser desenvolvido 

nos próximos meses”, insistiu. 

O que é que o Governo quer para a 

TAP? “Uma TAP viável a servir as 

necessidades do país”, respondeu o 

ministro. “No dia em que perdêsse-

mos a TAP, Lisboa deixava de ser um 

hub. E o aeroporto é fundamental 

DESTAQUE

ECONOMIA
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C
om as negociações com o 

accionista privado da TAP 

na recta nal, o Governo 

decidiu na reunião do Con-

selho de Ministros de 

ontem decretar que a ajuda 

nanceira do Estado à TAP é uma 

operação de “interesse público”. É 

a forma de contornar os efeitos da 

providência cautelar que procurava 

travar a injecção na companhia. 

A resolução aprovada “reconhe-

ce que existe grave prejuízo para 

o interesse público na inibição do 

acto administrativo que conceda 

ou autorize que se conceda ajuda 

nanceira ao Grupo TAP ou à TAP, 

com as consequentes repercus-

sões, de natureza económica e 

social, para o país”, indica o comu-

nicado do Conselho de Ministros 

divulgado ao nal da tarde. 

O Orçamento Suplementar tem 

previsto um empréstimo de emer-

gência de 946 milhões de euros, 

mas a ajuda do Estado à compa-

nhia aérea por motivos de perda 

de receita, devido à paragem for-

Governo declara “interesse 
público” para injectar  
até 1200 milhões na TAP 

çada na pandemia, pode atingir 

1200 milhões de euros. 

Bruxelas já aprovou o auxílio nes-

se valor, para responder às neces-

sidades imediatas de liquidez. Só 

que, a 19 de Junho, a Associação 

Comercial do Porto interpôs uma 

providência cautelar junto do 

Supremo Tribunal Administrativo 

(STA) para impedir a injecção de 

1200 milhões de euros do Estado na 

TAP. 

O pedido de providência cautelar, 

cuja requisição foi aceite pelo STA, 

deixa de ter efeitos suspensivos se 

— como agora veio a acontecer — no 

prazo de 15 dias (a contar de 25 de 

Junho), o Governo avançasse com 

uma “resolução fundamentada” a 

declarar que atrasar a execução da 

ajuda nanceira “seria gravemente 

prejudicial para o interesse públi-

co”. 

Quando accionou a providência 

cautelar, a Associação Comercial do 

Porto dizendo que a transportado-

ra desrespeita o “princípio do equi-

líbrio territorial, uma vez que o 

plano de voos da TAP concentra 96 

por cento dos voos internacionais 

no aeroporto de Lisboa, marginali-

zando o aeroporto do Porto e igno-

rando os demais”. E argumentou 

com “a defesa do princípio da trans-

parência, uma vez que, se a TAP é 

uma empresa privada, deve viver 

dos seus próprios recursos”.  

Citado pela Lusa, o presidente da 

associação, Nuno Botelho, a rmava 

há dias: “Não pode haver injecção 

do Estado enquanto não for assegu-

rado que a TAP serve o interesse 

nacional no seu todo e não apenas 

a região de Lisboa. Não podemos 

deixar que a TAP seja um Novo Ban-

co, como não pode ser mais uma 

PT, um BES ou um BPN”. A associa-

ção acusa a TAP de fazer uma “gri-

tante descriminação dos aeroportos 

nacionais em benefício da concen-

tração de quase totalidade das liga-

ções internacionais em Lisboa”. 

Pedro Crisóstomo  
e Victor Ferreira

também para a nossa economia”, 

sublinhou o ministro. 

“Se a TAP caísse, as rotas seriam 

assumidas por outras companhias 

aéreas. Há rotas que só são viáveis e 

lucrativas por causa do hub em Lis-

boa”, a rmou Pedro Nuno Santos. 

Chegarão os 1200 milhões para man-

ter a companhia à tona? “A incerteza 

é grande e ninguém esconde isso”, 

reconheceu o ministro. 

Impacto nas contas 
Questionado sobre se o facto de o 

Estado ter uma posição maioritária 

na TAP SGPS terá um impacto no dé

ce e na dívida pública, o ministro das 

Finanças, João Leão, começou por 

explicar que há empresas públicas 

(incluindo integralmente detidas pelo 

Estado) que, pela “natureza essencial-

mente mercantil” da actividade, não 

estão incluídas no perímetro das con-

tas públicas, como os portos ou a 

Carris. “A TAP SA, empresa aérea (não 

estou a falar da TAP SGPS), tem uma 

natureza essencialmente mercantil e, 

nesse sentido, não tem que passar a 

ser [integrada no perímetro das] con-

tas públicas, apenas pelo Estado ter 

uma posição maioritária”, disse Leão. 

segurança para realizar a injecção de 

dinheiros públicos, que foi a de ofe-

recer os 55 milhões de euros pelos 

direitos de voto, os direitos económi-

cos e a renúncia a quaisquer cláusulas 

de saída do norte-americano. A nacio-

nalização “nunca foi a opção inicial, 

mas nunca pôde deixar de estar na 

mesa de negociações, aliás, [o facto 

de estar na mesa] foi importante” 

para o desfecho final, sustentou o 

ministro. 

Pedro Nuno Santos recusou mais 

uma vez que tenham sido as suas 

declarações contra a gestão da TAP, e 

sobre a situação financeira da empre-

sa, que tenham influenciado a Comis-

são a condicionar o auxílio à TAP à 

aprovação de um plano de reestrutu-

ração, notando que a Comissão tem 

“critérios objectivos”. O actual CEO 

da TAP, Antonoaldo Neves, sairá des-

sas funções. Será iniciado, um “pro-

cesso de selecção de gestão pro ssio-

nal e quali cada”. A partir de agora, 

a questão de quem controla a adm-

nistração da TAP deixa de fazer sen-

tido, sublinhou o ministro. com Lui-
sa Pinto e Pedro Crisóstomo

ana.brito@publico.pt pedro.crisostomo@publico.pt

MÁRIO CRUZ/EPA

Já a TAP SGPS, a sociedade gestora de 

participações sociais, pode ter algum 

efeito ainda residual na dívida. “Mas 

não se espera um impacto automático 

e directo pelo facto de o Estado deter 

a TAP” para além deste efeito, disse o 

governante.  

Pedro Nuno Santos explicou que o 

Estado teve de fazer três propostas a 

Neeleman antes que houvesse fumo 

branco e que a nacionalização da 

empresa “não era a opção inicial”. 

Primeiro, o Governo tentou que os 

accionistas privados da Atlantic 

Gateway participassem no esforço de 

capitalização da empresa e que as 

prestações acessórias e empréstimos 

obrigacionistas que fizeram fossem 

convertidas em capital. E também 

que se permitisse um reforço dos 

poderes do conselho de administra-

ção e um controlo apertado sobre o 

uso dos fundos públicos. “Essa opção 

não foi aceite”, disse o ministro. 

Numa segunda proposta, o Gover-

no tentou que Neeleman abdicasse 

dos direitos de saída e do direito de 

converter obrigações em capital, “o 

que também foi recusado”.  

Por isso, o tema “evoluiu para uma 

proposta com condições mínimas” de 

Futuro da TAP 
ainda não está 
completamente 
fechado 

TAP foi ontem debatida em 
Conselho de Ministros
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Fórmula 1 
Mundial vai 
arrancar 
com 
Portimão  
à espreita  
Desporto, 41/42

O Inimigo Público 
Pedro Nuno 
Santos recusa 
mais comboios 
para a Linha 
de Sintra, mas 
admite ligação 
Lisboa-Cacém 
feita pela TAP 
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Estado nacionaliza EFACEC sem 
saber quanto é que vai pagar
Nacionalização de 72,7% das acções de Isabel dos Santos teve o acordo dos outros dois accionistas 
privados e prevê a sua reprivatização. Marcelo já promulgou o diploma de nacionalização Destaque, 2 a 4

Governo diz que o acordo 
para a TAP “foi atingido, 
mas que ainda não está 
concretizado” p2 a 4

Governo deu ordem à 
Autoridade Tributária e 
Aduaneira para corrigir 
situações p24

Há mais de uma década que 
não havia um mês de Junho 
com tantos incêndios 
na oresta tropical p26

Estado fica com 
72,5% da TAP 
para salvar 100 
mil empregos

Fisco fez penhor 
dos reembolsos 
na pandemia, 
depois corrigiu

Fogos na 
Amazónia 
fazem antever  
ano destrutivo

ISNN-0872-1548

Ao reencontro da geração 
perdida do rock português

Covid-19 Duarte Cordeiro 
salienta que “a gestão dos 
transportes rodoviários é da 
área metropolitana” p10/11

Vai demorar muito até que a 
população tenha imunidade, 
diz António Silva Graça 
em entrevista p16/17

Restringir viagens não pára 
a transmissão da covid-19, 
diz Centro de Prevenção 
e Controlo de Doenças p18

Lisboa:“O grosso 
do problema 
não está nos 
bairros pobres” 

“Teletrabalho 
não é situação 
saudável, se for 
prolongado”

Centro Europeu 
diz que viagens 
não devem ser 
restringidas  

ELSA PIRES

D
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O Ministério da Educação (ME) vai 

anunciar hoje as medidas para a orga-

nização do próximo ano lectivo. O 

Conselho de Ministros aprovou ontem 

uma resolução que inclui alterações 

à gestão do currículo e um reforço 

dos instrumentos para a recuperação 

das aprendizagens. 

No comunicado só se fala muito 

genericamente do que poderão ser 

estas medidas “excepcionais e tem-

porárias para a organização” do pró-

ximo ano lectivo. O Governo apenas 

elenca que foram tomadas medidas 

relativas não só à gestão do currículo 

e ao “reforço das condições condu-

centes à recuperação das aprendiza-

gens”, mas também relativas aos 

regimes do processo de ensino e 

aprendizagem e aos deveres dos alu-

nos. São ainda “identi cadas medidas 

excepcionais de promoção e acom-

panhamento das aprendizagens”, 

anuncia o Executivo. 

Na terça-feira, no Parlamento, o 

ministro da Educação anunciou que 

o programa de tutorias de alunos com 

historial de retenções será triplicado, 

passando também a abranger os alu-

nos do ensino secundário. Estão 

actualmente abrangidos cerca de 20 

mil alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensi-

Medidas para o 
próximo ano lectivo 
anunciadas hoje

no básico com dois ou mais chumbos. 

No próximo ano, este limiar desce 

para uma retenção, abrangendo os 

estudantes que caram retidos neste 

ano lectivo. 

Depois de quatro meses de aulas à 

distância — a excepção foram os alu-

nos do 11.º e 12.º anos — “torna-se 

necessário estabelecer medidas de 

organização e funcionamento dos 

estabelecimentos de educação”. As 

“novidades” vão abranger o pré-es-

colar, o ensino básico e secundário, 

mas também o ensino pro ssional. 

A intenção é garantir “a retoma das 

actividades educativas e formativas, 

lectivas e não-lectivas, em condições 

de segurança”. 

Matrículas geram queixas 
Entre o nal do ano lectivo e o início 

dos exames é agora tempo de matrí-

culas e ontem as queixas e reclama-

ções de encarregados de educação  

nas redes sociais ou nas plataformas 

digitais como o Portal da Queixa acu-

mulavam-se. As reclamações pren-

dem-se com a incapacidade de aceder 

ao Portal das Matrículas ou em com-

pletarem o processo de inscrição dos 

alunos nas respectivas escolas, por-

que a página vai abaixo antes de este 

estar concluído.  

O ME justifica os problemas com 

“um a uxo extraordinário de acessos 

a partir de 29 de Junho” e lembra que 

a revalidação de matrículas, para os 

alunos do 2.º ao 12.º ano, termina 

apenas a 12 de Julho. O aviso foi colo-

cado no topo do site para que não 

restem dúvidas: o prazo que termi-

nou na quarta-feira, 1 de Julho (depois 

de um prolongamento de 24 horas), 

foi apenas para a matrícula das crian-

ças no pré-escolar e no 1.º ano. Todos 

os alunos que vão para qualquer 

outro nível, do 2.º ao 12.º ano, podem 

realizar a renovação de matrícula 

entre 26 de Junho e 12 de Julho. 

Esta eventual confusão pode ter 

contribuído para que na quarta-feira 

“o pico de transacções por segundo” 

tenha chegado às “90 mil”, segundo 

esclarece o ME. Na informação envia-

da ao PÚBLICO, o ME refere que o 

facto de as revalidações de matrícu-

las ainda poderem ser feitas nos pró-

ximos dez dias permite “acessos 

mais espaçados”, com a expectável 

consequente diminuição da sobre-

carga do portal.

patricia.carvalho@publico.
ptsamuel.silva@publico.pt 

Educação
Patrícia Carvalho 
e Samuel Silva
Governo aprova resolução 
que inclui alterações  
à gestão do currículo.  
São medidas “excepcionais 
e temporárias”

Prazo para matrículas termina  
a 12 de Julho Página 65
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“Não consigo dizer que o grosso do 
problema está” nos bairros pobres
Duarte Cordeiro Faz o balanço da covid-19 em Lisboa e Vale 
do Tejo e pede “humildade” na exigência com que se olha para 
os indicadores, pois, sustenta, as variáveis essenciais não estão 
postas em causa, nem se pode dizer que não há “sucesso”

O coordenador da região de Lisboa 

e Vale do Tejo (LVT) para a gestão 

da covid-19, Duarte Cordeiro, 

considera que as críticas 

manifestadas por Fernando 

Medina sobre o combate à 

pandemia na região “são 

comentários absolutamente 

legítimos”. Abordando as 

di culdades concretas da Grande 

Lisboa, alerta: “Não é expectável 

que consigamos resolver todos os 

problemas estruturais que 

tínhamos antes da covid, para 

responder à covid.” O também 

secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares garante que o 

problema dos bairros com 

condições precárias tem solução 

prevista pelo Governo para 2024. 

Já quanto ao problema dos 

transportes rodoviários privados, 

lembra que o Governo garantiu a 

solução no Orçamento 

Suplementar, mas não deixa de 

salientar que “a gestão dos 

transportes rodoviários é da AML” 

(liderada por Fernando Medina). 

Fernando Medina tem razão 
quando diz que com maus 
chefes e sem exército não se 
ganha esta guerra? 
Fernando Medina é presidente da 

Área Metropolitana de Lisboa 

(AML) e da Câmara de Lisboa, 

quando faz uma intervenção, fá-la 

tendo em conta essa 

representatividade. O Governo — 

em particular eu, que faço a ligação 

entre as autarquias e o executivo 

neste campo — tem mais é de ter em 

conta aquilo que é a opinião que os 

autarcas têm. Mais do que estar 

aqui, nesta fase, a procurar 

responsabilidades, o que importa 

mesmo é encontrarmos caminhos e 

soluções. Um dos aspectos que nos 

zeram repensar a resposta foi a 

estrutura que tínhamos, do ponto 

de vista de saúde pública, no 

território da região de LVT e a 

forma como estava a ser 

organizada. Temos de procurar 

reforçar as respostas que existem 

na região, perceber as soluções 

mais e cazes. Temo-lo feito 

persistente e permanentemente. 

A crítica era para si? Para quem 
era? 
Isso tem de lhe perguntar a ele. Não 

me compete a mim interpretar as 

palavras de Fernando Medina. A 

mim compete-me ouvir aquilo que 

o presidente da AML tem para 

dizer, e ele disse várias coisas, não 

disse apenas essa. E procurar 

perceber de que forma é que 

conseguimos trabalhar melhor, em 

conjunto. É esse o meu papel. Já 

tínhamos tido oportunidade de o 

ouvir nas várias reuniões. Os 

comentários do presidente da 

Câmara de Lisboa são 

absolutamente legítimos e todos 

nós devemos dizer aquilo que 

verdadeiramente achamos. 

O senhor tem responsabilidades 
de coordenação, também 
falhou? 
Quando entrei para estas funções, o 

temos tido sucesso no combate à 

pandemia. Tenho plena noção da 

pressão que hoje temos, muito 

fruto do que é a pressão 

internacional de muitos países 

estarem a olhar essencialmente 

para as métricas dos novos casos. 

Ignorando tudo o que aconteceu, a 

história deste processo e a 

capacidade que cada país teve para 

lutar contra a pandemia. 

Mas reconhece que houve falhas 
da saúde pública em Lisboa? O 
que é que falhou? Foi só falta de 
médicos desta especialidade? 
Deixe-me dizer o seguinte, que é 

muito importante: o Governo 

sempre procurou ir ao encontro 

daquilo que num determinado 

momento o conjunto de 

epidemiologistas e a saúde pública 

identi caram como crítico. 

Tivemos nove reuniões no 

Infarmed. O Governo procurou 

sempre partilhar toda a informação 

que tinha num dado momento com 

todos os decisores. Fomos 

evoluindo na resposta que fomos 

dando, mas sempre de forma 

conjunta, partilhada. Os 

epidemiologistas não conseguem 

responder de forma taxativa à 

questão que colocou. 

Porquê? 
Há várias dúvidas. Se a epidemia 

começou mais tarde neste 

território, porque o Norte estava 

com muitos mais casos num 

período mais crítico. Se signi cou 

que con nou melhor. Há várias 

possíveis explicações para o facto 

de a LVT ter hoje uma persistência 

relativamente ao resto do país. É 

importante que se perceba que nós 

rapidamente evoluímos. De 

repente, passámos a ter outro nível 

de exigência relativamente ao que 

eram as variáveis iniciais. Por mais 

que sejam taxas de crescimento 

muito baixas, merece-nos 

Não me compete  
interpretar as 
palavras de 
Fernando Medina. 
Os comentários do 
presidente da 
Câmara de Lisboa 
são absolutamente 
legítimos e todos 
nós devemos dizer 
aquilo que 
verdadeiramente 
achamos 

Entrevista
São José Almeida 
e Cristiana Faria Moreira

primeiro objectivo que me foi 

atribuído foi pensar de que forma 

poderíamos pôr as várias estruturas 

do Estado a trabalhar umas com as 

outras para prevenir um conjunto 

de riscos. Nunca parámos. E 

percebemos que temos um 

problema persistente num 

conjunto de concelhos da AML. É 

importante que se perceba todo o 

trabalho que foi feito. A tarefa que 

foi me determinada era coordenar 

os vários serviços do Estado e da 

região para garantir mais e cácia. 

Em segundo lugar, também muito 

importante, era aproximar os 

autarcas das decisões. Neste 

território há 58 autarcas. 

Sentir-me-ei sempre responsável 

pelo que venha a correr bem ou mal 

neste território. Tenho plena noção 

de todo o trabalho que temos vindo 

a fazer, mas nunca vou fugir às 

responsabilidades. 

Como vê a actuação da ministra 
da Saúde? 
A senhora ministra da Saúde tem 

tido uma actuação, na minha 

opinião, muitíssimo positiva, 

muitíssimo boa. É superdedicada. 

Tem uma resistência 

extraordinária ao que temos 

vivido, é um período longuíssimo 

de tempo do ponto de vista de 

resposta. Às vezes esquecemo-nos 

das prioridades que tínhamos 

identi cado quando começámos a 

lutar contra esta pandemia. 

Sempre foi nossa prioridade 

garantir que não teríamos taxas de 

crescimento galopantes de 

contágio, que protegeríamos os 

mais frágeis, os pro ssionais de 

saúde, que garantiríamos que o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

não entrava em rotura, que 

teríamos taxas de mortalidade 

baixas. Olhando para estas 

variáveis, que sempre foram as 

mais importantes, olhando para o 

território de LVT, na situação em 

que nos encontramos, muito 

honestamente, não consigo 

perceber qual destas variáveis está 

posta em causa e em que é que não 
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preocupação que todos os dias, no 

nosso território, tenhamos 200, 

300 casos. Isso implica que 

tenhamos uma capacidade de 

monitorização permanente da 

capacidade de resposta do SNS. O 

contexto mudou. Olhamos para o 

que está a acontecer em Lisboa 

como se fosse óbvio que o 

fenómeno já devia ter sido 

eliminado. Começámos esta crise 

com um bocadinho mais de 

humildade. 

Mas o que falhou? 
Não tenho certezas. Há-de ter 

falhado muita coisa. Se as medidas 

adoptadas a nível nacional tivessem 

resultado em Lisboa, já não 

tínhamos casos. Alguma coisa, do 

ponto de vista da particularidade 

deste território, é diferente, e 

merece que olhemos com maior 

profundidade e procuremos 

respostas. A forma como, neste 

momento, estamos a envolver os 

autarcas com a saúde pública é algo 

que não foi feito em mais lado 

nenhum. 

Era sabido que os transportes 
rodoviários privados em Lisboa 
cobrem as áreas mais críticas. As 
empresas entraram em layoff e 
só agora houve um acordo para 
laborarem a 90%. Porquê? 
A gestão dos transportes 

rodoviários é da AML e o Governo 

percebeu... 

Está a dizer-me para perguntar a 
Fernando Medina? 
Não, não estou. Estou a constatar 

um facto. A gestão dos transportes 

rodoviários é da AML e o Governo — 

constatando o facto de que estava a 

haver esse problema de as 

empresas não estarem a cumprir as 

suas obrigações relativamente à 

oferta de transporte público — 

procurou garantir o 

restabelecimento da oferta. 

Inscreveu em sede de Orçamento 

Suplementar a verba necessária 

para na AML, mas não só, ser 

reforçada a oferta. Há uma coisa 

que eu queria transmitir: nós temos 

de saber combater esta doença com 

a realidade que temos. Isso não 

desculpa que não tenhamos sempre 

de encontrar soluções para resolver 

os problemas, mas não é expectável 

que consigamos resolver todos os 

problemas estruturais que 

tínhamos antes da covid para 

responder à covid. 

O financiamento do programa 
Bairros Saudáveis não é baixo? 
O programa Bairros Saudáveis 

cumpre uma função e vai ser 

supere ciente. O objectivo é 

envolver a comunidade em 

projectos na área da saúde pública, 

entre outros. 

Mas isso não resolve a questão 
estrutural da densidade 
populacional e das condições de 
habitabilidade na periferia de 
Lisboa. Não será necessário 
fazer uma aposta em construção 
de novos bairros? 
O Governo tem, quer ao nível do 

Programa do Governo, quer ao nível 

do Programa de Estabilização 

Económica e Social, um conjunto 

de programas estruturais. Sempre 

dissemos que até Abril de 2024 

[queremos] eliminar a habitação 

que não era digna como objectivo 

de país. 

Não estamos a falar só de bairros 
ilegais. 
Estamos a falar de todas as situações 

de habitabilidade indignas. O 

Governo tem esse objectivo, tem 

programas estruturais de fundo 

para resolver o problema. 

Inscrevemos uma verba no OE 

deste ano que tinha como objectivo 

começar a lançar os projectos 

associados a essa problemática 

concreta dos bairros. O Ministério 

das Infra-Estruturas e da Habitação 

tem respostas nesse sentido e o 

Governo quer implementá-las. São 

coisas altamente complexas e que 

demoram muito tempo a ser 

implementadas. Não podemos 

perder o foco. O foco aqui é 

combater a doença e procurar as 

melhores soluções em cada 

território para conseguir combater 

a doença. As pessoas que estão 

doentes neste território não são só 

essas pessoas com essas 

características que vivem em 

determinados bairros. Estamos a 

falar de um território de um milhão 

de pessoas onde existe maior 

incidência de casos. E há várias 

situações diferentes. Há uma 

tendência para simpli car o 

problema, para encontrar a solução 

milagrosa que nos responda ao 

problema. Isto não é tão simples, 

tão fácil. Nós temos de encontrar 

vários tipos de resposta que 

permitam ser e cazes para a 

situação das famílias. 

Há neste momento a ideia de 
que, na AML, a pandemia está 
atacar os mais pobres e os que 
têm piores condições de vida. O 
que está a dizer contraria essa 
ideia. 
Não simpli co o problema a essa 

ideia. Existem cadeias activas de 

transmissão em alguns concelhos. 

Vou dar-lhe um exemplo dos 

últimos dias. Tivemos 

essencialmente casos em lares, 

como em São Domingos de Rana, 

em Queluz, uma corporação de 

bombeiros em Queluz, a explicação 

dos últimos dias não é essa. Temos 

de tentar olhar em espectro de 

forma a conseguirmos encontrar 

respostas que vão cobrindo várias 

situações. Todos os casos que são 

sinalizados como casos de problema 

social, e só há alguns, têm uma 

resposta diferenciada. Agora não lhe 

posso dizer que são todos os casos. 

Todos os médicos de saúde pública 

dizem que há uma relação evidente 

entre questões relacionadas com a 

vulnerabilidade social e a doença. 

Por isso é que criámos este 

programa dos Bairros Saudáveis, 

por isso é que criámos estas equipas 

mistas com respostas sociais activas. 

Se não reconhecêssemos que há 

uma relação, não estávamos a 

construir essas soluções. Mas 

também não lhe consigo dizer que o 

grosso do problema está ali. 

O primeiro-ministro devia ter 
apelado como apelou aos 
portugueses para irem às 
compras e às praias? Não houve 
da parte do Governo uma 
cedência à pressão da 
economia? 
Para evitar uma crise económica e 

social, foi preciso compatibilizar o 

combate à doença com a abertura, 

sempre monitorizando as variáveis 

críticas. No resto do país 

veri cou-se uma redução 

generalizada de casos. Em LVT 

veri cámos uma taxa de 

crescimento exponencial? 

Veri cámos uma ruptura do SNS? 

Então onde é que está o erro do 

descon namento? Qual é o 

problema da compatibilização da 

abertura? Não consigo entender. 

Temos de perceber que o 

con namento causa impactos 

sociais gravíssimos. [Deveríamos 

conseguir] Descon nar mantendo 

as variáveis críticas controladas. 

Nós temos mesmo de conseguir 

essa compatibilização. Vejo os 

apelos do primeiro-ministro e do 

Presidente da República na óptica 

dessa procura de compatibilização. 

Fomos gradualistas na forma como 

fomos descon nando, sempre 

veri cando se tínhamos condições 

para tomar novas decisões. E se a 

pergunta é se fomos imprudentes, 

não acho que tenhamos sido. 

As pessoas doentes 
não são só as que 
vivem em 
determinados 
bairros. Há uma 
tendência para 
simpli car o 
problema, para 
encontrar a 
solução milagrosa 
que nos responda 
ao problema. Isto 
não é tão simples 
 
Em LVT, 
veri cámos uma 
taxa de 
crescimento 
exponencial? Uma 
ruptura do SNS? 
Então onde está o 
erro do 
descon namento?  
Não consigo 
entender

Leia a entrevista na íntegra em  
www.publico.pt 

sao.jose.almeida@publico.pt 
cristiana.moreira@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO
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Estado nacionaliza EFACEC sem 
saber quanto é que vai pagar
Nacionalização de 72,7% das acções de Isabel dos Santos teve o acordo dos outros dois accionistas 
privados e prevê a sua reprivatização. Marcelo já promulgou o diploma de nacionalização Destaque, 2 a 4

Governo diz que o acordo 
para a TAP “foi atingido, 
mas que ainda não está 
concretizado” p2 a 4

Governo deu ordem à 
Autoridade Tributária e 
Aduaneira para corrigir 
situações p24

Há mais de uma década que 
não havia um mês de Junho 
com tantos incêndios 
na oresta tropical p26

Estado fica com 
72,5% da TAP 
para salvar 100 
mil empregos

Fisco fez penhor 
dos reembolsos 
na pandemia, 
depois corrigiu

Fogos na 
Amazónia 
fazem antever  
ano destrutivo

ISNN-0872-1548

Ao reencontro da geração 
perdida do rock português

Covid-19 Duarte Cordeiro 
salienta que “a gestão dos 
transportes rodoviários é da 
área metropolitana” p10/11

Vai demorar muito até que a 
população tenha imunidade, 
diz António Silva Graça 
em entrevista p16/17

Restringir viagens não pára 
a transmissão da covid-19, 
diz Centro de Prevenção 
e Controlo de Doenças p18

Lisboa:“O grosso 
do problema 
não está nos 
bairros pobres” 

“Teletrabalho 
não é situação 
saudável, se for 
prolongado”

Centro Europeu 
diz que viagens 
não devem ser 
restringidas  

ELSA PIRES

D

n.  11.027 1,70€  Sexta feira, 3 de Julho de 20

Página 68



A69

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87357730 03-07-2020

ENRIC VIVES-RUBIO

Fisco fez penhor de reembolsos 
na pandemia, depois corrigiu

A AT tem desde 2019 um serviço de defesa dos contribuintes

Com a suspensão dos processos de 

execução scal durante a pandemia, 

a Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT) parou de penhorar dívidas s-

cais entre 9 Março e 30 de Junho, 

mas não deixou de constituir penho-

res a contribuintes devedores a 

quem o próprio sco tem de pagar 

reembolsos de impostos (por exem-

plo, de IVA, IRS ou IRC). 

O problema acabou por ser deba-

tido internamente e, entretanto, o 

Governo deu ordem para a institui-

ção liderada por Helena Borges cor-

rigir essas situações. 

Quando o executivo suspendeu 

(parando o relógio) todos os proces-

sos de execução em curso ou que 

viessem a ser instaurados, o sco fez 

uma interpretação lata do que podia 

ou não fazer, entendendo, como 

alguns tribunais, que “o ‘penhor’ não 

constitui um acto coercivo, contra-

riamente à ‘penhora’, que tem essa 

natureza coerciva”, explica a AT. 

Quando o sco está a constituir o 

penhor, não está a executar a penho-

ra, mas antes a assegurar-se de que 

tem uma garantia real para satisfazer 

o crédito do contribuinte devedor e 

executar a dívida; só que constituir 

o penhor sobre um reembolso de 

um imposto no momento em que o 

processo de execução está suspenso 

tem um efeito desfavorável ao con-

tribuinte, porque o valor não lhe é 

colocado à disposição, pois o sco 

está a afectar a quantia do reembol-

so ao pagamento futuro da dívida 

em execução. 

Ainda que se possa considerar 

que formalmente a AT não estivesse 

a concretizar um acto coercivo, 

estava, na prática, ao constituir o 

penhor, a obter o mesmo resultado, 

porque o valor que deveria ser 

entregue ao contribuinte (com o 

reembolso) era retido e não lhe era 

restituído. 

Foi por essa razão que, no m de 

Maio, já depois de uma troca de cor-

respondência inicial com a AT, o 

provedor de Justiça adjunto, Joa-

quim Pedro Cardoso da Costa, escre-

veu ao secretário de Estado dos 

o impacto dessa alteração, porque, 

entretanto, acabou o prazo de sus-

pensão dos processos de execução 

e, agora, o sco já poderá voltar a 

cativar um reembolso à ordem de 

um processo. 

A Direcção de Serviços de Apoio e 

Defesa dos Contribuintes, uma estru-

tura recém-criada, “promoveu um 

debate interno” sobre a melhor for-

ma de aplicar o diploma do Governo 

e concluiu que, além de suspender 

os actos coercivos, o sco deveria 

também abster-se de fazer outros 

actos “eventualmente desfavoráveis” 

nos processos de execução, mesmo 

que eles não sejam formalmente 

quali cados como coercivos. 

A partir daí, há uma proposta da 

AT que o secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais decide seguir, para 

que não sejam “sequer constituídos 

penhores” e para que os penhores 

já constituídos sejam “restituídos 

o ciosamente, ou seja, sem neces-

sidade de pedido do contribuinte”. 

Houve ainda um outro problema 

que teve de ser resolvido, antes des-

ta decisão de parar os penhores. A 

autoridade tributária con rma que 

“foram identi cadas algumas situa-

ções” em que a AT “procedeu à 

constituição de penhores para 

garantia futura do pagamento, mas 

em que — por lapso — ao invés da 

expressão ‘penhor’ era mencionada 

a ‘compensação de crédito’ na 

comunicação remetida ao contri-

buinte, fruto da necessidade de 

adaptação dos sistemas informáti-

cos”. Depois, a AT enviou uma 

segunda noti cação “a informar 

correctamente quanto à constitui-

ção do penhor.” 

No entanto, a AT garante que não 

procedeu “por sua iniciativa” às 

compensações de créditos nem a 

penhoras. As instruções internas, 

diz, foram as de que só deveriam ser 

feitas compensações de créditos — 

como acontece nos reembolsos — 

quando um contribuinte pede 

expressamente, posição que a pro-

vedora de Justiça considerou defen-

sável porque, nestes casos, a vonta-

de de resolver a dívida dependente 

da vontade do contribuinte. 

Administração scal deixou de penhorar, mas chegou a constituir penhores para garantir pagamento  
de dívidas. Governo deu ordem para corrigir. Entretanto, acabou o prazo que suspendeu as execuções

Impostos 
Pedro Crisóstomo

O sco enviou 
noti cações em 
que, em vez de 
constituição de 
penhor, se referia à 
“compensação de 
crédito”, e teve de 
enviar novas 
noti cações

pedro.crisostomo@publico.pt

Assuntos Fiscais, António Mendon-

ça Mendes, agora número dois do 

ministro João Leão, a lembrar que a 

AT deveria ler o diploma no seu 

“sentido mais óbvio” — estar vedado 

até 30 de Junho “toda e qualquer 

actuação que impeça ou adie a dis-

ponibilização, aos executados, de 

quaisquer reembolsos”. 

Já antes, num ofício enviado no 

início de Maio à directora-geral da 

AT, a provedora de Justiça lembrava 

que, da mesma forma que o sco 

não poderia descontar o valor das 

dívidas em execução scal nos valo-

res dos reembolsos, também não 

poderia fazer “cativações, retenções 

ou constituição de penhores sobre 

esses mesmos reembolsos”. Ou seja, 

não poderia impedir “a disponibili-

zação imediata” dos reembolsos 

durante aquelas semanas. 

Ao mesmo tempo em que a prove-

dora de Justiça interpelava a AT e o 

Governo, o sco foi olhando para 

esta questão e acabou por adoptar 

uma “interpretação mais garantísti-

ca” do que a que estava a fazer, diz 

a AT, através do gabinete de impren-

sa do Ministério das Finanças. 

Novas noti cações 
Questionada sobre a resolução des-

tas situações, a AT adiantou ao 

PÚBLICO na semana passada, atra-

vés do gabinete de imprensa do 

Ministério das Finanças, que, depois 

de um debate interno, os serviços 

acabaram por receber orientação 

para não constituírem penhores e 

restituírem os penhores já constituí-

dos. Mas não se sabe se os contri-

buintes afectados chegaram a sentir 
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Estado nacionaliza EFACEC sem 
saber quanto é que vai pagar
Nacionalização de 72,7% das acções de Isabel dos Santos teve o acordo dos outros dois accionistas 
privados e prevê a sua reprivatização. Marcelo já promulgou o diploma de nacionalização Destaque, 2 a 4

Governo diz que o acordo 
para a TAP “foi atingido, 
mas que ainda não está 
concretizado” p2 a 4

Governo deu ordem à 
Autoridade Tributária e 
Aduaneira para corrigir 
situações p24

Há mais de uma década que 
não havia um mês de Junho 
com tantos incêndios 
na oresta tropical p26

Estado fica com 
72,5% da TAP 
para salvar 100 
mil empregos

Fisco fez penhor 
dos reembolsos 
na pandemia, 
depois corrigiu

Fogos na 
Amazónia 
fazem antever  
ano destrutivo

ISNN-0872-1548

Ao reencontro da geração 
perdida do rock português

Covid-19 Duarte Cordeiro 
salienta que “a gestão dos 
transportes rodoviários é da 
área metropolitana” p10/11

Vai demorar muito até que a 
população tenha imunidade, 
diz António Silva Graça 
em entrevista p16/17

Restringir viagens não pára 
a transmissão da covid-19, 
diz Centro de Prevenção 
e Controlo de Doenças p18

Lisboa:“O grosso 
do problema 
não está nos 
bairros pobres” 

“Teletrabalho 
não é situação 
saudável, se for 
prolongado”

Centro Europeu 
diz que viagens 
não devem ser 
restringidas  
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Os planos do Governo para desatar  
o nó górdio do investimento

NUNO FERREIRA SANTOS

Foram precisos três concursos para se adjudicar as obras do Liceu Camões, em Lisboa

Concursos desertos, obras públicas 

paradas. O Governo percebeu que 

para dinamizar o investimento públi-

co em Portugal não basta inscrever 

um número com vários zeros na 

rubrica do Orçamento do Estado para 

esse efeito. Por isso, enviou para o 

Parlamento uma proposta de lei que 

altera um conjunto de regras sobre 

compras ou lançamento de obras por 

entidades da Administração Pública 

(AP), desde o Estado central até ao 

Banco de Portugal, passando pelas 

autarquias e regiões autónomas. 

“O objectivo é tornar a administra-

ção pública mais ágil e exível, não 

descurando o combate à corrupção e 

a promoção da concorrência”, disse 

ao PÚBLICO o secretário de Estado da 

Presidência do Conselho de Ministros, 

André Caldas.  

Uma das principais alterações tem 

como objectivo evitar concursos 

desertos, como aconteceu na legisla-

tura passada, quando, por exemplo, 

só à terceira vez foi possível adjudicar 

as obras de requali cação do Liceu 

Camões em Lisboa, depois de o 

Governo ter aumentado o valor da 

obra, e como aconteceu já esta legis-

latura com a reabilitação de uma 

fábrica na capital para o lançamento 

do Hub Criativo do Beato. 

O executivo pretende resolver este 

impasse permitindo que as entidades 

públicas que lancem concursos públi-

cos (ou concursos limitados por pré-

via quali cação) possam aceitar pro-

postas cujo preço “mais se aproxime 

do preço-base” e que tenha sido ini-

cialmente excluída por ser mais cara. 

Esta possibilidade aplicar-se-á apenas 

a propostas rejeitadas com base no 

critério preço e com três limites. 

O primeiro é que essa possibilidade 

tem de estar prevista “no convite ou 

no programa do procedimento”. Ou 

seja, as regras do jogo têm de ser 

conhecidas desde o início. O segundo 

é que esse novo preço não altere o 

tipo de contrato — ou seja, o novo pre-

ço não pode subir de tal forma que 

altere aquilo a que os juristas chamam 

de “solenidade do contrato”, não 

podendo igualmente ultrapassar 20% 

concursos públicos e concursos limi-

tados por prévia quali cação” dos 

actuais cerca de 30 dias para metade 

e dispensando a fundamentação para 

a apresentação das propostas, presu-

mindo-se que está pré-preenchida.  

 

Combate à corrupção 

Ao mesmo tempo que alivia os pro-

cedimentos que as entidades da AP 

têm de seguir para concretizar o 

investimento, o executivo reforça 

algumas das exigências em matéria 

de combate à corrupção. Uma delas 

relaciona-se com uma nova obriga-

ção para as empresas que querem 

fechar contratos com o Estado. 

“Consagra-se o dever de as entida-

des adjudicantes assegurarem na 

formação e na execução dos contra-

tos públicos, que os operadores eco-

nómicos respeitam as normas apli-

cáveis em vigor em matéria de pre-

venção e combate à corrupção, 

obrigando-se alguns adjudicatários, 

relativamente a determinados con-

tratos, a apresentar um plano de 

prevenção de corrupção e de infrac-

ções conexas, enquanto documento 

de habilitação”, diz a proposta de lei 

no preâmbulo. Fora desta obrigação 

estão as pessoas singulares ou as 

micro, pequenas e médias empresas 

e a entrega deste plano só se aplica a 

contratos de valor superior a 750 mil 

euros, montante a partir do qual é 

obrigatório o aval do Tribunal de 

Contas. 

Além disso, o Governo blindou 

uma das regras sobre os tipos de rela-

ções que os concorrentes a uma con-

sulta prévia ou a um ajuste directo 

podem ter entre si. Se esta regra pas-

sar, não poderão ser convidadas a 

apresentar propostas entidades 

“especialmente relacionadas”, ou 

seja, “entidades que partilhem, ain-

da que apenas parcialmente, repre-

sentantes legais ou sócios, ou as 

sociedades que se encontrem em 

relação de simples participação, de 

participação recíproca, de domínio 

ou de grupo”. A proposta de lei do 

Governo será discutida na generali-

dade a 7 de Julho, terça-feira, no Par-

lamento. 

Na terça-feira o Parlamento debate alterações à contratação pública. Evitar concursos desertos, rentabilizar 
fundos europeus e reforçar o controlo das relações entre entidades concorrentes são propostas do executivo

Contratação pública
Marta Moitinho Oliveira

marta.oliveira@publico.pt

Outra alteração 
visa evitar que 
uma obra pare  
a meio se o 
empreiteiro for  
à falência, como 
sucedeu no  
Conservatório 
Nacional

outra mudança no Código dos Con-

tratos Públicos (CCP) para dar respos-

ta a outro tipo de entraves que sentiu 

no investimento. A intenção aqui é 

evitar que uma obra pare quando o 

empreiteiro vai à falência a meio da 

obra — uma alteração que o executivo 

vê que teria ajudado a resolver a para-

gem no caso do Conservatório Nacio-

nal em Lisboa. Assim, o diploma pre-

vê que a cessão da posição contratual 

“constitui uma circunstância impre-

visível”, justi cando assim trabalhos 

a mais e um custo superior da obra 

que, nesse ponto, não poderá exce-

der 40% do preço contratual.  

No caso destas duas alterações, o 

objectivo do Governo é corrigir regras 

com as quais se confrontou na legis-

latura passada e que mostraram a 

di culdade de executar o investimen-

to previsto. Mas a proposta de lei é 

agora vista como ainda mais necessá-

ria por causa da crise económica.  

 

Rentabilizar fundos  

A proposta de lei cria assim um regi-

me especial para tentar rentabilizar 

ao máximo os fundos comunitários. 

As entidades que quiserem adjudicar 

contratos que tenham por objecto a 

execução de projectos co nanciados 

por fundos europeus vão poder ini-

ciar uma consulta prévia com convite 

a “pelo menos cinco entidades”, 

quando na lei actual o convite era 

dirigido a pelo menos três. 

Além disso, é mudado o montante 

até ao qual é permitido fazer um ajus-

te directo simpli cado, que é o pro-

cesso em que a entidade da AP convi-

da directamente uma entidade à sua 

escolha a fazer uma proposta, num 

processo que neste caso dispensa 

formalidades procedimentais. Até 

agora, apenas nos contratos de aqui-

sição e locação de bens móveis ou de 

aquisição de serviços até cinco mil 

euros era possível um ajuste directo 

simpli cado. Um tecto que duplicava 

nos contratos de empreitadas de 

obras públicas. Na proposta de lei, o 

Governo quer impor um tecto único 

de 15 mil euros.  

Ainda no âmbito da criação desta 

via verde para projectos co nancia-

dos por fundos europeus o Governo 

quer “reduzir o prazo para apresen-

tação de propostas e candidaturas em 

do montante do preço-base. Por m, 

a autorização de despesa enquadre 

este contrato ou, caso não o faça, terá 

de ser revista nesse sentido. 

 

Simplificar  o investimento 

Esta alteração estava enunciada no 

Programa de Estabilização Económi-

ca e Social (PEES), mas os detalhes 

não eram conhecidos. A ideia de sim-

pli car o investimento já era uma 

prioridade da legislatura que sai refor-

çada com a crise pandémica.  

Além disso, o Governo preparou 
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Governo nacionalizou a EFACEC,  
Isabel dos Santos sai

O
 Governo nacionalizou a par-

ticipação de 72,7% detidos 

pela empresária angolana 

Isabel dos Santos na EFA-

CEC, uma solução que per-

mite a posterior reprivatiza-

ção da empresa, numa altura em que 

há perto de uma dezena de investido-

res interessados na sua compra. O 

diploma da nacionalização e de início 

do processo de reprivatização, que 

conta com o apoio dos outros accio-

nistas privados, já foi promulgado 

pelo Presidente da República. 

“A apropriação pública da partici-

pação social detida pela Winterfell 2 

Limited na EFACEC Power Solutions, 

SGPS, SA, por via de nacionalização 

do respectivo controlo accionista, 

com vista à salvaguarda do interesse 

público nacional, nos termos do regi-

me jurídico de apropriação pública, 

aprovado em anexo à Lei n.º 

62-A/2008, de 11 de Novembro”, foi 

promulgada ontem por Marcelo 

Rebelo de Sousa. 

O Presidente justi ca a decisão ten-

do em conta que “o passo dado é cru-

cial e imperioso para impedir o esva-

ziamento irreversível de uma empre-

sa com grande relevância para a 

economia portuguesa, quer externa, 

quer internamente, quer em termos 

de emprego, quer em termos de ino-

vação e produção industrial nacional” 

e que tem “o acordo dos restantes 

accionistas privados”, visando a 

“abertura simultânea de processo de 

reprivatização da posição agora 

objecto de intervenção pública”. 

Na sustentação, o Presidente defen-

de ainda “que não se pode nem deve 

entender este passo como nacionali-

zação duradoura, antes como solução 

indispensável de passagem entre 

soluções duradouras de mercado” e 

que “o passo dado é crucial e impe-

rioso para impedir o esvaziamento 

irreversível de uma empresa com 

grande relevância para a economia 

portuguesa”. 

Avaliação independente 
A nacionalização deverá permitir des-

bloquear a difícil situação em que a 

empresa, com mais de 2500 trabalha-

dores, se encontra há cerca de seis 

meses, sem nanciamento bancário, 

alegadamente por falta de clari cação 

accionista, e com um processo de 

venda em curso, que recebeu cerca 

de dez propostas, mas que não podia 

ser nalizado sem que fosse, previa-

mente, encontrada uma solução que 

permitisse a saída da empresária, 

constituída arguida no âmbito de pro-

cessos judiciais em Angola, e do Luan-

da Leaks. No âmbito desses proces-

sos, os negócios de Isabel dos Santos 

em Portugal foram arrestados, crian-

do uma situação complexa. 

A agravar ainda mais a situação, a 

participação de Isabel dos Santos na 

empresa com sede na Maia poderá 

envolver, indirectamente, a ENDE, 

empresa pública angolana, porque a 

compra foi feita através da Winterfell 

Rosa Soares

NELSON GARRIDO

Arresto de bens de Isabel dos Santos prejudicou EFACEC

turação da empresa, nessa data. 

O ministro da Economia garantia, 

recentemente, que a EFACEC não 

tinha uma dívida muito signi cativa, 

que ascendia, em Maio, a 80 milhões 

de euros, a que se juntava um emprés-

timo obrigacionista de 58 milhões de 

euros, e mais alguma dívida aos for-

necedores. Pedro Siza Vieira referiu 

ainda que o maior problema estava 

no endividamento da accionista jun-

to de vários bancos. 

Há meses que vários bancos credo-

res da EFACEC e da empresária nego-

ciavam uma solução, que previa a 

transformação de dívidas em capital, 

e posterior venda no curto prazo, 

mas, por razões que não são públicas, 

o processo não chegou a bom porto, 

e que acabou por precipitar a nacio-

nalização.  

Accionistas satisfeitos 
Os outros dois accionistas da EFACEC, 

o Grupo José de Mello e a Têxtil 

Manuel Gonçalves, que controlavam 

a empresa antes da entrada da empre-

sária, em 2015, “manifestam a sua 

satisfação por ter sido encontrada 

uma solução que permite desblo-

quear a situação de impasse em que 

a empresa se encontrava”, referem 

em comunicado. 

“Face à importância e relevância 

da EFACEC no panorama industrial 

em Portugal, face à elevada quali ca-

ção dos seus colaboradores e face à 

necessidade de proteger os interesses 

de clientes e fornecedores era urgen-

te encontrar uma via para a empresa 

prosseguir a sua actividade e materia-

lizar o seu potencial de desenvolvi-

mento”, adiantam, acrescentando 

que “mantêm o seu compromisso de 

contribuir para um futuro sustentável 

da EFACEC. 

Entretanto, o PCP, que, juntamen-

te com o Bloco de Esquerda, pediu a 

nacionalização, diz agora que vai 

pedir a reapreciação parlamentar do 

decreto-lei que nacionaliza a EFACEC, 

para impedir a sua reprivatização.

Diploma já foi promulgado. 
Decisão de nacionalização 
teve acordo dos outros dois 
accionistas privados e 
prevê reprivatização

rosa.soares@publico.pt

2 Limited (sediada em Malta), que é 

controlada a 100% pela empresa Win-

terfell Industries Limited (também 

sediada em Malta). Esta última empre-

sa é controlada maioritariamente por 

Isabel dos Santos, através de uma 

empresa localizada na Zona Franca 

da Madeira, a Niara Holding SGPS, 

mas também contava com uma par-

ticipação minoritária da empresa 

pública. Em 2018, o ministro da Ener-

gia e Águas angolano, João Baptista 

Borges, disse que o Governo de Luan-

da pretendia retirar a ENDE da parce-

ria que mantinha com a portuguesa 

EFACEC, mas não há informação o

cial sobre essa saída. 

Questionado sobre o valor da com-

pra/nacionalização, Siza Veira disse, 

ontem, que ainda não sabia, porque 

estava a ser feita uma avaliação inde-

pendente e só no nal se determina-

ria esse montante. “Nos termos da lei, 

não é o Governo que procede à ava-

liação, tem que nomear avaliadores 

independentes para procederem à 

avaliação deste valor social”, explicou 

o ministro. 

Sobre uma eventual indemnização 

que seja devida por Isabel dos Santos 

às autoridades angolanas, o ministro 

apenas adiantou que ainda não está 

determinado “quem é o titular dessa 

obrigação”. “Uma vez que ele [o valor 

a pagar] seja determinado”, acrescen-

tou o governante, o executivo “paga-

rá a quem demonstrar ter direito 

sobre essa avaliação”. “ 

“Como neste caso existem interes-

ses de terceiros que nanciaram a 

compra de acções e que têm o penhor 

das acções”, disse ainda Siza Vieira, 

recordando que “existe um arresto 

sobre as acções, “tem de haver uma 

discussão para saber quem é que tem 

direito a receber indemnização”. 

Isabel dos Santos assumiu o con-

trolo da EFACEC — presente em mais 

de 60 países, incluindo em Angola 

—, com recurso a nanciamento ban-

cário, em montante que, o cialmen-

te, se desconhece. Vários bancos, 

incluindo a Caixa Geral de Depósi-

tos, também nanciaram a reestru-

Nos termos da lei, 
não é o Governo que 
procede à avaliação, 
tem que nomear 
avaliadores 
independentes para 
procederem à 
avaliação deste 
valor social 
Pedro Siza Vieira 
Ministro da Economia
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PUBLICIDADE

Fórmula 1 
Mundial vai 
arrancar 
com 
Portimão  
à espreita  
Desporto, 41/42

O Inimigo Público 
Pedro Nuno 
Santos recusa 
mais comboios 
para a Linha 
de Sintra, mas 
admite ligação 
Lisboa-Cacém 
feita pela TAP 
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Estado nacionaliza EFACEC sem 
saber quanto é que vai pagar
Nacionalização de 72,7% das acções de Isabel dos Santos teve o acordo dos outros dois accionistas 
privados e prevê a sua reprivatização. Marcelo já promulgou o diploma de nacionalização Destaque, 2 a 4

Governo diz que o acordo 
para a TAP “foi atingido, 
mas que ainda não está 
concretizado” p2 a 4

Governo deu ordem à 
Autoridade Tributária e 
Aduaneira para corrigir 
situações p24

Há mais de uma década que 
não havia um mês de Junho 
com tantos incêndios 
na oresta tropical p26

Estado fica com 
72,5% da TAP 
para salvar 100 
mil empregos

Fisco fez penhor 
dos reembolsos 
na pandemia, 
depois corrigiu

Fogos na 
Amazónia 
fazem antever  
ano destrutivo

ISNN-0872-1548

Ao reencontro da geração 
perdida do rock português

Covid-19 Duarte Cordeiro 
salienta que “a gestão dos 
transportes rodoviários é da 
área metropolitana” p10/11

Vai demorar muito até que a 
população tenha imunidade, 
diz António Silva Graça 
em entrevista p16/17

Restringir viagens não pára 
a transmissão da covid-19, 
diz Centro de Prevenção 
e Controlo de Doenças p18

Lisboa:“O grosso 
do problema 
não está nos 
bairros pobres” 

“Teletrabalho 
não é situação 
saudável, se for 
prolongado”

Centro Europeu 
diz que viagens 
não devem ser 
restringidas  

ELSA PIRES

D

n.  11.027 1,70€  Sexta feira, 3 de Julho de 20

Página 73



A74

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 11,77 x 14,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87357798 03-07-2020
EFEITOS DA PANDEMIA 

Atrasos nos pagamentos 
ESTUDO O Inquérito em 29 países mostra dirigentes 
de empresas portuguesas entre os mais preocupados 

RAQUEL OLIVEIRA 

s empresas portuguesas ante-

 

cipam problemas de liquidez 
com o incumprimento dos 

prazos de pagamento devido à pan-
demia. Portugal encontra-se mes-
mo entre os três países com maior 
preocupação com o impacto do ví-
rus nos negócios, a par de Espanha e 
da Polónia, segundo um estudo da 
Intrum divulgado ontem. 

Setenta e seis por cento das empre-
sas afirmam estar já em recessão ou 
preveem que isso venha a acontecer 
no prazo de um ano. Cerca de 48% 
das empresas admitem que os atra-
sos nos pagamentos vão reduzir a sua 
liquidez, um valor acima da média 
europeia (45%). Para o diretor-geral 
da Intrum Portugal, "garantir um 
fluxo de caixa constante" é funda-
mental neste momento em que mui-
tas empresas estão a trabalhar para 
assegurar "a sua sobrevivência". 

O estudo realizado em 29 países 
conclui que bs setores da hotelaria, 

Falências 

39% 
Das empresas 
europeias que 
participaram 
no inquérito 
da da Intrum 
admitem não 
sobreviver 
arecessão. 

alojamento e lazer Sã() OS mais a fe - 
tados , o que está em linha com 
as conclusões dos inquéritos quin-
zenais levados a cabo desde a decla-
ração da pandemia pelo Banco de 
Portugal e pelo Instituto Nacional de 
Estatística. 

A não contratação de novos fun-
cionários, perda de rendimentos 
e mesmo despedimentos são algu-
mas das medidas que as empresas 
admitem vir a tornar para enfren-
tar as consequências da pandemia. e 
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' DESEMPREGO Governo 
tem responsabilidade""% 
nos resultados? 

Sim 58% 
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VOTO ON-LINE Responda sim ou não na 
página principal do si te do Correio 
da Manhã (WWW.CMJORNAL.PT) 
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TV  IMAGENS DA SEMANA 
POR EDUARDO CINTRA TORRES 

Um programa de 
governo; cómico 

TEXTO ESCRITO COM A ANTIGA GRAFIA 

ARAÚJO PEREIRA ACABOU COMO COMEÇOU: A BAJULAR O PODER 

Tendências 

APARECER 
Fica para a história a de-
claração de Fernando Me-
dina contra Salvador Ma-
lheiro, chamando oportu-
nista e populista ao au-
tarca de Ovar e dizendo 
que só «quer aparecer na 
TV» — quando ele, Medi-
na, tem um programa 
próprio na TVI-PS e a úni-
ca gestão que fez da co-
ronacrisis em Lisboa foi 
a da sua própria imagem 
em sessões pornográfi-
cas de propaganda. 
Há gente sem noção 
e sem vergonha. 

.111M=M1M, 11¥011•11•1•10«. 

I 

   

1J 

           

              

              

              

              

                

                

                

                

                

                

                

                     

                    

ti 

                

                

            

s 

   

                

                     

                     

                     

                     

   

.101106c.: 

                 

íY 

InÉ típico dos entrevistado-
res convidarem figurões 

do poder, para estarem ao «ní-
vel» desse poder. Pelas minhas 
contas, em 18 entrevistas, R. 
Araújo Pereira convidou quinze 
governantes, deputados, um 
autarca e Marcelo. É obra de 
quem trabalha! 

Ei 0 desequilíbrio nas entre-
vistas de A. Pereira: Costa 

e quatro ministros; mais três fi-
guras do PS, duas do BE, uma 
do PCP e uma do PAN. Doze 
em 18! A oposição ficou com 
as migalhas: três em 18. Se 
ele fosse jornalista, o que não 

se diria. 

Portugal é isto e está nis-

 

to: até um programa de 
comédia se ajoelha face ao Es-
tado, fingindo o contrário e 
como se não houvesse socieda-
de civil. E, tendo em conta 
quem convidou, deu ainda mais 
palco, com muita alegria, ao po-
der voraz do PS. 

4  0 modelo retórico das en-
trevistas de R.A. Pereira é 

simples: só interessam as per-
guntas graciosas, o embrulho 
humorístico, tornando as res-
postas irrelevantes. As pergun-
tas não incomodam. As entre-
vistas são tempo de antena pes-
soal e político. 

01 R. Araújo Pereira fechou 
em glória, com Costa a de-

fender Azeredo Lopes, opinan-
do sobre o caso dos assaltantes 
e o do encobrimento de Tancos. 
Não devia tomar partido em ca-
sos na Justiça. Costa lá sabe 
porque defende Azeredo. Azere-
do também. 

6  A esquizofrenia entre lei e 
sociedade dá nisto: a lei 

permite qualquer orientação 
sexual e o aborto; um programa 
francês para crianças na des-
miolada RTP2 heroicizando 
uma lésbica provocou protes-
tos. A sociedade rejeita o que 
a leí defende. 

SAUDAÇOES 
Uma foto de André Ventu-
ra cumprimentando mani-
festantes passou a «sau-
dação nazi» nas redes so-
ciais. Há fotos de «sauda-
ções nazis» de todos os 
políticos em manifs, mas 
«fake news» é coisa só da 
extrema-direita, não é? 
Ventura condenou manifs 
por causa da Covid, mas 
não resistiu a fazer uma. 
Como a CGTP. Ambas pa-
reciam reuniões de empre-
gados. Só faltou passarem 
folhas de presença. 
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Desemprego 

Taxa sobe em 
maio na zona 
euro e na UE 

DESEMPREGO 
A taxa de desemprego 
subiu, em maio, para os 
7,4% na zona euro e na 
6,7% na União Europeia 
(UE), num mês ainda 
marcado pelas medidas 
de confinamento devido 
à pandemia de covid-19. 
Segundo o Eurostat, na 
zona euro, a taxa de 
desemprego avançou 
face à taxa de 7,3% 
registada em abril e à de 
7,5% registada em maio 
de 2019. Na UE, os 6,7% 
de maio comparam-se 
com os 6,6% de abril 
e os 6,3% homólogos. 

METODOLOGIA 
O gabinete estatístico 
europeu não faz, neste 
boletim, as habituais 
comparações por 
Estado-membro e alerta 
que estes dados não 
espelham a realidade, 
uma vez que as 
estimativas são baseadas 
na definição-padrão de 
desemprego da 
Organização Mundial do 
Trabalho, que designa 
como desempregadas as 
pessoas sem trabalho e 
que estavam ativamente 
à procura de emprego 
nas quatro semanas 
anteriores. 

INSCRIÇÕES 
Também esta quinta-feira, 
a ministra do Trabalho, 
Solidariedade e 
Segurança Social disse 
que já se inscreveram 
mais de 80 mil pessoas 
na Segurança Social, 
desde janeiro, por causa 
da pandemia. Ana 
Mendes Godinho revelou 
também que os setores 
da agricultura e 
construção foram os 
principais alvos das 
ações no terreno que 
levaram a novas entradas 
no sistema. Quanto ao 
layoff simplificado, a 
ministra adiantou que 
foram abrangidas pelo 
regime 107 mil empresas, 
tendo sido apoiados 
860 mil trabalhadores. 
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Centros do IEFP 
registam 40 mil 
novos inscritos 
em junho 

TRABALHO  Os centros do 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 
(IEFP) em Portugal conti-
nental terão terminado ju-
nho com 40 745 novos ins-
critos, apontam os indica-
dores diários publicados 
pelo Gabinete de Estudos 
e Planeamento (GEP) do 
Ministério do Trabalho. 
Em junho, o GEP conta 
agora 381 629 desempre-
gados apenas, menos 2875 
que os registados no últi-
mo dia de maio. 
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Polícias exigem prémio 
igual ao dos médicos 
Sinapol diz que 
elementos da PSP 
"estão sempre na linha 
da frente" da pandemia 

REIVINDICAÇÃO  O Sindicato 
Nacional da Polícia (Sina-
pol) exige que o prémio de 
desempenho - metade do 
ordenado base e um dia de 
férias por 80 horas extra -
atribuído aos profissionais 
de saúde no combate à pan-
demia da covid-19 seja ex-

  

tensível aos polícias. "Se o 
Governo entender não o fa-
zer demonstra estar a des-
criminar, de forma negati-
va, os profissionais da PSP, 
que estão sempre na linha 
da frente na defesa da Repú-
blica, dos cidadãos e da de-
mocracia", defende. 

O presidente do Sinapol, 
Armando Ferreira, refere 
que "os polícias estão incré-
dulos com o facto de não te-
rem sido contemplados 
com iguais bónus".• R.B.M. 
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AABRIR 

Que a TAP 
não seja 
um Novo Banco 

POR Manuel Mofinos 
Diretor-adjunto 

O importante agora é colocar rapidamente 
os aviões no ar (cada dia que passa é um dia 
que perde rotas) e evitar que a TAP se 
transforme noutro sorvedouro de dinhei-
ro. Já sabemos que os 1,2 mil milhões não 
chegam. Reestruturar será o busílis da 
questão. 
O reforço de capital é o menos mau dos três 
cenários que estavam em cima da mesa: in-
solvência, nacionalização, reforço de capi-
tal. Mas a solução que permite exibir na la-
pela um privado, que na prática deixa de 
ter qualquer poder de decisão, não retirará 
ao Estado o ónus dos despedimentos, da di-
minuição de rotas, da transformação da 
TAP em algo diferente do que é, num mo-
mento em que ninguém quer ter uma com-
panhia aérea. E ter os sindicatos à perna 
numa altura em que, mais tarde ou mais 
cedo, a contestação nas ruas irá aumentar, 
face à crise económica que se estende à 
nossa frente, não será fácil para nenhum 
governante, muito menos para os que se 
posicionam à Esquerda. 
Se há mais abertura para compreender a na-
cionalização da Efacec, que será temporária 
face ao interesse que a empresa líder na 
área da energia e mobilidade suscita entre 
vários grupos industriais, não haverá argu-
mentos que justifiquem um Novo Banco na 
TAP. É que a tal empresa de bandeira será 
mais pequena mas continuará grande nos 
problemas imediatos que se colocam. 
Certo é que quem viaja não está interessa-
do se a TAP vai ou não ser viável. As suas 
escolhas e opções terão sempre em conta a 
concorrência e essa é forte e agressiva. Está 
interessado, sim, em saber como é que o 
Estado vai garantir que os portugueses não 
serão chamados mais uma vez a pagar os 
prejuízos de uma organização com ou sem 
bandeira portuguesa. Poucos serão os que 
querem ser "sócios" de uma companhia de-
ficitária, que tem apresentado prejuízos e 
que serviu o país de uma forma desigual. 
Os tempos mudam, mas os protagonistas 
continuam sempre os mesmos. Do Novo 
Banco à TAP, com banqueiros e gestores 
muitas vezes a manchar a tal bandeira que 
todos gostaríamos de acenar. 
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Sindicato dos 
juízes defende 
fim do "Tieão" 
Presidente, Manuel Soares, quer aumento de 
magistrados a tratar de processos mais graves 

TRIBUNAIS  O presidente da 
Associação Sindical dos Juí-
zes critica a "fulanização" do 
Tribunal Central de Instru-
ção Criminal (TCIC), conhe-
cido como "Ticão", e propõe 
a integração no Tribunal de 
Instrução Criminal (TIC) de 
Lisboa, para que mais magis-
trados tratem dos processos 
graves e complexos. 

Em entrevista à agência 
Lusa, Manuel Soares defen-
deu a incorporação dos pro-
cessos e dos dois magistrados 
do "Ticão" (Carlos Ale-
xandfre e Ivo Rosa) no TIC. 
"(...) Passava de nove para 11 
juízes, os casos rodavam, 
eram distribuídos, por todos 
os juízes e deixava de haver 
esta anormal e indesejável 
fulanização", continuando a 
haver um tribunal especiali-
zado para tratar dos proces-
sos de crimes mais comple-
xos, como a criminalidade 
económico-financeira. 

Porém, as alterações suge-
ridas por Soares necessitam 
de uma alteração legislativa, 
pelo que tem de haver von-
tade do Governo ou do Parla-
mento para fazer mudanças. 

Sobre a futura estratégia de 
combate à corrupção, nas 
mãos do Ministério da Justi-
ça, o dirigente concordou 
com a hipótese de ser desen-
volvida e aperfeiçoada a figu-

  

ra da delação premiada, que 
já consta da lei, descartando 
por completo o modelo bra-
sileiro. "Se for uma delação 
em que seja atribuída algu-
ma vantagem ao arguido que 
colabore de forma ativa com 
a descoberta da verdade, que 
passe por uma decisão de um 
juiz que possa verificar se 
essa colaboração foi séria, re-
levante e se a redução de 
pena é justa, que no fundo é 
desenvolver o que já temos 
na lei, é um modelo aceitá-
vel", observou. 

Manuel Soares criticou ain-
da o "amadorismo" que exis-
te na gestão dos tribunais e 
considerou proritário fazer-
-se um levantamento exaus-
tivo sobre os processos que 
ficaram pendentes, devido à 
pandemia de covid-19. • 

r 

Manuel Soares 
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BNP Paribas abre mais 
portas de emprego  
a alunos do ISCTE 

Abre-se mais uma porta aos alunos 
do ISCTE-IUL. Uma parceria assi-
nada entre esta instituição pública 
de ensino universitário, de que é 
reitora a antiga ministra da Educa-
ção, Maria de Lurdes Rodrigues, e 
o maior empregador de talento 
qualificado do país, o BNP Paribas, 
liderado por Fabrice Segui, poten-
cia a contratação de alunos que te-

nham completado a nova especia-
lização em Capital Markets and 
Securities Operations na ISCTE 
Business School.  

“Neste momento, trabalham 
connosco 400 antigos alunos do 
ISCTE – o que, sendo já um núme-
ro muito considerável, esperamos 
que aumente, em resultado desta 
parceria”, adiantou ao Jornal Eco-
nómico Hervé Reynaud, diretor de 
Recursos Humanos do BNP Pari-
bas em Portugal. 

O estreitar de relações entre a 

Iscte Business School e o BNP Pa-
ribas tem como resultado mais vi-
sível o acesso privilegiado que os 
alunos passam a ter às vagas de 
emprego do banco. Com efeito, já 
a partir do próximo ano letivo, os 
finalistas dos cursos de licenciatura 
em Gestão, Economia, Finanças e 
Contabilidade que se candidatem 
são automaticamente admitidos 
num processo de recrutamento 
simplificado, que lhes dará acesso a 
uma primeira ronda de entrevistas 
sem necessidade de realizar os ha-

bituais testes de pré-seleção aplica-
dos a todos os candidatos.  

Poderão, assim, estar a dar o pri-
meiro passo de uma carreira, que, 
conforme sublinha Hervé Reynaud, 
“assenta no desenvolvimento indi-
vidual e com acesso a oportunidades 
de mobilidade e evolução dentro da 
organização”. 

A parceria entre as duas institui-
ções agora assinada pressupõe a 
frequência e aproveitamento posi-
tivo em três unidades curriculares: 
Operações em Mercados Financei-

Especialização em Capital Markets and Securities Operations, parceria criada entre a escola e o banco, 
garante acesso privilegiado às vagas de emprego e arranca já no próximo ano letivo.

ALMERINDA ROMEIRA 
aromeira@jornaleconomico.pt

PARCERIA
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ros, Investimentos e Gestão de 
Ativos. O módulo foi desenvolvi-
do pelas duas instituições, em cola-
boração. Será lecionado por Fré-
déric Jouneau, professor da Uni-
versidade Lumière Lyon 2, e por 
Frédéric Maury, responsável por 
um dos departamentos de opera-
ções financeiras do BNP Paribas 
em Portugal.  

A especialização em Capital 
Markets and Securities Opera-
tions, que arranca já no próximo 
ano letivo 2020/2021, é o exemplo 
de cooperação entre uma institui-
ção de ensino superior e uma em-
presa numa área onde existe escas-
sez, tanto ao nível da oferta de for-
mação como de profissionais para 
exercerem no mercado de traba-
lho. “Preparar os alunos para áreas 
técnicas concretas, requeridas para 
o desempenho de diversas funções 
no banco” – é justamente o princi-
pal objetivo da parceria, explica 
Hervé Reynaud ao Jornal Econó-
mico. Ao mesmo tempo propor-
ciona “um contacto próximo, ao 
longo do período letivo, entre os 
alunos e a realidade corporativa – 
sobretudo através de eventos or-
ganizados nas próprias instalações 
do banco, que lhes darão a oportu-
nidade de conhecer, na prática, as 
atividades desempenhada pelas 
equipas operacionais”. Os alunos 
terão várias oportunidades de 
networking e contacto com espe-
cialistas da instituição. 

 Ana Lúcia Martins, vice-dean 
para o ensino e inovação da Iscte 
Business School destaca a especifi-
cidade de Mercados Financeiros - 
“uma área que requer um know-

-how muito particular que não é fá-
cil de encontrar no mercado”. Se-
gundo esta responsável, os conteú-
dos dos planos de estudos de algu-
mas das licenciaturas da Iscte Busi-
ness School, uma das melhores es-
colas de negócios portuguesas, já 
permitiam uma preparação base 
para o setor, mas faltava o comple-
mento, que surgiu através desta li-
gação ao BNP Paribas. Para o ISC-
TE, o ganho é evidente: “Permite 
ser uma universidade portuguesa 
com elevado impacto na formação 
de licenciados para poderem vir a 
trabalhar neste setor”.  

O banco BNP Paribas é a cabeça 
de um grupo financeiro que em-
prega mais de 6.000 pessoas no 
nosso país. Maior empregador de 
talento qualificado, está perma-
nentemente a reforçar os quadros 
de pessoal. ●

Fabrice Segui, presidente executivo do BNP Paribas em Portugal e Maria de Lurdes Rodrigues, Reitora do ISCTE-IUL 
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Abstenção do PSD 
e Bloco viabiliza 
Suplementar 

A versão final do Orçamento Suple-
mentar vai ser aprovada nesta sex-
ta-feira, na votação final global, de-
pois de terem sido colocadas mais 
de 30 propostas de alteração e inú-
meras correções pontuais ao docu-
mento durante a fase de especialida-
de. O PCP anunciou que vai votar 
contra, juntando-se ao CDS-PP, 
Chega e Iniciativa Liberal (IL), que 
ao que o Jornal Económico (JE) 
apurou vão voltar a opor-se à apro-
vação do Orçamento. Esses votos 
não serão, no entanto, suficientes 
para impedir a aprovação do docu-
mento, que terá ‘luz verde’ graças à 
abstenção do PSD e Bloco de Es-
querda (BE). 

Depois de ter viabilizado a passa-
gem do Orçamento Suplementar à 
especialidade, onde conseguiu in-
cluir nove das 52 propostas de alte-
ração que apresentou, o PCP anun-
ciou nesta quinta-feira que vai 
chumbar a redação final, por consi-
derar que acentua a “desigualdade e 
injustiça na repartição do rendi-
mento nacional entre capital e tra-
balho”. Será a primeira vez que o faz 
em cinco anos. “O PCP não aprova 
um Orçamento que consagra o pro-
longamento do corte de salários a 
centenas de milhares de trabalhado-
res (...) ao mesmo tempo que se ca-
nalizam milhões e milhões para o 
grande capital”, afirmou o líder par-
lamentar comunista, João Oliveira. 

Também o CDS-PP vai votar 
contra por considerar que persistem 
“divergências de fundo” entre o par-
tido e “o rumo proposto no Orça-
mento Retificativo”, afirmou ao JE a 
deputada Cecília Meireles. Já o Che-
ga e a IL vão manter o voto contra 
depois de terem visto todas as pro-
postas de alteração que apresenta-
ram serem chumbadas na especiali-
dade. 

O PSD e o BE vão abster-se. O JE 
sabe que os social-democratas só to-
marão uma posição definitiva de-
pois de serem conhecidas as pro-
postas que os partidos querem cha-

mar novamente a votação no plená-
rio e o desfecho dessas votações, 
mas o líder do PSD, Rui Rio, adian-
ta que não há “razões, pela forma 
como decorreu a discussão na espe-
cialidade, para o PSD mudar o sen-
tido de voto de abstenção”. O BE vai 
também abster-se porque “as vota-
ções convergentes de PS e PSD im-
pediram alterações mais substan-
ciais na especialidade do Orçamento 
Suplementar”. 

O sentido de voto do PAN e do 
PEV, tal como das deputadas não 
inscritas Joacine Katar Moreira e 
Cristina Rodrigues, ainda não é co-
nhecido. No entanto, com a absten-
ção do PSD e do BE, o Orçamento 
Suplementar será aprovado, apesar 
dos votos contra do PCP, CDS-PP, 
Chega e IL. 

 
Negociações à 25.ª hora 

A maratona de votações na espe-
cialidade levaram a negociações 
políticas, nas quais o PS desfez al-

gumas ‘coligações negativas’ que se 
adivinhavam como certas. No pri-
meiro dia de votações, foi pedido o 
adiamento dos blocos mais quentes 
para o dia seguinte e na quarta-fei-
ra os trabalhos foram interrompi-
dos em tempo superior ao previsto 
pelo presidente da Comissão de 
Orçamento e Finanças, Filipe Neto 
Brandão, período durante o qual 
foram ‘cozinhadas’ negociações nos 
bastidores. Exemplo disso foi a 
aprovação da proposta do PSD so-
bre os apoios aos sócios-gerentes, 
após uma alteração ao texto inicial.  

Pelo caminho, nesta matéria fica-
ram as propostas do CDS-PP, BE, 
IL, PAN, PEV e PCP. O PSD conse-
guiu fazer passar com a abstenção 
do PS em todos os pontos, e do PCP 
e CDS-PP em alguns pontos, e vo-
tos a favor dos restantes grupos, um 
apoio que varia entre os 635 euros e 
os 1.950 euros para “os gerentes das 
micro e pequenas empresas”, assim 
como “os empresários em nome in-
dividual, bem como aos membros 
dos órgãos estatutários de funda-
ções, associações ou cooperativas 
com funções equivalentes às daque-
les, que estejam, nessa qualidade, 
exclusivamente abrangidos pelos 
regimes de segurança social”.  

O Parlamento deu ainda ‘luz ver-
de’ a um apoio extraordinário, a pa-
gar entre julho e dezembro, a traba-
lhadores sem proteção social e sem 
acesso aos mecanismos de proteção 
criados no contexto da pandemia. A 
medida, que acolheu a abstenção do 
Bloco e do PCP, prevê o pagamento 
de 438,81 euros aos trabalhadores 
em “situação de cessação de ativida-
de como trabalhadores por conta de 
outrem ou como trabalhador inde-
pendente, paragem, redução ou sus-
pensão da atividade laboral ou que-
bra de, pelo menos, 40% dos servi-
ços habitualmente prestados”. 

Outra das ‘coligações negativas’ 
que acabou por ser desfeita com a 
viabilização do PS foi a redução para 
metade dos prazos de garantia para 
acesso ao subsídio de desemprego. 
Inicialmente, a bancada do PS queria 
agregar todas as iniciativas apresen-
tadas pelo PSD, BE, PCP e CDS-PP 

PSD e BE abstêm-se na votação final. “Injustiça na repartição de rendimento” 
leva PCP a mudar voto. Maratona na especialidade deixou todos insatisfeitos.

JOANA ALMEIDA E ÂNIA ATAÍDE* 
jalmeida@jornaleconomico.pt

PARLAMENTO

CFP ARRASA 
TRANSPARÊNCIA DO 
ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 
 
O Conselho das Finanças 
Públicas aponta novamente 
falhas de transparência no 
processo orçamental, 
considerando que a proposta 
em discussão não apresenta 
informação suficiente sobre as 
alterações face ao Orçamento 
do Estado para 2020.  Sustenta 
ainda que o não envio de 
informação sobre as projeções 
macroeconómicas fragiliza a 
“solidez institucional”, assim 
como a “credibilidade” destes 
elementos. 
O CFP socorre-se da Lei de 
Enquadramento Orçamental 
para arrasar a ausência de 
informação, numa “revisão” que 
“é de grande alcance”, sobre o 
impacto orçamental das medidas 
discricionárias, que diz não se 
encontrar “suficientemente 
detalhado quer para as que 
decorrem das medidas adotadas 
para o combate à Covid-19”quer 
para as do Programa de 
Estabilização Económica e 
Social.  

numa só, mas acabou por viabilizar 
apenas o texto dos sociais-democra-
tas. A proposta final estabelece que 
quem ficou desempregado durante o 
estado de emergência ou situação de 
calamidade devido à Covid-19 ne-
cessita de apenas seis meses de des-
contos para ter direito ao subsídio.  

Os partidos à esquerda tiveram 
ainda uma vitória com a proibição 
de apoios públicos a empresas com 
sede em offshores. O BE, PEV e Joa-
cine Katar Moreira tinham apre-
sentado propostas neste sentido – 
tal como o PCP, o único que viu a 
sua proposta rejeitada. O Parla-
mento rejeitou apenas o artigo da 
proposta do BE que previa que fi-
cassem também excluídas destes 
apoios “todas as entidades que de-

tenham participação, direta ou in-
direta, em entidade ou veículo com 
sede ou direção efetiva em países, 
territórios ou regiões com regime 
fiscal claramente mais favorável” 
integradas na lista criada em 2004.  

Foi também aprovada a proposta 
do PCP para reduzir o valor das 
rendas pagas pelos lojistas dos cen-
tros comerciais até ao final do ano, 
com abstenção do PS e do PAN. 
Para aprovar a atribuição extraor-
dinária de bolsas de estudo, para o 
ano letivo de 2020/2021, o PSD 
contou com uma ‘coligação negati-
va’ para contornar o voto contra do 
PS. O mesmo poderia ter aconteci-
do com a redução da mensalidade 
das creches para famílias com que-
bras de rendimentos proposta pelo 
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PCP 
 
 
 
 
✔ Alargamento da suspensão do pa-
gamento por conta de forma automá-
tica a todas as micro, pequenas e 
médias empresas (MPME) 
✔ Reforço da contratação de Traba-
lhadores para o SNS; 
✔ Apoio ao pagamento das rendas 
habitacionais e não habitacionais; 
✘ Taxa especial de 35% sobre as 
transferências para ‘off-shores’; 
✘  Suplemento remuneratório de 20% 
para os trabalhadores do SNS e ser-
viços essenciais.

PAN 
 
 
 
 
✔ Reforço dos profissionais de saúde 
pública na rede de vigilância epide-
miológica nacional; 
✔ Apoio às instituições de Ensino Su-
perior na investigação científica; 
✔ Verbas atribuídas aos centros de 
recolha oficial passam a incluir des-
pesas com bem-estar animal; 
✘ Restrição da “distribuição de bónus 
a gestores de empresas ajudadas 
pelo Estado” ao nível do ‘lay-off’; 
✘ Renegociação das PPP; 
✘ Incentivos ao teletrabalho; 
✘ Criação de uma estratégia nacional 
de combate à corrupção.

INICIATIVA 
LIBERAL 
 
 
 
 
✘ Eliminação da derrama estadual, 
para  “redução da carga fiscal”; 
✘ Limitação de pagamentos por conta 
em sede de IRS ou IRC de 2020; 
✘ Redução em IRS de despesas com 
equipamentos informáticos; 
✘ Isenção parcial de IRS para os ren-
dimentos de trabalhadores entre os 
18 e 26 anos, não dependentes; 
✘ Incentivo às reestruturações em-
presariais; 
✘ Bancos de horas e substituição de 
férias por trabalho pago, por acordo 
entre o trabalhador e empresa. 

PSD 
 
 
 
 
✔ Prémio para trabalhadores do 
SNS envolvidos no combate à Covid-
-19 
✔ Resgate de PPR, PPE e PPR/E 
sem penalização até dezembro; 
✔ Apoio extra aos sócios-gerentes; 
✔Redução para metade dos prazos 
de garantia para acesso ao subsídio 
de desemprego; 
✘ Envio prévio ao Parlamento de in-
formação que fundamente qualquer 
injeção de capital na TAP; 
✘ Redução em 50% face à proposta 
de lei dos montantes dos contratos 
dispensados de visto prévio do TC.

BE 
 
 
 
 
✔ Remuneração a 100%, até ao limi-
te de 28 dias, para os doentes infeta-
dos com Covid-19; 
✔ Adicional de solidariedade pago 
por inteiro, sem dedução em IRC; 
✔ Declaração de honra para os 
apoios ao arrendamento do IHRU; 
✘ Redução do IVA da eletricidade de 
acordo com o consumo; 
✘ Aumento temporário da taxa da 
derrama, um imposto sobre os lucros 
das grandes empresas; 
✘ Plano especial de recrutamento de 
docentes, assistentes técnicos e ope-
racionais para as escolas. 

O QUE ACONTECEU ÀS PROPOSTAS DOS PARTIDOS

CHEGA 
 
 
 
 
✘ Plano estratégico de gestão da TAP 
para “reestruturação da empresa” e  
promoção; 
✘ Corte de 10% nas transferências 
para fundações e instituições; 
✘ Redução de 15% dos vencimentos 
de titulares de cargos políticos; 
✘ Criação de um regime excecional 
de pagamento em prestações para 
dívidas à Segurança Social; 
✘ Redução do IVA da eletricidade e 
gás para a taxa mínima.

PEV 
 
 
 
 
✔ Regime excecional de pagamento 
em prestações para dívidas tributá-
rias e dívidas à Segurança Social; 
✔ Faseamento do pagamento das 
mensalidades de creches;  
✔ Exclusão de apoios públicos a em-
presas com sede em paraísos fiscais; 
✘ Fundo de tesouraria para micro e 
pequenas empresas; 
✘ Proibição da cessação dos contra-
tos de trabalho; 
✘ Promoção da reciclagem.

CDS 
 
 
 
 
✔ Disponibilização dos dados relativos 
à reserva estratégica nacional na saúde; 
✔ Reforço dos cuidados paliativos; 
✔ Suspensão da devolução dos ma-
nuais escolares gratuitos entregues 
no ano letivo de 2019/2020; 

PS 
 
 
 
 
✔ Apoio de 438 euros, a trabalhado-
res independentes sem proteção so-
cial, a pagar entre julho e dezembro; 
✔ Autorização até dezembro para o 
Governo legislar sobre contraordena-
ções em matéria económica.

✘ Criação de uma lista pública de cre-
dores do Estado; 
✘ Revisão das tabelas de retenção na 
fonte em IRS; 
✘ Recuperação de listas de espera no 
SNS com a contratualização dos se-
tores privado e social.

BE, PCP e PEV. Inicialmente, o 
PSD tinha votado a favor mas mu-
dou o sentido de voto, o que, com o 
voto contra do PS, ditou o chumbo 
da iniciativa.  

 
PCP com mais aprovações  

O PCP foi o partido que conseguiu 
incluir mais propostas de alteração 
no texto final do Orçamento Suple-
mentar. Os comunistas consegui-
ram aprovar nove propostas de al-
teração, seguidos de perto pelo 
PSD, que viu serem aprovadas oito. 
O BE acolheu votos favoráveis para 
aprovar seis das suas propostas, en-
quanto CDS-PP, PAN e PEV conse-
guiram cada um três aprovações. Já 
o Chega e Iniciativa Liberal não 
concretizaram nenhuma. ● *LS
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“Vamos lutar  
para que a TAP  

seja a maior possível”
Humberto Pedrosa, agora o único privado na TAP, diz ao JE que os acionistas vão 

tentar limitar os cortes ● Estado fica com 72,5% após pagar 55 milhões para 
David Neeleman sair ● CEO Antonoaldo Neves vai ser substituído. ● P3

EXCLUSIVO

BPI, Montepio, BIC Angola, Novo Banco, BCP e CGD emprestaram dinheiro a Isabel dos Santos para comprar a Efacec, 
tendo como garantias as ações da empresa. Com a nacionalização da Efacec, os títulos deixam de valer como garantias. 
Bancos esperam ser compensados quando a Efacec for reprivatizada, mas já provisionaram maior parte do valor. ● P17 

PUB

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Abstenção do PSD 
e Bloco de Esquerda 
viabiliza documento 
pouco alterado ● P6/7

FINANÇAS 

Administração só 
com dois elementos 
afeta funcionamento 
da Parpública  ● P4/5

Partidos receiam controlo da imprensa 
da Madeira pelos grupos Sousa e AFA   
Grupos já têm acordo para controlo conjunto do “DN da Madeira” e do “JM”, segundo fontes próximas. Partidos receiam 
controlo dos media por grupos próximos do Governo Regional e até do próprio PSD surgem críticas. ● Económico Madeira

PUB

PUB

ey.com

BARÓMETRO EY
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PUB

NEGÓCIO 

Sete fundos com 
interesse na compra 
de participação de 
77,5% na Galp Gás ● P17

Bancos perdem 110 milhões 
com nacionalização da Efacec
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O Estado e a Atlantic Gateway assinam o acor-
do para a reversão parcial da privatização de 
2015, assegurando ao Estado 50%. O acordo 
define que o conselho de administração da TAP 
passa a ser composto por 12 membros, dos 
quais seis indicados pelo Estado e seis indica-
dos pela Atlantic Gateway. Por outro lado, o pre-
sidente do conselho de administração seria in-
dicado pelo Estado, enquanto a comissão exe-, 
cativa teria três membros indicados pela Atlan-
tic Gateway. 

O processo negociai, liderado por 
Diogo Lacerda Machado, culmina 
com a assinatura de um memoran-
do de entendimento e com a re-
compra das ações que deram ao 
Estado 50% da TAP. O Estado au-
menta a sua participação de 34% 
para 50%, tendo a Atlantic Ga-
teway diminuído de 61% para 45%. 
Os restantes 5% foram vendidos 
aos trabalhadores. 

O Governo de Passos Coelho aprova 
a venda de 61% da TAP ao consór-
cio Atlantic Gateway, de Humberto 
Pedrosa e David Neeleman, que ti-
nha sido acordada em junho. Os pri-
vados pagaram 10 milhões de euros 
pela participação, tendo ficado de-
terminada uma injeção imediata de 
154 milhões de euros. A recapitali-
zação da TAP SGPS ficou definida 
em 337,5 milhões de euros. 

PRIMEIRA LINHA O ESTADO NAS EMPRESAS 

Estado assume 
72,5% da TAP 
e garante gestão 
profissional 

     

 

5 

    

     

• 

O Estado chegou a acordo para ficar com uma posição majoritária 
na TAP. Pedrosa é o parceiro privado. A gestão ligada a Neeleman 
sai já. O Governo vai recrutar a equipa ao mercado internacional. 

     

     

MARIA JOÃO BABO 
mbabo@negocios.pt 

Governo chegou a 
acordo com David 
Neeleman e com a 
companhia brasi-

 

leirciAzul, de forma 
a conseguir iijetar1.200 milhões 
de euros na TAP. ( ministro das 
Finanças„João Leão. anunciou 
esta quinta-feira à noite que de 
torna a evitarocolapso da empre-

 

CRONOLOGIA 

A TAP e os privados 

sa o Estado chegou a uni acordo 
que lhe permite assegurar 72,5% 
dos direitos de da TAP SGPS. Os 
22,5% ficarão na Atlantic Ga-
teway, que ficará a ser controlada 
por Humberto Pedrosa„ cabendo 
ainda 5% para os trabalhadores. 

Apesar deste reforço do Esta-
do na TAP, o ministro das Infraes-
Emitiras. Pedro Muno Santos, 
acrescentou que "não há razão 
para que o Estado não escolha 

uma equiPa Para gerira TAP re-
rente de um privado". O respon-
sável garantiu que não será o Es-
tado a gerir a TAP, mas que irá 
contratar uma empresa especia I -  

zada para procurar gestores pro-
fissionais com competência na 
área da aviação."É assimque o Es-
tado se deve relacionar com as 
empresas da sua responsabilida-
de". disse, frisando ainda assim 
que o atual CEO, Antonoaldo Ne-
ves deverá cessar funções no ime-
diato mas que esse processo de se-
leção "não produzirá resultados 
imediatos". 

O m inistro salientou que o Es-
tado pagará 55 milhões de euros 
para David Neeleman sair da 
TAP,"comprando" com issodirei-
los de voto, direitos económicos e 
direitos de saída, evitando com 

„.> 

A TAP está desde março com a frota praticamente parada. 

Um mês depois, o Go-
verno de António Costa 
entende abrir um pro-
cesso negociai para re-
configurar a participa-
ção do Estado na TAP. 

A assembleia-geral da TAP aprova a emissão de 
um empréstimo obrigacionista de 120 milhões de 
euros, a 10 anos, convertível em ações da socie-
dade, subscrevendo a companhia aérea brasilei-
ra Azul, de que Neeleman é acionista, 90 milhões 
de euros e a Parpública 30 milhões. 

A presidência executiva 
da TAP muda de mãos. 
Fernando Pinto é subs-
tituído no cargo por An-
tonoaldo Neves, antigo 
número um da Azul. 
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Com o mal-estar com o parceiro de consórcio, Hum-
berto Pedrosa, e com o Estado, devido aos resultados 
negativos da TAP, é noticiado que David Neeleman 
está em contactos com várias companhias aéreas eu-
ropeias para a aquisição da sua parte na Atlantic Ga-
teway, designadamente com a Lufthansa e a United. 

A TAP conclui uma 
emissão obrigacionis-

; ta a 5 anos de 375 mi-
lhões de euros, pagan-

i do uma taxa de 5,75% 
pelo financiamento. 

Depois de denúncias de trabalhadores, a TAP 
confirma a existência de "casos pontuais de 
tripulantes com ligeiras indisposições" em al-
guns voos dos seus novos aviões A330neo, 
mas garantindo ser unia situação "normal em 
aeronaves novas". 

sI 

Apesar dos prejuízos de 118 
milhões, a TAP distribui pré-
mios no valor de 1,17 mi-
lhões de euros a 180 traba-
lhadores, incluindo dois de 
110 mil euros atribuídos a 
dois quadros superiores. A 
polémica estala, com o Go-
verno a falar em quebra de 
confiança. 

kligt Bdif 

A TAP SA enquadra-se 
em empresa de 
natureza mercantil 
e nesse sentido não 
tem de integrar o 
perímetro do Estado. 
JOÃO LEÃO 
Ministro das Finanças 

64 
Solução acordada 
é uma boa solução 
para a TAP. 
Foi sempre esse 
o nosso objetivo. 
PEDRO NUNO SANTOS 
Ministro das Infraestruturas 

Nacionalização 
felizmente não chegou 
a ser necessária. Mas 
foi importante estar 
em cima da mesa para 
fecharmos o acordo. 
PEDRO NUNO SANTOS 

;5•:,̀•-• 

J'4•L: hgff2~M~1;52,W4,. 

•••;' 

isso "litigância rutura, que garan-
tisse paza T1P". Para Pedro Nuno 
Santos, desta forma é possível 
"desbloquear o empréstimo e evi -
lar a falência" da companhia. ( 
responsável salientou na com fe-
rência de imprensa que foram "al-
gumas semanas largas " de nego-
ciação para "conseguirmos final-
mente ter as condições que per-
mitirão ao Estado auxiliar a TAP". 

Segundo disse, o acordo foi 
conseguido, ainda que seja apenas 
"concretizado quando todos Os 
documentos forem assinados", 
apontando para os próximos dias 
a assinatura do acordo.). Pedro 
Nuno Santos reconheceu que esta 
opção "não era a opção inicial do 
Estado, que fez ao acionista priva-
do propostas que não foram acei-
tes. "Tíbhamos acordo com a Co-
m issão Europeia para a injeção  

até 1.200 milhões mas faltava o 
acordo com acionistas privados. 
Não poderíamos fazer interven-
ção de uni montante tão elevado 
sem ter garant idas condições mí-
niti ias", recordoti, explicando que 
a propOsta para que os privados 
acompanhassem a conversão dos 
créditos "não foi aceite". O Esta-
do. acrescentou. pediu assim ao 
acionista privado que "abdicasse 
dos direitos de saída e no caso da 
Azul abdicasse do direito de con-
versão, que seriam tratados como 
credores comuns e tio momento 
certo seriam reembolsados". Unia 
proposta que. disse, foi também 
recusada. Nesse contexto. o Esta-
do fez então a proposta de paga-
mento de 55 milhões de euros 
para a compra dos direitos devoto 
e de saída de David Neeleman. sa-
ientou. acrescentando que "a na-

  

cionalizaçã() felizmente não foi 
precisa-. "Chegámos a unia solu-
ção> acordada, a unia boa solução 
para a TAP. \gora iniciaremos a 
fase mais desafiante", frisou I >ed ro 
Nuno Santos. 

(.-) ministro garantiu ainda que 
a opção a que o Governo chegou 
com a Comissão> Europeia para o 
cenário de emergência e reestru-

tti ração "era a opção que estava 
disponível para a TAP tendo em 
co.)ii ta a avaliação que Comissão 
Europeia fez para a TAI a 31 de 
dezembro de 2019". "Foi feita por 
indicadores objetivos, e não por 
declarações de membro do Go-
verno-, afirmou. "Estamos a falar 
de companhia com 580 milhões 
decapitais próprios negativos. Em 
nenhum canto cio mundo é em-
presa em boa s tuaçãc.> financeira-. 
concluiu.  ■ 

‹4' • • • • 

• 

A TAP anuncia prejuízos de 118 milhões de euros em 
2018, regressando ao vermelho. A contribuir para es-
ses resultados, justificou, estiveram problemas opera-
cionais, que geraram atrasos e cancelamentos de voos, 
a que acresceram as greves. Só em indemnizações a pas-
sageiros a TAP pagou 22 milhões de euros. 

A TAP SGPS anuncia ter al-
cançado, em 2017, lucros 
pela primeira vez em 10 
anos, reportando um resul-
tado líquido de 21,2 milhões 
de euros. A TAP SA, que 
controla a companhia aé-
rea, obtém um lucro de 
100,4 milhões de euros no 
mesmo ano. 
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O conselho de administra-
ção da TAP chumba a pro-
posta do Estado com as 
condições para o emprés-
timo de até 1.200 mi-
lhões, voltando a pairar a 
ameaça de nacionaliza-
ção. No mesmo dia, a•TAP 
anuncia prejuízos de 395 
milhões de euros no pri-
meiro trimestre, 

O primeiro-ministro admite 
a nacionalização da TAP, de-
pois de o mesmo terem fei-
tos os ministros das Finan-
ças e da Economia. Os priva-
dos defendem que apenas é 
precisa "uma garantia esta-
tal" para se financiar. Pedro 
Nuno Santos recusa ceder e 
diz que "agora a música é 
outra". 

Ao Observador, David Neeleman 
diz que a TAP irá continuar a pa-
gar prémios. Dias depois Pedro 
Nuno Santos diz que não o permi-
tirá, lembrando que em 2019 a 
empresa voltou a apresentar pre-
juízos de 105,6 milhões. A 10 de 
março, a comissão executiva vol-
ta atrás nessa intenção justifican-
do-a com o impacto da pandemia 
nas reservas. 

PRIMEIRA LINHA O ESTADO NAS EMPRESAS 

Parpública está apenas 
com dois gestores 
e um já pediu para sair 

\acionalizações 
obrigam a avaliação 
independente 

A 1 de fevereiro de 2017 iniciava o 
mandato nal'aipúbl ica para o trié-
nio até 2019 com quatro elemen-
tos executivos. Miguel Cruz era o 
presidente executivo, e ti nha como 
seu vice Carlos f hirães da Concei-
ção, e vogais Maria Amália Freire 
&Almeida e Mário Pinto Lobo. 

O mandato terminou e a Par-
públ ica aguardava por novas no-
meações. M iguel Cruz, entretan-

 

to, chamado, em junho, para a 
pasta de secretário de Estado do 
Tesouro, com a promoçãode João 
Leão a ministro das Finanças, 

Sem Miguel Cruz, a Parpública 
lic<11.1 Com t rês elementos executi-
vos. N Ias, uns diasdepois, a empre-
sa (te capitais públicos comunicou 
a saída de Maria Amália de Almei-
da com efeitos a 16 de junho. E a 2 
de julho novo comunicado. Mário 
Pintol,obo renunciou ao cargo a 26 
&junho, tendoa Parpública acres-
centado que a sua saída, no entali-
to. produzirá efeitos nos termos da 
lei, ou seja. no final do mêsseguinte 

ocupou a partir de 2007 e até sair 
para a "holding" pública. 

Neste momento em que a Par-
pública está no centro de uni dos 
casos polémicos - é através dela 
que o Estado detém a participação 
na TAP , a empresa tem dois ele-
mentos executivos, uni deles de-
missionário. Contactados pelo Ne-
gócios, a Par públicae o Ministério 
das Finanças garantem que a co-
missão executiva está cru plenas 
funções."Acomissão executiva (II 
contra-se no efetivo exercício das 
suas funções", diz, thnte oficial da 
Parpública, lembrando que Mário 
Pinto Lobo só sairá no final ju-
lho.: s Finanças sustentam que "o 
vogal que renunciou manter-se-á 
temporariamente em lii lições. tal 
como a lei estabelece. pelo que es-
tão asseguradas as condições de 
gestão da empresa", garantindoque 
"o Governo espera cond ofirem bre-
ve O processo de eleição do novo 
conselho de administração para o 
mandato 2020-2022". ■ Am 

Miguel Cruz saiu da Parpública 

para a Secretaria de Estado. 

ao da renúncia. E é assim que Má-
rio Pinto Lolxiaindase mantém na 
Parpública, acompanhando o.) Úni-
co elemento que não renunciou. 
Carlos Durães Guimarães foi para 
a Parpúbl ica em 2010, pela ¡não do 
então ministrodas Finanças'l eixei. 
ra dos Sank is, que ja linhasido o res-
ponsável pela sua nomeação para a 
direção-geral do Tesouni,cargo >que  

Poucos são os processos de na-
cionalização depois da PREC 
processo revolucionário em 

curso), que em março (te 1975 
tornou público muito do uni-
verso empresarial português. 

Depois desse  perkx1o, as na-
cionalizações inscritas nos li-
vros de História aconteceram 
nos tempos recentes. E com go-
vernos socialistas. Teixeira dos 
Santos anunciou, em novembro 
de 2008, que iria propor a na-
cionalização do BPN, justifi-
cando-a coma Si tuação "mu i to 
delicada". O era tão mi nistro das 
Finanças falou de uma situação 
"anómala e extraordinária". 

E assim allde novembro de 
2008 foi publicado em Diário 
cia República o diploma que na-
cionalizou todas as ações do 
Banco Português de Negócios, 
ao mesmo tempo que aprovou 
o regime jurídico de apropria-

 

ção pública por via de naciona-

 

izzição. 
E é ao abrigo desse d 

(joie° Estado tem IlatiSlaS mãos 
o poder de "apropriação públ 
ca,p‹ wvia de nacionalização, no 
todo ou em parte, de participa-

  

çõts sociais de p(ssoas coletivas 
privadas, quando, por motivos 
exceeionais e especialmente 
timdamentados, tal se revele ne-
cessário para salvaguardar o in-
teres,sepúblico". Esses atos fica-
ram à distância de um decreto-
-lei, ou seja, de uma decisão do 
Governo, sem passagem pelo 
Parlamento. Este ano o Gover-
no também do PS anuncia a na-
cionalização da Efacec, amea- . 
çando fazero mesmo à '1:AP. 

O diploma que consagra es-
ses atos diz queé devida indem-
nização aos acionistas das em-
presas nacionalizadas, "tendo 
por referência o valor dos respe-
tivos direitos, avaliados àluz da 
situação patrimonial e financei-
ra" h data da nacionalização. 
Para determinar o valor, que 
tem de ter em conta o patrimó-
nio líquido, "o Governo promo-
ve a realização de tinia avaliação 
a efetuar, pelo menos, por duas 
entidades iiidependentes".A‘.-a-
Ilação que tem :30 (lias para ser 
realizada, prorrogável uma vez 
pelo mesmo período.lin(kieste 
processo, o Governo tem15 dias 
para lixara indemnização. IIAM 

Miguel Cruz foi para o Governo e a presidência da Parpública 
ficou vazia. Ficaram apenas dois gestores executivos. 
E um deles até já pediu para sair. Fica até ao final do mês. 

Tiago Petinga/Lusa 

CRONOLOGIA 

A TAP e os privados 

Com a covid-19, a TAP anuncia a primeira re-
dução de atividade, devido ás restrições im-
postas ao transporte aéreo e a acentuada que-
da da procura, cortando 98% dos voos pro-
gramados. A 1 de abril, recorre ao lay-off 
abrangendo 90% dos trabalhadores. Medidas 
excecionais já prolongadas até 31 de julho. 

Bruxelas aprova a injeção de emergência até 1,2 mil mi-
lhões de euros na TAP, mas diz que, como já estava em di-
ficuldade antes da covid-19, tem seis meses para devolver 
oempréstimo ou propor uma reestruturação. A TAP diz 
ser "óbvio" que não vai conseguir pagar. O Governo põe 
condições à ajuda, como o reforço do seu controlo e a con-
versão de créditos dos privados em capital. 

David Neeleman aceita sair da 
TAP por 55 milhões de euros. A 
solução para a empresa fica ape-
nas dependente de a Azul aceitar 
ceder o direito de converter em 
capital o empréstimo obrigado-
nista de 90 milhões. 
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Governo decidiu nacionalizar a posição de controlo de Isabel dos Santos na Efacec. 

PRIMEIRA LINHA O ESTADO NA ECONOMIA 

Governo põe a Efacec 
em sentido de Estado 

Financeiramente bloqueada há já seis meses, refém de uma acionista majoritária 
judicialmente cercada e de um processo de venda a passo de caracol, a Efacec acaba 
de ser nacionalizada, com o Governo a prometer a sua "imediata" reprivatização. 

Ricardo Castelo 

RUI NEVES* 
ruineves@negocios.pt 

u- ma nacional izaçãO-
-relâmpago para evi-
tar o colapso da Efa-
cec. com o Governo a 

prometer "a sua imediata repriva-
fixação, a executar no mais curto 
prazo possível". Em causa está a 
participação de controlo (71,73%) 
da empresa detida pela empresá-
ria angolana Isabel dos Santos, 
cuja passagem para a esfera do Es-
tado português contou com o 
apoio elos acionistas minoritários, 
o Grupo .José de Mello e a Têxtil 
Manuel Gonçalves (TMG). 

O Governo já tinha avisado 
que estava disponível para fazer 
tudo o que tosse necessário para 
viabilizar a Efacec. Esta quinta-
-feira. 2 de julho, o Conselho de 
Ministros aprovou a nacionaliza-
ção da posição de Isabel dos San-
tos, alegando' que a situação cia 
empresa era insustentável. 

"Impõe-se uma intervenção 
cio Estado que viabilize a sua con-
tinuicladedc forma a garantir a es 
tabifidade do valor financeiro e 
operacional da empresa, que gera 
um volume de negócios na ordem 
dos 400 milhões de euros, e per-
mitindo, assim, a salvaguardados 
cerca de 2.500 postos de trabalho, 
da valia industrial, cio conheci-
mento técnico e da exceleiwi z [ em 
áreas estratégicas", justifica-se no 
comunicado do Conselho de Mi-
n istros. 

Nacionalização a que preço? 
A nacionalização acaba com a in-
definição acionista na Efacec: mas 
oque é que se passou coin o pro-
cesso de venda dessa mesma po-
sição de con troto da empresa, que  

tinha recebido cerca dei° propos-
tas de compra'? O Negócios ques-
tionou O Min istério da Economia. 
mas não obteve resposta até ao fe-
cho desta edição. 

E face ao imbróglio judicialem 
que se encontram asempresas de-
tidaspor Isabel dos Santos,.quan-
to é que o Estado vai desembolsar 
e a quem vai pagar? O ministro 
Siza Vieira apenas reconheceu 
que "tem de haver urna discussão 
para saber quem tem direito a re-
ceber a indemnização". 

Os grupos José de Mello e 
TMG, que se mantêm na estrutu-
ra acionista da Efacec, detendo a 
meias os restantes 28%, aplaudi-
ram publicamente a nacionaliza-
ção da empresa. Em comunicado 
conjunto. manifestaram "a sua sa-
tisfação por ter sido encontrada 
uma solução qt w permitedesblo 
quem-  a situação de impasse n 
que a empresa se encontrava". 

"Face à importância e relevai 1-
eia da Efacec no panorama indus-
trial em Portugal, face à elevada 
qualificação dos seus colaborado-
res e face à necessidade de pmte-
<ei-  os interesses de clientes c for-
necedores, era urgente ei ic()ntrar 
uma via para a ei npesa prosseguir 
a suaatividade e materializaroseu 
potenCial de desenvolvimento", 

NACIONALIZAÇÃO 

O Estado português 
fica temporariamente 
com 71,73% do capital 
da Efacec, a participação 
da empresária angolana 
Isabel dos Santos.  

defendem os acionistas minoritá-
rios cia empresa. 

Esta mesma quinta-feira, o 
Presidente da República promul-
gou  o diploma do ( ;overno "desti-
nado a salvar a Efiwec", como o 
classificou. Marcelo 1tebelo de 
Sousa justificou a decisãotendo 
.em conta "o acordo dos restantes 
acionistas privados". a "natureza 
transitória da intervenção" e a 
"abertura simultânea deprocesso 
de reprivatização cia posição ago-
ra objeto de intervenção pública". 

Aliás, ressalvou, "não se pode 
nem deve entender este passo 
como nacionalização duradoura. 
antes como solução indispensável 
depassagem entre soluções (lu ra-
douras de mercado". Mas, admi-

i u. "o pass( >dado é crucial e i mpe-
riosopara impedir o esvaziamen-
to irreversível de uma empresa 
com

,  rande relevância para a eco-
nomia portuguesa. quer externa,  

A excecionalidade 
da intervenção 
do Estado [na Efacec] 
deve ser feita 
por período restrito 
no tempo (...), 
estando prevista 
a sua imediata 
reprivatização, 
a executar no mais 
curto prazo possível. 
GOVERNO 

Comunicado 
do Conselho de Ministros 

quer internamente, quer em ter-
mos de emprego, quer em termos 
de inovação e produçãO industrial 
nacional". 

Isabel, salvadora e carrasca 
A Efacec estava em lálência téc-
nica em 2013, com prejuízos su-
periores a 90 milhões de euros, 
a que se somaram mais de 20 
milhões em 2015. E foi em no-
vembro desse ano que Isabel dos 
Santos passou a controlar a em-
presa, convertendo prejuízos em 
lucros logo no ano seguinte. 

1.je acordo com os últimos Te-
sultados conhecidos. a Efi tece re-
cliQo 2018 com lucros de 14,1 mi-
lhões..de euros e vendas de 4:3:3,2 
milhões. Em 31 de maio passado, 
tinha urna dívida bancária dc 80 
milhões de euros e uma emissão 
obrigacionista de 58 milhões, 
tendo-se agravado a sua dívida a 
fornecedores.. *Com ABO e PC 
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Entrevista 
a Joaquim 

Sampaio Cabral 

Poderemos 
caminhar para 
a imortalidade 

José Manuel de 
Mello, o empresário 
que nunca desistiu 

p
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Governo anunciou a compra: da posição do empresário 
por 55 nulhoes, no mesmo dia em que nacionalizou 

ode Isabel dos Santos no capital da Efacec. 
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Independentes vão 
poder trocar para 
apoio mais alto 
Trabalhadores que já fizeram descontos e estão a receber pela redução de 
atividade vão poder aderir ao apoio extraordinário. Saiba se compensa mudar. 
ECONOMIA 10 e 11 

Epidemia 
chega em 
força ao 
emprego 
dos homens 
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As tensões do regulador 
com os governos e a sua 
influência na política 
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Boicote 
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oFacebook 
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MERCADO DE TRABALHO 

Epidemia chegou em força ao 
emprego dos homens em maio 

As mulheres foram as primeiras a sentir as ondas de choque da epidemia no mercado 
de trabalho, mas a situação inverteu-se rapidamente. Sete em cada dez empregos 
destruídos no trimestre centrado em maio eram de homens. 

MANUEL ESTEVES 

mesteves@negocios.pt 

N 

A
medida que vai au-
mentando o rasto de 
destruição da pande-
mia dc covid-I 9 no 

mercado de trabalho, este ganha 
também novas matizes. Se no iní-
cio, as vítimas foram sobretudo as 
mulheres, a situação inverteu-se 
(111111ai0 e junho, com os homens 
a ganharem uma posição destaca-
da nos empregos destruídos. Sete 
em cada dez empregos perdidos 
no trimestre centrado em maio 
eram detidos por homens. 

De acordo com as estimativas 
do Instituto Nacional de Estatísti-
ca (INE), entre o trimestre centra-
do em fevereiro e o centrado em 
maio 'Oram destruídos 88 mil em-
pregos (sem ajustwnento da sazo-
nalidade), dos quais 66 mil eram 
detidos por homens. Estes dados 
representam uma inversão com-
pleta face ao que se verificou nos 
primeiros meses da crise em que a 
esmagadora maioria dc)s empre-
gos eliminados pertenciam a mu-
lheres, tal como o Negóciosescre-
veu há cerca de duas semanas. 

Com efeito, até abril, nove em 
cada dez empregos destruídos 
eram de mulheres, mostram os 
dados do I NE, que reiterou ao Ne-
gócios que as estimativas sobre a 
desagregação dos empregos por 
sexo têm enorme segurança. Se 
recuarmos a março, a tendência 
era a mesma: 88% dos empregos 
desaparecidos eram femininos. 

Embora o INE confirme esta 
tendência de destruição de em-
pregos por género primeiro nas 
mulheres e agora nos homens -, 

PRIMEIRO AS MULHERES, DEPOIS OS HOMENS 
Número de empregos destruídos. desagregados entre homens e mulheres (em milhares) 

A crise no mercado de trabalho provocada pela pandemia sentiu-se primei-
ro nas mulheres. Em março, mas também em abril, 90% dos empregos des-
truídos eram de mulheres. No trimestre centrado em maio, 70% eram mas-
culinos e, por serem muitos, isso equilibrou a distribuição por sexo. 
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não cabe ao organismo oficial de 
estatísticas avançar explicações 
para o fenómeno. No entanto, é 
provável que a jus! ifieação resida 
sobretudo num fator que distin-
gue esta crise das precedentes: o 
encerramento das escolas. 

O Governo mandou encerrar 
todas as escolas do país a partir de. 
16 de março. Sem terem onde dei-
xar as crianças, é provável que al-
gumas famílias tenham sido obri-
gadas a prescindir de um dos em-
pre,gos. Tendo as mulheres ainda 
hoje um papel mais relevante no 
cuidado às crianças e tendo mui-
tas vezes empregos mais mal re- DIFERENCIAL 
munerados, é possível que [cilham Neste momento, 
sido estas a sacrificar primeiro o 
seu emprego, sobretudo IR )s selo-

 

acaba por impedir o acesso aos 
res com mais informalidade. que 68 mil homens 

do que mulheres na 

há apenas mais 

população empregada. apoios da Segurança Social. 
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Curiosamente, os dados do 
instituto do Emprego e Formação 
Profissional não denotam estas di-
ferenças por género na destruição 
do emprego. Ao longo de março, 
abril e maio, as inscrições de ho-
mens e mulheres nos centros de 
emprego caminharam lado a lado, 
numa proporção idêntica. 

No entanto, vale a pena lem-
brar que os dados do IEFP têm 
uma natureza distinta dos do 1 NE. 
Além de serem registos adminis-
trativos, estes números cio 1 E FP 
revelam o número de pessoas que 
se inscreveram nos centros de em-
prego para poderem receber o 
subsídio de emprego e/ou porque 
ambicionam encontrar novo em-
prego. J á os dados do I NE, além 
dc resultarem de inquéritos a 
amostras representativas da po-
pulação empregadas, dizem res-

 

2365,4 

2297,3 

Maio de 2020 

Fonte: INE. 

peito à variação do número de em-
pregos, desagregados, neste caso, 
por sexo. 

Mulheres prestes a 
tornarem-se majoritárias 
Os homens continuam a ser uma 
posição maioritária na população 
empregada, mas a diferença é, nes-
te momento, muito pequena. O di-
ferencial era enorme até à crise fi-
nanceira mas depois disso redu-
ziu-sede forma substancial, man-
tendo a distância estável ao longo 
dos últimos anos em que o merca-
do dc trabalho foi recuperando. 

Resta saber agora como ficará 
a distribuição do emprego com 
esta nova crise. Neste momento, e 
depois da forte destruição de em-
pregos masculinos em maio, a di-
ferença é de apenas 68 mil num to-
tal de 4.66 milhões de empregosm 

MULHERES PESAM CADA VEZ MAIS NO EMPREGO 
Número de empregos detidos por mulheres e homens (em milhares) 

0 diferencial entre homens e mulheres na população empregada reduziu-
-se de forma muito significativa na crise financeira cujos efeitos no mer-
cado de trabalho se prolongaram até 2013. Depois, a distância estabilizou 
e resta saber o que acontecerá após a atual crise. 

Fev-Mar 2020 Fev-Abr 2020 Fev-Mai 2020 

Fonte: INE. 

Mulheres 
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Entrevista 
a Joaquim 

Sampaio Cabral 

Poderemos 
caminhar para 
a imortalidade 

José Manuel de 
Mello, o empresário 
que nunca desistiu 
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ica, com 
Governo anunciou a compra: da posição do empresário 
por 55 nulhoes, no mesmo dia em que nacionalizou 

ode Isabel dos Santos no capital da Efacec. 
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Independentes vão 
poder trocar para 
apoio mais alto 
Trabalhadores que já fizeram descontos e estão a receber pela redução de 
atividade vão poder aderir ao apoio extraordinário. Saiba se compensa mudar. 
ECONOMIA 10 e 11 

Epidemia 
chega em 
força ao 
emprego 
dos homens 
ECONOMIA 12 

SÉRIE 5 DIAS BANCO DE PORTUGAL 

As tensões do regulador 
com os governos e a sua 
influência na política 
EMPRESAS 14 a 16 

Boicote 
de marcas 
está a 
enfraquecer 
oFacebook 

- EMPRESAS IS e 19 

Publicidade 

KSEI.  
BOMBAS E VÁLVULAS 

150 anos a 
liderar na 
eficiência, 

fiabilidade e 
assistência 

técnica! 
>A nossa tecnologia. O seu sucesso 

Tel.: 210 112 300 • www.kab.pt 

ifthenpay Referências  Multibanco 
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PSP QUER PRÉMIO 
COMO O DO SNS 

O Sindicato Nacional da 
Polícia (Si napol) defendeu 
ontem que seja alargado à 
PSP o prémio de desem-
penho e as férias edras que 
foram aprovados pelo 
parlamento para os traba-
lhadores do Serviço Nacio-
nal de Saúde envolvidos na 
pandemia de covid -19. ■ 
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A fábrica de conservas da Gencoal, 

em Caxinas, Vila do Conde, vai con-

tinuar a laborar mas as autoridades 

de saúde vão acompanhar a evolu-

ção do surto de infecções com coro-

navírus que ali se desenvolveu, e que 

terá tido origem no regresso a Portu-

gal do companheiro de uma das ope-

rárias, explicou ontem a presidente 

da Câmara de Vila do Conde. Elisa 

Ferraz considera que as circunstân-

cias em que este caso se deu deve-

riam ser um alerta para o Governo 

português no que ao controlo de 

fronteiras diz respeito.  

Para já são 15 as pessoas com testes 

positivos, sete na fábrica de capitais 

italianos que emprega 450 pessoas 

e oito em círculos familiares destes 

trabalhadores. Quatro destas infec-

ções são, segundo Elisa Ferraz, de 

crianças do infantário do centro 

paroquial de A-Ver-O-Mar, no conce-

lho vizinho da Póvoa de Varzim, cuja 

autarquia redobrou também a aten-

ção tendo em conta que a Gencoal 

emprega mais gente a viver nesta 

cidade.  

Com as autoridades de saúde a 

acompanharem de perto a situação 

desde o início da semana, Elisa Fer-

raz tentou, ontem, “tranquilizar” a 

população. Fê-lo à saída de uma reu-

nião do conselho municipal de segu-

rança, a cujos membros transmitiu 

os resultados de um encontro ante-

rior. Neste participaram o delegado 

de saúde de Vila do Conde-Póvoa de 

Varzim e representantes da empresa 

— incluindo, por videoconferência, 

elementos da administração do gru-

po italiano que a detém, e que tem 

sede na Sardenha.  

“Segundo o delegado de saúde”, a 

fábrica tem condições de segurança 

“até acima da média”, acrescentou 

Elisa Ferraz, repisando esta relação 

da empresa a Itália, país que teve uma 

duríssima experiência com a pande-

mia, que levou, segundo os seus res-

ponsáveis, à transposição para Por-

tugal de normas de funcionamento 

mais exigentes. Isso não impediu, 

Infecções associadas a foco  
em fábrica de conservas  
de Caxinas sobem para 15

para ir trabalhar, e que na fábrica tra-

balham na mesma secção, acabaram 

por estar entre os primeiros infecta-

dos. A linha de produção de salmão 

em lata foi a primeira a fechar, no iní-

cio desta semana, mas entretanto o 

responsável pela área da refrigeração 

do peixe foi também contaminado. A 

seguir, soube-se que um dos funcio-

nários mais antigos da casa, um 

encarregado, de 70 anos, estava tam-

bém infectado. E perante este salto 

do vírus, de secção em secção, o 

medo generalizou-se.  

Funcionárias contactadas pelo 

PÚBLICO falam de uma semana de 

enorme tensão, com um ambiente de 

trabalho difícil. “Andamos todas ner-

vosas”, resumia uma operária que, 

por precaução, já avisou os pais que 

deixará de os visitar até perceber — e 

ainda não tinha sido testada — se esta-

va ou não infectada. À saída para o 

almoço, ao meio-dia, enquanto 

fugiam das câmaras de televisão, 

algumas mulheres diziam de longe: 

“Nós precisamos de trabalhar.” 

Em cima da mesa, por proposta do 

Sindicato dos Trabalhadores da Ali-

mentação do Norte, está a realização 

de testes a todos os trabalhadores. A 

acontecer, a medida poderá ter um 

outro efeito: preservar as pessoas 

que ali trabalham da discriminação 

que elas vão já sentindo na comuni-

dade. Uma operária, que nem se 

encontra a trabalhar, disse ao PÚBLI-

CO ter recebido uma chamada do 

infantário dando-lhe conta de que 

não deveria levar o lho nos próxi-

mos dias. E de nada lhe valeu expli-

car que não tem estado na fábrica.  

“Precisamos de ter cuidado, de 

estar atentos, e esta questão da 

entrada de estrangeiros no nosso 

país, tão acalentada por todos, e 

principalmente nesta época do ano 

em que desejamos que a nossa eco-

nomia volte a funcionar com os turis-

tas, é preocupante. É bom que as 

pessoas venham mas é preciso cui-

dado, nos aeroportos, nas fronteiras. 

Eu deixo aqui este alerta, às entida-

des governamentais mas também a 

cada um de nós. Se recebemos um 

membro da nossa família, vindo de 

um país onde os níveis de infecção 

são grandes, devemos ter cuidado”, 

pedia ontem Elisa Ferraz. 

Para já, nenhum dos municípios foi 

contactado no sentido de fornecer 

apoio domiciliário ou até alojamento 

para as pessoas que se encontram em 

isolamento. 

Pandemia
Abel Coentrão

Para além de sete 
trabalhadores da empresa, 
há oito pessoas relacionadas 
com aquelas infectadas. 
Empresa continua a operar

DR

Na zona onde não havia casos há três semanas, o surto surge com a vinda de uma pessoa do estrangeiro

acoentrao@publico.pt

contudo, que os casos se multiplicas-

sem, obrigando ao encerramento de 

uma linha de produção de salmão em 

conserva. 

Afastado, para já, o cenário de 

encerramento temporário da empre-

sa, a evolução do surto dependerá do 

comportamento das pessoas já infec-

tadas — que estão isoladas em casa — e 

do resultado dos testes já feitos a cer-

ca de 80 dos 450 trabalhadores. 

Segundo Elisa Ferraz, os resultados 

já conhecidos de boa parte destes 

testes serão negativos.  

Três semanas sem casos 
Esta situação surge num momento 

em que Vila do Conde chegava às três 

semanas sem casos conhecidos. E 

desenvolve-se numa fábrica que, 

durante os meses mais duros da pan-

demia, nunca chegou a parar. O coro-

navírus entrou-lhes portão adentro 

quando o país — tirando parte da 

região de Lisboa — reaprendia a viver 

para lá deste ser minúsculo. Mas aqui-

lo que se sabe sobre este foco serve 

de alerta. 

A sequência de casos que, pelo que 

se sabe, terá mesmo tido origem num 

viajante, tem depois uma explicação 

relativamente simples. Pessoas que 

se conhecem, que partilham a viatura Página 94
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A fábrica de conservas da Gencoal, 

em Caxinas, Vila do Conde, vai con-

tinuar a laborar mas as autoridades 

de saúde vão acompanhar a evolu-

ção do surto de infecções com coro-

navírus que ali se desenvolveu, e que 

terá tido origem no regresso a Portu-

gal do companheiro de uma das ope-

rárias, explicou ontem a presidente 

da Câmara de Vila do Conde. Elisa 

Ferraz considera que as circunstân-

cias em que este caso se deu deve-

riam ser um alerta para o Governo 

português no que ao controlo de 

fronteiras diz respeito.  

Para já são 15 as pessoas com testes 

positivos, sete na fábrica de capitais 

italianos que emprega 450 pessoas 

e oito em círculos familiares destes 

trabalhadores. Quatro destas infec-

ções são, segundo Elisa Ferraz, de 

crianças do infantário do centro 

paroquial de A-Ver-O-Mar, no conce-

lho vizinho da Póvoa de Varzim, cuja 

autarquia redobrou também a aten-

ção tendo em conta que a Gencoal 

emprega mais gente a viver nesta 

cidade.  

Com as autoridades de saúde a 

acompanharem de perto a situação 

desde o início da semana, Elisa Fer-

raz tentou, ontem, “tranquilizar” a 

população. Fê-lo à saída de uma reu-

nião do conselho municipal de segu-

rança, a cujos membros transmitiu 

os resultados de um encontro ante-

rior. Neste participaram o delegado 

de saúde de Vila do Conde-Póvoa de 

Varzim e representantes da empresa 

— incluindo, por videoconferência, 

elementos da administração do gru-

po italiano que a detém, e que tem 

sede na Sardenha.  

“Segundo o delegado de saúde”, a 

fábrica tem condições de segurança 

“até acima da média”, acrescentou 

Elisa Ferraz, repisando esta relação 

da empresa a Itália, país que teve uma 

duríssima experiência com a pande-

mia, que levou, segundo os seus res-

ponsáveis, à transposição para Por-

tugal de normas de funcionamento 

mais exigentes. Isso não impediu, 

Infecções associadas a foco  
em fábrica de conservas  
de Caxinas sobem para 15

para ir trabalhar, e que na fábrica tra-

balham na mesma secção, acabaram 

por estar entre os primeiros infecta-

dos. A linha de produção de salmão 

em lata foi a primeira a fechar, no iní-

cio desta semana, mas entretanto o 

responsável pela área da refrigeração 

do peixe foi também contaminado. A 

seguir, soube-se que um dos funcio-

nários mais antigos da casa, um 

encarregado, de 70 anos, estava tam-

bém infectado. E perante este salto 

do vírus, de secção em secção, o 

medo generalizou-se.  

Funcionárias contactadas pelo 

PÚBLICO falam de uma semana de 

enorme tensão, com um ambiente de 

trabalho difícil. “Andamos todas ner-

vosas”, resumia uma operária que, 

por precaução, já avisou os pais que 

deixará de os visitar até perceber — e 

ainda não tinha sido testada — se esta-

va ou não infectada. À saída para o 

almoço, ao meio-dia, enquanto 

fugiam das câmaras de televisão, 

algumas mulheres diziam de longe: 

“Nós precisamos de trabalhar.” 

Em cima da mesa, por proposta do 

Sindicato dos Trabalhadores da Ali-

mentação do Norte, está a realização 

de testes a todos os trabalhadores. A 

acontecer, a medida poderá ter um 

outro efeito: preservar as pessoas 

que ali trabalham da discriminação 

que elas vão já sentindo na comuni-

dade. Uma operária, que nem se 

encontra a trabalhar, disse ao PÚBLI-

CO ter recebido uma chamada do 

infantário dando-lhe conta de que 

não deveria levar o lho nos próxi-

mos dias. E de nada lhe valeu expli-

car que não tem estado na fábrica.  

“Precisamos de ter cuidado, de 

estar atentos, e esta questão da 

entrada de estrangeiros no nosso 

país, tão acalentada por todos, e 

principalmente nesta época do ano 

em que desejamos que a nossa eco-

nomia volte a funcionar com os turis-

tas, é preocupante. É bom que as 

pessoas venham mas é preciso cui-

dado, nos aeroportos, nas fronteiras. 

Eu deixo aqui este alerta, às entida-

des governamentais mas também a 

cada um de nós. Se recebemos um 

membro da nossa família, vindo de 

um país onde os níveis de infecção 

são grandes, devemos ter cuidado”, 

pedia ontem Elisa Ferraz. 

Para já, nenhum dos municípios foi 

contactado no sentido de fornecer 

apoio domiciliário ou até alojamento 

para as pessoas que se encontram em 

isolamento. 

Pandemia
Abel Coentrão

Para além de sete 
trabalhadores da empresa, 
há oito pessoas relacionadas 
com aquelas infectadas. 
Empresa continua a operar

DR

Na zona onde não havia casos há três semanas, o surto surge com a vinda de uma pessoa do estrangeiro

acoentrao@publico.pt

contudo, que os casos se multiplicas-

sem, obrigando ao encerramento de 

uma linha de produção de salmão em 

conserva. 

Afastado, para já, o cenário de 

encerramento temporário da empre-

sa, a evolução do surto dependerá do 

comportamento das pessoas já infec-

tadas — que estão isoladas em casa — e 

do resultado dos testes já feitos a cer-

ca de 80 dos 450 trabalhadores. 

Segundo Elisa Ferraz, os resultados 

já conhecidos de boa parte destes 

testes serão negativos.  

Três semanas sem casos 
Esta situação surge num momento 

em que Vila do Conde chegava às três 

semanas sem casos conhecidos. E 

desenvolve-se numa fábrica que, 

durante os meses mais duros da pan-

demia, nunca chegou a parar. O coro-

navírus entrou-lhes portão adentro 

quando o país — tirando parte da 

região de Lisboa — reaprendia a viver 

para lá deste ser minúsculo. Mas aqui-

lo que se sabe sobre este foco serve 

de alerta. 

A sequência de casos que, pelo que 

se sabe, terá mesmo tido origem num 

viajante, tem depois uma explicação 

relativamente simples. Pessoas que 

se conhecem, que partilham a viatura Página 95


