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IMPOSTOS 

Leão afasta 
maior carga 
fiscal em 2021 
fl  0 ministro de Estado e das 
Finanças, João Leão, afirmou 
ontem, após a reunião do 
Conselho de Ministros, que 
não é objetivo do Executivo 
subir impostos no próximo 
ano. "0 Governo tem como 
orientação genérica não fazer 
nenhum aumento de impos-
tos sobre as familias em 2021. 
Achamos fundamental, ape-
sar do efeito que a crise tem 
sobre as finanças públicas e 
sobre as receitas do Estado, 
não introduzir aqui fatores de 
perturbação que façam acen-
tuar ainda mais a crise", afir-
mou João Leão. e 
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CONTAS DA SEGURANÇA SOCIAL 

"Até junho, não houve transferências orçamentais para a Segurança Social de modo a fazer face ao aumento atípico na despesa", diz o Conselho de Finanças Públicas 

Pandemia já provocou 
perdas de 800 milhões 
BALANÇO  '2°'  Excedente de 352 milhões teria chegado aos 1145 milhões sem impacto da pandemia 
DESEMPREGO Maior despesa reflete ainda subida na verba para subsídios resultantes da crise 

WILSON LEDO 

Apandemia representou, 
até junho, um rombo na 
ordem dos 800 milhões 

de euros no excedente da Segu-
rança Social. A entidade fechou 
o primeiro semestre com um 
`superavit' de 352 milhões de 
euros que, sem as medidas 
temporárias 
de resposta à 
Covid-19, po-
deria ter al 
cançado os 
1145 milhões. Há um ano, esse 
saldo positivo fixava-se nos 
2141 milhões de euros. 

A conclusão é possível através 
de uma análise do Conselho das 
Finanças Públicas, divulgada 
ontem, na qual se concretiza 
que as medidas de caráter tem-
porário_fórçádas pela pandemia  

- que custaram 876 milhões de 
euros - representaram 60% do 
aumento da despesa da Segu-
rança Social até junho. 

Fora deste valor ficam outros 
custos indiretos da pandemia, 
como a subida de 18,7% no va-
lor necessário pára pagar subsí-
dios de desemprego resultan-

tes desta cri-
se. Como um 
todo, até ju-
nho, a despesa 
da Segurança 

Social subiu12,6 %, ou seja, 1457 
milhões de euros. Para este re-
sultado contribuíram também 
as pensões, cujos custos subi-
ram 3,59x,, à custa da respetiva 
atualização e de um maior nú-
mero de reformados. 

Por sua vez, à boleia do menor 
volume de descontos dos traba-

 

SAIBA MAIS 

629 NI€ 
Layoff simplificado foi a me-
dida temporária de resposta à 
pandemia que mais pesou na 
despesa: 629 milhões de euros 
até junho. A medida implicou 
ainda descontos menores. 

Descongelamentos ajudam 
A Caixa Geral de Aposentações, 
que paga as reformas dos anti-
gos funcionários públicos, fe-
chou junho com um excedente. 
de 190 milhões de euros. A con-
tribuir para este resultado este-
velim aumento da receita, à 
custa dos maiores descontos 
provocados pelo descongela-
mento nas carreiras do Estado. 

lhadores das empresas em regi-
me de layoff simplificado, hou-
ve também menos 356 milhões 
de euros a entrar na Segurança 
Social enquanto receita, ou seja, 
uma quebra homóloga de 2,6%. 

Em várias ocasiões, o Governo 
reforçou que o esforço exigido à 
Segurança Social devido à pan-
demia seria coberto por trans-
ferências do Orçamento do Es-
tado (OF.). "Até junho ainda não 
aconteceu nenhuma transfe-
rência do OE para compensar o 
aumento atípico na despesa", 
recorda o Conselho das Finan-
ças Públicas, referindo uma 
verba anual prevista de 278 mi-
lhões de euros. A transferência 
deverá concretizar-se neste se-
gundo semestre, já que o Orça-
mento Suplementar apenas foi 
aprovado em julho. o 

MENOS DESCO NTOS 
ENCOLHERAM AS 
RECEITAS DA ENTIDADE 
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ATUALI 

  

44 ANOS EVENTO ARRANCA HOJE 

A 40 edição da festa do Avante!, que 
marca a rentrée política do PCP, abre 

hoje portas às 16h, três horas mais cedo do 
que o habitual para evitar aglomerações, se-
gundo a organização comunista. O evento 
decorre até domingo na quinta da Atalaia, 
no concelho do Seixal. 
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Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, não estará este ano no palco 25 de Abril para as habituais palavras de boas-vindas. A tradição será retomada no discurso político de encerramento da festa 

JERÓNIMO O  Secretário-geral do PCP vai estar presente nos três dias do evento mas o discurso de abertura será pelas colunas 
OPOSIÇÃO O  Providência cautelar indeferida, protesto dos comerciantes e marcha lenta automóvel tentaram travar festa 
SALOMÉ PINTO 

N
ão há festa como esta!" O 
slogan do Avante nunca 
serviu tão bem a rentrée 

do PCP como este ano. Em ple-
na pandemia de Covid-19, os 
comunistas não cederam ao 
medo nem à contestação po-
pular e decidiram ir avante 
com a festa, 
acatando as 
regras, de-
masiado rígi-
das para o 
PCP, da DGS. 
Com a lotação máxima diária 

cortada para um sexto (16 563 
pessoas), lugares sentados nos 
espetáculos e álcool limitado até 
às 20h, o secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, fará o  

discurso de abertura às 19h pe-
las colunas em vez da tradicio-
nal presença no palco 25 de 
Abril. "Para evitar aglomera-
ções, o secretário-geral irá fazer 
a saudação à festa num espaço 
reservado que será transmitida 
online e pelos altifalantes", es-
clareceu o gabinete de i.mpren 

sa do PCP ao 
CM, sem re-
velar contudo 
o local onde 
discursará Je 

rónimo de Sousa. Certo é que o 
líder dos comunistas "estará 
presente nos três dias da festa e 
odiscurso de encerramento no 
domingo será, como habitual, 
no palco 25 de Abril", garantiu a 
assessoria do comité central. 

Mas nem depois de a DGS e de 
o PCP terem quebrado o secre-
tismo sobre as regras de segu-
rança (ver grafismo) os protes-
tos acalmaram. Ontem, ao final 
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da tarde, mais de 30 carros rea-
lizaram uma marcha lenta entre 
oComplexo Municipal de Atle-
tismo Carla Sacramento e a 
quinta da Atalaia contra o  

Avante. "Este é um grito de 
prevenção, oxalá que corra 
tudo bem, mas não pode haver 
dois pesos e duas medidas", 
afirmou Joel Lira, um dos orga-
nizadores da manifestação au-
tomóvel. Os comerciantes das 
imediações da quinta da Atalaia 
anunciaram que iriam encerrar 
durante os três dias da festa por 
temerem novos contágios. E o 
empresário e ex-autarca do 
PSD Carlos Valente, que ontem 
viu ser rejeitada a providência 
cautelar que interpôs para can- • 
celar o Avante, ameaçou avan-
çar com outras ações judiciais 
caso ocorra um surto de Covid-
19 relacionado com a festa. 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI 

;TA 

LÍDER DO PCP ENCERRA 
EVENTO NO DO MINGO, 
NO PALCO 25 DE ABRIL 

Mor adores do concelho do Seixal realizaram uma marcha lenta de protesto 

connlio 
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20 casos por 100 mil 
habitantes em 7 dias 
é um dos indicadores 

Aumento do número de casos é ape-
nas um dos fatores considerados 

A decisão de adicionar ou 
remover um país é feita após 
uma análise clo Centro de 
Biossegurança Comum, que 
usa como indicador principal 
onível de 20 casos por 100 mil 
habitantes em sete dias, mas 
que também tem em conside - 

ff ração outros fatores; como 
prevalência, nível, taxa de 
mudança de casos positivos 
confirmados. A reavaliação 
das medidas é agora feita se-
manalmente. o 

REGRAS DA DGS 

LOTAÇÃO MÁXIMA 
TOTAL 

16 563 

PORESPAÇO 

Palco 25 de Abril 2000 
Auditório 1Q de Maio 625 
Palco Paz 250 
AvanTeatro 207 
Espaço Central 375 
CineAvante 412 
Espaço Ciência 88 (aberto) 

35 (fechado) 
Espaço Livro 44 (aberto) 

18 (fechado) 
Espaço Disco 25 (aberto) 

10 (fechado) 
Esplanadas 2500 
Áreas de lazer 4375 
Ruas 4875 
Espaço Criança 787 

ESPAÇOS ABERTOS 
1 pessoa/8 m2 

ESPAÇOS FECHADOS 
1 pessoa/ 20 m2 

REGRAS GERAIS 

> Uso de máscara em espaços 
fechados ou abertos acima dos 
10 anos exceto em restaurantes 

> Álcool até às 20h exceto durante 
as refeições 

> Concertos com lugares 
sentados marcados 

> Dispensadores de álcool-gel 
e contentores de máscaras 

> Higienização regular dos espaços 

> Posto de saúde e área de 
isolamento 

> Proibido parque de diversões 
ou similares para crianças 

> Circuitos diferenciados 
para entradas e saídas 

GOVERNO 1 NÃO PODE IMPEDIR FESTA 

A ministra da Presidência, Mariana Vieira 
da Silva, voltou a reiterar ontem que 

"o Governo, fora do estado de emergência, não 
tem competência para limitar ou impedir a rea-
lização da festa do Avante", sublinhando que 
"existe um trabalho com a DGS e o PCP para 
que se cumpram as regras de segurança". 

JSD1 PROTESTO NO SEIXAL 
O LÍDER DA JSD, ALEXANDRE 

POÇO, VAI LIDERAR ESTA 

MANHÃ, NO SEIXAL, UMA AÇÃO 

DE PROTESTO CONTRA A 

REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO DESTE 

ANO DA FESTA DO AVANTE. 

FUNERÁRIA I DÁ BOLEIA NA VOLTA DA FESTA 

A funerária Sempre Fiel, de Santa Maria da Fei-
ra, divulgou um vídeo irônico, no qual diz ofe-

recer boleia de regresso "para a terra" a quem for 
à festa do Avante, este fim de semana. Indica que a 
oferta "é válida apenas para seres humanos sem 
vida" e "não inclui restantes serviços fúnebres". 
"A questão que se coloca: vais Avante? ", pergunta. 

Corredor britânico mantido 

co. O ministro da Saúde galês, 
Vaughan Gething, disse ter 
considerado o relatório do 
Centro de Biossegurança Co—
mum sobre os países que re-
presentam um risco para a 
saúde pública devido à pande-
mia de Covid-19. 

Turistas britânicos poderão continuar a viajar para a região algarvia 

dérico Viegas espera que a "ten-
dência de aumento de turistas se 
mantenha", tendo em conta 
que prevê para este mês cerca de 
40% de taxa de ocupação. O CM 
contactouJoão Fernandes, pre-

 

País de Gales decide em sentido contrário 

Só em 1987 não 
houve festa 
El Só em 1987 o Avante não 
se realizou, na altura na 
Ajuda, em Lisboa, porque 
ogoverno social-democrata 

. de Cavaco Silva não cedeu 
oterreno ao PCP. Foi este 
episódio que levou os comu-
nistas a adquirir a quinta da 
Atalaia, no Seixal. 

Congresso do PCP 
em novembro 
13 Esta pode ser a última 
festa de Jerónimo de Sou-
sa, 73 anos, como líder do 
PCP. O XXI congresso na-
cional do PCP, entre 27 e 
29 de novembro, no Pavi-
lhão Paz e Amizade, em 
Loures, ditará a sua conti-
nuidade ou não à frente 
do partido. * 

Aldina Duarte, 
Camané e Laginha 
13 O Avante arranca hoje 
com vários concertos. 
No palco 1º de Maio, desta 
vez ao ar livre, atuam os 
fadistas Aldina Duarte, 
Camané e Mário Laginha. 
No palco 25 de Abril have-
rá um concerto contra 
o racismo.. 

Madeira satisfeita 
com Portugal 
na lista verde 
El O presidente do Governo 
da Madeira, Miguel Albu-
querque, afirmou ontem 
que a decisão do Governo 
britânico de manter Portu-
gal na lista de países segu-
ros é "urna boa notícia", 
que pode contribuir para a 
vinda de mais turistas à re-
gião. "Ainda bem, fico 
muito satisfeito", disse Al-
buquerque na abertura da 
Festa da Flor e do Vinho.  

e  O Ministro dos Transportes 
britânico, Grant Shapps, anun-
ciou ontem, através da rede so-
cial Twitter, que não há altera-
ções em relação à mais recente 
lista de países cuja quarentena é 
obrigatória. Desta forma, o go-
verno britânico mantém Portu-
gol na lista de países seguros. 

Elidérico Viegas, presidente da 
Associação de Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do 

MÊS DE AGOSTO REGISTOU 
TAXA DE OCUPAÇÃO DE 
60% FACE AO ÚLTIMO ANO 
Algarve (AHETA) disse ao CM 
estar satisfeito com a decisão. 
Sendo a mesma "positiva e jus-
ta", tendo em conta o "reduzido 
número de casos na região". O 
CM apurou que os hotéis regis-
taram, no último mês, uma ocu-
pação de cerca de 60%, face ao 
ano passado. Nesse sentido, Eli-

 

El Em sentido contrário ao go-
verno britânico, País de Gales 
decidiu retirar Portugal da lis-
ta de países isentos de quaren-
tena, mas mantém a Madeira e 
os Açores. Esta foi a primeira 
vez que aplicou regras dife-
rentes das do governo britâni-

  

sidente da Região de Turismo do 
Algarve (RTA). O mesmo prefe 
re reagir após o anúncio oficial, 
na expectativa de que Portugal 
seja reconhecido como um 
"destino seguro". * 

Portugal é inseguro para o gover-
no escocês de Nicola Sturgeon 

Escócia retira 
Portugal da lista 
131A Escócia decidiu que 
Portugal deixa de fazer 
parte da lista dos países se-
guros, de acordo com fon-
tes do governo escocês ci-
tadas pela BBC. A Escócia 
passou a exigir quarentena 
às pessoas que chegam da 
Grécia a partir de ontem. o 

Q 

r 
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PORMENORES 

Prazo termina em dezembro 
Tanto o reagendamento das via-
gens como o método vouchers 
podem ser utilizados até ao final 
do ano. Para consumidores que 
ainda não tenham usufruído de 
nenhuma destas medidas, po-
derá ser pedido o reembolso, 
em dinheiro, assim que a altera-
ção for publicada em Diário da 
República. 

Hotéis sem reembolso 
Já os hotéis, alojamentos locais 
e empreendimentos turísticos 
continuam a beneficiar do regi-
me excecional criado em abril, 
até ao final de setembro. Quer 
isto dizer que podem reagendar 
e emitir vouchers, em vez de fa-
zer a devolução em dinheiro e 
num prazo máximo de 14 dias. 

Preferem França 
Um estudo da agência de via-
gens eDream' revela que, ape-
sar de a tendência ser fazer fé-
rias em Portugal, os portugue-
ses que viajaram para o estran-
geiro deram preferência a Fran-
ça (21%), seguido de Espanha 
(17%) e Itália (8%). 

Reino Unido mais barato 
Os portugueses que escolheram 
ir até França este verão vão 
gastar, em média, 153 na via-
gem - um valor médio inferior ao 
de Espanha (177 €), apesar de a 
distância ser maior, e equiva-
lente ao de Itália (153 €), por 
exemplo. O destino mais barato 
é o Reino Unido: 139 C. 

Europa é a escolha 
Os resultados da eDreams 
mostram que os portugueses 
dão preferência à Europa. Só 
uma minoria viaja para fora do 

g 
continente (Brasil e EUA). 
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g ticías. 
voltam ater 
de reembol-
sar cancela-
mentos em 
dinheiro 

REGRESSO À NORMALIDADE 

REGRAS 

TU R S 
AGENCIAS VOLTAM 

A PAGAR EM DINHEIRO 
ALTERAÇÃO O  Governo elimina cláusula de exceção que permitia reembolsos por vouchers 
SETOR Empresas praticamente não venderam férias, à exceção da Madeira e dos Açores 

FRANCISCA GENÉSIO/RAQUEL OLIVEIRA 

O
Governo decidiu elimi-
nar a cláusula de exceção 
que permitia às agências 

de viagem, desde abril, roem 
bolsar os clientes com viagens 
canceladas através de vouchers 
ou reagendame n tos. 

Aparentemente, estas empre-
sas voltam reger-se pelas regras 
anteriores que estipulam que os 
cancelamentos têm de ser pa-
gos em dinheiro num prazo 
máximo de 14 dias. Mas, e mes-

. mo revogada a cláusula, o Go--
verno admite exceções. "Po-
dem continuar a ser emitidos 
vouchers ou a promover -se o  

reagendamento da viagem, se 
as partes concordarem que é o 
mais vantajoso", avançou ao 
CM fonte oficial clo Ministério 
cia Economia. 

A cláusula foi introduzida de-
vido à pandemia de Covid - 19. 
Tinha como objetivo encontrar 
um "equilíbrio" entre os inte - 
resses das duas partes para as 
viagens realizadas entre 13 de 
março e 30 de setembro deste 
ano. Por um lado, para dar solu-
ção ao problema dos consumi --
dores, impedidos de viajar e, 
por outro, às agências de via-
gens, que estavam a braços com 
falta de liquidez. Quer isto dizer  

que o setor já sabia que se trata-
va de uma proteção apenas clu - 
Tante um período limitado. A 
revogação da exceção aconte-
ceu na semana passada, em 
Conselho de Ministros. 

COMISSÃO EUROPEIA 
PROCESSA PORTUGAL POR 
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 

A alteração ainda não foi, no 
entanto, publicada em Diário da 
República. Assim que isto acon-
teça, os cancelamentos terão de 
ser pagos preferencialmente em 
dinheiro. Em abril, a Comissão 
Europeia, que se manifestou  

contra a medida, iniciou um 
processo de infração contra 
Portugal e outros nove estados--
-membros por violação do cli - 
rei to dos passageiros. 

Mais do que o regresso ao 
anterior regime, a quase para-
gem de atividade é o que mais 
preocupa as agências. O setor 
continua a ser um dos mais afe-
tados pela pandemia. Ao que 
o CM apurou junto da Associa - 
ção Portuguesa de Agências de 
Viagens e Turismo, com exce-
ção dos Açores e da Madeira, 
não foram vendidas férias 
praticamente para mais ne-
nhum destino. • 

VOUCHERS ATÉ À 
PUBLICAÇÃO DA NORMA 
El Todas as viagens que sejam 
canceladas, até à publicação 
da alteração em Diário da Re-
pública, continuam a poder 
ser pagas através de vouchers, 
apurou o CM junto da Asso-
ciação Portuguesa de Agên-
das de Viagens e Turismo. 
A medida evita assim que 
haja uma corrida às agências, 
para tentar trocar os vouchers 
por dinheiro, o que poderia 
causara falência de muitas 
empresas. • 
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SURTOS EM LARES 

MINISTRAS NA AR 
A ministra da Seguran-
ça Social e a ministra da 
Saúde vão ser ouvidas 
na Assembleia da Re-
pública (AR) a propósi-
to dos surtos de Covid-
-19 registados em lares. 
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TIAGO BRANDAO RODRIGUES 
ESCOLAS REQUALIFICADAS 

13 O Governo aprovou uma 
despesa de cerca de 20 mi-
lhões de euros para a requali-
ficação de 164 escolas, proje-
tos que vão envolver um in-
vestimento total superior a 
250 milhões de euros, anun-
ciou o Ministério da Educação. 
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FIGURA DO DIA 

ANA MENDES GODINHO 
MINISTRA DA SEGURANÇA SOCIAL 

,Ak A pandemia provocou 
Wdor erosão no balanço do 
sistema. As receitas baixa-
ram e a despesa disparou. 
A Segurança Social está a 
ser a almofada da crise, 
mas é fundamental ter 
atenção às contas. P31 
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Segurança 
Social 
e CGA 
registam 
excedentes 
Segurança Social teve 
excedente de 352 
milhões de euros. 

A Segurança Social registou um 
excedente de 352 milhões de euros 
em contabilidade pública nos pri-
meiros seis meses deste ano. Os 
dados são do Conselho de Finan-
ças Públicas (CFP), que explica 
que, "expurgando o impacto do 
Fundo Social Europeu (FSE) e do 
Fundo Europeu de Auxilio às Pes-
soas Mais Carenciadas (FEAC), 
o excedente foi de 269 milhões 
de euros". Excluindo ainda o 
impacto da despesa excecional 
e temporária provocada pela situa-
ção pandémica, o excedente seria 
de 1145 milhões de euros. 

Segundo o CFP, a receita efe-
tiva da Segurança Social, excluin-
do transferências do FSE e do 
FEAC, registou um decréscimo 
de 2,6%, o que contrasta com a 
previsão de crescimento de 4,8% 
implícita no orçamento da Segu-
rança Social para este ano. Já 
a despesa cresceu 12,6% para 
os 1457 milhões de euros. "As 
medidas excecionais e tempo-
rárias de resposta à covid-19 
foram responsáveis por 60% do 
aumento da despesa efetiva. 
Sem elas, a despesa efetiva teria 
aumentado 5% face a igual perío-
do de 2019. Os encargos com 
pensões aumentaram 3,5%, refle-
tindo a combinação da atuali-
zação do valor das pensões com 
o aumento do seu número em 
1,1%", diz o CFP. 

Também a Caixa Geral de Apo-
sentações (CGA) atingiu um exce-
dente orçamental de 190 milhões 
de euros no primeiro semestre, 
mais 17 milhões do que no mes-
mo período do ano anterior, 
"beneficiando de uma alteração 
contabilística ocorrida em 2019 
no âmbito das retenções na fon-
te efetuadas nas pensões pagas 
pela CGA". 

O crescimento da receita efe-
tiva da CGA na primeira meta-
de do ano (4,4%) está acima do 
previsto para o conjunto do ano 
(1%). Já o total de aposentados, 
excluindo pensionistas de sobre-
vivência, ascendeu a 481 612 no 
final de junho, mais 3276 do que 
no final de junho do ano passa-
do. Daniela Soares Ferreira Página 10
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RODRIGO 
ALVES TAXA 

A escola instrui e a família educa 
Faz várias décadas que Portugal promove 
uma completa confusão entre o que é ins-
trução e educação, não dando ferramentas 
a quem deve dar a primeira para poder 
fazê-lo devidamente e intrometendo-se, 
sem a mínima legitimidade para tal, na 
esfera de quem deve transmitir a segunda. 
Esta confusão eminentemente política 
tem-se agravado nos últimos anos, com o 
ascendente das forças de esquerda e de 
extrema-esquerda, e com ela deixou parte 
significativa da sociedade de perceber o 
que é o papel de cada um no percurso de 
vida de uma criança, de um jovem, de um 
futuro cidadão. 
Uma escola, uma universidade, um profes-
sor não servem para educar quem quer 
que seja. Servem para instruir. A educação, 
essa, deve ser dada em casa por quem 
tomou a decisão de ter um filho, educação 
essa que cada pai ou família transmitirá 
aos seus descendentes de acordo com a 
matriz identitária da sua forma de estar na 
vida e no mundo. 
Quando se confundem estes critérios, a 
anarquia é total, responsabilizando profes-
sores por falhas que não lhes compete 
suprir e desresponsabilizando pais pelo 
dever ético de orientação dos seus filhos, 
num jogo em que apenas os próprios saem 
sempre prejudicados. 
O Estado não tem legitimidade para edu-
car quem quer que seja. Primeiro, porque 
não pode constitucionalmente fazê-lo e, 
segundo, porque o Estado é ele próprio, 
sobretudo neste momento e cada vez mais, 
pessoa de pouca educação. 
Escrevo tudo isto porque tenho acompa-
nhado com particular apreensão toda a 
novela que fez com que dois jovens alunos 
de Famalicão, de nível de quadro de honra, 
tenham sido forçados a recuar no seu per-
curso escolar apenas, e friso apenas, por-
que os seus pais, detentores da sua educa-
ção, decidiram invocar objeção de cons-
ciência quanto aos seus filhos 
frequentarem a disciplina de Educação 
para a Cidadania e Desenvolvimento. 
É absolutamente vergonhoso, indecoroso, 
diria mesmo nojento, o peso que a mão da 
esquerda tem hoje na vida dos portugue-
ses. E é sobretudo repugnante que o ensino 
português se digne prejudicar o percurso 
escolar de dois jovens que cumprem, com 
distinção, as metas que este lhes coloca por 
mero capricho ideológico. 
Mas enquanto jurista chocam-me as alarvi-
dades que muitos pseudoiluminados do 
sistema proferem, querendo assentar uma 
ilegalidade em supostas âncoras jurídicas. 
Pior, transtorna-me a cara de pau com que 
esta cambada de analfabetos jurispruden-
ciais enviesam a legislação da forma que 
melhor lhes puder servir. 

E passo a explicar alguns preceitos jurídi-
cos que sustentam a minha posição e que, 
num país sério, bastariam para acabar 
com a celeuma. 
1.° - A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos é clara ao reconhecer que a prio-
ridade do direito de escolher a educação 
que os filhos têm cabe aos pais. É linear. 
Não há aqui caminho para segundas inter-
pretações e quem as fizer é apenas medío-
cre, pessoal e juridicamente (ver art.° 26.° 
do diploma citado). 
2.° - A Constituição da República Portugue-
sa (CRP), que em muitas matérias é dúbia 
e noutras ainda tendenciosa, é nesta maté-
ria bem clara. Mas em Portugal já sabemos 
que a Constituição só serve para ser invo-
ca& apenas quando à esquerda e extre-
ma-esquerda lhes convém - normalmente, 
para bloquear políticas que não estão dc 
acordo com o seu credo. Curiosamente, 
quando é a esquerda e extrema-esquerda a 
atropelar por completo os princípios cons-
titucionais, ninguém abre a boca. E quando 
abrem a boca é, normalmente, para dizer 
boçalidades. 
Isto porque a CRP é límpida como a água 
quando consagra que os pais têm o direito 
e o dever de educação e manutenção dos 
seus filhos, quando proíbe a programação 
da educação e da cultura segundo quais-
quer diretrizes do Estado e garante o 
recurso ao exercício do direito à objeção de 
consciência em circunstâncias como as 
que aqui trago à colação (ver, respetiva-
mente, os artigos 36.°, 43.° e 41.° da CRP). 
Ora, os pais dos jovens em questão têm 
toda a razão e legitimidade para procede-
rem como procederam, e o Estado, muito 
em particular o sr. ministro da Educação, 
que, na verdade, apenas deveria ser minis-
tro da Instrução, nada mais deveria fazer 
senão aceitar os argumentos dos pais, 
garantir que os alunos prosseguissem os 
seus estudos sem atrasos e, de uma vez por 
todas, governar de acordo com o que 
dizem os pressupostos constitucionais. 
Como disse o próprio Marcelo Rebelo de 
Sousa, é imperioso que os portugueses 
votem noutro Governo. Com este, até os 
filhos já parecem ter passado a ser perten-
ça do Estado, pelo que essa mudança será 
a única forma capaz de salvar a Lei de 
Bases do Sistema Educativo, a dignidade 
dos pais e filhos de Portugal e a moral de 
um país governado por acéfalos. 
Só um pequeno pormenor: Marcelo teve 
toda a razão em sugerir o voto noutro 
Governo. Só lamento que não tenha dito o 
mesmo para o Presidente. É que o que foi 
eleito é apenas figurante num cenário de 
decadência geral. 

Escreve à sexta-feira 
Página 11
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Rentrée, que pode ser 
a última para Jerónimo 
como líder, já pagou 13 
mil euros para garantir 
regras da DGS no Seixal 

PCP contrata 70 
agentes da PSP 
para o Avante 

Providência cautelar 
contra evento rejeitada. 

100 automobilistas 
saíram em protesto 

Nuno Miguel Ropio * 
nuno.ropio@jn.pt 

FESTA O PCP recorreu a um contingen-
te de 70 agentes da PSP para garantir a 
segurança da Festa do Avante e fazer 
cumprir o caderno de encargos imposto 
pela Direção-Geral da Saúde (DGS) ao 
evento, que esteve debaixo de fogo nas 
últimas semanas e até foi alvo de uma 
providência cautelar, ontem rejeitada 
pelaJustiça.A rentrée comunista no Sei-
xal, que poderá ser a última em que Je-
rónimo de Sousa participa enquanto lí-
der do partido, tendo em conta o con-
gresso eletivo em novembro, terá um 
formato inédito devido à covid-19 e com 
reforço das medidas de segurança. 

Apesar do maior policiamento, even-
tuais ajuntamentos no espaço serão re-
solvidos pelo grupo de militantes que 
todos os anos fazem a vigilância a cus-
to zero. O JN apurou junto de fontes li-
gadas à PSP que a organização, muito 
antes de ser conhecido o parecer técni-
co da DGS, avançou com um pedido do 
aumento do número de agentes. Serão 
70 operacionais por dia, ao longo dos  

três dias da festa, pagos pelo PCP a títu-
lo de gratificados. 

As mesmas fontes adiantaram que a 
Soeiro Pereira Gomes "mostrou um 
enorme respeito pela Polícia e pelos 
seus elementos", saldando antecipada-
mente uma fatura que ultrapassa os 13 
mil euros. A Direção Nacional da PSP 
não detalhou informações até ao fecho 
desta edição. O PCP desvalorizou o re-
forço policial: "o recurso a gratificados 
da PSP no exterior da Festa é uma prá-
tica de décadas". 

FORA DO RADAR DE EQUIPAS MISTAS 

Questionada pelo JN sobre uma even-
tual monitorização do cumprimento 
das regras de segurança do evento, que 
a DGS admite ter "risco real" de contá-
gio, a autoridade de saúde apenas reve-
lou que o plano de contingência deli-
neado para os 30 hectares de festa "con-
templa a ligação com a Câmara Muni-
cipal [do Seixal], coma Proteção Civil e 
com as autoridades de saúde locais". O 
JN soube por fontes ligadas à Autorida-
de de Segurança Alimentar e Económi-
ca (ASAE) que as equipas mistas - que  

incluem ASAE, Autoridade Tributária e 
Autoridade para as Condições do Traba-
lho que por lei visitam grandes even-
tos culturais como este - não têm "para 
já" prevista nenhuma incursão no Sei-
xal, "porque nunca foi feito, ainda que 
este ano se justificasse". Nenhuma das 
entidades se pronunciou oficialmente 
sobre o caso. 

A providência cautelar interposta por 
um empresário ligado ao PSD para ten-
tar travar a festa foi considerada injus-
tificada pelo Tribunal Cível de Lisboa, 
mas não travou uma manifestação de 
protesto com cerca de 100 automobilis-
tas, que se afirmaram "apartidários", 
em frente a uma das entradas da Quin-
ta da Amora. 

Esta rentrée , cuja lotação foi reduzi-
da de 100 mil para 16 500 pessoas por 
decisão da DGS, abre hoje mais cedo do 
que o habitual, pelas 16 horas. Certo é 
que estará, talvez como nunca, debaixo 
dos holofotes políticos e mediáticos 
para saber se o PCP consegue, como 
pretende, ser um exemplo. • 
- COM JOÃO VASCONCELOS E SOUSA, 

ROGÉRIO MATOS E DELFIM MACHADO 

MUDANÇA DE PLANO 

Líder fala pelo sistema 
sonoro para evitar grupos 
O discurso de hoje de jerónimo de 
Sousa, que inaugura a Festa do 
Avante e está marcado para as 19 
horas, vai ser transmitido por alti-
falantes em todo o recinto. A me-
dida é uma alternativa ao habitual 
discurso feito num palco e foi to-
mada "por razões de segurança sa-
nitária", lê-se num comunicado 
de ontem do PCP. No entanto, tal 
como nos outros anos, o líder co-
munista irá à Festa "na sexta-fei-
ra, no sábado e no domingo", tan-
to no desempenho de funções 
como "em momentos de usufruto 
pessoal". Apesar disso, só sobe ao 
palco no comício de domingo, que 
se mantém no Palco 25 de Abril - o 
maior de todos e ao ar livre. Habi-
tualmente, os membros do Comi-
té Central assistem de pé, atrás do 
secretário-geral. Este ano, os luga-
res da plateia são sentados. 
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PROGRAMA 

Hoje 122 horas  
Debates 
• Arrancam hoje 
e estendem-se pelos 
três dias. Serão dis-
cutidos temas como 
o teletrabalho, o re-
forço do SNS ou o 
euro. 

23.30 horas  
Camané/Laginha 
• O fadista e o com-
positor fecham o 
palco principal no 
primeiro dia. Este 
ano, devido à covid-
r9, não há concerto 
de música clássica. 

DIA 5 1 18.30 horas  
R. Araújo Pereira 
• O humorista par-
ticipa no debate 
"Humor e política", 
no auditório da Fes-
ta do Livro. 

19 horas  
Mão Morta 
• O grupo de Braga, 
presença habitual 
na festa, regressa ao 
palco principal. 

23.30 horas  
Dead C ombo 
• A dupla já anun-
ciou que vai acabar 
este ano e dá um 
concerto em tom de 
despedida. À mesma 
hora, no palco prin-
cipal, tocam os Blas-
ted Mechanism. 

DIA 6 1 15 horas  
Peste & Sida 
• A banda de "Sol da 
Caparica" dá um 
concerto de início 
de tarde. 

21.30 horas  
Xutos & Pontapés 
• O encerramento 
da festa fica a cargo 
de uma das bandas 
nacionais mais em-
blemáticas. 

Datas 
principais 

 7 mai  

Política é exceção 
Governo apresenta pro-

 

posta de lei que proíbe 
"festivais de verão e ou-

 

tros de natureza análo-

 

ga" até 30 de setembro. 
No dia seguinte, Costa 

esclarece que os eventos 
políticos podem ocorrer. 

 16 mai  

"Não abdicaremos" 
Após reunião do Comité 
Central, Jerónimo reve-

 

la: "Não abdicaremos da 
festa se estiverem reu-

 

nidas as condições". Vá-

 

rios promotores de fes-

 

tivais de música criti-

 

cam esta posição. 

21 mai mai 

Tem de haver regras 
O decreto do Governo é 
aprovado, permitindo 
"excecionalmente" es-

 

petáculos com lugar 
marcado. Marcelo refor-

 

ça: há que respeitar lota-

 

ção e distanciamento. 

24 ago 

Ação legal antifesta 
Rio diz que PCP e Gover-

 

no estão a dar "mau 
exemplo". Um empresá-

 

rio ligado ao PSD interpõe 
uma providência cautelar 
para impedir a festa. Foi 

ontem rejeitada. 

 3o ago  

Marcelo pressiona 
A DGS diz que já emitiu 
parecer, mas remete a di-

 

vulgação para o PCP. No 
dia seguinte, é pressionada 

a divulgar. Marcelo lem-

 

brou que "não tem havido" 
eventos destes na Europa. 

mR Rogério Matos 
sociedade@jn.pt 

À entrada da Festa do Avan-
te, os assistentes vão ter 
consigo medidores de tem-
peratura, mas esta será ape-
nas facultativa apedido dos 
que entram no recinto. 
Apenas será obrigatório aos 
artistas antes das atuações. 
Qualquer caso suspeito de 
covid-19 será encaminhado 
para o posto médico onde  

estarão profissionais simpa-
tizantes do PCP e os bom-
beiros. Será então acionada 
a linha de saúde 24 (SNS24) 
e os procedimentos serão 
tomados em conformidade. 

No recinto tudo será dife-
rente face ao ano passado. O 
comício de encerramento e 
a dança carvalhesa, que as-
sinala o fim da festa, será 
com os participantes senta-
dos nas cadeiras distribuídas 
pelo palco central, à seme-

  

lhança de todos os concer-
tos e debates que se vão rea-
lizar ao longo do fim de se-
mana. Na entrada e saída 
dos espetáculos estarão as-
sistentes de palco a encami-
nhar as pessoas para as suas 
cadeiras e, nos intervalos de 
cada evento, estas serão de-
sinfetadas. O espaço criança 
vai ter os escorregas e baloi-
ços interditos, mas vai fun-
cionar com horas de contos. 

A famosa roda gigante será 
substituída por uma de ta-
manho menor, com menos 
capacidade de pessoas. O 
rappel e todas as demons-
trações desportivas, como a 
habitual corrida, foram can-
celados e todos os sanitários 
vão ter equipas permanen-
tes de desinfeção e limpeza. 

No chão, por todo o espa-
ço, estão setas indicadoras 
do sentido que os partici-
pantes devem respeitar, 
para evitar cruzamento en-
tre pessoas. O sentido de cir-

 

Número de stands foi 
remi »ido por decisão 
das delegações e não 
se come ao balcão 

culação será reforçado com 
sinalética vertical e em to-
dos os stands há equipa-
mentos para desinfeção e 
higienização das mãos. O 
hábito de comer ao balcão 
não será permitido e haverá 
celofane nos balcões para 
evitar o contacto entre tra-
balhadores e clientes. 

O número de stands foi re-
duzido por iniciativa das di-
versas delegações regionais 
e o número de trabalhado-
res também. No espaço de 
Braga, quatro stands deram 
lugar a um. "Temos agora 
um espaço bastante grande 
no interior e vamos ter me-
tade das pessoas, de 50 para 
25", diz Sílvio Sousa, 44 
anos, um dos responsáveis 
pela montagem. 

No espaço de Lisboa, Ana 
Sofia Correia diz que "há co-
zinhas com espaço maior que 
casas na capital, uma só tem 
mais de 60 metros quadrados 
e as áreas de espera para levar 
a comida foram afastadas do 
balcão". Para Laurentino Bar-
bosa, membro da Direção, "a 
Festa do Avante vai servir de 
exemplo para a realização de 
outros. Afinal a vida não 
pode parar". • 

REPORTAGEM  

Medir febre 
será opcional 
e carvalhesa 

sentada 
Seixal Profissionais de saúde 

simpatizantes do PCP asseguram posto 
médico. Evento quer ser exemplo 
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Alunos de risco terão apoio 
semelhante a oncológicos 
Ministério da Educação quer ajuda individual. Escolas já têm experiência com 
crianças doentes, mas reclamam meios. Pais pedem informação mais concreta 

1 
a 

Crianças e jovens de grupos de risco podem pedir para não assistir às aulas na mesma sala que o resto da turma 

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

EDUCAÇÃO  Os alunos de 
grupos de risco não vão fre-
quentar as aulas com a tur-
ma, mas terão apoio indivi-
dual de um professor, na es-
cola ou em casa. Na prática, 
o Ministério da Educação 
equiparou-os a crianças e jo-
vens oncológicos, que já 
têm um sistema próprio 
para prosseguir estudos. 

O despacho já assinado 
prevê que crianças e jovens 
de risco (como diabéticas ou 
com doenças respiratórias) 
tenham um "apoio educati-
vo individual", dado nas ins-
talações da escola ou em 
casa. O apoio será dado por 
um professor, em presença 
ou através da internet. 

O mecanismo específico 
será escolhido por cada es-
cola. Manuel Pereira, da as-
sociação de diretores 
ANDE, diz que as escolas já 
têm soluções alternativas 
para alunos oncológicos, 
mas não na escala que, tudo 
indica, será necessária: "Va-
mos fazê-lo, se tivermos  

meios para isso. Se não, o 
Governo terá que os dar". 

Manuel Pereira referia-se 
não só a professores com 
horário para dar "algumas 
horas por semana" a cada 
aluno de risco, como tam-
bém a meios informáticos. 
"A falhas de equipamento 
que tivemos em março 
mantêm-se, nada foi resol-
vido", assegura. 

São dois problemas tam-
bém apontados por Filinto 
Lima, da associação de dire-
tores ANDAEP. "Muitas es-
colas terão recursos huma-
nos suficientes", mas não 
todas diz. Quanto a recursos 
técnicos, há muito que aler-
ta para o facto de boa tarde 
do parque informático das 
escolas estar "obsoleto". 

O Ministério da Educação 
prometeu dar computado-
res a todos os alunos do en-
sino público, começando 
pelos que pertencem a fa-
mílias carenciadas.A menos 
de duas semanas do início 
das aulas, todavia, ainda não 
se sabe nada sobre quando é 
que as máquinas começarão 
a ser entregues aos alunos. 

Os pais ou encarregados de 
educação de crianças de ris-
co terão que pedir à escola o 
acompanhamento indivi-
dual. Precisarão de uma de-
claração médica e de assinar 
um texto assumindo res-
ponsabilidade pela solução 
a encontrar. 

HORÁRIOS POR DIVULGAR 

A confederação das associa-
ções de pais Confap tem re-
clamado uma solução para 
crianças de risco, mas o pre-
sidente, Jorge Ascenção diz 
que ainda há muitas incóg-
nitas. Grande parte das es-
colas, exemplificou, ainda 
não disse qual será o horário 
de cada criança, pelo que os 
pais não conseguem organi-
zar uma rotina diária. 

"Ainda há muito que não 
sabemos", disse Jorge As-
cenção. Da parte do Gover-
no, a ministra da Presidên-
cia, Mariana Vieira da Silva, 
assevera que a informação 
necessária já é pública e que 
só faltam "pormenores". Os 
pormenores, responde Jor-
ge Ascenção, "são muitas 
vezes o mais importante". • 

PORMENORES 

Assistentes em falta 
O Governo autorizou a 
contratação de 800 assis-
tentes operacionais, no 
verão, mas Manuel Perei-
ra assegura que grande 
parte já estava na escola, 
a recibo verde. "Na práti-
ca, o número não aumen-
tará muito". 

Caso suspeito? 
A Direção-Geral da Saúde 
ainda não disse como de-
vem proceder as escolas 
perante um caso suspeito 
de covid, um caso confir-
mado ou um surto. Estas 
orientações serão dadas 
em breve, diz a ministra 
da Presidência, Mariana 
Vieira da Silva. 

PSD leva escola à AR 
O "bom funcionamento" 
das escolas será debatido 
na Assembleia da Repú-
blica na próxima quinta-
-feira, a pedido do PSD. 
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Governar ao sabor do vento 

K.)R 

André Coelho Lima 
Vice-Presidente do PSD 
e deputado 

1. No artigo anterior referi 
que "o método de comuni-
cação deste Governo é surfar 
a ilusão e negar os proble-
mas até ao momento em 
que as circunstâncias o for-
çarem a reconhecê-los", 
tendo concluído que o grave 
nem era a comunicação po-
lítica mas "o comportamen-
to subjacente de privilegiar 
o efeito político imediato 
em detrimento do sentido 
de responsabilidade". 

2. Estas palavras reves-
tem-se de ainda maior acui-
dade. Porque este não é ape-
nas um "método de comu-
nicação" mas antes um mé-
todo de governação. Nisso 
há que lhe reconhecer coe-
rência, o Governo comuni-

  

ca como governa: sem plani-
ficação, sem orientação es-
tratégica, privilegiando 
sempre o efeito político 
imediato. 
3.Veja-se nas restrições no 

âmbito da covid-19 que são 
quase "à vontade do fre-
guês". Os eventos desporti-
vos têm decorrido à porta fe-
chada mas o Grande Prémio 
de Fl terá público. São divul-
gadas medidas restritivas 
para os festivais de verão 
mas depois não são aplicá-
veis do mesmo modo à Fes-
ta do Avante (organizada por 
um partido com quem o Go-
verno está a negociar apoios 
para o Orçamento). 
4.Pior que a incoerência é 

não se perceber um critério. 
Nós podemos até discordar 
das medidas, mas elas têm 
que ser iguais para todos! 
Por isso o que não é aceitá-
vel não é propriamente a 
permissividade face a de-
terminados eventos, mas 
antes ela existir face a uns e 
não existir face a outros. 

S. No campo político é 
igual. Parte-se do princípio  

que um político que, legiti-
mamente, busca o poder, 
tem um rumo e um objeti-
vo para o país. À falta desse 
devir, António Costa con-
trata a um terceiro a sua vi-
são estratégica para Portu-
gal. Apresenta em julho um 
plano que assenta no incen-
tivo ao investimento priva-
do e em setembro vai nego-
ciar o Orçamento que o sus-
tentará com o PCP e o BE 
isto ao mesmo tempo que 
na Europa faz charme a 
Viktor Orbán e a Mark Rut-
te. De se lhe tirar o chapéu! 

6. Estas são as águas onde 
o primeiro-ministro nave-
ga melhor. Povo navegador 
como somos, estamos no 
século XXI a ser governados 
ao sabor do vento ao invés 
de com direção determina-
da. Quem perde é o país. 
Que vai sendo orientado 
pelo equilibrismo necessá-
rio para manter o poder e 
perdendo a oportunidade 
de ver implementado um 
plano com vista a criar a 
efetiva convergência de 
Portugal com a Europa. 
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Houve menos 196 milhões em contribuições, mas falta saber o impacto do lay-off 

Subida de salários 
atenua perdas na 
Segurança Social 
Há menos 2,7% de trabalhadores a descontar, mas 
o valor médio das contribuições sociais está a crescer 

Maria Caetano 
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt 

CONTRIBUIÇÕES  A quebra 
das receitas na Segurança 
Social devido à pandemia 
foi parcialmente contida, 
no primeiro semestre, pelo 
aumento dos salários. Há 
menos trabalhadores a des-
contar, mas o valor médio 
das remunerações declara-
das cresceu por comparação 
com 2019, embora agora 
num ritmo mais lento. 

No primeiro semestre, 
houve menos 2,7% de salá-
rios declarados à Segurança 
Social face há um ano, apon-
ta a análise do Conselho das 
Finanças Públicas (CFP) à 
execução orçamental da Se-
gurança Social, publicada 
ontem. Em contrapartida, 
os salários declarados ainda 
cresciam em média 1,4%, li-
mitando a descida da recei-
ta. A perda global de descon-
tos ficou em 2,3%. Foram 
menos 196 milhões de eu-
ros do que na primeira me-
tade de 2019, para um total 
de 8 419 milhões de euros. 

O CFP atribui a perda des-
ta receita à "contração da 
atividade económica e do  

emprego", e ao "impacto 
das medidas implementa-
das relativas à isenção do pa-
gamento de contribuições 
associado ao lay-off simpli-
ficado e ao diferimento do 
pagamento de contribui-
ções para entidades empre-
gadoras e trabalhadores in-
dependentes". Contudo, 
continua a não ser possível 
distinguir os impactos do 
desemprego e das medidas 

SALDO 

Até junho sem défice 
Na primeira metade do 
ano, a Segurança Social 
mantinha um excedente 
de 352 milhões de euros. 
Teriam sido 1145 milhões 
sem despesa da pandemia. 

CGA também ganhou 
O descongelamento de car-
reiras na Função Pública 
deu mais 101 milhões a ga-
nhar à Caixa Geral de Apo-
sentações no 1.° semestre. 
Receita subiu 4,4%.  

de resposta à pandemia. O 
relatório do CFP retoma a 
queixa do Tribunal de Con-
tas, de final de julho, quan-
to ao desconhecimento des-
tes números, "apesar de a 
informação estar disponível 
nos sistemas da Segurança 
Social e do seu impacto 
muito significativo". 

Na quarta-feira, a ministra 
da Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho, deu con-
ta de uma despesa global de 
1,4 mil milhões de euros em 
resposta à pandemia, com 
752 milhões para o lay-off 
simplificado, até agosto. 
Mas os dados voltaram a não 
incluir o impacto de isen-
ções e adiamentos de des-
contos, num "custo que 
está identificado", segundo 
reconheceu. 

Esta perda de receita será 
compensada mais à frente 
com transferências do Orça-
mento e coberta pelo em-
préstimo europeu do SURE, 
do qual Portugal espera 5,9 
mil milhões de euros. Já não 
será o caso das perdas provo-
cadas pela descida no em-
prego, que no final do se-
gundo trimestre atingia os 
3,4%, segundo o INE.• 
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NUMEROS 

mil euros 
A estimativa dos quei 
xosos aponta para uma 
indemnização próxima 
dos 150 mil euros por 
pessoa. Será este o valor 
que deixaram de rece-
ber por não ter sido cria-
da a carreira de inspeto-
res de viação, como 
mandava a lei. 

12' 
Decreto-lei 
A lei que estrutura as 
carreiras de inspeção no 
Estado previa a publica-
ção de regulamentos 
para cada serviço ou o 
ganismo, bem como 
integração na carreira 
das pessoas que exer-
ciam funções de nature-
za inspetiva. 

<- Estão em causa inspetores 
de escolas de condução e de 
centros de inspeção a veículos 

.00 

r  b,  alar 
• 1 

• 
• ,•• 

••• 

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

SENTENÇA Os ministérios da Ad-
ministração Interna e das Finan-
ças foram condenados a pagar cer-
ca de cinco milhões de euros a 34 
inspetores da antiga Direção-Ge-
ral de Viação (DGV). Em causa está 
o facto de, em 2001, não ter sido 
criada uma nova (e mais favorá-
vel) carreira de inspeção na DGV, 
ao contrário do sucedido na globa-
lidade da Função Pública. A sen-
tença já é definitiva, mas não foi 
cumprida. Por isso, 28 queixosos 
vão avançar com ações executivas 
coercivas contra o Estado. A pri-
meira já entrou em tribunal. 

O caso começou em abril de 
2001, quando entrou em vigor um 
decreto-lei que definia uma nova 
estrutura de carreiras de inspeção 
no Estado, com condições mais fa-

  

voráveis, incluindo salariais. Para 
que tivesse efeito prático, tinha 
que ser regulamentado por todos 
os organismos com corpos inspe-
tivos. O próprio decreto-lei man-
dava fazê-lo no prazo de 90 dias. 
Cada organismo teria um regula-
mento próprio, para os seus inspe-
tores, mas a remuneração seria 
igual para todos. 

Tiago Mariz, advogado dos 34 
queixosos, assegurou ao JN que a 
globalidade dos inspetores do Es-
tado beneficiou da nova carreira, 
mas não os da antiga DGV. Fica-
ram, por isso, comum salário mais 
baixo do que os restantes inspeto-
res públicos. Entretanto, a DGV 
foi extinta e os inspetores foram 
alotados ao Instituto para a Mobi-
lidade e Transportes Terrestres 
(atual Instituto da Mobilidade e 
Transportes), mantendo funções 
de inspeção. 

"Desde 12 de julho de 2001 que 
existe uma situação de omissão 
ilegal de normas necessárias para 
dar exequibilidade a ato legislati-
vo carente de regulamentação", 
diz Tiago Mariz. E por esta omis-
são que 34 atuais e ex-inspetores 
de viação avançaram para tribunal 
contra os ministérios da Adminis-
tração Interna (que tutelava a 
DGV) e das Finanças, em 2005. 

28 VÃO EXECUTAR O ESTADO 

A ação terminou este ano, com o 
Supremo Tribunal Administrativo 
a recusar apreciar um recurso in-
terposto pela Administração In-
terna. Por isso, transitou em julga-
do a sentença do Tribunal Central 
Administrativo do Norte, que 
manda o Governo pagar aos inspe-
tores o valor deixaram de receber. 

Em concreto, a sentença manda 
oEstado pagar a diferença entre o 

DETALHES 

Quatro inspetores 
já morreram 
A sentença do Tribunal Central 
Administrativo do Norte, já 
transitada em julgado, envolve 
34 inspetores, quatro dos quais 
já faleceram. Para forçar o Esta-
do a pagar, o advogado Tiago 
Mariz vai dar entrada com 
ações executivas individuais. 
Para já, avançam 28 ações. 

Governo terá de fazer 
contas a salários por pagar 
O valor exato devido a cada um 
dos 34 queixosos terá de ser 
calculado pelo Governo. Tiago 
Mariz calcula que cada um terá 
a receber 150 mil euros. O mes-
mo tipo de contas poderá ser 
feito para outros 16 inspetores. 

Tribunal Europeu dá razão 
a outros 16 queixosos 
O processo original contava 
com mais 16 pessoas, mas o Tri-
bunal Central do Norte reti-
rou-os do processo porque não 
estavam formalmente enqua-
dradas na carreira de inspeção 
(apesar de os inspetores garan-
tirem que exerciam, de facto, 
essa função). O caso acabou no 
Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem, que mandou o Es-
tado pagar uma indemnização. 
Tiago Mariz entende ter bases 
para pedir uma indemnização, 
nos tribunais nacionais. 

salário e o suplemento de função 
inspetiva que receberam e o que 
deveriam ter recebido, se a carrei-
ra tivesse sido criada, mais juros de 
mora. Em média, calcula Tiago 
Mariz, cada um receberá 150 mil 
euros - cinco milhões no total. 

No caso dos inspetores que en-
tretanto se aposentaram, o Gover-
no terá de comunicar à Caixa Ge-
ral de Aposentações o valor do sa-
lário que deveriam ter auferido, 
para que a pensão de reforma seja 
recalculada, com retroativos. 

A sentença já é efetiva, mas Tia-
go Mariz assegura que ainda não 
foi cumprida. Por isso, já tem pre-
paradas ações coercivas contra o 
Estado, em nome de cada um dos 
queixosos. A primeira já deu en-
contrada. 

O JN questionou os ministérios 
da Administração Interna e das Fi-
nanças, mas não teve resposta. • 

)174"; 1
`:' ririrk 

_Adia 
Governo condenado 
a pagar milhões 
a inspetores de viaçã 
Carreiras e salários não foram uniformizados com o resto da Função 
Pública, como mandava a lei. Em setembro, avançará ação executiva 
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REPRESSÃO/PREVENÇÃO 

Afastar políticos 
corruptos 
No plano repressivo, o 
Governo propõe-se re-
forçar a pena acessória 
de proibição do exercí-
cio de funções públicas, 
prevendo-se prazos 
mais longos e, por outro 
lado, tornando-a aplicá-
vel também a titulares 
de cargos politicos. 

Formação 
de funcionários 
No plano preventivo, o 
Governo diz que quer 
"aumentar a formação 
dada a todos os dirigen-
tes e funcionários públi-
cos, de modo que estes 
estejam mais conscien-
tes para os perigos e 
consequências negati-
vas da corrupção". 

Governo quer lei que 
force Justiça a premiar 
mais denunciantes 

Estratégia de 
Combate à 
Corrupção foi 
apresentada ontem. 
Ministra também 
quer Ministério 
Público a negociar 
penas com arguidos 

• 

a 

Nelson Morais 
justica@jn.pt 
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Francisca Van Dunem quer retirar limite de 3o dias para denunciante se apresentar à Justiça 

LEGISLAÇÃO O Governo aprovou a 
sua Estratégia de Combate à Cor-
rupção, propondo mudanças na lei 
para alargamento do âmbito e 
maior utilização pelos tribunais da 
"dispensa ou atenuação de pena" 
para denunciantes de crimes, um 
mecanismo previsto no Código Pe-
nal, mas que tem limitações. A ne-
gociação de penas entre o Ministé-
rio Público e os arguidos, quando 
estes confessem os seus crimes, é 
outra das propostas aprovadas em 
Conselho de Ministros, que se-
guem para discussão pública e têm 
de ser apreciadas pela Assembleia 
da República. 

As linhas-mestras da estratégia 
governamental foram apresenta-
das pela ministra da Justiça, Fran-
cisca Van Dunem - em conferên-
cia de Imprensa em Lisboa que foi 
limitada a seis órgãos de Comuni-
cação Social (o JN ficou de fora -
ver editorial na pág. 2) -, na véspe-
ra do início do julgamento de Rui 
Pinto, fundador do Football Leaks 
que reclama o estatuto de denun-
ciante (de corrupção), mas está 
pronunciado por 90 crimes, a 
maioria deles por atos de pirataria 
informática. 

MEDIDAS 

DELAÇÃO PREMIADA? 

"Não é de delação premiada que es-
tamos aqui a falar", declarou a mi-
nistra da Justiça, em resposta a um 
dos jornalistas que puderam estar 
presentes e fazer perguntas (aos 
outros só foi permitido assistir 
pelo "Twitter"), sobre a alteração 
do regime de "dispensa ou atenua-
ção de pena". 

Van Dunem explicou que este re-
gime já está previsto (desde 2010) 
no artigo 374 -B do Código Penal, 
que dispensa de pena o agente que 
"tiver denunciado o crime no pra-
zo máximo de 30 dias após a práti-
ca do ato e sempre antes da instau-
ração de procedimento criminal, 
desde que voluntariamente resti-
tua a vantagem". 

O que o Governo se propõe fazer 
é retirar da lei aquela limitação dos 
30 dias, porque ela "vem inviabili-
zando a possibilidade de o agente 
se retratar", justificou a ministra. 
Após a conferência de Imprensa, o 
JN ainda perguntou, através da as-

 

Evitar megaprocessos 
e apostar na 
transparência 

sessoria de Imprensa de Van Du-
nem, se a exclusão daquele prazo 
iria a ponto de permitir a denúncia 
já depois de instaurado o inquéri-
to criminal, mas não obteve res-
posta. O referido 374-B também 
determina, no seu número 2, que 
"a pena é especialmente atenuada 
se o agente, até ao encerramento 
da audiência de julgamento em 
primeira instância, auxiliar con-
cretamente na obtenção ou produ-
ção das provas decisivas para a 
identificação ou a captura de ou-
tros responsáveis". 

A morosidade associada aos 
chamados megaprocessos 
leva o Governo a propor, na 
sua Estratégia de Combate à 
Corrupção, ajustamentos às 
regras legais de conexão de 
processos, com o objetivo de 
facilitar a separação de pro-
cessos durante a fase de in-
vestigação. A ministra Fran-
cisca Van Dunem afirmou 
que, além de medidas repres-
sivas da corrupção, o docu-
mento do Governo propõe 
medidas de prevenção que 
apostam, nomeadamente, em 
"práticas institucionais em 
matéria de transparência". 
Porém, o Governo não divul-
gou o seu documento. 

BENEFÍCIO COMO REGRA 

Só que esta norma, que até pode 
vir a ser ponderada no caso de Rui 
Pinto, tem uma redação que, se-
gundo a ministra, deixa uma gran-
de margem ao juiz para atenuar ou 
não atenuar a pena ao arguido. A 
alteração proposta pelo Governo 
passará então por "retirar a incer-
teza da aplicação, dizendo que, ve-
rificados estes pressupostos, o juiz 
aplica", disse Van Dunem, insis-

 

tindo: "O juiz pode-se opor, mas 
não é desse princípio que nós par-
timos." 

Os acordos de sentença são outra 
das propostas que o Governo quer 
ver aprovadas pela Assembleia da 
República. A ideia é conceder ao 
Ministério Público a possibilidade 
de negociar e acordar com arguidos 
as respetivas penas. Estes acordos, 
que se aplicarão apenas a arguidos 
disponíveis para confessar integral-
mente e sem reservas os crimes e 
que dispensarão a produção de pro-
va em julgamento, são um desejo 
antigo de Francisca Van Dunem. 

Em 2012, quando procuradora-ge-
ral distrital de Lisboa, Van Dunem 
emitiu uma orientação, replicada 
em Coimbra, a incentivar os procu-
radores a fazerem acordos de sen-
tença. Dois anos depois, perante as 
dúvidas sobre se a lei permitia aque-
les acordos (o Supremo Tribunal de 
Justiça chegou a dizer que não), a 
então procuradora-geral da Repú-
blica, Joana Marques Vidal, emitiu 
uma diretiva a impedi-los. • 
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Quatro espiados 
exigem que Rui Pinto 
lhes pague 34 mil euros 

Pirata ou 
denunciante, 
consoante o ponto 
de vista, já disse que 
não há razão 
para pagar 
indemnizações 

Fr 

;II III,  
. 

czioN91 

ii 

Alexandre Panda 
Tiago Rodrigues Alves 
justiça@jn.pt 

Testemunhas 
Rui Pinto arrolou 45 testemu-
nhas abonatórias para o julga-
mento. São personalidades do 
desporto, como Jorge Jesus, 
mas também lá está o diretor 
nacional da Polícia Judiciária, 
Luís Neves, que se envolveu 
pessoalmente na libertação do 
arguido, e Edward Snowden, 
antigo administrador de siste-
mas da CIA que denunciou um 
sistema de vigilância global 
americano. 

Aníbal Pinto 

FOOTBALL LEAKS É O julgamento 
do século, como foi qualificado 
pela juíza-presidente da Comarca 
de Lisboa. Rui Pinto, cujas revela-
ções nos casos Football Leaks e 
Luanda Leaks atraíram a atenção 
mundial, começa hoje a responder 
por crimes de tentativa de extor-
são ao fundo de investimento 
Doyen, sabotagem informática ao 
Sporting, acesso ilegítimo, viola-
ção de correspondência e acesso in-
devido ao DCIAP do Ministério 
Público e ao procurador Amadeu 
Guerra, então diretor daquele De-
partamento, mas também à Fede-
ração Portuguesa de Futebol e a es-
critórios de advogados. Quatro das 
vítimas pedem ao alegado pirata 
informático indemnizações num 
total de 34 078 euros. 

A maior fatia nos pedidos é do ad-
vogado João Medeiros (um dos ad-
vogados do Benfica), que trabalha-
va no escritório da firma PLMJ. Re-
clama 20 mil euros, que pretende 
sejam doados ao Instituto Portu-
guês de Oncologia (IPO). Do mes-
mo escritório na altura, outros dois 
advogados alegadamente espia-
dos, Rui Costa Pereira e Inês Al-
meida Costa, exigem-lhe 203 9 eu-
ros cada um. Também solicitaram 
ao tribunal que, em caso de conde-
nação, o valor seja atribuído a uma 
instituição de solidariedade social. 
A Doyen pede uma indemnização 
por danos não patrimoniais de dez 
mil euros. Todos alegam que se tra-
ta de valores simbólicos, por não 
conseguirem quantificar os danos 
provocados pelas intrusões nos sis-
temas informáticos. 

de que foi detido em Budapeste, na 
Hungria. Há dias, reiterou que vai 
provar em julgamento que é um 
denunciante. 

O gaiense de 31 anos passou vá-
rios meses em prisão preventiva, 
até ter decidido colaborar "a sério" 
com a Polícia Judiciária (PJ) e o Mi-
nistério Público (MP). Fez um 
acordo com as autoridades, dando-
-lhes acesso a todos os segredos 
contidos no material informático, 
até então encriptado, que lhe foi 
apreendido na Hungria. O JN sabe 
que esta colaboração vai permitir 
abrir múltiplas investigações sobre 
crimes económico-financeiros e 
pôr a nu esquemas de evasão fiscal 
de dezenas de milhões de euros. 

O estatuto de testemunha prote-
gida pelo Estado permitiu-lhe pas-
sar a viver livre, embora numa casa, 
cuja morada é mantida em segredo 
e paga pelo Estado. Mas esta cola-
boração não o livra da acusação dos 
crimes pelos quais começa hoje a 
responder. Poderá, eventualmen-
te, beneficiar de atenuantes e ou-
tras vantagens decorrentes de mu-
danças legais em curso (ler texto 
página 13) ou de legislação já exis-
tente. Rui Pinto estará ao lado de ou-

tro arguido. Aníbal Pinto, o ad-
vogado que terá intermediado 
contactos com representantes 
da Doyen, também foi acusado 
de extorsão na forma tentada. 
Desde o início do processo que 
afirma ter-se limitado a fazer o 
trabalho de advogado. 

Sala curta 
para média 
obriga a 
transmissão 

zida para travar a covid-19, terá 
lugar no público apenas para 
quatro familiares dos arguidos e 
seis jornalistas. Os restantes, to-
dos acreditados previamente, só 
poderão assistir à audiência por 
videoconferência. A entrada 
será feita por ordem de chegada. 
Está proibida a captação de som 
e imagem dentro de qualquer 
das salas. 

A solução poderia ter passado 
por transferir o julgamento para 
um outro edifício, alheio à Jus-
tiça, de maior dimensão, mas tal 
poderia trazer problemas ao ní-
vel de segurança. 

O julgamento começa às 9.30 
horas. A previsão é de que as di-
ligências durem pelo menos até 
dezembro, com, em média, três 
sessões semanais. L B. 

TESTEMUNHA PROTEGIDA 

Rui Pinto, que tem atualmente o 
estatuto de testemunha protegida 
pelo Estado, já pediu, na contesta-
ção que enviou ao tribunal, para 
ser absolvido desses pedidos. No 
mesmo documento admite pela 
primeira vez ter espiado os e-mails 
das vítimas, mas argumenta que o 
fez apenas com o intuito de reve-
lar crimes. Ou seja, apresenta-se 
como um denunciante de corrup-
ção, um argumento que sempre 
avançou para se defender dos ilíci-
tos que lhe foram imputados, des-

 

Bruno de Carvalho 
O antigo presidente do Spor-
ting Bruno de Carvalho, o pre-
sidente da Federação Portugue-
sa de Futebol, Fernando Go-
mes, e o advogado e político 
Nuno Morais Sarmento estão 
entre as 71 testemunhas arrola-
das pelo MP na acusação. 

ATENÇÃO INTERNACIONAL 

O julgamento de Rui Pinto tem 
uma atenção mediática interna-
cional por ter sido ele quem criou 
o blog Football Leaks, abalando o 
mundo financeiro do futebol eu-
ropeu. Ao tornar público contratos 
e comunicações privadas de clu-
bes, jogadores e agentes, Rui Pinto 
levou as autoridades judiciais de 
vários países a intentar e ganhar 
processos de fraude e evasão fiscal 
de milhões. Antes de ser preso, ia 
colaborar com as autoridades fran-
cesas num outro processo. 

Também foi ele quem reuniu e 
entregou a um consórcio interna-
cional de jornalistas de investiga-
ção documentos que deram ori-
gem a escândalos como o recente 
Luanda Leaks, revelando alegados 
desvios multimilionários de di-
nheiro públicos angolanos por par-
te de Isabel dos Santos, filha do ex-
-presidente. Por isso, terá sido alvo 
de várias ameaças, em Portugal e 
vindas de outros país, que vão mo-
tivar hoje medidas de segurança 
excecionais dentro e fora do Cam-
pus de Justiça de Lisboa.• 

Legitimidade 
Francisco Teixeira da Mota, ad-
vogado de Rui Pinto, argumen-
ta que a Doyen Sports, com 
sede em Malta, não tinha legiti-
midade para fazer a queixa que 
originou o processo, uma vez 
que os ataques informáticos fo-
ram contra a Doyen Capital, se-
diada em Londres. 

É uma solução inédita: para fa-
zer face ao interesse de jornalis-
tas nacionais e estrangeiros em 
assistir ao julgamento de Rui 
Pinto, público por natureza, as 
audiências vão ser transmitidas, 
em circuito fechado, para um 
auditório situado no Campus de 
Justiça de Lisboa. 

A sala escolhida para as dili-
gências até é uma das maiores 
do Tribunal Central Criminal de 
Lisboa, mas, com a lotação redu-
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3 outubro 
2015 

Cronologia 
• Nélio Lucas, CEO da Doyen, rece-

be um e-mail de "Artem Lubo-
zov" (Rui Pinto) onde este garan-
te ter dados sensíveis da empresa. 

21 outubro 
2015 

• Nélio encontra-se com Aníbal 
Pinto, advogado de Rui Pinto. Em 
troca de 500 mil a 1 milhão de eu-
ros, diz que a informação não será 
revelada. A PJ já estava a investi-
gar e o acordo não se concretizou. 

3 
dezembro 
2016 

• Vários órgãos de Comunicação 
Social publicam reportagens ba-
seadas no Football Leaks. São 
abertas várias investigações a cri-
mes fiscais no mundo do futebol. 

16 
setembro 
2018 

• A revista "Sábado" aponta Rui 
Pinto como o "hacker" que rou-
bou "correspondência privada ao 
Benfica" e a vem divulgando na 
Internet. E associa-o às revela-
ções do Football Leaks. 

16 janeiro 
2019 

• Rui Pinto é detido em Budapeste, 
na Hungria, ao abrigo de um man-
dado de detenção europeu. Admi-
te ser o "John" dos Football Leaks 
mas frisa que é "denunciante". 

5 março 
2019 

Ir

A Justiça húngara decide entregar 
o pirata informático a Portugal. 

21 março 
2019 

• Rui Pinto chega a Lisboa. No dia, 
seguinte, o Tribunal de Instrução 
Criminal coloca-o em prisão pre-
ventiva. 

19 
setembro 
2019 

• A PGR acusa Rui Pinto de 147 cri-
mes. O advogado é acusado de ex-
torsão na forma tentada. 

17 janeiro 
2020 

O Tribunal de Instrução Criminal 
de Lisboa decide levar Rui Pinto a 
julgamento por 90 crimes, menos 
57 do que os 147 iniciais. 

29 janeiro 
2020 

8 abril 
2020 

• Rui Pinto assume-se como a fon-
te do Luanda Leaks. 

♦ Por ter começado a colaborar com 
as autoridades, fica em prisão do-
miciliária num apartamento sob 
supervisão da PJ. 

9 agosto 
2020 

• Rui Pinto sai em liberdade e passa 
a estar inserido no programa de 
proteção de testemunhas. 

Til 
día.=.01,11.1111,i•Li 

,•• ulaIsa 

~NEM MO.. 
-• • — 

1 
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Julgamento do caso Doyen 
e de intrusões na Justiça, 
futebol e advogados começa 
hoje sob fortes medidas 
de segurança em Lisboa 

Benfica rejeita 
suspeita lançada 
sobre bilhetes 
oferecidos a 
ministro húngaro 

Rui Pinto insinuou que clube 
interferira no alargamento 
de mandado de detenção 

bar 

POLÉMICA  O Benfica rejeita a insi-
nuação feita por Rui Pinto, à revis-
ta "Der Spiegel", de que o clube da 
Luz terá interferido no alargamen-
to do seu mandado de detenção eu-
ropeu ao oferecer, no verão do ano 
passado, bilhetes ao ministro dos 
Negócios Estrangeiros húngaro, Pé-
ter Szijjartó. Nessa altura, já o 
"hacker" autointitulado denun-
ciante fora extraditado para Portu-
gal, após ter sido detido na Hungria, 
em janeiro de 2019. 

"Rui Pinto começará, na próxima 
sexta-feira [hoje], a ser julgado pela 
alegada prática de 90 crimes, sem 
que nenhum desses crimes tenha 
sido cometido contra o Sport Lisboa 
e Benfica. Basta este simples facto 
para se concluir que não há qual-
quer fundamento na insinuação 
hoje [anteontem] soprada por Rui 
Pinto", sustentam, em comunica-
do, o clube da águia, presidido por 
Luís Filipe Vieira. 

Rui Pinto deu acesso a 
todo o material 

informático que lhe foi 
apreendido ao ser 
preso na Hungria 

NÃO DÁ GUARIDA A CAMPANHA 

O clube da Luz sublinha, ainda, que 
"não está disponível" para "dar gua-
rida" ao arguido e seus assessores ju-
rídicos na sua campanha de defesa 
nem para alimentar "as necessida-
des de protagonismo ou defesa de 
quem quer que seja". 

"E isso vale para aquilo que hoje 
[anteontem] disse Rui Pinto, como 
vale para aquilo que o próprio ou 
outros em seu nome possam vir a 
dizer no futuro e com idênticos ob-
jetivos", remata.•  I.B. 
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Luís Filipe Vieira, 
presidente do Benfica Está prevista a presença de grande número de jornalistas de vários países 
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Problemas 
com contas 
de Fátima são 
anteriores 
à pandemia 

Salários elevados e 
gastos excessivos P.7 

 

      

  

Educação 
Petição contra 
"ataque" a 
Cidadania P. 9 

 

      

  

IVA da luz 
Nova taxa vale 
poupança de 
2,30€ mensais P.12 

 

      

  

Valongo 
Donos de aterro 
pedem perda 
de mandato P.20 

 

      

  

Clubes 
preparados 
para o regresso 
dos adeptos P38 
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Segurança Social e 
CGA com excedentes 
no 1.º semestre

A Segurança Social regis-
tou um excedente de 352 
milhões de euros no pri-
meiro semestre de 2020, 
segundo o Conselho das 
Finanças Públicas (CFP). O 
órgão reporta ainda que 
Caixa Geral de Aposenta-
ções (CGA) conseguiu, no 
mesmo período, atingir um 
excedente orçamental de 
190 milhões de euros. O 
valor registado pela Segu-
rança Social inclui o impac-
to do Fundo Social Euro-
peu (FSE) e do Fundo Eu-
ropeu de Auxílio às Pessoas 
Mais Carenciadas (FEAC), 
sem os quais o excedente  
ficaria pelos 269 milhões de 
euros. Descontando o im-
pacto da Covid-19, o exce-
dente verificado seria de 
1.145 milhões de euros.
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Governo escolheu para intermediar pão alheio”. ●

O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel III, foi uma das individualidades que subs-
creveu o abaixo-assinado “em defesa das liberdades de educação” e a favor da liber-
dade de escolha quanto à frequência da disciplina escolar de Educação para a 
Cidadania e o Desenvolvimento (ECD). Um sinal evidente e inequívoco de que a 
sociedade civil não está disposta a continuar a assistir passivamente, enquanto gera-
ções inteiras são condicionadas na sua aprendizagem por cartilhas marxizantes.

Página 25



A26

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 14,55 x 20,35 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 88396893 04-09-2020

O Estado já fez o pagamento de 
mais de metade da injeção de 946 
milhões de euros na TAP orçamen-
tada para este ano. A ajuda estatal, 
que pode atingir um total de 1,2 mil 
milhões, destina-se a fazer face à 
complicada situação de tesouraria 
devido aos efeitos da crise no setor 
provocada pela pandemia, permi-
tindo pagar salários a trabalhadores 
e fazer pagamentos a fornecedores.  

As primeiras três tranches fo-
ram pagas entre final de julho e 
agosto, revelou ao JE fonte próxi-
ma ao processo. Contas feitas, 499 
milhões de euros avalizados por 
Bruxelas já entraram na tesoura-
ria, o que equivale a 53% do em-
préstimo à companhia aérea pre-
visto no Orçamento Suplementar. 

A primeira transferência de 250 
milhões de euros foi feita a 17 de 
julho, dia em que foi assinado o 
acordo de saída de David Neele-
man da estrutura acionista da TAP 
e depois de o Governo ter aprova-
do, em Conselho de Ministros ex-
traordinário, o apoio estatal. Se-
guiram-se mais duas, pagas em 
agosto; uma de 224 milhões de eu-
ros e outra de 25 milhões de euros. 
Todas com o objetivo de pagar a 
trabalhadores e fornecedores, 
numa ajuda estatal que pode as-
cender a 1.200 milhões de euros. 

O Orçamento Suplementar pre-
vê um empréstimo de 946 milhões 
de euros para a TAP, mas a ajuda 
pode chegar aos 1,2 mil milhões de 
euros no pior cenário. Segundo o 

Executivo, o montante divide-se 
em duas componentes: uma que 
corresponde ao cenário-base, que 
é previsivelmente o que irá acon-
tecer nos próximos meses, mas, 
atendendo à situação da aviação a 
nível mundial, foi também coloca-
da uma percentagem adicional que 
possa fazer face à incerteza. O rela-
tório do Orçamento Suplementar 
prevê o montante de empréstimo 
no cenário mais provável. 

O Estado e David Neeleman as-
sinaram a 17 de julho o acordo de 
compra da participação de 22,5% 
do norte-americano na TAP, ten-
do o Estado pago 55 milhões de 
euros, tornando-se acionista 
maioritário, com 72,5%. O empre-
sário português Humberto Pedro-
sa detém 22,5% e os trabalhadores 
os restantes 5%. 

Com a assinatura do acordo, o 
Governo recebeu ‘luz verde’ para 
proceder à injeção de dinheiro na 
empresa num máximo de 1,2 mil 
milhões de euros para responder 
às “necessidades imediatas de li-
quidez” com condições predeter-
minadas para o seu reembolso. 

A Comissão Europeia aprovou a 
10 de junho a proposta do Gover-
no português de ajuda estatal à 
TAP – apresentada um dia antes – 
que passava por um empréstimo 
de emergência, “ao abrigo das 
Orientações da Comissão relativas  
aos auxílios estatais de emergência 
e à reestruturação” – como foi pe-
dido por Portugal – e não ao abri-
go do Quadro Temporário por 
causa da Covid-19. 

Para dar ‘luz verde’, Bruxelas 
exigiu devolução de empréstimos, 
no prazo de seis meses, ou um pla-
no de reestruturação para assegu-
rar a viabilidade futura, que terá 
de ser entregue até dezembro. A 
Comissão Europeia classificou a 
TAP como empresa em dificulda-
de, ao acumular prejuízos superio-
res a 220 milhões de euros nos 
dois últimos anos, o que impedia o 
acesso ao quadro temporário de 
apoio ao setor da aviação. A di-
mensão da ajuda pedida acabou 
por conduzir o processo da TAP 
para um auxílio de emergência 
que envolve uma reestruturação 
que redução de rotas, da frota e 
restrições à operação do Brasil, o 
que levará a despedimentos e à re-
dução no número de trabalhado-
res da companhia aérea. 

A primeira versão do plano de 
reestruturação da transportadora 
aérea deve estar concluída no pra-
zo de dois meses, informou nesta 
quarta-feira, 2 de setembro, a con-
sultora Boston Consulting Group 
(BCG), que está a auxiliar a TAP 
neste processo, numa reunião com 
os sindicatos que representam os 
trabalhadores da empresa. ●

TAP já recebeu mais de 
metade da ajuda pública

EMPRESAS

Cerca de 500 milhões de euros avalizados por Bruxelas já entraram na 
tesouraria da companhia aérea. Ajuda destina-se a salários e fornecedores.

LÍGIA SIMÕES 
lsimoes@jornaleconomico.pt

Entre julho e agosto,  
a TAP recebeu  
três tranches  
da ajuda estatal  
no total de 499 
milhões de euros
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Festa do Avante 
arranca com PCP 
sob pressão 
e DGS fragilizada
Fortes críticas de Marcelo Rebelo de Sousa a Graça Freitas por demorar  
a divulgar parecer sobre o evento a poucos dias do estado de contingência. 
Jerónimo de Sousa vai pedir mobilização contra “ofensiva”. ● P4

ADVOCACIA 

Pandemia forçou 
sociedades de 
advogados a carregar 
na tecla da inovação
Tecnologia de vanguarda, organi-
zação mais flexível e novos focos no 
recrutamento vão ser cruciais para 
a inovação na advocacia. ● Especial

TAP já recebeu mais de metade  
da ajuda autorizada por Bruxelas
Pagamento de terceira tranche elevou para perto de 500 milhões de euros a ajuda que já  
chegou à companhia aérea nacional, num total de 946 milhões avalizados por Bruxelas ● P3

PUB

PUB

ey.com

BARÓMETRO EY
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Deloitte assessorou 
Novo Banco na 
venda da GNB Vida
Empresa que fez auditoria independente ao Novo Banco assessorou, em 2017, a venda da 
seguradora ● Relatório mostra perdas de 1.602 milhões de euros no Mecanismo de Capital 
Contingente entre 2017 e 2018, dos quais mais de mil milhões, ou 63%, com apenas 20 
devedores ● Créditos incobráveis da Sogema (grupo Moniz da Maia), Ongoing e Prebuild 
estão no topo da lista e são responsáveis pela maioria das imparidades, sabe o JE.  ● P16 e 17 

UNIVERSIDADES 

“Na Católica 
só 23%  
do corpo docente 
tem dedicação 
exclusiva” ● P24

Gonçalo Velho 
Pres. Sindicato Nacional do Ensino Superior

ECONÓMICO MADEIRA 

Governo  
Regional garante 
normalidade  
total no regresso  
às aulas ● EM
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Médias empresas 
sem apoio

Dois ditados infelizmente se aplicam 
que nem uma luva ao tema deste ar-
tigo: o primeiro, aquele que diz que 
na primeira todos caímos, na segun-
da apenas quem é enganado, e na 
terceira só cai quem quer. Este apli-
ca-se ao que toca às promessas do 
Governo e aos compromissos, de-
pois não assumidos, associados às 
proclamadas linhas de crédito para 
as empresas de média dimensão. E o 
outro provérbio, igualmente reflexo 
da sabedoria popular, que critica as 
situações em que uns são filhos e os 
outros enteados, quando deveria 
existir apenas uma bitola e um só 
sistema de Justiça, imparcial e cego 
porque todos deveriam ser iguais 
aos olhos da Lei.   

Na verdade, no que toca ao tecido 
empresarial não é de todo assim e 
essa igualdade, que deveríamos dar 
por adquirida, não tem existido. 
Ainda esta semana, na Assembleia 
da República, tive oportunidade de 
questionar o Governo depois de ou-
vir vários empresários e empreen-
dedores, sobre a séria dificuldade e a 
preocupante situação vivida pelos 
responsáveis das médias empresas. 
Aquelas que, recorde-se, empregam 
até 250 pessoas e alcançam um volu-
me de negócios igual ou inferior a 50 
milhões de euros.         

As anunciadas linhas de crédito 
disponibilizadas pelas instituições 
bancárias – as entidades que este 
Governo escolheu para intermediar 

o acesso ao financiamento estatal 
quando, na verdade, deveria ter op-
tado por um processo direto sem 
onerosas comissões nem demoradas 
burocracias através do recém-criado 
Banco de Fomento – atrasam-se 
sem remissão. 

Anunciada no início de julho “a 
abertura, na semana de dia 20” [des-
se mês] de novas linhas de crédito de 
centenas de milhões de euros, dirigi-
das a micro, pequenas e médias em-
presas, vemos agora que o conjunto 
das primeiras está a começar a poder 
recorrer a essas linhas mas, sem que 
se entenda o porquê, o mesmo não 
sucede com as médias empresas. 
Será porque o senhor ministro das 
Finanças ainda não garantiu à banca 
o aval e as garantias do Estado ne-
cessárias para a consumação e ope-
racionalização dessas linhas de cré-
dito? E a ser assim, que razões para 
esse atraso e quando é que a situação 
se resolverá para estas empresas, 
também para evitar despedimentos? 

Ao meu conhecimento têm, infe-
lizmente, chegado informações so-
bre múltiplas empresas que viram os 
seus pedidos de acesso às linhas de 
crédito frustrados junto das respeti-
vas instituições bancárias. Em co-
mum, os responsáveis por essas mes-
mas empresas ouvem, do outro lado 
do balcão, o argumento de que o Go-
verno ainda não forneceu as necessá-
rias garantias do Estado para esse fi-
nanciamento. Pela gravidade destes 
testemunhos e pela urgência na reso-
lução desta situação, questionei o 
Governo para que confirmasse esse 
atraso e qual a data estimada para que 
as garantias sejam finalmente forne-
cidas, de modo a operacionalizar de-
vidamente as linhas de crédito. 

Afinal de contas, como escreveu o 
Padre António Vieira, hoje em dia 
tão injustiçado: “Os governos são 
para fazer bem com o pão próprio, e 
não para acrescentar os bens com o 
pão alheio”. ●

O PODER DA PALAVRA

JOÃO GONÇALVES PEREIRA 
Deputado e Vereador do CDS-PP na CML
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António 
Costa 

António Costa chega pela primeira 
vez a número um. A pandemia trouxe 
mais Estado e reforçou o papel do 
Governo e do primeiro-ministro. A 
sua popularidade bateu recordes, 
ombreando com a do Presidente da 
República. Mas aquilo que a maior 
crise sanitária do último século e 
uma recessão histórica deram 
também podem tirar. 

BILHETE DE IDENTIDADE 

• Cargo : Primeiro-ministro • Idade : 59 anos 

• Formação : Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa 

• Outros cargos : Secretário-geral do Partido Socialista 
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OS MAIS PODEROSOS 2020 

ANDRÉ VERÍSSIMO 

zwerissimognegocios.pt 

á seis anos que um primeiro-mi-
nistro não encabeçava a lista dos 
Mais Poderosos. Pedro Passos 
Coelho, que governava com 
maioria absoluta, só chegou ao 
topo em 2014 depois de o país 
recuperar a soberania amputa-
da pela troika e do colapso do 
império de Ricardo Salgado, 
num ciclo de profunda alteração 
do poder em Portugal. António 
Costa sobe ao primeiro lugar 
também num momento de 
transformação. Desta vez, é uma 
pandemia o agente de mudança. 

Num país onde o Estado já 
tem um peso considerável, a cri-
se sanitária e económica veio re-
forçá-lo em várias dimensões, e 
por inerência a influência de 
quem detém o poder executivo. 
A18 de março, poucas semanas 
após os primeiros casos de covid-
-19 em Portugal, o Governo ga-
nhava autoridade acrescida com 
a declaração do estado de emer-
gência, ao mesmo tempo que 
eram cerceados os direitos dos 
cidadãos. O seu fim não pôs fim 
à exceção. As restrições à ativi-
dade económica e aos ajunta-
mentos mantêm-se na região de  

Lisboa, embora muito mais ligei-
ras, mas a partir de 15 de setem-
bro o estado de contingência vol-
ta a todo o país. 

Além da autoridade mais 
musculada, o coronavírus foi um 
esteroide para a intervenção do 
Estado na sociedade e na econo-
mia. É no SNS que está o com-
bate sanitário. E do Estado que 
vêm os milhões dos apoios so-
ciais e às empresas, agora mais 
dependentes do dinheiro públi-
co para subsistir. As nacionaliza-
ções, totais ou parciais, voltaram 
com a Efacec e a TAP. Nos pró-
ximos anos haverá uma bazuca 
europeia sem precedentes, que 
vem com orientações bem defi-
nidas, mas que será o Executivo 
a dizer como se distribui. 

António Costa é o homem à 
frente de um governo sem maio-
ria com mais poder da democra-
cia em Portugal. O primeiro-mi-
nistro também capitalizou com 
a crise. A sua popularidade deu 
um salto em várias sondagens, 
alcançando a do Presidente da 
República. Consigo carregou o 
PS, que se acercou da maioria 
absoluta nas intenções de voto. 

Covid-19 tira 
espaço à oposição 
Como noutros países, a pandemia 
criou um sentimento de unidade 
nacional em torno do líder. O fac-
to de Portugal ter evitado os nú-
meros negros de Espanha ou Itá-
lia reforçou essa empalia. Simul-
taneamente, o espaço para o com-
bate político dos restantes parti-
dos estreitou-se. À esquerda e à 
direita a crítica quase emudeceu. 
Voltou, entretanto, a subir de tom, 
mas ele é menos agudo. 

Para chegar ao cimo da listado 
Negócios, António Costa ultra-
passou Marcelo Rebelo de Sousa. 

Continua na pág. 7 
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OS MAIS PODEROSOS 2020 

1 
ANTÓNIO 
COSTA 

António Costa ganhou protagonismo 
na União Europeia. A presidência 
portuguesa, a partir de janeiro, num 
momento tão decisivo para a UE, 
deverá cimentar a sua influência. 

TEIA  DE INFLUÊNCIA 

           

    

i, 

      

            

            

            

            

            

            

  

Marcelo Rebelo de 
Sousa 
O Presidente da República 
tem sido um aliado do 
Governo na gestão da 
pandemia, sem deixar de 
ser crítico quando 
entende que o deve ser. 

   

N Ana Catarina 
Mendes 
Depois de ter sido a 
número dois do partido, 
António Costa confiou-lhe 
a presidência do grupo 
parlamentar socialista. 

  

Carlos César 
Deixou a liderança do 
grupo parlamentar, mas 
o presidente do PS e 
conselheiro de Estado 
continua a ser um dos 
socialistas mais 
influentes. 

     

Pedro Siza Vieira 
Amigo de António Costa, 
subiu a ministro de 
Estado no novo Governo. 
É o ponta de lança na 
resposta económica à 
pandemia. 

     

     

     

     

     

        

        

         

Emmanuel Macron 
Alinhado com as posições 
europeias do Presidente 
francês, Macron tem em 

\António Costa um aliado e 

4 7  k, vice-versa. 

Mário Centeno 
A saída do Governo 
foi tensa, mas o novo 
governador do Banco 
de Portugal já disse que 
pretende que a instituição 
tenha um papel mais 
colaborante com 
oGoverno. 

Fernando Medina 
Antigo número dois de 
Costa em Lisboa, o atual 
presidente da câmara tem 
sido um parceiro do 
primeiro-ministro na 
governação. É apontado 
como um dos seus 
possíveis sucessores. 

Elisa Ferreira 
Foi a escolha de António 
Costa para o Executivo de 
Bruxelas, onde ficou com 
o pelouro da Coesào e 
Reformas, pasta que 
ganhou relevo com a 
pandemia. 

José Luis Carneiro 
Depois de uma passagem 
bem-sucedida pela 
secretaria de Estado das 
Comunidades, António 
Costa escolheu-o para ser 
secretário-geral adjunto 
do PS. É o seu CEO no 
"aparelho". 

Angela Merkel 
António Costa tem uma 
boa relação com a 
chanceler alemã, que veio ---

 

cimentando ao longo das 
duas legislaturas. 

e 

Charles Michel 
Da mesma família política 
que Costa, o novo 
presidente do Conselho 
Europeu tem uma boa 
relação com o primeiro-

 

-ministro português. 

Mariana 
Vieira da silva 
Saiu José Vieira da Silva, 
ficou a filha. A ministra de 
Estado e da Presidência 
tem a confiança máxima 
do primeiro-ministro e é 
uma peça fundamental do 
Governo. 

Pedro sánchez 
Além da afinidade 
política, o chefe do 
Governo espanhol é um 
importante aliado do 
primeiro-ministro 
português na Europa. 

Lacerda Machado 
Amigo de longa data de 
António Costa, já foi 
chamado pelo primeiro-

 

-ministro por diversas 
vezes para resolver 
dossiês difíceis. É 
administrador da TAP. 
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A FORÇA DO PRIMEIRO-MINISTRO 
Evolução da posição dos primeiros-ministros no "ranking" dos Mais Poderosos 

Por inerência, o cargo de primeiro-ministro dá muito poder. 
António Costa conseguiu, ao quinto ano, subirá primeira po-
sição. Pedro Passos Coelho só a teve uma vez. 

António Costa 
1.0 

Primeiro-ministro liJosé socrates António Costa 

• Pedro Passos Coelho 

o  
   2 

50 0 
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Fonte: Negócios. 
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PORQUE SOBE 

A crise sanitária conferiu ao Governo e ao primeiro-ministro um poder 
que não tivera até aqui. Foi decretado o estado de emergência pela pri-
meira vez em quase 45 anos e a ação do Executivo ganhou uma auto-
ridade e centralidade reforçada. A necessidade de união perante a ad-
versidade esvaziou o espaço de manobra dos partidos e do Presidente 
da República. Com a covid-19, a popularidade de António Costa atingiu 
os níveis mais elevados desde que chegou ao cargo e recolocou o PS 
perto da maioria absoluta nas intenções de voto. Sem ela, continua re-
fém dos entendimentos à esquerda ou com o PSD. 

Continuação da pág. 5 

Também o Presidente da Repú-
blica se viu forçado a assumir ain-
da mais o papel de parceiro do Go-
verno - quase um braço-direito 
do primeiro-ministro -, para cres-
cente exasperação da direita. Com 
eleições presidenciais em janeiro, 
é também, por ora, o que lhe con-
vém politicamente. 

Protagonismo na Europa 
A influência de Costa assomou 

(40" 
Independentemente 
das funções políticas 
que cada um exerce 
e das forças políticas 
que cada um 
representa, o sistema 
político português foi 
exemplar na forma 
como tem enfrentado 
esta crise. 
ANTÓNIO COSTA 

Em 23 de maio 

Se não houver 
acordo, é simples: 
não há Orçamento 
e há uma 
crise política. 
ANTÓNIO COSTA 

Em 29 de agosto 

também na Europa. O primeiro-
-ministro tinha-se envolvido 
pessoalmente nas negociações 
para os novos cargos europeus, 
depois do fim da comissão 
Juncker, sem sucesso. Portugal 
acabou por ficar com uma pasta 
menos interessante do que am-
bicionava e do que tinha e os so-
cialistas sem ganho de causa. 
Mas a sua influência europeia 
sobressaiu na forma como parti-
cipou no esforço para desblo-
quear as divisões que impediam 
oacordo para o novo quadro fi-
nanceiro plurianual e o plano de 
recuperação da União Europeia, 
com conversas, presenciais ou 
por telefone, com vários líderes 
europeus e visitas à Hungria e à 
Holanda antes do Conselho Eu-
ropeu de 17 a 21 de julho. 

O primeiro-ministro portu-
guês encontrou-se primeiro com 
Mark Rutte, em Haia, para ten-
tar dobrar a intransigência dos 
países frugais, representados 
pelo seu homólogo holandês. 
Depois com Viktor Orbán, para 
defender que as questões do Es-
tado de direito não podiam ser 
uma condição para um entendi-
mento sobre o envelope finan-
ceiro. Três dias antes da reunião 
decisiva, ainda conversou ao te-
lefone com o presidente do Con-
selho Europeu, Charles Michel, 
para acertar agulhas. 

António Costa tanto se rela-
ciona bem com os líderes com 
quem tem afinidade política ou 
partilha interesses - como Sán-
chez e Conte - como cria pontes 
com os que estão do outro lado 
da barricada, graças ao seu prag-
matismo e aos tão badalados do-
tes de negociador. O protagonis-
mo do chefe do Governo portu-
guês na Europa está para ficar:  

em janeiro, Portugal assume a 
presidência rotativa da União 
Europeia. 

Esse é mais um escudo que o 
protege de uma eventual crise po-
lítica interna. Mas, na verdade, nem 
precisa dele. Desmanchada a "ge-
ringonça", a pandemia é agora o 
certificado de longevidade de um 
Governo para o qual não há alter-
nativaviável. As últimas sondagens 
indiciam, no entanto, uma erosão 
no estado de graça que os primei-
ros meses da crise sanitária propor-
cionaram: a popularidade deAntó-
nio Costa está de novo a recuar. Ca-
sos como o do lar de Reguengos 
deixam mossa e o primeiro-minis-
tro sente a necessidade de drama-
tizar e colocar pressão sobre o Blo-
co de Esquerda e o PCP. "Se não 
houver acordo, é simples: não há 
Orçamento e há uma crise políti-
ca", atirou na entrevista publicada 
no sábado pelo Expresso. É um 
"déjà vu". No fim, haverá acordo. 
Até porque, todos sabem, este não 
é o tempo para "aventuras", como 
avisou o Presidente. O custo polí-
tico seria demasiado elevado. 

Com um núcleo duro políti-
co forte e da sua confiança, o 
elenco do segundo Governo 
Costa serve bem ao momento. O 
único ministro que lhe fazia 
sombra saiu para governador do 
Banco de Portugal. A coesão no 
Executivo - e no PS - é por estes 
tempos à prova de bala. A crise 
económica e social em que o país 
mergulha pode, no entanto, alte-
rar as circunstâncias. Vem aí o 
inverno, a pandemia pode voltar 
a ficar fora de controlo e a tole-
rância para erros ou confina-
mentos é agora menor. Aquilo 
que a covid-19 deu pode facil-
mente tirar, mesmo a um otimis-
ta impenitente. • 

TABELA DE CRITÉRIOS 

Poder da fortuna 

Influência empresarial * * * * * 
Influência política *  * * * *  
Influência mediática * * * * *  
Perenidade * * * * 
ANTÓNIO COSTA É O MAIS PODEROSO 
Evolução da posição no "ranking" dos Mais Poderosos 

O primeiro-ministro e líder do PS ultrapassou o Presidente 
da República para chegar ao primeiro lugar, após três anos 
atrás de Marcelo Rebelo de Sousa. 
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PRIMEIRA LINHA 

Quem são os Poderosos de 2020? 
A 11.a edição dos Mais Poderosos está assim concluída, com o primeiro-ministro, António Costa, 
a destronar este ano o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que estava à frente 
da lista há três anos. A pandemia da covid-19 mostrou como o poder executivo foi importante. 

4 . 

`t. 

(k) 
(N, 

ANTÓNIO 
COSTA 

6. 
DONALD 
TRUMP 

11. 
MIGUEL 
MAPA 

16. 
URSULA 
VON DER 
LEYEN 

21. 
JOÃO 
LEÃO 

26. 
GONZALO 
GORTÁZAR 

31. 
RUI 
RIO 

36. 
CATARINA 
MARTINS 

41. 
MIGUEL 
STILWELL DE 
ANDRADE 

46. 
FERNANDO 
MEDINA 

12. 
MARK 
ZUCKERBERG 

17. 
JOÃO 
LOURENÇO 

22. 
JOSÉ LUÍS 
ARNAUT 

27. 
CARLOS 
TAVARES 

32. 
ANTÓNIO 
RAMALHO 

37. 
JORGE 
MAGALHÃES 
CORREIA 

42. 
EDMUNDO 
MARTINHO 

47. 
ALEXANDRE 
FONSECA 

13. 
PEDRO 
CASTRO E 
ALMEIDA 

18. 
PEDRO 
SIZA VIEIRA 

23. 
PAULO 
FERNANDES 

28. 
ANTÓNIO 
RIOS AMORIM 

33. 
JOÃO VIEIRA 
DE ALMEIDA 

38. 
ELISA 
FERREIRA 

43. 
GABRIELA 
FIGUEIREDO 
DIAS 

48. 
MIGUEL 
ALMEIDA 

4. 
ANGELA 
MERKEL 

9. 
PAULA 
AMORIM 

14. 
MARGRETHE 
VESTAGER 

19. 
PAULO 
AZEVEDO 

24. 
DIONÍSIO 
PESTANA 

29. 
JOÃO 
CASTELLO 
BRANCO 

39. 
LUCÍLIA 
GAGO 

44. 
JERÓNIMO 
DE SOUSA 

49, 
HUMBERTO 
PEDROSA 

5. 
XI 
JINPING 

10. 
PAULO 
MACEDO 

15. 
MÁRIO 
CENTENO 

20. 
VASCO 
DE MELLO 

25. 
LUÍS 
MARQUES 
MENDES 

30. 
ANTÓNIO 
MOTA 

40. 
MARGARIDA 
MATOS ROSA 

45, 
GRAÇA 
FREITAS 

50. 
CARLOS 
ALEXANDRE 

2. 3. 
MARCELO , CHRISTINE 
REBELO 1  -,_. f.

 
LAGARDE 

DE SOUSA \,  

7. 8. 
EMMANUEL PEDRO 
MACRON SOARES 

DOS SANTOS 

34. 35. 
FRANCISCO PEDRO NUNO 
PINTO SANTOS 
BALSEMÃO 
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41 
ANTÓNIO 

COSTA 

OS MAIS 
PODEROSOS 
2020 
PRIMEIRA LINHA 4 a S 
e EDITORIAL 

A crise sanitária conferiu 
ao Governo e ao primeiro-

 

-ministro um poder 
que não tivera até aqui. 
Por isso, António Costa 
ocupa o primeiro lugar 

deste ranking. 

Centeno empata pedido 
de tribunal para entrega 
de relatório sobre o BES 
Tribunal de Lisboa já pediu ao Banco de Portugal para que entregue o documento. 
Regulador diz que só o fará se a Justiça retirar o dever de sigilo. EMPRESAS 16 e 17 

ifthenpay 

  

 

Referências Multibanco 
sara a sua Empresa 

www ifthen pay.com 

  

1,b,cidade 

 

e ()CIOS 
negocios.pt 

Sexta-feira, 4 
dDiretor André vee .ie :ii'rinber,"°O1:e1Cf?c11,1L)J inatroioCeÌsnooF>iliPe .° 4"  "." SIM DE SEMANA 

Regresso à escola 

Ir ao WC nas 
pausas? Não. 
Ir ao quadro? 
Não. E ter 
"furos"? Não 
ECONOMIA 14 e 15 

A Quinta 
Dinastia 

Do privado, 
em família 

e com mérito? 

Entrevista a 
Ana João Sepúlveda 

O envelhecimento 
é um sinal de que 

as sociedades 
cresceram 

Publicidade 

KSB b. 
BOMBAS E VÁLVULAS 

150 anos a 
liderar na 
eficiência, 

fiabilidade e 
assistência 

técnica! 
> A nossa tecnologia. O seu sucesso 

Tel.: 210 112 300 • www.ksb.pt 

Verão puxa economia mas 
pode ser sol de pouca dura 
uez indicadores mostram sinais de alivio. Basta o medo de uma segunda 
vaga para esta tímida recuperação ficar em risco. ECONOMIA 12 e 13 

Corte no IVA da Sines atira EDP 
luz pode poupar em Portugal 
até 28 euros/ano para o vermelho 
HOMEPAGE 2 EMPRESAS 18 
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GOVERNO 
MORATÓRIAS PARA 
ALÉM DE MARÇO 

O ministro das Finanças 
admitiu ontem que a exten-
são das moratórias de cré-
dito às empresas e famílias 
(que terminam a 31de mar-
ço) é uma questão "muito 
relevante". O Governo está 
a estudar o tema e quer ter 
novidades até à apresenta-
ção do Orçamento.■ 

Página 35



A36

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 10,34 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 88397091 04-09-2020

A COR DO 
DINHEIRO 

Novo Banco? Ninguém quis deixar falir a Caixa... 

CAMILO LOURENÇO 
Analista de economia 

camilolourenco@gmail.com 

O assunto Novo Banco continua a fazer jus 
à péssima qualidade da classe política que 
nos governa e da classe política e regulado-
res/supervisores que tutelam o setor finan-
ceiro. Ontem, o Banco de Portugal (agora 
tutelado pela pessoa que dizia unia coisa 
no Governo e faz outra no banco central), 
saiu-se com uma "tirada" interessante: "A 
auditoria especial confirma a importância 
do mecanismo de capitalização contingen-
te para a recuperação do balanço do Novo 
Banco e para a sua viabilidade." 

Em português corrente, isto quer di-
zer que sem o tal mecanismo o banco fe-

  

charia portas. Porque ninguém o compra-
ria. Só faltou mesmo lembrar que quem 
vendeu o banco, naqueles termos (em 
2017), foi a mesma pessoa que agora tute-
la o Banco de Portugal. E a mesma pessoa 
que passou o tempo a "insultar" o anterior 
governador por não ter encontrado me-
lhor solução para evitar o fecho do Novo 
Banco, por imposição de Bruxelas e 
Frankfurt. 

Voltemos ao comunicado do Banco de 
Portugal, que é omisso num pormenor 
fundamental: nem o governo anterior, no 
qual Centeno era ministro das Finanças,  

nem o governo que antecedeu esse (o de 
Passos Coelho) podiam fechar o 
BES/Novo Banco. Porquê? Porque a fa-
lência do BES/Novo Banco arrastaria 
consigo outros bancos... nomeadamente a 
pérola sagrada do socialismo português: a 
Caixa Geral de Depósitos. E dado o seu co-
nhecimento do dossiê, até podia ter sido 
Centeno a ditar esta parte do comunica-
do que o departamento de comunicação 
do Banco de Portugal enviou às redações... 
Que pena: o país ganharia tanto com esta 
confissão de falta de ética dos políticos que 
nos dirigem. ■ 
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CAMILO LOURENÇO 

"Nem o governo 
anterior nem o 

governo que 
antecedeu esse 

podiam fechar o 
BES/Novo Banco." 

PÁGINA 25 
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EDITORIAL 

CELSO FILIPE 
Diretor adjunto 
cf i I ipe@negocios.pt 

O poderoso 
Costa 

circunstância de António Costa ser o núme-

 

Aro 1 da lista dos Mais Poderosos do Negócios 
diz quase tudo sobre a transitoriedade do po-
der. Este ano, o primeiro-ministro revelou a 
sua habilidade política em três circunstân-

cias decisivas. A primeira foi a resposta rápida à crise de-
sencadeada pela pandemia de covid-19. A segunda mani-
festou-se em maio, quando, inesperadamente, lançou a re-
candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa e im-
plicitamente manifestou o seu apoio ao atual inquilino de 
Belém. A terceira ocorreu quando tomou uma posição de 
força relativamente à distribuição dos dinheiros comuni-
tários para a recuperação da economia. 

Em cima de tudo isto, António Costa beneficiou do fac-
to de a pandemia ter desertificado o debate político, con-
centrando-o na questão sanitária e criando uma espécie de 
frente nacional contra a covid-19. Isto é, todos os outros te-
mas potencialmente relevantes e capazes de fragilizar o Go-
verno foram minimizados pelo gigantismo de uma pande-
mia que exigiu união e desprezou os partidos e os protago-
nistas que ousaram afastar-se do caminho. 

É verdade que a evolução da pandemia é uma grande in-
cógnita, mas não é menos que o quadro político vivido este 
ano será irrepetível. O poder que António Costa foi capaz 
de exercer será posto à prova em 2021, sendo até previsível 
que surjam sinais de uma crise política que se poderá apro-
fundar, a qual terá como pano de fundo o aproximar de um 
ciclo eleitoral que começará com as autárquicas. Este ano, 
por força da eleição presidencial de 2021 que jáimpede Mar-
celo Rebelo de Sousa de dissolver o Parlamento em caso de 
uma crise política, é expectável que Orçamento do Estado 
seja aprovado, com mais ou menos dificuldades. 

Ou seja, a bonança política que favoreceu António Cos-
ta tem uma matriz conjuntural e, como tal, finita. O próxi-
mo ano irá trazer uma pressão suplementar do ponto de 
vista económico, continuará a ser marcado pela incerteza 
pandémica e retomará uma disputa partidária que esteve 
em banho-maria ao longo de 2020.0 primeiro-ministro e 
secretário-geral do PS irá enfrentar mais dificuldades em 
controlar o ciclo mediático e será posto à prova em diver-
sos planos. 

O talento político é reconhecidamente uma das melho-
res armas de António Costa. Mas será suficiente para lhe 
assegurar o exercício do poder como o fez este ano? • 
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Verão puxa pela economia 
mas pode ser sol de pouca dura 

D
epois de uma prima-
vera negra para a ati-
vidade económica, na 
sequência da pande-

mia de covid-19, o verão trouxe 
um alívio nas perdas. Os dados so-
bre o que aconteceu em julho e 
agosto ainda são curtos, mas na 
generalidade indicam uma me-
lhoria face ao período mais difícil 
do confinamento - o que seria de 
esperar. A questão está agora em 
saber se o sol será de pouca dura 

"Notoriamente, há melhoria 
face a abril ou maio", diz João 
Loureiro, professor na Faculdade 
de Economia da Universidade do 
Porto. Depois do período de con-
finamento apertado, e de termi-
nado o dever geral de recolhhnen-
to, as pessoas voltaram às ruas e 
com elas regressou alguma da ati-
vidade económica. 

No comércio a retalho, por 
exemplo, as vendas de produtos 
alimentares ficaram em julho no  

mesmo nível do verificado no 
mesmo Inês de 2019. Em agosto, 
a venda de automóveis ligeiros de 
passageiros também ficou prati-
camente estagnada, com uma per-
da de apenas 0,1%. As compras 
com cartões nacionais até entra-
ram em terreno positivo, a partir 
da semana de 10 de agosto. 

Já em muitos outros indicado-
res, a melhoria mensal não permi-
tiu evitar perdas quando compa-
rado com o verão de 2019. Foi o  

caso das dormidas em alojamen-
tos turísticos, por exemplo, que 
continuaram em julho 68% abai-
xo do verificado no mesmo mês de 
2019. É que a recuperação nas 
dormidas de residentes não che-
gou para compensar a quebra de 
84,2% nas de quem vem de fora. 

O mesmo aconteceu com a in-
dústria, cuja produção cresceu 
11,9% numa comparação mensal, 
mas que em termos homólogos 
continua quase 10% abaixo de 

Depois do 
confinamento, 
as pessoas 
voltaram às ruas 
e com elas 
regressou 
alguma atividade 
económica. 

DEZ INDICADORES QUE MOSTRAM O QUE SE ESTÁ A PASSAR NA ECONOMIA 

Consumidores Níveis de Empresas 

  

Dormidas Parceiros 
e empresários emprego ativas mas recuperam de Portugal 
recuperam sofrem embate ganham menos mas pouco deprimidos 

A confiança dos consumidores e dos 
empresários recuperou em julho, 
face aos pontos historicamente ne-
gativos do período do confinamen-

to. Porém, olhando para as expecta-
tivas antes da pandemia, o senti-
mento continua fortemente depri-

mido. A recuperação foi mais visível 

do lado das empresas, com o clima 
económico menos distante dos va-
lores de 2019, do que entre as famí-

lias, que continuam muito pessimis-
tas. O outono pode voltar a degra-
dar o sentimento. 

No verão já houve alguma criação de 
emprego - cerca de 16 mil entre ju-
nho e julho. Ainda assim, em julho 
faltavam 172 mil empregos à econo-

mia portuguesa quando comparado 
com o mesmo mês de 2019. Apesar 

das medidas do Governo para aju-

dar as empresas, o impacto no mer-
cado de trabalho já é brutal. Por mo-
tivos metodológicos, a taxa de de-
semprego demorou a evidenciar as 

dificuldades sentidas, mas em julho 
já ia em 8,1%. A expectativa é que 
aumente com o fim dos lay-offs. 

Quase todas as empresas (99%) re-

portaram ao INE e ao Banco de Por-
tugal que na primeira quinzena de 
julho estavam em funcionamento. 

Isto representa uma melhoria de 

três pontos percentuais face aos 15 
dias anteriores e de 16 pontos face 
a abril. O problema é que 58% das 
empresas disseram também que 
sentiram uma redução do seu volu-
me de negócios face ao que seria ex-

pectável sem pandemia. Ou seja, a 
melhoria existe, mas as empresas 
ainda sentem perdas. 

A atividade turística começou a re-
cuperar em junho, mas de forma tí-
mida. Julho voltou a ser um mês de 
melhoria, mas a perda no número de 

dormidas face a 2019 continua avas-

saladora: 68%. Os dados do INE 

mostram que a recuperação ficou a 
dever-se aos hóspedes residentes, 
mas mesmo nesse segmento a ideia 
de que os alojamentos poderão es-
tar a receber mais visitantes é erra-

da. O número de dormidas dos resi-
dentes foi 31,3% abaixo do valor de 

2019 e o de não residentes 84,2%. 

Este indicador ajuda a antecipar o 
resultado das exportações nos pró-
ximos meses e os sinais não são po-
sitivos. Os inquéritos de sentimen-

to realizados nos principais clientes 

de Portugal mostram uma aprecia-
ção ainda extremamente negativa 
sobre a evolução das suas carteiras 
de encomendas em julho. Isto suge-
re que as suas compras a fornecedo-
res (entre os quais se inclui Portu-

gal) vão estar também deprimidas, 
pelo que os dados das exportações 
de julho deverão ser negros. 

FAMÍLIAS E EMPRESAS 171,7 MIL EMPREGOS 
MENOS PESSIMISTAS DESTRUÍDOS 
Indicador de confiança e de clima económico Número de empregados, mensal 
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99 
A TRABALHAR 
Na primeira quinzena 
de julho, 99% de 
empresas estavam em 
funcionamento. Mas no 
alojamento e 
restauração ainda 
houve 7% paradas. 

Julho 2019 Julho 2020 
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Depois de terem ficado fechados em casa durante a primavera, 
trabalhadores e consumidores voltaram às ruas e aliviaram a 
economia. Mas uma vez terminado o verão, basta o medo da 
segunda vaga de covid-19 ou a incerteza sobre a chegada de 
uma vacina para a recuperação da atividade, já de si tímida, 
poder ficar em risco. MARGARIDA PEIXOTO margandapeixoto@negocios pt 

20191)e resto, as empresas repor-
tam isso mesmo: quase todas já es-
tavam em atividade na primeira 
quinzena de ju I ho, mas 58% da-
vam conta de ui na redução do seu 
volume de negócios. 

"A questão está em saber se o 
alívio sentido nestes meses é du-
radouro", explica -João Loureiro. 
E aí ninguém sabe o que vai acon-
tecer já que "um fator crítico será 
a evolução da situação em termos 
de saúde pública", argumenta. 

O economista avisa que o tilo-

  

vi mento mensal de recuperação 
que se verifica em vários indica-
dores (ou seja, os crescimentos 
face aos meses de crise mais agu-
da, de abril e maio) pode ser inter-
rompido, voltando-se a registar 
quebras. 

Para isso, basta que haja uma 
segunda vaga da doença com ex-
pectativas negativas face ao apa-
recimento da vacina, ou com a 
manutenção de elevada incerte-
za. "Piorando a situação de saúde 
pú NI ica é mu i to possível ver os in-

  

Piorando a situação de 
saúde pública é muito 
possível ver os 
indicadores a piorar, 
mesmo mensalmente. 
JOÃO LOUREIRO 
Economista e professor 
na Universidade do Porto 

ditadores a piorar, mesmo numa 
base mensal", conclui. 

Gestão de expectativas 
Um dos pontos-chave para a se-
gunda metade do ano será a gestão 
de expectativas das famílias e em-
presários. Por enquanto, imito, os indica-
dores coincidentes do Banco de 
Portugal cont intim]] a apontar no 
sentido do aproh iitdamentoda re-
cessão. Os indicadores de senti-
mento económico dos coi rst im ido-
res e o cli ma económico aliviaram,  

mas permanecem no campo do 
pessi m i smo. A apreci ação das car-
teiras de encomendas dos princi-
pais parceiros portugueses tam-
bém continua muito negativa, o que 
sugere que as empresas portugue-
sas vão continuar a ter muita difi-
culdadeem exportar iros próximos 
meses. "Se surgirem i nthrmações 
positivas sobre a proximidade de 
umavacina oua diminuiçãodape-
rigosidade do vírus, é possível que 
não haja tanta retração", admite, 
ainda assim..loão Loureiro. • 

Indústria ainda 
LP tem muito 

por recuperar 

Compras com 
cartões voltam 
a crescer 

Venda 
1« de carros 

em baixa 

Vendas de bens gi% Perspetivas 
alimentares ao 1‘,0 ainda muito 
nível de 2019 negativas 

Apesar de o confinamento não ter 

ditado o encerramento da indústria, 
em abril a produção deste setor che-
gou a registar uma queda de quase 

30%, quando comparada com o 
mesmo mês de 2019. Nessa altura, o 
impacto foi generalizado: verificou-

-se nos bens de consumo, nos inter-

médios, na energia e nos bens de in-
vestimento, que registaram as per-
das mais agudas. Agora, os dados de 

julho dão algum alento ao setor, mas 
a produção ainda está 9,6% abaixo 
dos valores de 2019. 

As compras semanais com cartões 
nacionais voltaram a terreno posi-
tivo desde 10 de agosto. Até esta 
data, e desde a semana iniciada a 16 

de março, tinham sido sempre infe-
riores ao registado nas semanas cor-
respondentes de 2019, tanto em ter-

mos de quantidade, como de mon-
tantes transacionados. Chegaram a 
registar-se quebras homólogas de 
quase 40% em termos de montan-

te. Mas pode haver um efeito da pre-
ferência por meios de pagamento 
eletrónicos, para reduzir contágios. 

A venda de automóveis registou re-
duções muito fortes nos últimos me-
ses (-41,2% de janeiro a agosto). Os 
consumidores cortaram na compra 

de bens duradouros e as empresas 
adiaram investimentos, nomeada-
mente em material de transporte. 
Em agosto, os dados da ACAP conti-
nuavam a indicar uma perda de 
8,6% nas vendas, mas a maior que-
bra foi no segmento de ligeiros de 

mercadorias (-40,5%). Nos ligeiros 
de passageiros as vendas quase es-
tagnaram (-0,1%). 

Com o encerramento temporário 

dos estabelecimentos comerciais (à 
exceção de alguns considerados es-
senciais, como os de bens alimenta-

res), o setor do comércio a retalho 

foi dos mais afetados durante o con-
finamento, mas está a recuperar. Os 
dados de julho indicam uma melho-

ria face a junho, sobretudo no seg-
mento dos produtos alimentares, 
que já chegou ao nível de vendas ve-

rificado em 2019. Já nos produtos 

não alimentares as vendas conti-
nuam 5% abaixo. 

O indicador coincidente do Banco de 
Portugal não pretende antecipar o 
nível do PIB no momento em que é 
calculado, mas antes dar uma indi-

cação sobre a tendência da econo-
mia nos meses que se seguirão. E a 
matemática não favorece as expec-
tativas. Por enquanto, este indica-
dor continua a apontar uma tendên-
cia recessiva, não sendo ainda pos-
sível detetar uma inversão das per-

das. O cenário é negro tanto para o 
consumo privado como para os ní-
veis de atividade. 

11,9 
INDÚSTRIA 
A produção da indústria 
cresceu 11,9% em julho, 
quando comparada com 
o mês anterior. Mas 
continua 9,6% abaixo 
dos valores do mesmo 
mês de 2019. 

UTILIZAÇÃO DOS 
CARTÕES RECUPERA 
Compras semanais com cartões nacionais, taxa 
de variação homóloga, em % 
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Fonte: Banco de Portugal 

0,1 
PASSAGEIROS 
Em agosto, as vendas de 
ligeiros de passageiros 
ficaram quase 
estagnadas face a 2019. 
Mas no acumulado dos 
primeiros oito meses a 
perda vai em 42%. 

ALIMENTOS 
Nos produtos 
alimentares, bebidas e 
tabaco as vendas em 
julho ficaram ao nível 
do verificado no mesmo 
mês de 2019. Nos outros 
continuam 5% abaixo. 

-3 

 

Indicador Coincidente 

da Atividade 

-6 

 

IIIN  Indicador Coincidente 
-9 do Consumo 

 

Privado 
-12 

  

15  
Janeiro Julho 

Fonte: Banco de Portugal 

Quantidade 

Montante 

0.12-2020 

UM CENÁRIO NEGRO 
À VISTA 
Indicadores coincidentes para a atividade 

e para o consumo privado 
6 
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ANTÓNIO 

COSTA 

OS MAIS 
PODEROSOS 
2020 
PRIMEIRA LINHA 4 a S 
e EDITORIAL 

A crise sanitária conferiu 
ao Governo e ao primeiro-

 

-ministro um poder 
que não tivera até aqui. 
Por isso, António Costa 
ocupa o primeiro lugar 

deste ranking. 

Centeno empata pedido 
de tribunal para entrega 
de relatório sobre o BES 
Tribunal de Lisboa já pediu ao Banco de Portugal para que entregue o documento. 
Regulador diz que só o fará se a Justiça retirar o dever de sigilo. EMPRESAS 16 e 17 

ifthenpay 

  

 

Referências Multibanco 
sara a sua Empresa 

www ifthen pay.com 

  

1,b,cidade 

 

e ()CIOS 
negocios.pt 

Sexta-feira, 4 
dDiretor André vee .ie :ii'rinber,"°O1:e1Cf?c11,1L)J inatroioCeÌsnooF>iliPe .° 4"  "." SIM DE SEMANA 

Regresso à escola 

Ir ao WC nas 
pausas? Não. 
Ir ao quadro? 
Não. E ter 
"furos"? Não 
ECONOMIA 14 e 15 

A Quinta 
Dinastia 

Do privado, 
em família 

e com mérito? 

Entrevista a 
Ana João Sepúlveda 

O envelhecimento 
é um sinal de que 

as sociedades 
cresceram 

Publicidade 

KSB b. 
BOMBAS E VÁLVULAS 

150 anos a 
liderar na 
eficiência, 

fiabilidade e 
assistência 

técnica! 
> A nossa tecnologia. O seu sucesso 

Tel.: 210 112 300 • www.ksb.pt 

Verão puxa economia mas 
pode ser sol de pouca dura 
uez indicadores mostram sinais de alivio. Basta o medo de uma segunda 
vaga para esta tímida recuperação ficar em risco. ECONOMIA 12 e 13 

Corte no IVA da Sines atira EDP 
luz pode poupar em Portugal 
até 28 euros/ano para o vermelho 
HOMEPAGE 2 EMPRESAS 18 
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O duríssimo documento publicado pela Comissão Europeia há três anos, e pouco notado em Portugal, 
será tão ou mais importante do que a auditoria da Deloitte para perceber a situação do Novo Banco 
e a estratégia geral de fuga às responsabilidades, políticas e regulatórias. 

BRUNO FARIA LOPES 

O relatório esquecido sobre o Novo Banco 

E Limpar 
rápido não é 
limpar bem, 
mas essa foi 
a ordem e o 

Governo, sem 
alternativa 

melhor, 
acatou. 

nquanto esperamos pela divulgação da 
auditoria da Deloitte é importante re-
lembrar o trabalho feito pela Comissão 
Europeia quando avaliou a venda do 
Novo Banco. Agravidade do que ali está 
escrito - e publicado desde Outubro de 
2017! - ajuda a perceber o que se passa 
hoje à volta do banco. 

Porque sabia que este tinha no seu 
balanço um peso grande de activos her-
dados do BES, potencialmente proble-
máticos, na avaliação sobre a viabilida-
de do banco, a céptica Direcção-Geral 
da Concorrência (DGComp) pediu o fi-
cheiro com o registo dos créditos vivos 
em 2016. Pediu mais: a documentação 
para uma amostra de 20 desses emprés-
timos. 

As conclusões sobre a gestão até à 
venda são tão devastadoras que vale a 
pena citar excertos (a tradução é minha): 
"O Novo Banco parece sofrer de falhas 
significativas no seu reporte"; "nãohá in-
formação sobre se a exposição a um de-
terminado crédito tem colateral"; os nú-
meros "parecem muito pouco fiáveis"  

sobre estimativas de perdas; o "pricing" 
em cada operação (os juros) "não é cor-
relacionado com a probabilidade de in-
cumprimento ou com o custo inerente 
ao risco"; em suma, "falhas sérias no mo-
delo de gestão do banco". 

Isto é parecido com o que lemos na 
auditoria de 2019 àgestão da Caixa Ge-
ml de Depósitos. Há, contudo, surpre-
sas. Cito: "A revisão ao ficheiro de crédi-
to confirma que (..) as práticas passadas 
de crédito do BES contribuíram para o 
seu fim. Mas também indica que mes-
mo depois do estabelecimento do ban-
co de transição sob controlo directo do 
Banco de Portugal [BdP], o Novo Ban-
co parece ter feito pouco para remediar 
as práticas problemáticas (.)." 

A implicação mais imediata disto é 
que só quando a DGComp e o Lone 
Star olharam para as contas do Novo 
Banco se tomou claro, e público, que o 
Fundo de Resolução e o BdP não co-
nheciam a extensão dos problemas no 
banco que tutelavam desde a resolução. 
A implicação seguinte é óbvia: para toda 

E 2016 

■ 2018 

5,1%  
2,7% 

— 111F eein 

a gente, incluindo no Go-
verno, tornou-se eviden-
te que o banco estava 
muito subcapitalizado 
para enfrentar o risco 
ainda por reconhecer no 
seu balanço - vem daí a 
exigência do Lone Star 
para a garantia pública 
de 3,89 mil milhões. 

Lendo o relatório 
percebe-se que para a 
DGComp, que não pres-
ta contas ao contribuinte 
português, o banco era 
para limpar depressa - o 
Fundo de Resolução é, 
aliás, retratado como um 
empecilho potencial à 
limpeza, razão pela qual 
os pedidos do Governo 
para que o Rindo estives-
se representado nos órgãos sociais do 
banco foram recusados. O texto é claro 
e mostra o pessimismo sobre o banco e 
aregulação porbiguesa:"No que concer-
ne ao reconhecimento de perdas no por-
tefólio herdado [do BES] e à cultura cor-
porativa do Novo Banco, que sugere que 
decisões arbitrárias de crédito e gestão 
de risco ausente ou subóptima têm sido 
endémicas no Novo Banco também sob 
a tutela do Banco de Portugal, a Comis-
são considera necessário limpar °balan-
ço tão depressa quanto possível?' 

O documento tem as metas de ven-
das de activos rasuradas (a comissão par-
lamentar de inquérito deve ter acesso a 
estas partes), mas percebe-se que a pres-
são para limpar" - que leva a que o Novo 
Banco se comporte corno um "distres-
sed seller", recorrendo às famosas ven-
das de carteiras a desconto - foi acorda-
da entre a Comissão, o banco e o Estado 
português, com acordo do regulador. 
Limpar rápido não é limpar bem, mas 
essa foi a ordem e o Governo, sem alter-

  

nativa melhor, acatou. 
Entre o mau legado, o 

compromisso com Bru-
xelas e a natureza do 
comprador (também ele 
um fundo-abutre: o Esta-
do também foi forçado 
pela DGComp avendero 
Novo Banco como um 
"distressed seller"), a exis-
tência de perdas avulta-
das a seguir à venda era 
unia certeza. O Governo 
e o BdP podiam esperar 
que a garantia pública não 
fosse usada até ao fim, 
mas o Lone Star e a Co-
missão estimavam o 
oposto: no documento 
está escrito, de forma não 
totalmente clara, que 
mais de 3 mil milhões de 

euros acabassem por ser injectados ao 
abrigo da garantia. 

As dúvidas sobre a gestão actual do 
Novo Banco - agitadas pelo Governo 
como manobra clara de fuga às respon-
sabilidades que assumiu em Bruxelas -
têm ignorado esta realidade, escamotea-
da habilmente pelo primeiro-ministro 
na apresentação da venda em 2017. 
Além do escrutínio à gestão actual do 
banco, na comissão parlamentar de in-
quérito será crucial abordar este relató-
rio da DGComp, as responsabilidades 
dos reguladores (a acusação da Comis-
são ao BdP é grave), da Comissão Euro-
peia (o impacto da pressa em "limpar') 
e, por fim, do Governo (em que qualida-
de será chamado Mário Centeno?). Tal-
vez aí se perceba que esta não é uma his-
tória simples e de vilão único, como nos 
querem fazer crer. mi 

Artigo em conformidade 

com o antigo Acordo Ortográfico 

UM LEGADO MUITO PESADO 
Peso dos créditos malparados na carteira de crédito (em 40) 

Números como estes levavam a Comissão Europeia a encarar o Novo Banco como 
uma causa perdida e a exigir uma limpeza rápida. 

35 33,4% 

 

30 

  

25 

  

20 

    

17,2% 

    

15 

       

11,8% 

  

10 

     

5 

   

• 6,5% 

       

Novo Banco Média Portugal Média Europeia 

Fonte: Novo Banco 
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BRUNO FARIA LOPES 

"Limpar rápido não 
é limpar bem, mas 
essa foi a ordem e o 

Governo, sem 
alternativa melhor, 

acatou?' 
PÁGINA 11 
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Podcast

Adjunto de Costa deixa 
alerta sobre voto nas 
presidenciais
Em entrevista ao podcast do PS, o 
secretário de Estado adjunto do 
primeiro-ministro, Tiago 
Antunes, espera que Marcelo 
Rebelo de Sousa clarifique o 
posicionamento que vai assumir 
nos próximos cinco anos, e 
adverte que, nas presidenciais, 
não se deve votar em função de 
mandatos anteriores.
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manuel.carvalho@publico.pt

Plano Costa e Silva: um aplauso à sociedade civil

O
 Governo fez bem em desa ar 

uma personalidade sem 

ligações imediatas ao Estado ou 

aos partidos para redigir um 

documento para sustentar a 

urgente discussão que o país tem de 

fazer sobre a saída da crise, que será, 

em grande parte, sustentada pelo 

fundo europeu de recuperação. E se 

essa escolha de António Costa Silva é 

saudável por quebrar a excessiva 

dependência que o país manifesta em 

relação aos poderes públicos, ainda 

mais saudável é a resposta que a 

cidadania parece estar a dar ao repto 

do documento que aquele redigiu. 

Mais de 1100 propostas, dois terços 

das quais vindas de particulares, 

foram entregues no processo de 

consulta pública do documento. 

Não importa agora discutir se essas 

propostas fazem ou não sentido. 

Nem é útil insistir nas alegadas 

fragilidades do documento de Costa 

Silva. Importa, sim, notar que o que 

está em causa é demasiado 

importante para o nosso futuro para 

que possa car apenas entregue às 

mãos de burocratas, das 

nomenclaturas dos partidos ou de 

membros do Governo. É crítico que 

haja propostas, ideias ou críticas de 

especialistas das universidades; dos 

gestores das empresas; dos cidadãos 

que se preocupam com os terríveis 

desa os que se anunciam e querem 

participar no desenho do futuro. 

Haver mais de mil sugestões para 

esse desenho é um excelente 

argumento para desfazer a ideia de 

que o país caiu na anomia e no 

desinteresse. É uma excelente 

notícia. 

É evidente que, no nal de contas, 

caberá ao Governo fazer as escolhas 

de nitivas e executá-las na prática. 

Mas entre um plano que se constrói 

no recato de gabinetes ministeriais, 

de comissões nomeadas pelo 

Governo ou de consultores sem rosto 

e uma iniciativa participada, aberta à 

discussão e sujeita ao escrutínio, vai 

uma grande diferença. Porque com 

este processo, que parece estar a 

começar bem, a riqueza e 

diversidade de soluções ampliam-se 

com os contributos de todos. E, ao 

in uenciar o seu processo e a sua 

de nição, a sociedade civil coloca 

barreiras aos interesses do costume, 

sempre dispostos a capturar as 

decisões do Estado a seu favor. 

É por isso importante que a 

participação seja encorajada e a 

abertura e transparência do 

processo de decisão aprofundadas. 

O país não tem muitas alternativas 

para se reerguer senão através do 

apoio dos fundos europeus. Cair na 

malha dos interesses do Estado, nos 

lobbies das infra-estruturas ou nos 

labirintos da corrupção poderá ser 

trágico. É por isso crucial que quem 

tiver condições ou competências 

para participar, participe. O 

PÚBLICO não deixará de dar os seus 

contributos para que esta 

oportunidade não se perca.

Manuel Carvalho
Editorial
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TAP quer chegar a Bruxelas  
com um novo parceiro na mira

DANIEL ROCHA

Aumento de capital de “até 1200 milhões de euros” foi ontem aprovado por unanimidade

A TAP quer chegar a Bruxelas com 

um plano de reestruturação que 

inclua já o cenário de um novo par-

ceiro, de acordo com as informações 

recolhidas pelo PÚBLICO, mesmo 

que tal não implique desde logo um 

acordo rmado entre as partes. E, 

para isso, vai contar com a ajuda de 

um banco de investimento, que deve-

rá estar escolhido nas próximas 

semanas.  

Segundo apurou o PÚBLICO, é 

importante para a TAP conseguir che-

gar a Bruxelas com a possibilidade de 

haver um investidor disponível para 

injectar dinheiro na companhia 

aérea. Não se sabe ainda como tal será 

feito, mas deverá representar uma 

descida da participação do Estado, 

algo que, aliás, deverá ser exigido por 

Bruxelas. Assim, o papel do banco de 

investimento será o de fazer um teste 

de mercado, procurando potenciais 

interessados em entrar na empresa 

no período de execução do plano. A 

conjuntura é tudo menos propícia a 

isso, mas haver essa busca já sinaliza 

uma estratégia a seguir. 

Questionado pelo PÚBLICO, o 

Governo, através do Ministério das 

Finanças, a rmou apenas que “as 

contratações em curso por parte da 

TAP têm como objectivo estudar 

cenários e alternativas no âmbito do 

plano de reestruturação e, como tal, 

apoiar a elaboração do mesmo”. 

Por outro lado, no princípio de 

Agosto, e depois de questionado 

sobre o papel do banco de investi-

mento, fonte o cial do Ministério das 

Finanças já tinha a rmado ao PÚBLI-

CO que, no âmbito do plano de rees-

truturação — que deverá ser apresen-

tado em Bruxelas no nal de Outubro 

ou em Novembro com o apoio da con-

sultora Boston Consulting Group 

(BCG) —, poderia ser necessário 

“apoio técnico especializado, dada a 

dimensão e complexidade do passivo 

e dos instrumentos de dívida”. 

Já em Junho, o ministro das Infra-

Estruturas, Pedro Nuno Santos, a r-

mou aos jornalistas que “não via com 

maus olhos uma parceria com a 

Lufthansa”, que esteve em negocia-

tranche, de 250 milhões, foi transfe-

rida a 17 de Julho, e até ao momento 

já foram emprestados quase 500 

milhões, que poderão depois ser 

transformados em capital. Depois da 

reunião de ontem, o Governo pode 

decidir quando haverá um aumento 

de capital e com que valores. Quando 

chegar esse momento — que não 

deverá ser antes do nal do ano —, os 

outros accionistas serão também cha-

mados a participar na operação. Para 

já, David Neeleman, em associação 

com a Azul, ainda é dono de metade 

do consórcio da Atlantic Gateway, ou 

seja, de 22,5% da TAP. O resto do capi-

tal está com Humberto Pedrosa 

(outros 22,5%) e com vários pequenos 

investidores, como trabalhadores 

(5%). Ao nível da gestão, falta ainda 

efectivar a substituição do CEO da 

TAP, de Antonoaldo Neves por Rami-

ro Sequeira. 

Para que o Estado que com a posi-

ção de Neeleman, subindo a partici-

pação de 50% para 72,5%, é preciso a 

“luz verde” da Autoridade da Concor-

rência (AdC). Dois concorrentes já se 

apresentaram como partes interessa-

das no processo de concentração, 

sendo um deles, segundo apurou o 

PÚBLICO, a EasyJet, que pode assim 

pronunciar-se sobre a operação junto 

da AdC. Conforme noticiou o PÚBLI-

CO, outro concorrente, a Ryanair, 

apresentou já um recurso junto do 

Tribunal de Justiça da União Europeia 

com o objectivo de anular a decisão 

da Comissão Europeia de autorizar a 

ajuda pública de 1200 milhões. 

Redimensionamento à vista 
O plano de reestruturação contem-

plará um redimensionamento da TAP, 

com menos rotas/frequências, aviões 

e trabalhadores face ao que estava 

planeado antes da pandemia de 

covid-19. Ainda não se sabe os resul-

tados do primeiro semestre deste 

ano, mas, de acordo com os últimos 

dados do regulador da aviação civil, 

a ANAC, entre Março e Julho a TAP já 

perdeu 6,7 milhões de passageiros em 

termos homólogos (-87,7%). 

Tem havido rondas de contactos 

com os sindicatos por parte do con-

selho de administração liderado por 

Miguel Frasquilho, e da BCG, mas, 

para já,  nada foi colocado em cima 

da mesa. Passando a TAP a ser de 

novo uma empresa pública, o mais 

provável é haver um plano de resci-

sões amigáveis e de reformas anteci-

padas, como sucedeu na CGD. 

Com mais meios nanceiros, o que 

lhes permitiu recomeçar operações 

mais cedo, concorrentes como a Rya-

nair e a Lufthansa (líderes europeus 

do sector) superaram a TAP a nível 

nacional nos meses de Junho e de 

Julho (no caso da transportadora por-

tuguesa houve ainda as questões liga-

das às mudanças de accionistas e na 

gestão). De acordo com os dados da 

ANAC, reguladora da aviação civil, a 

Lufthansa foi a companhia com mais 

passageiros movimentados nos aero-

portos em Junho, seguindo-se a Rya-

nair e a TAP. Já em Julho, o ranking, 

num clima extraordinário (no segun-

do trimestre a maior companhia 

aérea em movimentos no Porto foi a 

da FedEx) e de mudanças rápidas, 

passou a ser dominado pela Ryanair, 

seguindo-se a TAP e a EasyJet.

Banco de investimento, que será escolhido nas próximas semanas pela TAP, tem entre as suas missões 
realizar um teste de mercado, procurando potenciais interessados em entrar no capital da transportadora

Aviação
Luís Villalobos

milhões de euros”, a realizar “em 

espécie, por uma ou mais vezes”, sem 

datas marcadas. Este era o único pon-

to da agenda que foi aprovado por 

unanimidade (com 97,6% do capital 

representado e uma abstenção de um 

pequeno investidor). 

O Governo tem referido que pla-

neia usar só 946 milhões do total de 

1200 milhões de euros autorizados 

pela Comissão Europeia. A primeira 

luis.villalobos@publico.pt

Ranking das companhias aéreas em Portugal, em milhares
de passageiros, no mês de Julho (últimos dados disponíveis)
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Ryanair
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Fonte: ANAC PÚBLICO

Em 2019 Em 2020

ções para comprar a posição de  Nee-

leman antes da pandemia. “Temos 

consciência que as companhias 

aéreas têm di culdade em operar e 

sobreviver isoladamente”, disse. 

Ontem, o Estado deu um novo pas-

so em frente para dominar a TAP, com 

a aprovação, em assembleia geral 

extraordinária, da proposta de se 

poder aumentar o capital do grupo 

dos actuais 15 milhões para “até 1200 

Página 46



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,91 x 4,47 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 88397088 04-09-2020

A TAP pretende apresentar  
plano de reestruturação que 
inclua já o cenário de um 
novo parceiro p22

Julgamento de denunciante 
acusado de 90 crimes 
arranca hoje, com fortes 
medidas de segurança p2 a 4

Em Gondomar e no resto do 
país, persiste orientação da 
DGS para menores acolhidos 
em instituições p14/15

TAP quer chegar 
a Bruxelas com 
novo parceiro 
na mira 

Discrição  
e snipers para 
segurança  
de Rui Pinto

Catorze jovens 
isolados em 
pavilhão depois 
de irem de férias 
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Auditoria ao Novo Banco incapaz 
de identi car donos dos fundos 
A auditoria da Deloitte ao Novo Banco não conseguiu escrutinar quem são os últimos proprietários dos 
fundos de investimento que adquiriram activos ao banco, alguns deles com descontos de 80% Economia, 20/21

Ai Weiwei  
Como um vírus,  

a China 
espalhou-se  

e vai dominar  
o mundo

Entrevista 
exclusiva

ISNN-0872-1548

HOJE Novela Gráfica (V. 3) 
 
O Neto do Homem  
Mais Sábio   
Uma biografia  
de José  
Saramago 

Por +  
10,90€
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A ministra do Estado e da Presidên-

cia, Mariana Vieira da Silva, anun-

ciou ontem, no nal da reunião do 

Conselho de Ministros, que o Gover-

no aprovou a redução do IVA da 

electricidade para 13% nos consu-

mos mais baixos. A medida foi 

depois explicada pelo ministro das 

Finanças, João Leão, em resposta 

aos jornalistas. 

A redução da taxa de IVA da elec-

tricidade de 23% para 13% aplica-se 

aos contratos com uma potência 

contratada até 6,9kVA e um consu-

mo até 100kVh (o comunicado do 

Conselho de Ministros esclarece que 

o consumo remanescente, ou seja, 

o que exceder os 100kVh, será taxa-

do a 23%). Isto permite uma pou-

pança anual de 18 euros, segundo 

João Leão.  

A medida abrange também as 

famílias numerosas (cinco elemen-

tos ou mais), neste caso para os pri-

meiros 150kVh por mês (o exceden-

te será taxado a 23%), representan-

do uma poupança anual de 27 euros 

por ano. Em ambos os casos, a redu-

ção aplica-se aos clientes do merca-

do liberalizado e regulado. O des-

conto para a generalidade das famí-

lias entra em vigor em Dezembro 

Descida do IVA na 
electricidade em 
vigor em Dezembro

deste ano e, por “questões de ope-

racionalização”, cará disponível a 

partir de Março de 2021 para as 

famílias numerosas.  

No total, esta redução do IVA da 

electricidade abrange 5,2 milhões de 

contratos, isto é, 86% dos clientes de 

baixa tensão, de acordo com o minis-

tro de Estado e das Finanças.  

Na conferência de imprensa, João 

Leão estimou o custo desta medida 

em 150 milhões de euros, referindo 

que o “impacto é signi cativo mas 

controlado”. O ministro disse ainda 

que a medida ontem aprovada “cor-

responde a um compromisso assu-

mido no Orçamento do Estado de 

2020 depois de uma consulta ao 

comité europeu do IVA”. 

“É uma medida socialmente justa, 

ambientalmente e nanceiramente 

responsável”, disse o ministro, refe-

rindo que complementa a redução 

que foi assumida no Orçamento do 

Estado para 2019 na taxa de IVA 

para 6% na componente xa das 

tarifas de acesso às redes nos forne-

cimentos de electricidade corres-

pondentes a uma potência contra-

tada máxima de 3,45kVA.  

Questionado sobre se vai haver 

redução de impostos no próximo 

Orçamento do Estado (OE), João 

Leão deixou uma garantia: “Não há 

aumentos de impostos no OE de 

2021.” “Achamos muito importante 

não introduzir factores de pertur-

bação além da crise”, disse, subli-

nhando a necessidade de recuperar 

a economia e olhar para os sectores 

mais atingidos pela crise. 

srodrigues@publico.pt

Energia
Sofia Rodrigues

Conselho de Ministros 
aprovou ontem a redução 
do IVA na electricidade 
para escalões mais baixos 
de consumo

 Redução aplica-se aos clientes do mercado liberalizado e regulado

MICHAEL DALDER/REUTERS
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“O PCP não quis enfrentar esta situação [das 
reuniões] com o Governo. Quis fazer primeiro a sua 
rentrée e depois as reuniões”, disse Ana Catarina 
Mendes na sua estreia, na Circulatura do Quadrado

“O PCP
reuniõe
rentrée
Mendes
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PIRATARIA 

Partilha de jornais investigada 
G  A Polícia Judiciária abriu 
uma investigação à partilha 
ilegal de edições completas, e 
em alta qualidade, de jornais e 
revistas em plataformas digi-
tais (redes sociais e serviços de 
mensagens). O objetivo é 
identificar quem está na ori-
gem destas partilhas e, para 
isso, a Pi procura indivíduos  

que comprem assinaturas di - 
gitais para depois as partilha-
rem em formato PDF. O fenó-

.meno de partilha ilegal de 
conteúdos, que viola os direi-
tos de autor, aumentou com a 
pandemia. A investigação foi 
aberta em maio na sequên-
cia de uma queixa do Sindica-
to dos Jornalistas.• 
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CIDADANIA 
FENPROF A FAVOR 
A Fenprof concorda 
com a obrigatoriedade 
da disciplina de Educa-
ção para a Cidadania. A 
desconfiança lançada é 
"um inaceitável ataque" 
aos docentes, refere. 
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SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

O Banco de Portugal revelou 
que só vai disponibilizar a audi-
toria interna à supervisão do 
Banco Espírito Santo (BES) por 
decisão judicial, esclarecendo 
que está vinculado ao cumpri-
mento do quadro legal que rege 
a sua atividade, designadamen-
te o respeito pelo dever legal de 
segredo profissional. 

"A respeito da entrega pelo 
Banco de Portugal do 'Relatório 
da Comissão de Avaliação das 
Decisões e Atuação do Banco de 
Portugal na Supervisão do Ban-
co Espírito Santo', observa-se 
que o Banco de Portugal aguar-
da, por sua vez, decisão judicial 
que aprecie e decida acerca da 
eventual quebra do dever legal 
de segredo. A ser decidida essa 
quebra do dever legal de segre-

  

do, o Banco de Portugal colabo-
rará, de imediato, com o Tribu-
nal, ficando, nos exatos termos 
dessa decisão judicial, autoriza-
do a disponibilizar, desde logo, 
esse documento ao Tribunal", 
refere a instituição liderada por 
Mário Centeno. 

CT PEDE AUDIÊNCIAS A comissão 
de trabalhadores do Novo Ban-
co pediu audiências aos partidos, 
ao Governo, ao Presidente da 
República e ao governador do 
Banco de Portugal, devido à preo-
cupação com o futuro da insti-
tuição e dos cinco mil trabalha-
dores do banco. "O constante ruí-
do proveniente das noticias e das 
diversas declarações está a minar 
a confiança dos clientes", refere 
a estrutura que representa os 
trabalhadores, lembrando que 
os bancários da instituição finan-
ceira, ao longo dos últimos seis  

anos, têm estado a trabalhar "sob 
pressão constante". 

A comissão explica ter feito 
pedidos de audiência "face às 
constantes notícias e declara-
ções" que têm sido feitas sobre 
"os mais diversos temas refe-
rentes" ao Novo Banco e que 
"estão a causar um grande 
mal-estar e uma grande preo-
cupação" em relação ao futuro 
do banco. 

Esta reação surge um dia depois 
de o Bloco de Esquerda ter anun-
ciado que o partido vai propor 
a constituição de uma comissão 
parlamentar de inquérito ao 
banco liderado por António 
Ramalho para apurar todas as 
responsabilidades. 

De acordo com Mariana Mor-
tágua, o Novo Banco custou 8 
mil milhões de euros ao Estado 
e aos contribuintes portugue-
ses. "Não é uma brincadeira, 

PP IRICLA DE MELO MOREIRNAFI' 

não era inevitável, e é preciso 
apurar responsabilidades. É por 
isso que o grupo parlamentar 
do BE decidiu avançar para uma 
comissão de inquérito. Não acei-
tamos que este buraco no Novo 
Banco seja inevitável e tenha de 
ser pago com o dinheiro de todas 
e de todos os contribuintes por-
tugueses. Procuraremos trans-
parência, procuraremos encon-
trar as decisões que poderiam 
ter sido evitadas e também os 
seus responsáveis", revelou, em 
conferência de imprensa. 

Também esta quarta-feira, o pre-
sidente executivo do Novo Banco 
disse que tinha terminado "o ciclo 
do silêncio" para arrancar "um 
ciclo do esclarecimento". 

António Ramalho considerou 
que, nos últimos três meses, o 
Novo Banco recebeu um "con-
junto de críticas sem preceden-
tes" e que se manteve "silencio-
so dentro do limite das suas 
possibilidades" porque estava 
a decorrer a auditoria, e lem-
brou que 95% das perdas refe-
ridas no documento devem-se 
a ativos anteriores a 2014, ou 
seja, que pertenciam ao BES e 
passaram para o Novo Banco 
na resolução. 

Em causa está a auditoria da 
Deloitte que aponta para perdas 
de 4042 milhões de euros para 
a instituição financeira entre 4 
de agosto de 2014 (um dia após 
a resolução do BES) e 31 de 
dezembro de 2018, ou seja, pre-
juízos que envolvem as várias 
administrações do banco. 

Novo governador acena com respeito pelo dever legal de segredo profissional 

Novo Banco. Centeno 
só divulga relatório 
se tribunal permitir 

Comissão de trabalhadores pede audiências desde Governo ao 
governador do BdP para assegurar futuro dos cinco mil trabalhadores. 
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" Na Católica só 23% 
do corpo docente tem 
dedicação exclusiva" 
Gonçalo Velho, presidente do SNESup, defende que o ensino da Medicina 
não se compagina com colaborações pontuais e recibos verdes. 

ALMERINDA ROMEIRA 
aromeira@jornaleconomico.pt 

A falta de corpo docente próprio e 
com vínculos adequados na Uni-
versidade Católica é um facto, afir-
ma Gonçalo Velho, presidente do 
Sindicato Nacional do Ensino Su-
perior (SNESup). O próprio se 
surpreendeu quando conheceu os 
números, que agora revela ao Jor-
nal Económico: "23% está em dedi-
cação exclusiva, 27% a tempo inte-
gral, 32% a tempo parcial e 18% em 
colaboração, um regime que pare-
ce denotar ausência de remunera-
ção, que esperemos não seja". 

Um corpo docente com esta 
configuração leva o presidente do 
SNESup a questionar a real capaci-
dade da Universidade Católica 
Portuguesa para garantir forma-
ção com a qualidade e exigência 
como a que atualmente é requerida 
na Medicina. "A forma de contra-
tação e do corpo docente e a exis-
tência, de facto, de um corpo do-
cente do quadro é fundamental, 
sobretudo para um curso de Medi-
cina", explica. Gonçalo Velho 
adianta que o número de professo-
res em dedicação exclusiva em to-
das as faculdades de Medicina do 
país, sem exceção, é até superior 
aos dois terços de docentes do qua-
dro exigidos e cumpridos pelas 
universidades públicas. Ora, na 
Católica, acrescenta, é preciso jun-
tar os docentes que estão em regi-
me de dedicação exclusiva aos que 
estão a tempo integral para perfa-
zer metade do número total. 

Outra questão levantada por 
Gonçalo Velho prende-se com a 
parceria anunciada pela Católica 
com a universidade holandesa de 
Maastricht, no âmbito deste cur-
so. "Importa saber em que condi-
ções existe partilha, ou não, do 
corpo docente para não termos 
uma espécie de inflação dos currí-
culos do ponto de vista científico 
que depois não se compaginam 
com um corpo docente próprio 
qualificado". 

A Universidade Católica Portu-
guesa (UCP) recebeu, esta semana, 
luz verde da Agência de Avaliação  

e Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES) para abrir um mestrado in-
tegrado em Medicina. A notícia 
caiu como uma bomba e a Ordem 
dos Médicos, que dera parecer ne-
gativo a um primeiro projeto apre-
sentado pela UCP há cerca de dois 
anos, voltou a atirar a primeira pe-
dra, seguindo-se o Conselho de 
Escolas Médicas Portuguesas e a 
Associação Nacional de Estudantes 
de Medicina. As três corporações 
alegam que a qualidade da forma-
ção médica e cuidados de saúde à 
população podem ficar ameaçados 
e denunciam "pressão politica". 

O mestrado integrado 
em Medicina 
será lecionado 
em inglês e está 
previsto arrancar 
com 50 vagas 
no ano letivo 
de 2021/22 

Coincidência ou não, a decisão 
da A3ES chega poucos meses de-
pois de o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior ter 
autorizado as universidades públi-
cas a aumentar as vagas nos cursos 
de Medicina. Nenhuma o fez. Nes-
sa altura, o ministro Manuel Hei-
tor, que não disse ainda uma pala-
vra sobre a acreditação, conside-
rou que a decisão tornava clara a 
necessidade de disponibilizar for-
mação nesta área noutras institui-
ções, públicas ou privadas. 

Isabel Capeloa Gil, reitora da 
UCP, disse, em entrevista à SIC 
Notícias, esta quarta-feira, enten-
der a reação do Colégio das Escolas 
Médicas — "protetora" e "expectá-
vel" — e rebateu as críticas: "Temos 
que nos deixar de guerras intesti-
nas e de narcisismos das pequenas 
diferenças e trabalhar para aquilo 
que verdadeiramente interessa". 

O mestrado integrado em Medi-
cina será lecionado em inglês, o 
primeiro do país exclusivamente 
nesta língua, e aberto a estudantes 
de todo o mundo. Está planeado 
arrancar no ano letivo de 2021/22 
com 50 vagas, no campus da Cató-
lica em Sintra. • 
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Regras  
da economia

1. Depois da inquietação pública 
do Presidente Marcelo Rebelo de 
Sousa, ficámos finalmente a sa-
ber: a Festa do Avante tem um 
plano de contingência. É inegá-
vel que adotou um vasto conjun-
to de medidas de adaptação à 
pandemia. Reduziu a lotação, au-
mentou a dimensão do recinto, 
instalou procedimentos vários e 
os diversos eventos específicos 
só terão lugares sentados. Até no 
comício final isso acontecerá. 

Sabe-se como este evento é 
importante para as finanças do 
PCP – e eu, que já por lá andei de 
visita, posso testemunhar ainda 
de como é uma reunião popular, 
autêntica, que junta o político ao 
cultural, da música ao livro, sem 
esquecer a gastronomia. É um 
evento aberto a toda a gente, 
desde que sem preconceitos. 

Mas, tal como na já distante 
manifestação da CGTP na Ala-
meda, este processo coloca em 
causa a gestão da crise pelas auto-
ridades de saúde. Parece, a muita 
gente, doi pesos e duas medidas, 
consoante quem organiza e o se-
tor social que organiza. No final, 
é difícil evitar uma suspeita: estas 
autorizações parecem muito ali-
nhadas com as necessidades polí-
ticas e económicas do Governo e 
do PS, que tem um orçamento à 
porta para fazer aprovar.  

E em política já se sabe: o que 
parece é. 
2. A imagem de uma capa falsa 
do “The New York Times” a 
ilustrar uma notícia no “Jornal da 
Noite” da SIC é terrível para o 
jornalismo. Não é que a estação 
televisiva não tivesse feito, como 
lhe competia, o mea culpa pelo 
erro. Fê-lo, e até prontamente. 
Desse ponto de vista não há nada 
a assinalar. O problema está no 
facto ‘daquilo’ poder acontecer, 
mesmo com o caráter de uma 
‘ilustração’. Ou seja, de uma ma-
nipulação evidentemente gros-
seira e facilmente detetável con-
seguir atravessar toda uma orga-
nização e chegar ao ponto de 
aparecer ao público.  

JOÃO MARCELINO 
Jornalista

Acima de tudo, este caso dá-
-nos a dimensão de como os pro-
jetos jornalísticos em Portugal 
estão fragilizados, descapitaliza-
dos de massa crítica. ‘Aquilo’ só é 
possível porque os diversos ní-
veis de alerta não funcionaram; 
não funcionam. Não é só na SIC. 
Vejo isso, com frequência, em 
vários órgãos de informação, es-
critos e falados, com e sem ima-
gem. E em todos os títulos dos 
grandes grupos de comunicação 
social portuguesa. Aqui não há 
bons e maus.  

A fragilidade do negócio tem 
um impacto violento sobre as 
competências instaladas. As pes-
soas trabalham sob pressão cons-
tante e violenta e o seu número é 
insuficiente em todas as áreas e 
departamentos. Os jornalistas co-
nhecem a realidade, que se agra-
vou na última década com o defi-
nhamento do modelo de negócio. 
O público começa agora a aperce-
ber-se com mais frequência, mas 
a situação não é diferente do que 
acontece em qualquer atividade 
com gritante falta de meios, desde 
uma repartição pública a um ser-
viço de saúde. Estamos todos a vi-
ver depressa, a tomar decisões 
cada vez mais instantâneas. Isso 
paga-se. Também nos media vai 
continuar a acontecer.  
3. Milagres já nem em Fátima! 
Veja-se como a falta de receitas 
vai levar o Santuário a despedir 
até 50 trabalhadores, dos 308 
existentes, devido à queda abrup-
ta nas receitas causadas pela epi-
demia de Covid-19. Antes até já 
tivemos, em diversos pontos do 
país, padres que quiseram abri-
gar-se à sombra do lay-off. 

Poder-se-á dizer que este é 
um caso demonstrativo de 
como nem a Fé está a salvo das 
regras da economia. Talvez. Eu 
prefiro salientar a conclusão de 
como, mesmo na Igreja Católi-
ca, os lucros dos anos bons não 
servem para cobrir os prejuízos 
dos anos maus.  

A Igreja, assim reduzida a uma 
vulgar empresa, causa impres-
são, má. E é nestas alturas que 
podemos lembrar-nos de como 
o Banco do Vaticano, o nome 
comum do Instituto para as 
Obras da Religião, tão dado a es-
cândalos mediáticos, tem andado 
perdido em parte incerta. É um 
caso em que a tutela pouco tem 
ajudado. Muito melhor tem an-
dado a política e, até, o futebol, 
com programas de apoio diver-
sos. É uma constatação. ●

OBJETIVO
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Medidas anticorrupção 
correm risco de violar 
Constituição, avisam juízes

Bastará a quem tenha 
arquitectado esquema de 
corrupção denunciar 
envolvimento de alguém 
para ser perdoado?

Justiça
Ana Henriques

abhenriques@publico.pt

Plano contra a corrupção surge vários meses depois do prometido

Na véspera do arranque do julga-

mento do pirata informático Rui 

Pinto, o Governo anunciou um paco-

te de medidas de combate à corrup-

ção, entre as quais se destaca a dela-

ção premiada, isto é, a possibilidade 

de quem denuncia este tipo de cri-

mes ser perdoado pela Justiça ou ver 

a sua pena atenuada. A designação 

desagrada, porém, à ministra da Jus-

tiça, Francisca van Dunem, que pre-

fere não dar nome nenhum a este 

tipo de perdão.  

A governante quer reduzir a mar-

gem de manobra dos juízes nos casos 

em que os culpados confessem inte-

gralmente e sem reservas os seus 

crimes. Como? Alterando a lei de 

forma cirúrgica, de forma a que 

quem confesse estar envolvido em 

delitos de corrupção que obrigato-

riamente isento de pena ou veja essa 

pena atenuada. Esta alteração corre 

porém o risco de ser inconstitucional 

e até de perverter o seu objectivo, 

avisa o presidente da Associação Sin-

dical de Juízes Portugueses, Manuel 

Ramos Soares. Que dá o exemplo do 

criminoso que, apesar de ter arqui-

tectado um grande esquema de cor-

rupção, consegue eximir-se à puni-

ção denunciando simplesmente um 

zé-ninguém a quem recorreu para 

executar o crime.  

“Não podemos, à boleia de um 

pacote anticorrupção, aprovar práti-

cas que favorecem os grandes corrup-

tos”, observa o mesmo dirigente, 

explicando que, se a nova lei que o 

Governo quer fazer aprovar não der 

margem de manobra su ciente ao 

juiz para apreciar e decidir cada caso 

concreto, será inconstitucional. “Sem 

revisão constitucional, não estou a 

ver como possa ser possível”, acres-

centa Manuel Ramos Soares, insur-

gindo-se contra eventuais acordos 

rmados entre o Ministério Público e 

os criminosos que deixem os magis-

trados judiciais sem margem de deci-

são. “Corre-se o risco de serem feitas 

negociatas fora do controlo do juiz”, 

antecipa, ressalvando, no entanto, 

que a classe que representa não está 

contra a aprovação de medidas mais 

robustas para premiar quem colabo-

re activamente com a Justiça.  

Apesar de querer que se torne obri-

gatória a “adesão do juiz à isenção de 

pena” dos corruptos confessos, Fran-

cisca van Dunem explicou que os 

magistrados podem, excepcional-

mente, manifestar-se contra o per-

dão: “No limite, o juiz pode opor-se”. 

Mas não explicou em que circunstân-

cias e com que efeitos. Questionada 

sobre quem analisará a veracidade 

das con ssões, disse que será tarefa 

do Ministério Público. Aparentemen-

te, não será su ciente o arguido impli-

car-se apenas a si próprio para ser 

perdoado: “Se admitir que alguém o 

corrompeu terá de identi car essas 

pessoas”.  

Embora sem esta designação, a 

delação premiada já existe há déca-

das na legislação portuguesa. Altera-

ções à lei operadas em 2010 tornaram 

quase impossível utilizá-la, uma vez 

que daí em diante o arrependimento 

do criminoso só era válido para efei-

tos de perdão se o manifestasse até 

30 dias a seguir ao cometimento do 

crime de corrupção. Esse prazo vai 

RODRIGO ANTUNES/LUSA

agora deixar de existir, podendo o 

arrependimento ser manifestado tan-

to na fase em que o crime está sob 

investigação, junto do Ministério 

Público, como na fase de julgamento, 

em que poderão ser também feitos 

acordos sobre a pena aplicável, “inde-

pendentemente da natureza ou da 

gravidade do crime”. Mas mesmo 

antes de 2010 a lei já era de muito difí-

cil aplicação.  

Do pacote anticorrupção fazem 

parte algumas disposições destinadas 

a reduzir o surgimento de megapro-

cessos. Além disso, o Governo quer 

ainda que os titulares de cargos públi-

cos que prevaricaram possam ser 

afastados de funções por mais tempo 

do que o actualmente previsto, inibi-

ção que tenciona estender aos titula-

res de cargos políticos e até aos geren-

tes e administradores de empresas. 

Também no sector privado passam a 

ser obrigatórios os planos de preven-

ção da corrupção, códigos de condu-

ta e canais de denúncia, cuja falta será 

punível com coimas.  

No capítulo da prevenção, o desta-

que vai para o reforço do papel das 

escolas, “transmitindo-se às crianças 

e jovens valores que gerem o repú-

dio” destas práticas. O tema deverá 

passar a integrar currículos. Já no 

ensino superior promete-se estimular 

a investigação deste fenómeno.  

Este não é um pacote fechado. O 

Ministério da Justiça convida todos 

os que o desejarem a apresentarem-

lhe contributos sobre a questão, 

numa discussão pública que começa 

agora. 

Francisca van 
Dunem quer 
tornar obrigatória 
a “adesão do juiz à 
isenção  de pena” 
dos corruptos que 
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Após uma longa espera, o Governo 
finalmente apresentou um pacote de 
medidas  anticorrupção, o que não pode 

deixar de ser considerado positivo. Entre as medidas 
apresentadas, está o polémico instituto da delação 
premiada, que pretende favorecer quem colabore 
activamente com a Justiça. Uma questão que 
promete ainda suscitar muita discussão, já que há 
juízes que consideram que pode mesmo violar a lei 
fundamental. (Pag. 12)  D.P. 

Quando a melhor qualidade apontada ao 
primeiro-ministro indigitado do Líbano é ser 
“inofensivo”, é de temer que as reformas 

políticas que a população e a comunidade 
internacional exige estejam muito longe de um dia 
ver a luz. Esperava-se que a catástrofe do Porto de 
Beirute pudesse mudar alguma coisa, mas a elite, 
mesmo acossada, continua a resistir, o que pode vir 
a comprometer as promessas de ajuda internacional 
de que o país tanto necessita. (Pag. 24/25)  D.P.Francisca van Dunem Mustafa Adib 
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Em Junho, o presidente do conselho de 
administração da Fundação Casa da Música 
foi à Assembleia da República garantir que 

não havia falsos recibos verdes na instituição. Desde 
então, a Autoridade para as Condições do Trabalho 
encontrou indícios de que pelo menos 43 
colaboradores estão em situação irregular. A 
celebração de contratos de trabalho com oito destes 
profissionais não apaga os danos reputacionais 
nesta fundação financiada pelo Estado. (Pag. 29) I.N.

Numa altura em que o país se prepara para 
fazer regressar milhares de alunos às escolas, 
os serviços da Segurança Social acham 

normal que crianças e jovens acolhidos em 
instituições estejam obrigados a ficar isolados em 
pavilhões durante 14 dias. É certo que há uma 
recomendação da DGS, mas também é certo que a 
medida é cruel e não tem qualquer equivalência 
com o que é exigido aos restantes jovens. O que 
espera a ministra para a revogar? (Pag. 14/15)  D.P.José Pena do Amaral Ana Mendes Godinho 
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