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Farmácia S. José, na Póvoa de Lanhoso, e respetiva diretora técnica da altura, são arguidas no processo que vai começar a ser julgado no mês de outubro 

0.. 

Procurador pede que arguidas não voltem a trabalhar nas farmácias 

INTERROGATÓRIO 1 MEDIDAS CESSARAM 

er  ambém no primeiro interrogatório judi-

 

cial, ocorrido há mais de quatro anos, 
as técnicas das farmácias ficaram impossi-
bilitadas de sair de Portugal e estavam ainda 
obrigadas a apresentações periódicas no 
posto de polícia da área de residência. Essa 
medida de coação cessou, entretanto. 

FRAUDE NA PÓVOA DE LANHOSO E EM VILA VERDE 

Médicos e farmácias 
lesam  SNS em  1,5 milhões 
NELSON RODRIGUES 

f oram todos detidos na 
mesma operação da Poli-
cia Judiciária em 2016. 

São seis médicos, duas farma-
cêuticas e duas farmácias (da 
Póvoa de Lanhoso e de Prado, 
em Vila Verde) os arguidos 
num megaprocesso de burlas 
ao Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) que lesaram o Estado 
em 1,5 milhões. Apesar do es-
quema ser o mesmo, os pro-
cessos de cada uma das farmá - 

't, 

 

ESQUEMA Seis clínicos, entre os quais um 
cardiologista, vão ser julgados por uma megafraude ao 

Serviço Nacional de Saúde CRIME Prescreviam 
medicamentos com elevada taxa de comparticipação e 

entregavam receitas a diretoras de farmácias 
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COMPARTICIPAÇÃO 
DOS FÁRMACOS PODIA 
ULTRAPASSAR OS 90% 

FARMACÊUTICAS DAVAM 
AOS MÉDICOS DINHEIRO 
E ATÉ MEDICAMENTOS 

TÉCNICAS DE FARMÁCIA 
APROVEITARAM-SE DAS 
FRAGILIDADES DO SNS 

cias foram separados. Um dele 
será julgado no próximo mês, 
no Porto, e o outro, em janeiro, 
em Matosinhos (ver texto se-
cundário). 

A fraude foi cometida entre 
agosto de 2011 e outubro de 
2015. A acusação refere que as 
diretoras técnicas das farmácias 
S. José e Prado decidiram apro-
veitar-se das fragilidades do 
SNS e da Administração Regio-
nal de Saúde (ARS). Delinea-
ram, por isso, um plano para 
conseguir sacar dinheiro ao Es-
tado. Aproveitaram-se das re-
lações pessoais que tinham com 
vários médicos, que, através do 
nome dos seus utentes, pres-
creviam medicamentos de ele-
vada comparticipação, em  

muitos dos casos acima dos 
90%. Com o receituário frau - 
dulento, as farmacêuticas soli-
citavam depois ao SNS a com-
participação indevida, lucran-
do esses ganhos económicos. 
Como forma de pagamento pela 
emissão das receitas, os seis clí-
nicos recebiam das duas argui-
das quantias em dinheiro, me-
dicamentos e produtos. 

Só um dos médicos, cardiolo-
gista, emitiu receitas no valor 
total de 330 mil €. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

NP pede que não 
voltem a exercer 
as profissões 
1E4Na acusação deduzida ainda 
durante o ano 2016, o Minis-
tério Público pede que os seis 
arguidos médicos e as duas 
diretoras técnicas de farmácia 
sejam condenados a uma pena 
acessória de proibição de vol-
tar a exercer a sua atividade 
profissional. CORREIO 
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No Tribunal de São João Novo são cinco os médicos, uma farmacêutica e uma farmácia que vão ser julgados 

Escolhiam idosos pouco letrados 
e usavam o seu nome nas receitas 

TRIBUNAIS 1 INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL 

O s processos têm sido 'empurrados', nos 
últimos anos, de tribunal para tribunal. Já 

foram distribuídos para Guimarães e para Lis-
boa, mas os tribunais declararam incompe-
tência territorial para realizar os julgamentos. 
Agora, ambos os processos já estão com dili-
gências marcadas para vários dias da semana. 

  

MÉDICO 1 SETOR PRIVADO 

O CARDIOLOGISTA EXERCE 

FUNÇÕES NO SETOR PRIVADO E 

POR ISSO NUNCA FOI SUSPENSO 

DE FUNÇÕES, AO CONTRÁRIO DO 

QUE ACONTECEU COM AS DUAS 

FARMACÊUTICAS. 

  

 

MEDICAMENTOS 1 OS MAIS VENDIDOS 

s farmácias tinham um top 10 dos medica-

 

mentosr% mais vendidos - e mediante a maior 
taxa de comparticipação por parte do SNS. Os mais 
vendidos servem para controlar a glicemia, a dia-
betes, a asma ou para reduzir o colesterol. Todas 
as informações constavam no programa informáti-
co analisado pela Polícia Judiciária. 

 

  

ia" 

   

      

"Lesaram o Estado 
num sucessivo 
ludibriar do SNS" 
13 "Queriam um enriqueci-
mento que não lhes era devi-
do, lesando o Estado portu-
guês através de um sucessivo 
ludibriar do Serviço Nacional 
de Saúde", diz o Ministério 
Público. "Traçaram plano 
através do aproveitamento 
abusivo dos relacionamentos 
pessoais e profissionais de 
pessoas diversas com o SNS, 
através de um conjunto de re-
lações estruturadas. Visaram 
sempre a obtenção ilegítima 
de elevadas quantias monetá-
rias", lê-se ainda. e 

Processos das duas farmácias fo-
ram entretanto separados. 

RECEITAS PASSADAS 
EM CLÍNICAS E HOSPITAIS 
13 Os médicos passavam as 
receitas com a prescrição de 
medicamentos com alta 
taxa de comparticipação nos 
hospitais e nas Clínicas em 
que trabalhavam diariamen-
te, na zona Norte, e onde 
atendiam os utentes. • 

PORMENORES 

Julgados por três juízas 
Vão ser três juízas a julgar este 
processo, tanto no Tribunal de 
São João Novo, no Porto, como 
no Tribunal de Matosinhos. Os 
julgamentos já estiveram agen-
dados para maio mas foram 
adiados devido à Covid-19. 

Crime com "dolo direto" 
O Ministério Público diz que as 
duas diretoras técnicas das far-
mácias cometeram os crimes de 
burla qualificada, falsidade de 
documentos, corrupção ativa e • 
falsidade informática com "dolo 
direto". 

Burla de cada farmácia 
A Farmácia S. José, localizada 
na Póvoa de Lanhoso, recebeu 
indevidamente do Estado mais 
de 1, 3 milhões de euros. Já a 
Prado, em Vila Verde, ultrapas-
sa os 120 mil C. As duas socie-
dades também são arguidas nos 
processos. 

Buscas feitas em 2016 
As duas arguidas agiam sempre 
como se as receitas tivessem 
sido aviadas. As farmácias fo-
ram alvo de busca por parte dos 
inspetores da policia Judiciária 
em janeiro de 2016. 

Primeiro interrogatório 
No primeiro interrogatório, os 
arguidos ficaram proibidos de 
contactarem entre si. As direto-
ras técnicas tinham ainda fica-
do impedidas de se deslocarem 
às farmácias e por isso tiveram 
de nomear outras responsáveis 
dos espaços comerciais.  

13  Os acusados só vão enfrentar 
a Justiça quase oito anos depois 
de terem iniciado o esquema 
criminoso. A acusação é co-
mum aos dois processos. Po-
rém, os crimes cometidos por 
cada urna das farmácias foram 
separados e vão ser julgados em 
dois tribunais distintos. No caso 
clo Tribunal de S. João Novo, no 
Porto, são arguidos cinco médi 
cos, urna farmacêutica e a far-
mácia S. José, na Póvoa de La-
nhoso. Já em Matosinhos vão 
responder, no próximo ano, 
três arguidos - um médico, urna 
farmacêutica e a farmácia Pra-

  

clo, no concelho de Vila Verde. 
Respondem todos por crimes 

de burla qualificada, corrupção 
ativa e passiva, falsificação de 
documentos e falsidade infor-

 

RECEITUÁRIO COLOCADO 

EM CIRCULAÇÃO COMO SE 

SE FOSSE VERDADEIRO 

mát ica. Os arguidos estão todos 
em liberdade. Quando foram 
ouvidos por um juiz, em 2016, 
tiveram de pagar uma caução 
para serem libertados. 

O 1\4P diz que foram mais de 
cem os utentes que viram o seu  

nome e as suas assinaturas 
adulteradas neste esquema cri-
minoso. As receitas forjadas 
eram emitidas em nome de pes-
soas idosas, pouco letradas e 
sem grandes conhecimentos do 
funcionamento do SNS. Os 
doentes não faziam sequer ideia 
da existência da fraude, nem 
que tais receitas tinham sido 
emitidas nos seus nomes. Ore - 
ceituário, composto por medi 
camentos com alta taxa de 
comparticipação, nunca lhes foi 
entregue. As receitas eram co-
locadas em circulação como se 
de verdadeiras se tratassem. a 

             

Receitas passadas 
entre os 8700 euros 
e os 330 mil euros 
Cl O processo enumera o valor 
das receitas emitidas por cada 
um dos seis médicos. O valor 
mais alto total é o do cardiolo-
gista (330 mil €), mas há ain-
da um outro clínico que pres-
creveu medicamentos no va-
lor de 194 mil C. O valor mais 
baixo é de 8 mil e 700 euros. 

     

Farmácia teve lucro 
de 500 mil € em 2012 

       

            

            

     

13 O cardiologista dava ainda 
consultas na farmácia S. Jo-
sé, na Póvoa de Lanhoso, às 
quintas-feiras. Num gabine-
te chegava a atender deze-
nas de doentes. A dona da 
farmácia não lhe cobrava 
qualquer valor. Só em 2012 
esta farmácia teve um lucro 
superior a 500 mil euros. 

       

          

,45".'"Z• 

            

            

 

Receitas lesaram o Estado 

        

         

       

Valores de todas as receitas atingiam as centenas de milhares de euros 
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HOJE  Grátis 

O 'NOVO NORMAL' 
DOS PAIS, VAI A ESCOLA.;-'  . 
DIRETORES,  
SINDICATOS .  ,‘„, 
E DOCENTES  .,_ 

TUDO 
SOBRE 
O ANO 
ESCOLAR 
A VOZ 

tffittt. 

  

da mano DIRETOR-GERAL EDITORIAL OCTAVIO RIBEIRO 
DIR.-GERAIS EDIT. AM& ARMANDO ESTEVES PEREIRA E ALFREDO LEITE 

 

  

DIRETOR-EXECUTIVO' CARLOS RODRIGUES UR: ADJUNTOS: JOSE CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 

NEGÓCIOS  DE 500  MILHÕES 

RUI PINTO 
AJUDA 
FLSCO 
NO FUTEBOL 
P.18 

HOSPITAL 
EM ALERTA 
JÁ  HÁ UM POSITIVO 
E 4 DE QUARENTENA 

CLÍNICO DENUNCIA FALTA DE RASTREIO  P.22 

ENFERMEIROS 
APANHADOS 
EM FESTA PRIVADA 

o CONVÍVIO 
em casa de chefe de 
equipa de Urgência 
do S. José. Dezassete 
não cumprem os 14 
dias de isolamento 

     

CORREK) 

  

Á 

  

      

 

licrERRA MUNIP111. 

  

      

      

Faca uma viagem pelos maiores 
combates aéreos da história. 

Oas bancas, as 5"' feiras. 

DESVENDADO MISTERIODELALÍ' 

CADELA 
DE CAÇA 
DESCOBRE 
CORPO DE 
HOMICIDA 
P 6E 7 

,•C'e ;54"*".,:' =-• 

13,V.  

SUICIDOU-SE A 700 METROS DO LOCAL DO CRIME 

INSÓLITO P.17 

Morre 
em queda 

contra 
porta 

de vidro 

FRANCISCO DURÃO 
TINHA 19 ANOS 

E ESTUDAVA MEDICINA 
NO PORTO 

.40,044' 

POR 

     

O FABULOSO MUNDO DO VIDRO ACRÍLICO 
VIDRO ACRILICO VAZADO E EXTRUDIDO • POLICARBONATO COMPACTO • POLICARBONATO ALVEOLAR 

PETG E PET • DIBOND / DAGOLBOND • PVC • POLIPROPILENO ALVEOLAR • BARREIRAS ACÚSTICAS 

ANTI-REFLEXO • ALTO IMPACTO (HIPS / EXTRUDIDO / PC COMPACTO) • POLIESTIRENO • CLARABOIAS 

DISTANCIADORES I NOX • VARÕES - BARRAS - TUBOS • COLAS 

2geral@dagol.com 
0) 212 689 810 

912 562 787 

  

agol 

     

O 'bordo t  idnk tieritivo 

 

     

 

www.dagol.com 
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www.cmjornal.pt 

CORREIO 
ESTUDANTES SENTADOS LADO A LADO NAS SALAS P 8E9 

OPERAÇÃO CORRE MAL  P.52 

Força Aérea manda 
parar drones dos fogos 
CONHEÇA ACUSAÇÃO P.4 E 5 

Médicos e farmácias 
em burla milionária 

PORTUGAL 2, 1CROACIA P.10 E 11 

ARRASADOR 

,r• 

• 
(;•••••r••." 

SELEÇÃO ESMAGA 
COM RONALDO A  Vir' - 

BENFICA 10 RENNES P.12 E 13 

JESUS 
"Faltam 

jogadores de 
top mundial" 

ENCAIXE DE 40 MILHÕES P.36 

DRAGÃO FÁBIO 
VENDIDO AOS LOBOS 

VIDAS DE DOMINGO  P.45A49 

VARANDAS 
MOSTRA 
O SEIJ 
"PEQUENO 
LEÃO" ,T JNrr 

Santiago fez 
nove meses 

M
_
= DE '1  

1000 
PRÉMIOS 

INTERNACIONAIS 
(;) 

OFS 
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Medicina Interna 
■ 

com mais vagas 
REFORÇO  O  SNS quer mais médicos para 
especialidades hospitalares e de Saúde Pública 

I I 

Vagas abertas são mais do que os especialistas que acabaram a formação 

VAGAS PARA 
AS ÁREAS HOSPITARES 

Medicina Interna 151 
Anestesiologia 68 
Pediatria 63 
Psiquiatria 49 
Cirurgia 47 
Ortopedia 43 
Ginecologia/Obstetrícia  31 
Pneumologia  30 
Gastrenterologia 19 
Endocrinologia e Nutrição 17 
Doenças Infecciosas 15 
Nefrologia 14 
Dermatovenereologia 13 
Urologia  12 
Hematologia Clínica  11 
Anatomia Patológica 11 
ImunorHemoterapia 11 
Psiquiatria de Infância 
e de Adolescência 11 
Reumatologia  10 
Estomatologia  9 
Neurocirurgia  8 
Radioncologia 8 
Medicina no Trabalho  7 

ología e Cirurgia Vascular 7 
Neurorradiologia  7 
limunoalergologia 6 
Cirurgia Plástica, 
Reconstrutiva e Estética 6 
Medicina Nuclear  5 
Cirurgia Pediátrica  5 
Cirurgia Maxilo-Facial  4 
Cardiologia Pediátrica 3 
Cirurgia Cardíaca  2 
Cirurgia Torácica 2 
Farmacologia Clínica 1 
Genética Média  1 

DESPACHO 

ANA MARIA RIBEIRO 

A
Medicina Interna é a área 
hospitalar que vai receber 
o maior reforço no âmbi-

to dos concursos para a contra-
tação de 950 médicos para o 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), anunciou o Ministério da 
Saúde (MS). 

De acordo 
com o despa-
cho publicado 
em Diário da 
República, são 151 as vagas para 
Medicina Interna, seguindo-se, 
por ordem de grandeza, Anes-
tesiologia (com 68) e Pediatria 
(63). O que, segundo explicou 
em entrevista o secretário de 
Estado da Saúde, corresponde-
rá "às grandes necessidades que  

temos neste momento". Antó-
nio Lacerda Sales disse ainda 
que "estas vagas são mais do 
que os especialistas que acaba-
ram a sua formação" e abriu 
a porta a médicos que "poderão 
estar fora do País" e podem, as-
sim, concorrer e integrar o SNS. 

De acordo 
com o Execu-
tivo, este con-
curso repre-
senta um au-

mento de 9,6% dos postos de 
trabalho face ao ano passado e 
um acréscimo de 30% nas vagas 
em comparação com a primeira 
época de 2016. O MS destaca 
ainda que o concurso teve em 
conta a situação epidemiológi-
ca que o País atravessa. 

CONCURSO RE PRESENTA 
AUMENTO DE 9, 6% 
DOS POSTOS D E TRABALHO 
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Medicina 
Interna 
com 151 das 
950 vagas 

Despacho com 
distribuição publicado 
na sexta-feira 

CONTRATAÇÕES  A Medicina 
Interna é a área hospitalar 
que vai receber o maior refor-
ço no âmbito dos concursos 
para a contratação de 950 
médicos para o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS). 

O despacho do Ministério 
com a distribuição do contin-
gente das 950 vagas do con-
curso de La época dos recém-
-especialistas nas áreas hos-
pitalares (911) e de saúde pú-
blica (39) foi publicado em 
"Diário da República". 

No mesmo dia, foi divulga-
do o aviso com a abertura do 
concurso para o recrutamen-
to de pessoal médico para a 
categoria de assistente da car-
reira especial médica e da car-
reira médica dos estabeleci-
mentos de saúde de entidade 
pública empresarial, integra-
dos no SNS. 

AS VAGAS POR ÁREAS 

Em comunicado, o Ministé-
rio de Marta Temido precisou 
que, do total das 911 vagas 
hospitalares, 151 correspon-
dem à Medicina Interna, 68 à 
Anestesiologia, 63 à Pediatria 
Médica, 49 à Psiquiatria, 47 à 
Cirurgia Geral, 43 à Ortope-
dia, 31 à Ginecologia/Obste-
trícia e 30 à Pneumologia. 
Entre as áreas com o maior 
número de postos de traba-
lho estão também a Neurolo-
gia (29), Radiologia (29), Me-
dicina Física e de Reabilita-
ção (28), Oncologia Médica 
(26), Cardiologia (25), Oftal-
mologia (24), Otorrinolarin-
gologia (22) e Patologia Cli-
nica (21). 

Seguem-se Gas trenterolo-
gia (19), Endocrinologia e 
Nutrição (17), Doenças Infec-
ciosas (15), Nefrologia (14), 
Dermatovenereologia (13), 
Urologia (12), Hematologia 
Clínica (11), Anatomia Pato-
lógica (11), Imuno-hemote-
rapia (11), Psiquiatria de In-
fância e de Adolescência (11) 
e Reumatologia (10). 

De acordo com o Executi-
vo, o concurso representa 
um aumento de 9,6% dos 
postos de trabalho face a 
2019. • Página 5
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Há 74 pessoas com estatuto  
de cuidador informal aprovado

A vida de Cristina Capela é o lho, 

com uma paralisia cerebral que lhe 

vale uma incapacidade de 100%. Tem 

de garantir que respira, que come, 

que está limpo, que não ganha feri-

das, que não tem dores. E lá vão 15 

anos de uma dedicação tão grande 

que lhe engoliu as outras partes da 

vida. Agora, que viu reconhecido o 

seu estatuto de cuidadora informal, 

começou a receber um subsídio de 

apoio. É uma das primeiras 32 pes-

soas nesta situação. 

Muito andou esta mulher de 48 

anos, residente em Portimão, “nas 

lutas” pelo Estatuto do Cuidador 

Informal. “Juntei-me a manifesta-

ções.” Balões rosa ou azul a simboli-

zar crianças alvo de cuidados e balões 

lilás a simbolizar adultos. A lei foi 

aprovada há precisamente um ano.  

Sem pandemia, a primeira presta-

ção teria chegado no nal de Abril. 

Com pandemia, chegou no nal de 

Agosto, com retroactivos desde Abril: 

328 euros a juntar a 110 de assistência 

à terceira pessoa. Sentiu “um alívio 

muito grande”. “Andava sempre com 

a corda ao pescoço. A água, a luz, algu-

ma conta cava para trás.” Não sentiu 

“uma alegria total”. “Acho que é uma 

injustiça perante os outros cuidado-

res, que também deviam receber.” 

Desde o dia 1 de Julho, cuidadores 

de todo o país podem pedir o estatu-

to. Só os residentes em 30 concelhos 

são abrangidos por projectos-piloto, 

que prevêem pro ssionais de referên-

cia (na Segurança Social e na Saúde), 

plano de intervenção especí co para 

cada cuidador, período de descanso 

para aliviar a sobrecarga física e emo-

cional, grupos de auto-ajuda, apoio 

psicossocial. E subsídio, se os rendi-

mentos de referência do agregado 

familiar forem inferiores a 526,57 

euros. Nesses territórios, as candida-

turas começaram no mês anterior. 

Segundo informou o gabinete da 

ministra do Trabalho, da Solidarieda-

de e da Segurança Social, Ana Mendes 

Godinho, até 31 de Agosto 1340 cuida-

dores apresentaram requerimento. 

Os municípios-piloto concentram 415 

deles, com 74 deferimentos. De acor-

Faz hoje um ano que o estatuto do cuidador informal foi aprovado na Assembleia da República,  
mas as candidaturas só começaram em Junho. Cristina Capela é uma das 32 que já recebem um subsídio

do com a mesma fonte, “todos os 

cuidadores informais dispõem já de 

pro ssional de referência da Seguran-

ça Social”. Os distritos do Porto, Lis-

boa e Braga registaram o maior núme-

ro de pedidos. “À medida que os 

requerimentos vão sendo deferidos, 

estes pro ssionais vão estabelecendo 

contacto com os cuidadores para, em 

conjunto com estes, e com o pro s-

sional da saúde de referência e, sem-

pre que possível, com a(s) pessoa(s) 

cuidada(s), procederem ao diagnós-

tico da sua situação e estabelecerem 

as medidas de apoio mais adequadas 

para cada caso.” 

Para além do cartão provisório e da 

primeira prestação, Cristina Capela 

nada viu. “Ainda ninguém entrou em 

contacto comigo.” Experiência seme-

lhante tem Natália Formiga, residen-

te em Mértola, outro concelho-piloto. 

Aos 71 anos, cuida do marido, a quem 

um acidente vascular cerebral deixou 

com uma incapacidade de 80%. Rece-

beu o cartão de cuidadora. Já sabia 

que não tinha direito a subsídio, mas 

tinha expectativa de bene ciar de 

outras medidas. “Estou farta de ligar 

para a Segurança Social. Tanto a 

médica de família como o assistente 

NELSON GARRIDO

Dos 74 com estatuto, 32 têm direito a receber apoio financeiro

Maria dos Anjos apela aos cuidado-

res que solicitem o estatuto, mesmo 

que não tenham direito a subsídio. De 

uma maneira ou outra, todas as medi-

das previstas podem ajudar. E Cristi-

na concorda. “Temos uma expectati-

va. Quando as coisas acontecem... 

começamos a viver um luto. O apoio 

psicológico é importante.” 

Voltar à tona  
Olhando para trás, Cristina Capela vê 

que deixou o mercado de trabalho, 

descuidou a relação com o marido, 

deixou de ter tempo para si própria 

para cuidar do lho. “Há dias e dias 

que não vejo a rua.” O seu descanso 

anual é “um dia ou dois no parque de 

campismo”, na certeza de que a mãe 

vai telefonar e ela vai ter de sair a cor-

rer para acudir ao lho, que tem uma 

insu ciência respiratória grave. 

Está a voltar à tona. Este subsídio 

não tem o estigma do rendimento 

social de inserção, é o reconhecimen-

to pelo trabalho feito. E o lho tam-

bém vai começar a receber 137 euros 

de prestação para a inclusão social, 

porventura com uma majoração de 

47 euros destinada a compensar 

encargos resultantes da de ciência, 

como fraldas e cremes. Mas o futuro 

não está garantido. E não o a rma 

para inspirar pena. A rma-o para 

sustentar que “há muito trabalho a 

fazer”. A associação reivindica uma 

carreira contributiva, à medida do 

salário mínimo, com retroactivos, 

para quem deixou o mercado de tra-

balho para cuidar de familiares a tem-

po inteiro. E essa é a sua “principal 

preocupação” e a de muitos como 

ela. “Amanhã, vamos car com uma 

pensão de sobrevivência que não vai 

dar para nada.” 

Para já, o que cou consagrado na 

lei foi a possibilidade de pagar um 

seguro social voluntário a partir do 

momento em que o estatuto de cui-

dador é reconhecido. Cristina Cape-

la ainda não sabe como fazer isso. 

Maria dos Anjos também não. “O que 

a associação está a fazer é tentar 

organizar um webinar com alguém 

responsável da Segurança Social 

para esclarecer esta e outras dúvidas 

que têm surgido”, explica.

Segurança Social
Ana Cristina Pereira

acpereira@publico.pt

social, todos sabem que estou aqui e 

que o meu marido tem problemas. 

Para que fui preencher os papéis? Não 

vão para o gabinete de apoio? Ou sou 

eu que tenho de andar à procura? 

Aonde me vou dirigir?” 

Não são as únicas. “Uma das nos-

sas questões é o que está a acontecer 

com os projectos-piloto”, revela a 

vice-presidente da Associação Nacio-

nal de Cuidadores Informais, Maria 

dos Anjos Catapirra. “Dá a ideia que 

os projectos-piloto não avançaram. 

Esta pandemia veio atrasar tudo. A 

única coisa que as pessoas estão a 

receber é cartões [provisórios]. 

Algumas estão a receber subsídio.” 

Por causa da 
pandemia, tudo  
se atrasou.  
Os pagamentos  
só chegaram  
no nal de Agosto
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Liga das  
Nações  
Selecção fez 
da Croácia 
uma equipa 
banal 
Desporto, 28/29

Ensino  
Escola recomeça 
com as dúvidas de 
pais e professores 
e o entusiasmo  
dos alunos   
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Em três meses, 1340 pediram 
estatuto de cuidador informal
Possibilidade de pedir estatuto de cuidador informal só entrou em vigor em 1 de Julho e já há 74 pedidos 
de apoio deferidos. Legislação foi aprovada na Assembleia da República há um ano Sociedade, 12

Entidade que vigia contas 
dos partidos aponta falta de 
transparência p10

Nunca antes um membro da 
família tinha perdido ali, o 
que levanta questões p18/19

Associações do sector não 
têm dados, mas acreditam 
que o pior está para vir p16/17

Uma realizadora brasileira e 
um luso-suíço arrecadaram 
os prémios máximos p23

Festa do Avante! 
regista prejuízos 
nos últimos  
seis anos 

Fim de uma era? 
Um Kennedy 
perde no 
Massachusetts

Término da 
suspensão de 
despejos levanta 
inquietações

A Febre e O Fim 
do Mundo 
vencem  
IndieLisboa 

ISNN-0872-1548

ADRIANO MIRANDA

Uma nova 
águia-real chegou 
ao Gerês, à espera 
de ganhar o céu   
Sociedade, 14/15

“Não 
conheço 
nenhum 
clube que 
tenha 
fechado”

D

n.º 11.092 • 1,70€ • Domingo, 6 de Setemb

Entrevista O secretário de 
Estado do Desporto, João 
Paulo Rebelo, desvaloriza 
cenário de crise no desporto 
jovem. Clubes sobrevivem 
num cenário de incerteza  
p2 a 4
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EDITORIAL 

AMORIM 

Luz ao fundo 
do túnel 

oss algarvios - e não só - res-
piraram de alívio quando 
ofinal desta semana foi 

notícia que a Inglaterra vai 
  manter Portugal com luz 

verde no corredor aéreo. Não há me-
mória de um verão tão fraco para o se-
tor do turismo em Portugal, pelo que 
esta boa nova foi urna autêntica lufa-
da de ar fresco. O produto sol e praia 
ainda vende durante o mês de setem-
bro e começa também a época do gol-
fe, sempre com grande procura por 
parte dos britânicos. Há esperança ao 
fundo do túneL 

Ainda assim, "2020 é o pior ano tu-
rístico a nível mundial, o pior nacio-
nal desde 1950" quando começou a 
haver dados, como recorda 'Vítor Neto, 
antigo secretário de Estado do Turis-
mo, numa entrevista ao Dinheiro 
Vivo. O corredor aéreo não vem salvar 
oano, mas dá uma ajuda Pena é que a 
Escócia e o País de Gales mantenham 
ainda Portugal na lista negra... o ex-go-
vernante, na mesma entrevista, la-
menta "a gestão interna do tema". 

O estado de alma de hoteleiros e 
empresários da restauração é de forte 
preocupação. Neto não arrisca dar pal-
pites acerca do crescimento do desem-
prego no setor, mas admite que "algu-
mas empresas não vão sobreviver. E 
isto terá consequências no emprego". 

Preocupados estão também pais, 
professores e alunos. A cerca de uma 
semana do arranque do novo ano leti-
vo pouco se sabe em concreto. Os edu-
cadores, uma vez mais, são obrigados 
a navegar à vista e a gerir as suas vidas 
ao ritmo do Ministério da Educação. 
Os pais começam a desesperar pela 
falta de diretrizes, horários e método 
de ensino e pedem ao senhor ministro 
que tem a pasta que dê notícias mais 
detalhadas. Esta semana deu uma en-
trevista à KIT', mas soube a pouco. A 
rentrée está aí e a economia precisa de 
pais focados na produção de riqueza 
nacional e de professores e alunos em-
penhados e com vontade de aprender. 
As guidelines já virão tarde, mas mais 
vale tarde do que nunca. 

Neste mês deverá também ser co-
nhecido o plano do governo já com os 
inputs da consulta pública ao plano de 
recuperação para o país, que foi dese-
nhado por António Costa Silva. A ex-
pectativa é grande. Esperamos que a 
montanha não acabe por parir um 
rato. Ao governo cabe decidir. 
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Universidade 
Católica. "Queremos 
criar médicos 
que se liguem 
aos doentes 
e que não sejam 
somente técnicos" 

Medicina. É um projeto de há muito 
tempo, quase desde a fundação, e já lá vão 
mais de 50 anos, mas só depois de 2016 
foi possível alinhar tudo e todos, até 
internamente, para avançar. E, ao fim 
de quatro anos, depois de um chumbo 
amargo, em 2019, a Universidade Católica 
vê o seu curso de Medicina ser aprovado 
pela Agência de Avaliação e de Acreditação 
do Ensino Superior. O sim trouxe a 
polémica para o seio da classe, mas para a 
instituição trouxe o sabor a "justiça". "É um 
projeto transformador" À conversa com o 
DN, a reitora, Isabel Capeloa Gil, e o diretor 
do curso, António Medina Almeida, falam 
dos bastidores do projeto e do futuro. 
TEXTO DE ANA MAFALDA INÁCIO E RITA RATONUNES 

FOTOGRAFIAS DE ORLANDO ALMEIDA/GLOBAL IMAGENS 

► A aprovação 
por pane 
da ASES f ai 
uma primeira 
conquista para 
este projeto, 
mas a reitora 
da Católica 
e o diretor do 
curso dizem 
que a missão 
só estará 
cumprida 
depois do 
primeiro 
médico 
formado. 
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na sala de reuniões da Reitoria da 
Universidade Católica Portuguesa 
(UCP), em Lisboa, que aguardamos 
por Isabel Capeloa Gil, o sexto reitor 
da instituição, fundada em 1967, e a 
primeira mulher no cargo. Desde 
quarta-feira que o seu dia é feito en-
tre entrevistas a órgãos de comuni-

cação social, reuniões de direção e os últi-
mos preparativos para o novo ano letivo, 
com início na segunda-feira, em tempos de 
pandemia. O motivo da azáfama redobrada 
nesta época é a acreditação do curso de 
Medicina pelaAgência de Avaliação do En-
sino Superior (A3ES), divulgada na terça-
-feira à noite. António Medina Almeida, 
médico, professor universitário e diretor do 
serviço de hematologia do Hospital Luz Lis-
boa e diretor do curso de Medicina, aguar-
da connosco. 

O desafio lançado era uma conversa com 
a equipa que esteve na linha da frente deste 
projeto, falta o vice-reitor, o padre, médico e 
professor catedrático José Pereira de Almei-
da. A conversa acaba por ser a quatro, e pe-
rante todos os antecessores de Isabel Cape-
loa Gil, expostos em telas na sala, e que tam-
bém lutaram por este objetivo. Como faz 
questão de sublinhar a reitora, "é um proje-
to que existe quase desde a fundação da 
universidade". Por isso, "o mérito é da insti-
tuição e de todos que nele têm participado". 
Isabel Capeloa Gil entra a sorrir e apedir um 
café. "Desculpem, tem sido uma correria. 
Foi mais uma entrevista, mas à rádio, não foi 
a um jornal", explica, como não tendo de 
nos preocupar com a concorrência. Mostra-
-se feliz. António Medina Almeida diz mes-
mo: "Estamos satisfeitos e entusiasmados." 
Não foi um percurso fácil, e se antes de eles 
terem chegado ao projeto este não tinha 
sido possível concreti  7A r  por "não existirem 
as condições necessárias no país", nomea-
damente "a dimensão de um hospital priva-
do como o da Luz", agora, ou melhor desde 
2016, que "era assim. Havia uma parceria 
triangular -Católica, Universidade de 
Maastrich, com o seu plano pedagógico, e a 
parceria com o Hospital da Luz, que nos 
permitiu avançar", refere Isabel Capeloa. 

A reitora assume ter sido "uma decisão 
arriscada, claramente arriscada". "Havia 
muitos receios"; mesmo internamente, 
"tanto poderia ser uma oportunidade 
transformadora" como "um desafio perdi-
do e destruidor da própria instituição", mas 
a universidade assumiu esse risco e avan-
çou. E o sabor que registam hoje não é ode 
vitória-porque "não estamos num campo 
de batalha", argumenta, mesmo depois do 
chumbo amargo de 2019, que, concordam 
ambos, teve "razões políticas" e "não técni-
cas" -mas o de "justiça". "O curso é um pro-
jeto transformador", tem um "currículo 
exemplar" e "um corpo docente com com-
petência científica e prestígio". 

Condições sine qua non para a UCP. 
"A primeira condição era termos um proje-
to académico de grande qualidade, lidera-
do por profissionais e professores muito 
qualificados e de grande prestigio na área." 
E apontando paraAntónio MedinaAlmei-
da refere: "O António não o pode dizer, mas 
eu posso. Ele foi um talento recrutado des-
de o primeiro momento para este projeto, o 
qual se deve muito ao seu empenho e à sua 
visão." Um projeto que quiseram assentar 
"em novos valores da medicina" e que 
quem o integrasse teria de ter também o  

cunho de "moeda nova". Ou seja, "não se 
começa um projeto novo com moeda anti-
ga tem de ser com moeda nova", assume 
Isabel Capeloa. 

Portanto, inovação e transformação 
eram alguns dos objetivos traçados à parti-
da, e sem a preocupação de não haver prata 
da casa suficiente- doutorados e mestres 
em Portugal em número suficiente para 
formar a equipa de docentes. "A Católica 
temo seu corpo docente, mas e é impor-
tante que se saiba que em Portugal existe 
uma poolenorme de doutorados que não 
têm qualquer relação com as faculdades de 
Medicina já existentes e que são profissio-
nais de grande qualidade, alguns com vasta 
lista de publicações com impacto científico 
na área e outros com currículo de médicos 
extraordinários." 

Pedro Simas e Paulo Oom na equipa 
E quando perguntamos quem são riem-se 
os dois. Alguns, dizem, já participaram nes-
ta primeira fase, integrando a comissão ins-
taladora, com outros há pré-acordos e os 
convites serão formalizados agora. Mas há 
aqueles que já podem divulgar, como o do 
virologista Pedro Simas, que será o diretor 
do centro de investigação da faculdade - 
Center of Human of Intelligence- e docen-
te. Ou o professor Paulo Oom, especialista 
em pediatria e cuidados intensivos pediá-
tricos, ou ainda, e de outra área, a professo-
ra Maria José Sousa, doutorada em Gestão. 
António Almeida refere ainda Luís Masca-
renhas Lemos, professor de Anatomia da 
Universidade Nova de Lisboa, Rodrigo Sou-
sa e José Loureiro. Os restantes ficarão para 
a apresentação oficial do curso, que deverá 
ocorrer "durante este outono". 

A abertura do curso tem data marcada 
para setembro de 2021. No primeiro ano re-
ceberá apenas 50 estudantes, mas depois 
as turmas serão de cem alunos. O senti-
mento de missão cumprida, que teve agora 
a primeira conquista, com a aprovação téc-
nica dos pares nacionais e internacionais 
do ensino superior e da medicina, já que o 
parecer da Ordem dos Médicos "não é posi-
tivo nem negativo", só virá quando "o pri-
meiro aluno do curso pisar a faculdade", diz 
a reitora. 

Até lá, e durante este ano, há que fazer 
acontecer. Ultimar as infraestruturas, com 
a construção do edificio da faculdade, na 
zona de Sintra, equipá-lo com a tecnologia 
necessária, porque esta "é uma das singu-
laridades do curso: a aposta muito forte 
numa medicina baseada em tecnologia". 
Uma aposta que estimam irá custar em ter-
mos de investimento cerca de "quatro mi-
lhões de euros". A outra aposta, que Isabel 
Capeloa também enuncia como uma sin-
gularidade, "é a componente de investiga-
ção", que consideram essencial para a for-
mação médica desde o início. Duas apos-
tas que acreditam darão ao curso a 
classificação de "melhor formação em Me-
dicina no país", muito centrada no aluno, 
com muito acompanhamento, personali-
zada, e com "uma excelente qualidade aca-
démica, tecnológica, de investigação e prá-
tica clínica". 

Acreditação reconhece qualidade 
À distância regulamentar ditada pela co-

 

vid-19, numa sala ampla, e sem máscaras, 

» continua na página seguinte 

A Isabel Capeloa Gil 
e a António Medina 
Almeida juntaram-
-se outros médicos, 
professores, 
cientistas e gestores 
que acreditaram 
no projeto. Entre 
eles, Pedro Simas, 
Paulo Oom, 
Maria José Sousa, 
Luís Mascarenhas 
Lemos, Rodrigo 
Sousa, José 
Loureiro, 
e muitos mais. 
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» continuação da página anterior 

Isabel Capeloa Gil e António Medina Almei-
da não escondem a "satisfação" e o "orgu-
lho" no projeto. "A decisão daA3ES dá-nos o 
sabor de justiça porque é uma acreditação 
que reconhece o projeto em todas as suas 
vertentes", refere António Almeida. Isabel 
Capeloa aproveita para explicar que algu-
mas das questões levantadas no parecer da 
A3ES, como o facto de a acreditação ter o 
selo de "condicional por um ano", são um 
procedimento normal. "São questões natu-
rais, estranho seria que a agência não im-
pusesse que daqui aum ano não tivésse-
mos de demonstrar que o edificio está 
pronto, que os órgãos da faculdade estão 
nomeados-temos comissão instaladora e 
agora com a integração do corpo docente 
iremos nomear o conselho científico e o 
conselho pedagógico". E vão ter o edificio 
pronto daqui aum ano? Nenhum dos dois 
hesita: "Sim", avançam ao mesmo tempo. 
Mas se as questões agora colocadas pela 
agência são "naturais e razoáveis", o mesmo 
já não preconizam em relação ao chumbo 
dado no ano passado ao projeto apresenta-
do em 2018. Esta decisão, dizem sem re-
ceios, teve "razões políticas", embora não as 
especifiquem. 

Isabel Capeloa e António Almeida sabem 
bem que a criação de um curso de Medici-
na no ensino privado, e em concreto na 
UCP, não tem sido aceite de forma pacífica, 
quer entre os pares do ensino superior quer 
na classe médica e política, e até junto de 
outras instituições. Nesta semana mesmo, 
até os estudantes de Medicina manifesta-
ram receios sobre como será feito o acesso e 
a formação pós-graduada. O diretor do cur-
so não acredita que a polémica ou as críti-
cas, muitas vezes feitas em "tom mais 
agressivo", tenham que ver com "o medo da 
concorrência", acredita que seja pela exi-
gência da qualidade, até mesmo quando se 
fala da posição da Ordem dos Médicos que, 
no ano passado deu parecer negativo. 

"Nós, Católica, encaramos essas reações 
como uma preocupação em relação à qua-
lidade. No fundo, aquela que sempre tive-
mos também, porque queremos ter a certe-
za de que o nosso curso vai fornecer a me-
lhor formação médica aos nossos alunos e 
que as condições que vamos disponibilizar 
também serão as melhores. Não vemos es-
tas reações necessariamente como uma 
agressão, se bem que às vezes o tom possa 
parecê-lo. Acredito que o que queremos to-
dos é que a qualidade da medicina seja boa. 
E tudo o que nos disserem ser necessário 
acautelar faremos." 

A mesma posição já não têm quando 
abordamos o chumbo de 2019, que a UCP 
não aceitou e recorreu da decisão. "O argu-
mento de que não assegurávamos a forma-
ção pós-graduada era falacioso e decidi-
mos recorrer fortemente", argumenta Isa-
bel Capeloa. Em causa estava precisamente 
o facto de a universidade não garantir o 
acesso dos formandos ao internato médi-
co, mas isso "nenhuma universidade ga-
rante". Portanto, "esta razão não poderia ser 
uma razão para chumbar o projeto, extra-
vasou claramente aquilo que era o âmbito 
da avaliação técnica", defende ainda. 

As vagas para o internato médico, ou 
mapa de capacidade formativa, são defini-
das anualmente pelo Ministério da Saúde, 
com base numa proposta feita pelo Conse-

  

lho Nacional do Internato Médico e pela 
Ordem dos Médicos. Portanto, esta e garan-
tia "é apanágio do governo" e não das uni-
versidades. 

O primeiro chumbo desiludiu, mas não 
serviu, conforme contam, para desistirem, 
mas sim para"melhorar". "Todos os proje-
tos que começam do zero são um processo 
de aprendizagem. Quem diz que tem um 
currículo escrito em pedra está a prestar 
um mau serviço ao ensino superior", defen-
de a reitora. António Medina Almeida con-
corda e a rir diz mesmo que "as alterações 
que nos foram propostas nem sequer eram 
substanciais, mas fizemo-las". No caso das 
recomendações da Ordem dos Médicos: 
"Pediam menos carga horária para os pro-
fessores e nós aumentámos a equipa de do-
centes, reduzimos a carga horária e melho-
rámos o currículo." 

Os reitores e os cursos de Medicina 
O desafio que tinham aceitado levar para a 
frente em 2016 - assim que Isabel Capeloa 
foi nomeada reitora e quando acharam que 
estavam reunidas as condições para o faze-
rem - não terminaria com o chumbo de 
2019. Mas tiveram sempre alguém a dizer-
-lhes tanto nesta altura como no início que 
não iriam conseguir. Um ano depois têm "o 
consolo e a satisfação" de ver o projeto 
aprovado. E Isabel Capeloa recorda o aviso 
de colegas da Universidade de Harvard, nos 
EUA, que lhe disseram: "Uma faculdade de 
Medicina é o que todos os reitores desejam, 
mas é o que destrói todos os reitores." Ri-se. 
Acrescentando que já começou a receber 
telefonemas de pessoas que antes lhe ti-
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nham dito: "Não vais conseguir" ou que 
"um curso de Medicina na privada nunca 
passará em Portugal", e que agora lhe dão 
os parabéns, comentando:"Sempre te disse 
que ias conseguir." Volta a rir-se. 

Medicina: o curso mais caro da UCP 
Depois de quatro anos fervorosos, de muito 
trabalho, de avanços e recuos, de mudanças 
de pessoas, de disciplinas, de um profundo 
processo de aprendizagem, a reitora da Ca-
tólica e o diretor de curso focam-se no futu-
ro, no mudar o mind set do ensino da Medi-
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A Universidade Católica conta com 
mais de 11 mil alunos nos poios 
de Lisboa, Porto, Braga e Viseu. 

cina e dos cuidados de saúde com este cur-
so. O curso vai ser em inglês o que dará aos 
alunos formação para concorrer, se quise-
rem, à especialidade em qualquer parte do 
mundo. As propinas ainda não têm valor 
definido, mas há já uma certeza: "Será mais 
caro do que no ensino público", mas ao nível 
de qualquer outra universidade europeia  

para onde tantos alunos portugueses têm 
ido fazer formação, como Navarra, Pilsen ou 
Praga. "Estamos a calcular quanto custa a 
formação de um médico atualmente. O va-
lor, até de acordo com números oficiais, de-
verá rondar os cem mil euros, cerca de dez 
mil anuais", assume a reitora, mas "estamos 
a tentar diminuir com recurso a apoios". 

Outra coisa certa, e referida, "é que este 
curso não é financiado pelo Orçamento do 
Estado". Isso faz que "o custo da formação 
do médico seja integralmente pago pelo es-
forço dos estudantes e da universidade". 
Isabel Capeloa Gil reconhece que o valor de 
propina para Medicina será o mais caro da 
universidade, sobrepondo-se aos 800 euros 
mensais pagos pelos estudantes de Medici-
na Dentária, mas, sublinha que "a universi-
dade está atentar que fique abaixo dos mil". 
De qualquer modo, a UCP "tem uma políti-
ca de apoio social e os alunos que tiverem a 
vocação e o desejo de serem médicos "não 
será por uma questão de dinheiro que dei-
xarão de fazer a formação na Católica". An-
tónio Almeida acrescenta.: "A admissão 
será feita com base na excelência académi-
ca e em entrevistas pessoais. Os melhores, 
mesmo que não tenham capacidade para 
pagar propinas, serão abrangidos por pro-
jetos de apoio." 

Rejeitando assim a ideia de que para o 
curso da UCP poderiam ir apenas os alunos 
que não conseguem entrar em outras facul-
dades. "A nossa formação será a melhor do 
país em Medicina." Disto não têm dúvidas. 
"Os nossos alunos começarão por ter con-
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.41 Projeto vai custar 
cerca de quatro 
milhões de euros, 
o montante previsto 
pela reitora. 
Há uma aposta forte 
na tecnologia 
e na investigação. 

tacto clínico desde o início, o que não acon-
tece no ensino público. Primeiro com doen-
tes simulados, para renderem a comuni-
car com os doentes. Duma competência di-
ficil", diz, confessando que quando teve na 
sua frente o primeiro doente "não sabia o 
que fazer, como iniciar a conversa ou como 
a gerir. É um desconhecido que ali está e um 
médico tem de saber comunicar". 

Aluno será parte integrante das equipas 
O curso assentará no ensino acompanhado, 
centrado no aluno, e este sempre como par-
te integrante da equipa, abolindo o sistema 
dos alunos que entram e saem de um servi-
ço sem terem tempo de se adaptar. Aliás, 
"nos primeiros anos os alunos vão ter um 
ensino centrado neles, com metodologias 
que vão desde o ensino clássico ao ensino 
tutorial", explica o diretor. "Vamos ter dez 
grupos de dez alunos, porque iremos ter 
cem por ano, que irão habituar-se a resolver 
os problemas que lhes serão colocados em 
grupo e na discussão com os pares." Mais. 
"Vamos apostar muito nas aulas de simula-
ção, com doentes simulados e muita infor-
mática", continuaAntónio Almeida. "Os alu-
nos terão uma área de comunicação, com 
gabinetes de consulta, onde vão estar a ob-
servar doentes simulados, onde a conversa 
será gravada, para depois poderem rever o 
que fizeram e discutirem-no com os seus 
pares." No ano clínico, e além dos blocos clí-
nicos de medicina, cirurgia, pediatria, gine-
cologia-obstetrícia e neurociências que in-
clui psiquiatria e neurologia, "os alunos vão  

rodar pelos hospitais da Luz, Beatriz Ângelo, 
centros de saúde e hospitais das Misericór-
dias, com os quais também temos um acor-
do e foi uma introdução muito importante 
no protocolo do curso deste ano". Depois, 
"uma vez por semana regressam à faculda-
de para, mais uma vez, em pequenos gru-
pos, relatarem o que viram. Esta parte letiva 
é para consolidar os conhecimentos que 
adquiriram". 

Mas este último ano terá ainda um se-
mestre de investigação, uma das apostas do 
curso. No edificio da faculdade "há um piso 
totalmente equipado dedicado à investiga-
ção", diz a reitora. "Para nós é fundamental 
começar logo na fase da formação a sensibi-
lizar e a ativar as competências necessárias 
para que ao longo da carreira os médicos 
possam complementar aquilo que é o seu 
processo de aprendizagem e decidirem 
mais cedo o que querem fazer e para onde 
querem ir." Uma vertente de autoaprendi-
zagem que, acreditam, "contribuirá de for-
ma muito substancial para a qualidade da 
formação médica em Portugal e da própria 
profissão". 

Os médicos que ali forem formados pode-
rão "concorrer com todos os seus pares, 
como todos fazemos na vida, porque não 
vamos ter lugares garantidos", comenta Isa-
bel Capeloa, argumentando ainda que "o 
objetivo do ensino superior é formar pes-
soas, é dar a melhor educação possível às 
pessoas para que possam fazer formação 
onde quiserem, seja em Harvard, Oxford ou 
Cambridge. Só têm de estar bem formados", 
rematando: "Não podemos estar a formar 
os médicos do futuro com base no que é 
uma visão do passado sobre o desenvolvi-
mento das carreiras': 

O "desenho" para um aluno ideal 
Quando se pergunta se têm um perfil do 
aluno desenhado, Isabel Capeloa e António 
Almeida dizem ter "uma mente muito aber-
ta sobre o que tem de ser um médico". Sen-
do certo que "motivação" e "empenho" são 
palavras-chave para quem entrar no "duro" 
curso de Medicina. À partida, assumem, as 
notas terão sempre o peso maior, 85%, 
como no ensino público, mas vão privilegiar 
também a curiosidade, a criatividade, o 
pensamento crítico, a autonomia e sobretu-
do a empatia. A reitora justifica: "A medicina 
do futuro assentará muito mais na qualida-
de da prevenção do que no ataque à doença, 
mas os médicos continuarão a ser o recurso 
fundamental em caso de doença", conti-
nuarão a ser "os que terão o contacto com o 
ser humano no momento mais frágil da sua 
existência. E neste de que precisa o doente? 
De um profissional com competências téc-
nicas extraordinárias, mas também de al-
guém com quem possa estabelecer uma re-
lação, que lhe dê conforto e isso tem de ser 
cultivado': 

No fundo, a seleção "assentará na vocação 
para a medicina", diz AntónioAlmeida. "Será 
uma seleção mais personalizada do que no 
ensino público, a média do secundário e dos 
exames nacionais continuará a ter o maior 
peso, mas vamos adicionar outras provas: o 
candidato terá de preencher um currículo 
padronizado sobre as atividades em que es-
teve envolvido - como trabalho de volunta-
riado - e uma entrevista." Aliás, "a faculdade 
receberá todos os candidatos para perceber 
como pensam. Haverá exercícios que vão 
desde a sensibilidade médica- e dá um 

"Será um 
curso de 
Medicina que 
não formará 
médicos que 
queiram ser 
milionários 
à custa da 
exploração 
do sofrimento 
dos outros:' 
ISABEL CAPELOA GIL 
Reitora da Universidade 
Católica Portuguesa 

ALUNOS. Este será o 
número por turma. 
No primeiro ano serão 
só 50. As propinas 
poderão ficar abaixo 
dos mil euros, mas ainda 
não há valores. 

'A seleção 
será mais 
personalizada 
do que no 
ensino público, 
mas a média 
do secundário 
e dos exames 
nacionais 
continuará 
a ter o maior 
peso." 
ANTÓNIO MEDINA 
ALMEIDA 
Médico e diretor 
do curso de Medicina da 
Universidade Católica 

exemplo: 'Há um que tema avó doente em 
casa, o que vai fazer?' - até aos problemas so-
ciais". A forma como olham para os proble-
mas será a base para distinguir os alunos da 
Católica e os de outras faculdades. "Quere-
mos que o ensino seja ativo, centrado no fu-
turo médico, desde o momento da candida-
tura até ao final da formação." 

Da medicina à ética e à religião 
A conversa vai longa e depois da decisão da 
A3ES, do sabor a justiça, das apostas do cur-
so, da polémica, não poderia faltar a climen-
são humana, da ética e da religião, já que se 
trata de uma universidade "com uma iden-
tidade". Também aqui a equipa do curso 
não tem dúvidas do que fazer: "Um estu-
dante de Medicina tem de ser sensibilizado 
para a dimensão humana." Para começar, 
diz Isabel Capeloa, a" ética não é uma disci-
plina isolada, faz parte integrante de qual-
quer componente técnica". A ética, e "inde-
pendentemente de sermos uma universi-
dade católica, é parte essencial em qualquer 
formação em medicina", porque "estamos a 
tratar da relação e do respeito entre pessoas, 
da dignidade da vida desde o nascimento ao 
momento mais frágil': 

António Almeida especifica que "o currí-
culo está organizado em módulos funcio-
nais. E há um que se chama 'pensar e fazer, 
para se aprender a lidar com todos os aspe-
tos da desordem do cérebro. E dentro de 
cada problema os alunos terão de resolver 
questões éticas". "Os alunos irão deparar-se 
com problemas de fim de vida, questões de 
fertilidade, como lidarem com uma situa-
ção de doença, que o doente não quer que 
se comunique aos familiares, mas terão 
também todas as cadeiras específicas de 
Ética e de Bioética." 

Mas quando se fala de ética, interrompe 
Isabel Capeloa, "há que pensar na questão 
ética que é a medicina como serviço", a qual 
"está claramente presente na visão que te-
mos do curso". Por isso, assume, este curso 
terá uma disciplina optativa focada na 
"doutrina social da Igreja", que,"não é uma 
disciplina de religião", embora tenha como 
"objetivo fundamental dar aos estudantes 
umavisão atual e contextuai sobre os movi-
mentos de desenvolvimento social, econó-
mico e ambiental no mundo". O objetivo é 
"permitir aos alunos dialogar com aquilo 
que é a complexidade do presente e estarem 
abertos a realidades diferentes". Aliás, é 
mais específica ainda: "Será um curso de 
Medicina que não formará médicos que 
queiram ser milionários à custa da explora-
ção do sofrimento dos outros. Este é um 
princípio." 

A pergunta que tantos colocam-porque 
não começam já este ano?-, Isabel Capeloa 
Gil e António Medina Ahneida respondem: 
"Temos a dimensão curricular pronta, as 
equipas estão formadas, ultimámos os as-
petos financeiros", mas "as infraestruturas e 
os equipamentos obrigam-nos a aguardar 
mais um ano. O que é pouco tempo para 
quem já tanto esperou". 

Neste setembro, as esperanças são muitas 
e grandes. Acreditam que o projeto será 
"transformador na forma como se olha para 
os cuidados de saúde em Portugal". As críti-
cas assumem-nas com a naturalidade do 
medo pelo novo, pelo desconhecido. 
À equipa foi feita "justiça", mas sabem que a 
missão vai continuar até formarem o pri-
meiro médico. 
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Avante! 
A Festa 
por quem 
lá vai 
todos 
os anos 
desde 
1976 

Universidade Católica 

"Queremos 
criar médicos 
que se liguem 
aos doentes 
e que não sejam 
somente 
técnicos" 
-P.18a21 

-P.10e11 

41, Chegou 
e venceu 
Até onde 
vai André 1 
Ventura? 
P.04a 08 o 
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'2020 é o pior ano turístico a nível mundial e nacional desde 1950." Vítor \ eto - Suplemento Dinheiro Vivo 

Maria de Medeiros 
no papel de Maria 
Adelaide: "Uma 
mulher empurrada 
para a loucura" 
- Suplemento1864. 

Rita Ferro 
"Um homem 
custa muito caro, 
nem toda a gente 
os pode pagar" 
-P.40e41 

Jéssica Silva 
A menina 
das fintas 
que venceu 
a Champions 
- P. 38e 39 

Fundado em 1864 

Diário he $otícia$ 
www.dn.pt / Sábado 5.9.2020 / Ano 156.° / N.° 55 290 / 3 euros / Diretor interino: Leonídio Paulo Ferreira 

Operação Lex Investigação final 
incrimina Luís Filipe Vieira 

e dois juízes desembargadores 
Está por dias a acusação do processo que envolve altos magistrados e figuras ligadas 
ao Benfica, incluindo o presidente do clube. O DN reconstitui o processo e antecipa, 

em primeira mão, as conclusões da investigação. -P.12e13 
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Patrícia e Tio ensinam 
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Um 
partido 
virado 
para 
dentro 
É o primeiro "Avante!" 
pós-`geringonça', em 
vésperas de Orçamento 
sobe uma chuva de críticas. 
PCP endurece o tom 

Marcar a fronteira com o PS, 
traçar um caderno de encargos, 
garantir independência. Nos 
últimos anos, os discursos de 
Jerónimo de Sousa a encerrar 
a Festa do "Avante!" — o ponto 
alto da rentrée do partido — as-
sentaram numa série de garan-
tias e desafios em clima da 'ge-
ringonça'. Este ano, o contexto 
mudou — e tudo, das exigências 
a fazer ao Governo em vésperas 
de negociação à própria realiza-
ção da festa, deverá motivar o 
PCP a cerrar fileiras e a endure-
cer o discurso com que lançará 
o seu ano político, a partir da 
Quinta da Atalaia. 

Será um ano marcado por 
momentos definidores para os 
comunistas: a apresentação do 
candidato presidencial em nome 
próprio, "lá para setembro"; a 

realização de um congresso, em 
novembro, em que a substitui-
ção ou permanência do secre-
tário-geral continua a ser tabu; 
e a preparação das autárquicas, 
marcadas para 2021. Desta vez, 
será crucial para o PCP recu-
perar algum do terreno — in-
cluindo bastiões tradicionais do 
partido — que perdeu para o PS, 
pelo que a demarcação é mais 
importante do que nunca. 

Pontaria ao PS 

Há um ano, o secretário-geral 
comunista subia ao palco 25 de 
Abril começando a dar nota des-
sa preocupação: as legislativas 
estavam marcadas para daí a 
uni mês e importava estancar as 
perdas que o PCP vinha registan-
do, impedindo que o PS fosse o 
principal beneficiado com os re-
sultados da parceria à esquerda. 
Por isso, Jerónimo fazia pontaria 
a António Costa: "O voto na CDU 
conta, e conta bem, para impedir 
a maioria absoluta do PS." 

Não houve maioria absoluta, 
mas os comunistas não colhe-
ram frutos dessa 'estratégia. Pas-
sado um mês, o PCP havia de 
sofrer um rombo mais do que 
considerável na sua bancada. 
Nessas eleições perdeu quase 
metade dos deputados, de 18 
para 10. Em maio, reagiu e mos-
trou o primeiro cartão vermelho 
ao Governo, ao votar contra o 
Orçamento suplementar. E, em 
vésperas de nova negociação, já 
deu sinais de que, no mínimo, 
vai subir a parada: desmarcou 
o último encontro com o Go-
verno e adiou-o para depois do 
"Avante!". 

"AVANTE!" 

Opacidade Os comunistas propuseram cortar um terço da lotação 
da festa, mas a faturação com os bilhetes permite perceber que a redução 
não era significativa. Entidade das Contas queixa-se de contas opacas 

   

Festa dos comunistas 
abriu ontem na Quinta 
da Atalaia, no Seixal 

  

PCP esconde 
número de 
entradas 
no "Avante!" 

   

  

" ff 

   

It. 

Texto MARIANA LIMA CUNHA 
Foto ANA BAIÃO 

odos os anos, arru-

 

madas as bancas e 
desmontado o palco, 
o balanço é feito em 
jeito de festejo: mais 
uni ano de Festa do 
"Avante!", mais um 
sucesso, mais mi-
lhares e milhares a 

entrarem na Quinta da Atalaia para 
ajudarem a provar a força do PCP. 
Mas quantos milhares? Na verdade, 
ninguém sabe quantas pessoas vão à 
festa — unia mistura de comício, even-
to político e festival de música — que 
marca a rentrée comunista. Os dados 
são opacos e o partido não revela os 
números do público no "Avante!": não 
respondeu às perguntas enviadas pelo 
Expresso e rejeita, ano após ano, expli-
citar à Entidade das Contas e Financi-
amentos Políticos (ECFP) quantos bi-
lhetes vendeu. Não é o único problema 
de "transparência" apontado ao PCP: 
todos os anos a Entidade encontra 
insuficiências e irregularidades nas 
receitas e despesas da rentrée. 

A opacidade dos números permitiu 
ao PCP, nas últimas semanas — du-
rante o braço de ferro com a Direção-
-Geral da Saúde —, dar a ideia de que 
faria uma redução muito considerável 
do público, ao cortar um terço da lo-
tação máxima licenciada, segundo os 
números que foram sendo públicos, 
de 100 mil para 33 mil pessoas em 
simultâneo na Quinta da Atalaia. No 
entanto, segundo contas do Expresso 
com base nos dados entregues pelo 
PCP à ECFP, esse corte brutal na lota-
ção não iria limitar de forma decisiva 
onúmero de visitantes. As contas mais 
conservadoras, feitas com base nas 
receitas que o partido registou com a 
venda de entradas permanentes (EP) 
no relatório de 2017 (o último dispo-
nível no site da ECFP), revelam que 
o número de frequentadores anual 
estará bem abaixo dos 100 mil e mais 
perto dos 33 mil. 

É uma questão de fazer as contas: 
considerando que o PCP comunicou à 
entidade uma faturação de €918,7 mil 
com as entradas na festa, isso significa 
que, se todos tivessem comprado o 
bilhete mais barato (a entrada com-
prada antecipadamente custava €23), 
teriam estado na festa, em simultâneo, 
um máximo de 39.922 pessoas — um  

número mais parecido com a lotação 
máxima que o partido anunciou antes 
de ser forçado pela Direção-Geral de 
Saúde a baixar para 16.563 participan-
tes. O Expresso também questionou 
o PCP sobre o número de entradas 
vendidas este ano, mas não obteve 
resposta. 

PCP nunca quis esclarecer 

As insuficiências e irregularidades são 
apontadas de forma constante nos re-
latórios e posteriores decisões da ECFP 
sobre a festa, que, se já foi uma impor-
tante fonte de receitas para o partido, 
nos últimos anos regista prejuízos (se-
gundo as contas reveladas pela SIC, 
quase €2 milhões em seis anos). E um 
dos problemas levantados ano após 
ano, e pela última vez em 2017, tem pre-
cisamente a ver com as EP, uma rubrica 
em que também se incluem as entradas 
diárias, explicou fonte da ECFP ao Ex-
presso. O partido revelou nesse ano a 
receita gerada pela venda de bilhetes, 
mas, como indica a ECFP, "não dispõe 
de uma relação com o montante total 
de EP, os respetivos valores de venda e a 
reconciliação com os rendimentos". Ou 
seja, não é possível perceber quantas 
entradas são, de facto, vendidas, até 
porque os valores dos bilhetes não são 
todos iguais. 

A argumentação da Entidade é a 
mesma para 2015 e 2016 (os anos de 
2014 e 2013 não têm ainda decisões 
publicadas). Em 2012, a entidade já 
tinha frisado que "não foram encontra-
dos arquivados os respetivos 'canhotos' 
nem disponibilizadas listas com os nú-
meros". Margarida Salema, ex-pre-

 

QUANTAS PESSOAS PODEM 
ESTAR NA FESTA DO "AVANTE!"? 
Lotação dos vários espaços 

 

LOTAÇÃO 
Palco 25 de Abril 2000 
Auditório 19  de Maio 625 
Palco Paz 250 
AvanTeatro 207 
Espaço central 375 
CineAvante 412 
Espaço Ciência 88 
Espaço Livro 44 
Espaço Disco 25 
Esplanadas 2500 
Áreas de lazer 4375 
Ruas 4875 
Espaço Criança 787 
TOTAL 16.563 

FONTE. DOS 

sidente da ECFP, confirma: "Nunca 
conseguimos perceber quantas pessoas 
entravam e quantas entradas vendiam. 
O PCP nunca quis responder." 

Mas as críticas não ficam pelas dúvi-
das em relação ao número de bilhetes 
vendidos. Alguns dos reparos repetem-
-se todos os anos: a ECFP vai notando 
que há "situações de deficiências no 
suporte documental" e que faltam re-
gistos dos "meios e ações" usados na 
festa. Em 2012, "foram identificadas 
diversas situações anómalas, nomea-
damente derivadas da não inclusão nos 
documentos que suportam os lança-
mentos contabilísticos de identifica-
ção dos pagadores da descrição dos 
artigos vendidos, de talões de máquina 
registadora, bem como a não junção de 
`canhotos"'. Os reparos multiplicam-se: 
à cabeça, a quantidade de pagamentos 
que são feitos em numerário dentro 
do recinto, e, até 2018, o facto de o li-
mite para angariação de fundos (cerca 
de €643 mil) ser ultrapassado — uni 
problema que ficou resolvido quando, 
nesse ano, os partidos acabaram com 
esse teto com uma mudança de legisla-
ção. Dadas as múltiplas dimensões da 
festa, que cruza bancas de artesanato 
com quiosques de restauração, é difícil 
identificar as transações e verificar se 
têm "correspondência com a realida-
de", pelo que, acredita a ex-presidente 
da ECFP, "o PCP aproveita a confusão 
para angariar o máximo de receitas, e 
muitas não conseguimos controlar". 

A guerra arrasta-se há anos e o PCP 
responde em termos duros. Às críticas 
sobre a falta de transparência e de re-
cibos, responde com ironia no contra-
ditório prestado em 2017: "Em tese, 
se o interessado a isso se não prestar 
[facultar o NIF], o PCP recusa a troca, 
fecha a banca, a tenda, a festa. [...] A 
ECFP deverá ainda não ter compreen-
dido o que seja uma iniciativa de massas 
como a Festa do `Avante!', que não é 
nem confidencial nem uma festarola 
de amigos." Nas críticas que o PCP faz 
à ECFP encontra-se frequentemente a 
de haver uma "incompreensão" sobre a 
festa ou até um objetivo político: "Que 
fique claro que auditado e auditor sa-
bem muito bem do que estão a tratar 
em termos de implicações políticas." 
['alta perceber se este ano, e em tempos 
de pandemia, o PCP revelará novos 
números e explicará, afinal, quantas 
pessoas entraram no maior evento do 
seu calendário anual. Até porque têm 
um limite estabelecido. 

mieunha@expresso.impresa.pr 
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O QUE ACONTECEU 
NOUTROS ANOS 

A EXPLOSÃO 
Logo em 1976, uma explosão 
numa cabina elétrica 
sobressaltou os comunistas, 
que preparavam a primeira 
edição da festa na FIL. A 
convicção é de que terá sido 
uma tentativa de atentado 
para sabotar o evento. Sem 
sucesso: o PCP conseguiu uma 
enchente logo no primeiro ano. 
Como diria Alvaro Cunhal no 
encerramento: "Para alguns 
que falam no enfraquecimento 
do nosso partido aqui está esta 
festa, para lhes dar resposta. 
Olhem, vejam e julguem." 

FOI BONITA A FESTA 
Um dos momentos mais 
marcantes da história da festa 
foi o concerto de Chico 
Buarque, em 1980, pelo qual o 
artista brasileiro não cobrou 
nada, depois de emocionar a 
plateia ao cantar, entre outras, 
'Tanto Mar' — uma das suas 
canções mais marcantes, 
dedicada ao 25 de Abril. 

CHEGADA À ATALAIA 
"A Atalaia é nossa!" 
Finalmente, depois de anos de 
uma festa 'nómada, em 1990 
os comunistas conseguiriam 
comprar o terreno da Quinta 
da Atalaia, no Seixal, e instalar-
se por ali definitivamente. 
Segundo o PCP, a compra foi 
feita graças a uma campanha 
de angariação de fundos, que 
terá atingido os "150 mil 
contos". 

SINAIS DE SUCESSÃO 
A festa também serve para 
transmitir sinais políticos. Em 
1991. Carlos Carvalhas 
apareceu sempre ao lado do 
líder, Álvaro Cunhal. No ano 
seguinte faria o discurso de 
abertura do evento pouco 
tempo antes de Cunhal 
anunciar a saída e de lhe 
suceder no cargo. 

Lf25A2021,1 
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"Precisamos de 
retomar a vida" 

Por isso, será natural que Je-
rónimo aproveite o palco da 
Atalaia para expor o caderno de 
encargos para este 0E, enquan-
to nos partidos vizinhos se teme 
que o sinal dado no suplementar 
seja para levar a sério. O PCP 
vai mostrando o jogo: na última 
edição do Expresso, desvalori-
zava os anúncios que Costa já 
foi deixando — tanto a redução 
do IVA da luz como o reforço 
do SNS são promessas que se 
arrastam do Orçamento anteri-
or—e puxava pelo aumento dos 
salários da Função Pública e do 
salário mínimo, pontos em que 
o Executivo baixou as expecta-
tivas. Mesmo que a corda seja 
para romper, o PCP costuma 
garantir antes de qualquer ne-
gociação— fê-lo no ano passado, 
naquele palco — que não fica 
"tolhido pelas circunstâncias" 
nem "abandona combates antes 
de os travar". 

Se logo em 2016, no início da 
'geringonça' Jerónimo garan-
tia que o PCP mantinha "total 
liberdade e independência", a 
tendência será para marcar a 
linha que o separa do Governo. 
Este ano, um novo fator endu-
recerá o discurso: a realização 
da Festa do "Avante!". Com 
o PCP a reagir às críticas por 
não desistir da festa em tempos 
de pandemia e a condenar a 
"obscura campanha antidemo-
crática" de que diz estar a ser 
alvo", a mensagem tem sido 
virada para dentro, numa lógi-
ca de união contra os 'inimigos' 
externos que pode mobilizar o 
partido. O "Avante!" marcará 
o tom que o PCP escolher para 
os enfrentar. 

h. • 

NÚMEROS 

49 
artistas vão este ano 
atuar na Festa do 
"Avante!" 

300 
mil metros quadrados, 
ou 30 hectares, é a área 
total do recinto. Desta 
vez é maior do que o 
habitual, porque serão 
abertas zonas até agora 
vedadas aos visitantes 

3 
Número de palcos que 
haverá este ano na festa. 
Normalmente são 10. 
Esta edição vai 
privilegiar os espaços 
ao ar livre 

Artistas que atuam 
no "Avante!" encaram 
o evento como "uma 
experiência coletiva" para 
uma nova normalidade 

Uma "prova de confiança". 
É assim que Tim, músico dos 
Xutos & Pontapés, define esta 
edição da Festa do "Avante!". 
"Não tem a ver com o que va-
mos ganhar, mas sim com a ex-
periência coletiva que vai ser 
feita. Se o 'Avante!' não correr 
bem, dificilmente qualquer 
outra coisa irá correr bem, e a 
perspetiva fica negra. Por isso 
é que isto tem de acontecer", 
afirma. 

A banda de rock será cabeça 
de cartaz do último dia, ama-
nhã: 6s Xutos estão a prepa-
rar um concerto "normal", e 
é exatamente por isso que o 
espetáculo pode ser especial, 
explica o seu vocalista. "Já vol-
támos a fazer concertos com 
público sentado e o ambiente é 
diferente, mas a música até ga-
nha. Em Gaia não fizemos nada 
de especial, e no fim as pesso-
as disseram que aquele tinha 
sido um alinhamento para ver 
sentado — mas o alinhamento 
foi o mesmo de sempre!" Ou 
seja, nestas condições, a mú-

  

sica pode ajudar a experiência 
coletiva a tornar-se também 
urna "experiência mais pesso-
al". Tim não foge à questão po-
lítica: "O PCP foi contra toda a 
opinião corrente ao manter a 
festa, e deu o flanco a uma série 
de ataques, como a [tentativa 
de] providência cautelar." 

O pianista Mário Laginha, 
que tocou no primeiro dia do 
evento juntamente com o fadis-
ta Camané, diz que o tema tem 
sido "muito espremido" pôr se 
tratar do PCP, e distancia-se do 
lado político: "Quero muito que 
aconteçam concertos, a Fór-
mula 1, Fátima, tudo, e que as 
pessoas tenham cuidado. Esta 
guerra de `a minha sim [pode 
acontecer], a tua não...' não sin-
to as coisas assim." 

Quanto às questões sanitári-
as, o pianista nota que "tudo 
deve ser discutido e isso é sau-

 

"Quero muito que 
aconteçam concertos, 
Fórmula 1, Fátima, 
tudo, e que as pessoas 
tenham cuidado", 
afirma Mário Laginha  

dável", e lembra que "outros 
países estão a confrontar o pro-
blema com diferentes opções". 
"Vi no outro dia imagens de um 
concerto de ópera, creio que 
em Viena, em que os lugares 
estavam todos preenchidos, 
com as pessoas de máscara", 
diz Laginha. Na sua opinião, 
está-se a subestimar o civismo 
dos jovens. "Aquele argumento 
de 'já fui à festa, sei como é que 
as coisas são' não faz sentido. 
Claro que foi assim, mas [antes] 
não havia limitações algumas. 
Agora é diferente. Quero acre-
ditar que os jovens sabem isso e 
vão cumprir", considera. "Vou 
porque vou tocar em seguran-
ça. Quero muito continuar sau-
dável, porque se ficar infetado 
deixo de trabalhar." 

Mais concertos para todos é 
também o foco de Pedro Valdjiu, 
mentor da banda Blasted Me-
chanism, que atua hoje no palco 
25 de Abril da Atalaia: "O sector 
da cultura já sofreu muito e pre-
cisa de trabalhar. Este clima de 
ódio não faz sentido. Nós não 
temos nenhuma cor política e só 
queremos dar o máximo no con-
certo, como sempre fazemos." 
Quase todos os artistas que vão 
participar no "Avante!" contac-
tados pelo Expresso reforçam 
esta ideia: o tema tornou-se tão 
"tóxico" pelas discussões políti-
cas "sem sentido" que preferem 
não acrescentar "ruído" à dis-
cussão. 

"Tenho 75 anos, se não me 
sentisse seguro não ia" 

"Esta campanha vergonhosa é 
significativa do espírito que há  

relativamente ao PCP. Tenho 
estado na Feira do Livro [de 
Lisboa] todos os dias e estou 
convencido que, com as limi-
tações que a DGS colocou, o 
`Avante!' não terá tanta gente. 
E não vi nenhum protesto pela 
realização da feira." A opinião 
musculada é de Zeferino Coe-
lho, histórico editor da Cami-
nho, que irá estar na Quinta 
da Atalaia hoje, para moderar 
um debate com o escritor João 
de Melo. "Costumo levar mais 
autores, este ano só levo um, e 
a imposição partiu do próprio 
PCP", detalha. 

O ex-editor de José Saramago 
assinala a "importância políti-
ca" que o "Avante!" terá para 
o partido, mas considera que a 
sua realização ultrapassa essa 
prova de força. "Eu tenho 75 
anos, faço parte do grupo de 
risco e estou perfeitamente 
tranquilo. Se não me sentisse 
seguro não ia. Se as atividades 
forem feitas com cuidados, ain-
da bem que são feitas. Porque 
é que tem estado tanta gente 
na Feira do Livro, mais do que 
em anos anteriores? Porque as 
pessoas precisam de sair à rua 
e retomar a vida. Temos todos 
de fazer isso. Se nos fecharmos 
em casa cheios de medo e pavor 
vamos pelo mau caminho." Tim 
evoca a nova canção de Sérgio 
Godinho, 'O Novo Normal', lan-
çada há poucos dias: "É mesmo 
isso, um novo normal. Apren-
der a viver com o vírus. Temos 
de ter convívio, sair à rua, mas 
de forma disciplinada e com 
respeito uns pelos outros." 

TIAGO SOARES 
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Centeno 'divulga' 
relatório secreto 

Documento do Banco 
de Portugal a avaliar a 
sua própria atuação no 
caso Banco Espírito Santo 
nunca foi revelado até hoje 

Há quatro anos que o chamado 
"relatório Costa Pinto", uma 
avaliação interna que apreciou 
a atuação do Banco de Portu-
gal (BdP) enquanto supervisor 

do Banco Espírito Santo (BES), 
é pedido pelo Parlamento e 
pelo Governo (incluindo Mário 
Centeno) e nunca foi entregue 
por Carlos Costa, ex-governa-
dor do BdP. Agora, com Cen-
teno como novo governador, 
a vontade parece ter mudado 
em relação a esta autoanálise 
com potencial explosivo para 
a instituição. PS 

NOVO BANCO: "O WE PARECIA 
SER UM BANCO BOM NAO ERA", 

DIZ BYRON HAYNESE. 
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18 brigadas rápidas 
vão apoiar lares 
Começam a funcionar este 
mês 18 brigadas de interven-
ção rápida para apoio a lares 
em todo o país. Distribuídas 
por todos os distritos, as equi-
pas vão mobilizar um total de 
400 médicos, enfermeiros, 
psicólogos e auxiliares de téc-
nicos de lares. 

Marcelo convida 
Ursula von der Leyen 
Ursula von der Leyen, presi-
dente da Comissão Europeia, 
é a convidada de Marcelo Re-
belo de Sousa para a reunião 
do Conselho de Estado que o 
Presidente marcou para dia 
29. Tema: Europa. Local: Pa-
lácio da Cidadela, em Cascais. 

PCP acusado 
de esconder 
números 
do "Avante!" 
O Entidade das Contas e Financiamento dos Partidos 
critica a opacidade e irregularidade das contas 
comunistas O  Dados divulgados não permitem saber 
quantas pessoas foram à festa, mas número deverá 
ser muito inferior à lotação apontada pelo PCP P6 

Reuniões covid 
retomadas na 
segunda-feira 
As reuniões sobre a evolu-
ção da covid-19 em Portugal 
que juntam peritos, políti-
cos e parceiros sociais vão 
ser retomadas na segunda-
-feira, desta vez no Porto 
e agora com transmissão 
aberta das intervenções ini-
ciais dos técnicos. 

Marcelo já tem 
a StayAway Covid 
Apesar das reservas da Deco, 
o Presidente da República já 
descarregou no seu telemóvel 
a aplicação StayAway Covid, 
em funcionamento desde a 
última semana, e que permite 
rastrear contactos de infeção 
do novo coronavírus. 

Integram esta edição semanal, além deste 
corpo principal, os seguintes cadernos. 
ECONOMIA, REVISTA E 
e ainda EXPRESSO SM GOLE CUP 

REVISTA SAÚDA 
grátis com o Expresso 

REGRAS Os funcionários da Escola Secundária Arco-Íris, em Loures, começaram esta semana a pintar no chão as setas 
que indicam aos alunos os circuitos obrigatórios entre o portão de entrada e o pavilhão onde têm aulas. As turmas vão 
ter horários desfasados nos intervalos e para entrar ou sair da escola. O almoço será feito por turnos FOTO NUNO BOI E1 HO 

Só sete 
infetados 
se registaram 
na nova app 

Na primeira semana de 
aplicação em Portugal, 
meio milhão de pessoas 
descarregaram a 
StayAway Covid P4 

Peru é o país 
recordista de 
mortalidade 
per capita 

A covid-19 causa 90 óbitos 
por 100 mil habitantes no 
país andino, que sofre a 
maior quebra económica 
da América Latina P28 

G121A 

João Leão 
perde poder 
no Governo 
Boa parte do dinheiro 
europeu não vai depender 
das Finanças. O ministro 
também perde gestão de 
parte do património P14 

Chegar aos 
90 anos 
com a força 
dos 20 818 

A história 
do macabro 
crime do 
Algarve 

PRESIDENCIAIS 

Ana Gomes 
à beira do 'sim' 
Marisa Matias avança 
para a semana P12 

Jiadistas 
portugueses 
mataram 
na Síria 

Cinco dos oito jiadistas da 
célula de Leyton estarão 
mortos. Julgamento 
arranca terça-feira 
com dois arguidos P20 

CONTA CAIXA  —  SOLUÇÃO MULTIPRODUTO tiS) 1W ITNA T AGORA COM

 

SUA'  O DD
A 
_ARTÃO 

CONFIANÇA FEITA DE CERTEZAS. 

, 
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CONTINENTE 

°V. 

Saiba mais em cgd.pt 
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ILUSTRAÇÃO HUGO PINTO 

Na sua imensa presunção de ser dono do povo 
e dos trabalhadores, o PCP acaba por ver o seu povo 
da Margem Sul fazer o que a direita nunca conseguiu: 
perder-lhe o medo e o respeito 

Miguel Sousa Tavares 

E O SOL BRILHARÁ PARA TODOS NÓS 

I
A  realização da Festa do "Avante!" 
nas condições actuais é uma pro-
vocação que o PCP faz aos portu-
gueses e de cujas consequências e 

danos reputacionais não recuperará tão 
cedo. É difícil perceber como é que um 
partido, por regra tão hábil nas suas es-
tratégias, comete, por pura arrogância e 
teimosia, um acto de tamanha estupidez 
política. E é também indesculpável que, 
por mero calculismo político, o Governo 
e o Presidente da República tenham 
expressamente excepcionado o PCP do 
cumprimento das leis gerais e dos cons-
trangimentos a que todos os outros se 
têm submetido nestes tempos de excep-
ção. O Estado recuou perante a vontade 
de um partido de que muitos continuam 
ainda a ter um temor reverenciai. 

E comecemos por aqui, porque essa é 
a lição mais importante a extrair desta 
história sem grandeza alguma: o medo 
que, 46 anos depois de derrubada uma 
ditadura, muitos continuam a ter do PCP. 
É sabendo bem desse medo, escudado 
nesse medo alheio, que o PCP se permite 
afirmar, a propósito dos que contestam a 
realização da festa (que, afinal, não é fes-
ta, mas "evento cultural"), que se trata de 
"uma gigantesca operação reaccionária, 
sob a batuta do grande capital, que visa 
abrir caminho à limitação dos direitos e 
liberdades dos trabalhadores e do povo". 
Além do crónico chavão do "grande ca-
pital" — (que, infelizmente para nós, de 
há muito só existe no copy-paste dos tex-
tos e discursos do PCP) —, não acharão 
eles que é estranho que se trate de "uma 
gigantesca operação"? Se é gigantesca, 
onde fica o ofendido e ameaçado povo? 
Pois, está do lado da "operação". Está 
mesmo ali, no Seixal e na Amora: são os 
vizinhos da Festa do "Avante!", batendo 
em retirada durante os três dias os que 
podem, fechando portas os comercian-
tes, trancando-se em casa muitos outros. 
O PCP, o "partido do povo", vê o seu povo 
natural fugir dele, barricar-se contra ele, 
defender a sua saúde contra a arrogância 
dele. Eis os "reaccionários", eis os que 
ameaçam os "direitos e liberdades do 
povo" — a começar pelo direito à saúde. 
Na sua imensa presunção de ser dono do 
povo e dos trabalhadores, o partido que 
em nome das "liberdades" é capaz de de-
fender a cleptocracia da família Dos San-
tos, de Angola, o fantoche da Venezuela 
ou até o da Coreia do Norte, só porque 
se reclamam de qualquer coisa parecida 
como esgoto do "socialismo real", acaba 
por ver o seu povo da Margem Sul fazer 
oque a direita nunca conseguiu: perder-
-lhe o medo e o respeito. 

Nesta triste encenação, António Costa 
sujeita-se ao que for necessário em favor 
de tréguas do PCP para o próximo Or-
çamento e para os próximos três anos: 
não se importa que Jerónimo de Sousa 
lhe diga que não tem agenda para ir falar 
com ele sobre o OE porque está ocupado 
a tratar dos andaimes da festa; adia a 
declaração do estado de contingência 
para depois da Festa do "Avante!" e para 
não a estragar, e sejam os números o que 
forem; e trata de explicar que a Festa 
do "Avante!" não passa de um "evento 
político", igualzinho àquela reunião de  

amigos que o PS fez em Coimbra, segun-
da-feira passada. E no fim, espera que 
Jerónimo de Sousa lá apareça, impante, 
festejado e triunfante, devidamente mais 
cordato para discutir um OE que à parti-
da começa com 2,1% do PIB em despesa 
pública a mais, dos quais um terço já 
comprometido com aumentos de pen-
sões e outro terço com progressões e 
promoções na Função Pública—as bolas 
de Berlim da Festa do "Avante!". 

Quanto a Marcelo, já se tinha encarre-
gado de explicar, numa insólita nota que 
acompanhou a promulgação do decreto 
do Governo, aprovado na Assembleia, 
que, embora nesse decreto de Maio se 
proibissem todos os festivais e espectá-
culos afins até 30 de Setembro, que "se 
uma entidade promotora definir como 
iniciativa política, religiosa ou social, o 
que poderia, de outra perspectiva, ser 
encarado como festival ou espectáculo 
de natureza análoga, deixa de se aplicar 
a proibição". Ou seja, e explicado por 
um professor de Direito: a lei que proíbe 
determinada actividade só se aplica se 
quem pratica essa actividade se quiser 
enquadrar nela. Se, por exemplo, a lei me 
proíbe de consumir droga na via pública, 
mas eu considerar que fumar erva na rua 
é um acto cultural ou político, tal como a 
Festa do "Avante!", a proibição já não se 
me aplica. E, assim, a romaria de Fátima 
do 13 de Agosto e a Festa do "Avante!" 
estão isentas de perigo de contágio por 
coronavírus e decreto governamental 
com interpretação presidencial. Ou, para 
tornar tudo ainda mais claro e citando 
outra frase perfeitamente elucidativa, 
esta da ministra da Saúde, sobre a Festa 
do "Avante!": "Não será proibido o que 
está permitido nem permitido o que está 
proibido." Tudo cristalinamente claro. 
Assim se vê a força do PC. 

7
 Se alguém porventura alimen-
tou ilusões de que a célebre, a 
tão esperada, a tão adiada, a tão 
definitiva, a tão profissional au-

ditoria da Deloitte sobre a gestão do 
Novo Banco iria elucidar o mistério de 
o 'banco bom' continuar a ser uma via 
verde de dinheiros públicos, certamen-
te sonhou com gam bozin os. Porque 
andam a vender tudo ao desbarato? A 
quem andam a vender? Porque é que a 
única fonte de receitas parece ser a ven-
da de património? Porque é que acaba 
tudo nas habituais offshores de donos 
sem nomes? De onde lhes vem a des-
façatez e a falta de vergonha com que, 
ainda mal os anos começam, avisam 
que vão esgotar tudo o que podem tirar 
do Fundo de Resolução? Como é que 
tudo isto é aprovado de cruz pelo Banco 
de Portugal, que, para não variar, diz 
que mais não pode fazer? Que raio de 
contrato de privatização é que fizeram 
com aqueles senhores do Texas? Quem 
é que o fez, quem e porquê o aprovou? 
E tudo isto decorria da Resolução (que 
toda a gente aplaudiu) e era inevitável? 
Todas estas respostas eram devidas 
aos idiotas que pagamos impostos, que 
vemos o Governo por vezes a discutir 
assanhadamente, e presumivelmente 
com razão, dezenas ou centenas de  

milhões, e depois abrir mão sem pesta-
nejar de mil milhões todos os anos para 
o dr. Ramalho e seus camaradas, a fim 
de pagar o seu louvável esforço de "lim-
par o balanço do Novo Banco", segundo 
"as melhores práticas bancárias". Nada 
disso, é claro, foi respondido, porque 
esta gente é toda a mesma, aprenderam 
todos nas mesmas escolas, falam todos 
as mesmas línguas e têm todos o que 
estimam ser o mesmo código de honra. 

Pelo que, no fim de contas, só resta 
mais uma pergunta inútil: e a auditoria 
da Deloitte, também vamos ter de a 
pagar? 

3
 Ah, mas estou muito enganado: se-
gundo um estudo da Faculdade de 
Economia e Gestão da Universi-
dade do Porto, a meias com a Uni-

versidade de St. Gallen, na Suíça, temos 
a 14' melhor classe empresarial, entre 
32 países, no Índice de Qualidade das 
Elites, só baixando no ranking quando 
entra em cena a elite política. O índice, 
diz o estudo, valoriza "o contributo para 
ocrescimento económico e a valorização 
humana". A sério? Sim, a sério: num país 
onde o salário mínimo é de €635, onde 
os contratos precários são regra, onde os 
jovens mais qualificados têm de emigrar, 
onde as 20 maiores empresas cotadas 
na bolsa pagam impostos na Holanda e 
onde a generalidade da "elite empresari-
al" não faz negócios sem almoçar com a 
desprestigiada elite política. Ditoso país 
que tal elite tem. 

/ Vem aí a segunda vaga ou a se-
gunda onda de medo. A segunda 
oportunidade para a coragem 
e para conhecer os verdadeiros 

heróis. Ouvi que Mário Nogueira já co-
meçou a colocar entraves aos profes-
sores nas aulas, que os magistrados do 
Ministério Público acham que ainda não 
há acrílicos suficientes nos tribunais para 
os proteger, que os médicos estão reti-
centes em voltar aos hospitais e que os 
funcionários públicos que não ficarem 
de baixa mas sim em teletrabalho que-
rem aumento de ordenado pelos "custos 
acrescidos" de trabalhar em casa. Sim, ti-
vemos muitos "heróis" na primeira vaga. 
Professores em casa, tribunais fechados 
meses a fio, médicos e enfermeiros (tiran-
do os que, de facto, atendiam os doentes 
covid, uma minoria), resguardados em 
casa enquanto lhes batiam palmas às 
janelas. Mas os verdadeiros heróis foram 
outros: os trabalhadores dos supermer-
cados, os camionistas e os trabalhadores 
dos armazéns que traziam os produtos 
para os supermercados, os pescadores 
e os trabalhadores agrícolas, a maior 
parte deles imigrantes, vivendo em con-
tentores, trabalhando sem máscaras nem 
distanciamento social. Enquanto todos 
estiveram trancados em casa, foram eles 
que garantiram o confinamento, foram 
eles os ignorados heróis. Agora, que va-
mos ensaiar a normalidade, vamos ver 
como se portam os outros. 

Miguel Sousa Tavares escreve 
de acordo com a antiga ortografia 
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Estado "demitiu-sede' - - 

responsabilidades n~ 
conservação da natu 
A acusação é feita pela coligação de organizações anlbientalistas 
C6, que aponta para a "má gestão de fundos públicos" 
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Textos CARLA TOMÁS 

A coligação C6 acusa o Estado 
português de "demissão de res-
ponsabilidades na conservação 
da natureza", por não investir 
na gestão adequada das áreas 
da Rede Natura 2000, desig-
nadas para conservar habitats 
e espécies selvagens ameaça-
das ou vulneráveis. "Perdemos 
entretanto sete anos sem que 
tenha havido o investimento 
necessário, por opção políti-
ca", acusa Domingos Leitão, 
coordenador da coligação que 
junta seis das principais orga-
nizações não governamentais 
de ambiente (ONGA) em Por-
tugal — Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves (SPEA), 
Liga para a Proteção da Natu-
reza (LPN), GEOTA — Grupo 
de Estudos de Ordenamento 
do Território e Ambiente, As-
sociação Natureza Portugal/ 
World Wild Fountation (ANP/ 
WWF), Quercus e Fundo para 
a Proteção dos Animais Selva-
gens (FAPAS). 

A crítica, que aponta "má ges-
tão de fundos públicos", atinge 
o atual Governo e os que lhe 
antecederam desde 2013. Isto 
porque, não havendo um fundo 
europeu específico para gerir a 
maior rede de áreas protegidas 
do mundo, a União Europeia 
definiu que o financiamento 
deve ser feito através de vários 
fundos ligados à agricultura, ao 
desenvolvimento rural, como o 
Proder, ou através do Progra-
ma LIFE e das comparticipa-
ções nacionais. 

"Dos €471 milhões definidos 
pelo Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas 
(ICNF) corno necessários para 
a gestão agroflorestal da Rede 
Natura para 2014-2020, ape-
nas €111 milhões foram progra-
mados nas medidas do Proder 
2020 e apenas 0,5% deste or-
çamento foi para estas áreas 
(que cobrem 18% da nossa área 
agroflorestal), tendo o restante 
sido investido em falsas me-
didas ambientais", aponta o 
também diretor executivo da 
SPEA. Com um único aviso 
para medidas agroambientais 
aberto em 2015, e com pou-
cos agricultores aderentes, as 
verbas acabaram canalizadas 
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NÚMEROS 

3 o 
de €470 milhões é quanto 
o Governo disponibilizou do 
Fundo Ambiental para projetos 
de organizações não-
-governamentais do ambiente 
(ONGA) e outras entidades 

€80 
mil é quanto o Estado 
português recupera em 
impostos e contribuições 
sociais por cada milhão 
de euros que investe em 
projetos de conservação 
da Natureza como os Life 

1 
projetos Life permitiram 
investir €24,4 milhões 
na gestão da Rede 
Natura 2000 em 10 anos 

para o.utras atividades, como 
barragens para o regadio in-
tensivo, com impacto negativo 
no ambiente e na conservação 
da natureza. 

Como consequência, lamen-
ta o ambientalista, "temos ha-
bitats e espécies prioritários, 
dependentes de gestão agrícola 
e agroflorestal, em declínio". 
Em tom crítico, afirma: "Por-
tugal tem um património natu-
ral único que é uma mais-valia 
para a nossa economia e não 
podemos fingir que investimos 
nele ou fingir que valorizamos 
os serviços de ecossistemas, ao 
mesmo tempo que se diz 'sim' a 
projetos com grandes impactes 
ambientais, como o do aeropor-
to do Montijo, e se apresentam 
medidas compensatórias para 
fazer a gestão da Rede Natura 
que cabe ao Estado." 

Portugal repreendido 

Há um ano, Portugal foi repre-
endido por Bruxelas por não 
ter convertido os sítios de in-
teresse comunitário em zonas 
especiais de conservação até 
2012, e feito os respetivos pla-
nos de gestão. Esta conversão 
acabou por ser aprovada em 
março último e os planos de 
gestão devem estar prontos 
até 2022. Entretanto, a queixa 
apresentada pela C6 contra o 
Estado por falta de gestão das 
áreas agrícolas da Rede Natura 
aguarda uma resposta.  
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Com o novo ciclo de orça-
mento comunitário a começar, 
a coligação ambientalista está 
preocupada com o risco de fa-
lência dos seus projetos Life e 
de outras organizações. "Em 
2017 apelámos ao ministro do 
Ambiente para que apoiasse 
os nossos projetos, porque 
substituímos o Estado na rea-
lização de um serviço público 
de conservação da natureza, e 
foi-nos dito que haveria verba 
no Fundo Ambiental", conta 
Ângela Morgado, dirigente da 
ANP/WWF. Contudo, a verba 
disponibilizada em 2020 (€1,2 
milhões) "corresponde apenas 
a 0,3% deste fundo", sublinha 
João Dias Coelho, do GEOTA. 
Este fundo conta com €470 mi-

 

"Portugal tem um 
património natural 
único que é uma 
mais-valia para a 
nossa economia e 
não podemos fingir 
que investimos nele", 
diz o ambientalista 
Domingos Leitão 

lhões em 2020, mas 70% desti-
nam-se a programas de apoio 
dos sectores da água, energia e 
transportes. 

A coligação C6 enviou cartas 
ao Ministério do Ambiente, ao 
ICNF e aos grupos parlamen-
tares, nas quais lembra que "12 
projetos coordenados pelas 
ONGA permitiram um inves-

 

2 de €24,4 milhões na 
gestão da Rede Natura, em 10 
anos, o que permitiu ao Esta-
do arrecadar um valor líquido 
de €1,4 milhões em impostos e 
contribuições sociais e dinami-
zar a economia local". Entre-
tanto, sete dos novos projetos 

D Life portugueses aprovados 
em Bruxelas, que deviam estar 

2, concluídos até 2025, ainda não 
,c2 têm garantia de apoio do Fundo 
2 Ambiental, "o que coloca em 

causa a sua execução, coloca as 
associações em risco de falência 
e não honra a promessa feita 
pelo ministro do Ambiente em 
2017", lamenta Ângela Morga-
do. A dirigente da ANP/WWF 
atira ainda: "Fala-se tanto na 
natureza como um escudo para 
pandemias, mas efetivamente 
temos de ter medidas concretas 
para proteger a biodiversidade e 
a saúde humana e isso não está 
a acontecer." 

Em entrevista ao Expresso 
em julho, o ministro do Ambi-
ente, João Matos Fernandes, 
disse que "o Fundo Ambiental 
é alimentado por taxas que têm 
uma natureza sinalagmática, 
são pagas com um objetivo é 
para esse objetivo que podem 
ser gastas". Em reação, Jorge 
Palmeirim, dirigente da LPN, 
contrapõe: "O senhor ministro 
não tem em conta que há em-
presas privadas que recebem 
dinheiro para cumprirem a lei, 
quando deveriam incorporar os 
custos nas despesas inerentes 
à produção. A indústria recebe 
o que não recebem os projetos 
de conservação da natureza!" 

Agora, alerta o ambientalista, 
"é necessário ter em atenção 
onde vão ser aplicados os 30% 
destinados à área ambiental" 
dos €50 mil milhões previstos 
para a recuperação económica. 
Já que, diz, "como assistimos 
no Fundo Ambiental quando 
chega a altura de distribuir ver-
bas tudo é Ambiente". 

ctomas@expresso.impresa.pt 

PROJETOS LIFE 

Berlengas 2014 — 2019 
Coordenado pela SPEA, 
permitiu recuperar o habitat 
da ZPE através de gestão 
sustentável, melhorar a 
imagem e a economia locais. 
Investimento total: €1,4 
milhões (€591.038 do Estado e 
entidades públicas). 

Imperial 2014 — 2020 
Coordenado pela Liga para a 
Proteção da Natureza (LPN), 
permitiu aumentar a 
população nidificante de 
águia-imperial-ibérica em 
Portugal de 13 (2014) para 17 
casais (2019). Investimento 
total: €1,9 milhões (€246.769 
do Estado e entidades públicas). 

Rupís 2015 — 2020 
Coordenado pela SPEA, 
permitiu reduzir as ameaças 
para o britango e a águia-
-perdigueira no vale do rio 
Douro, criar campos de 
alimentação e otimizar a 
colaboração transfronteiriça 
no Douro Internacional. 
Investimento total €2,6 
milhões (€195.256 do Estado e 
entidades públicas). 

EUROLARGECARNIVORES 
2017 — 2022 
Coordenado pela WWF 
Alemanha e tendo como 
parceiro a Associação 
Natureza Portugal (ANP/WWF) 
pretende criar uma rede de 
autoridades locais e nacionais 
pela conservação e gestão da 
população de grandes 
carnívoros como o lobo-ibérico 
e o lince. Investimentó 
total €267.351 (€0 do Estado 
português). 

UNES 2015 — 2021 
Coordenado pela 
Universidade de Évora e tendo 
como associados a Quercus 
e outros, permite mitigar 
a redução de conectividade 
e permeabilidade da 
paisagem por estradas. 
Investimento total: €2,6 
milhões (€195.256 do Estado 
e entidades públicas). 
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TRABALHOS DE CAMPO 
Técnicas da SPEA monitorizam caixas rateiras no âmbito do 
Life Berlengas; um casal de águia-imperial integrado no Life 
Imperial; um lobo-ibérico alvo do Life Grandes Carnívoros; 
e um exemplo de pecuária extensiva adaptada às alterações 
climáticas no Alentejo 
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Reforço de vagas permite  
ao alunos alterar candidaturas 
ao ensino superior

São mais 4737 vagas para 
dar resposta a um número 
recorde de candidatos.   “É 
uma oportunidade única”, 
frisa Manuel Heitor

Educação
Clara Viana

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior PÚBLICO

1.º Univ. Nova de Lisboa − Faculdade de Economia
2.º Inst. Polit. de Lisboa − Inst. Sup. de Contab. e Admin. de Lisboa
3.º Inst. Polit. de Lisboa − Inst. Sup. de Contab. e Admin. de Lisboa
4.º Univ. Nova de Lisboa − Faculdade de Economia
5.º Inst. Polit. de Lisboa − Inst. Sup. de Contab. e Admin. de Lisboa
6.º Univ. do Porto − Faculdade de Economia
7.º Univ. do Porto − Faculdade de Engenharia
8.º Univ. do Porto − Faculdade de Economia
9.º Inst. Polit. de Lisboa − Inst. Sup. de Contab. e Admin. de Lisboa
10.º Inst. Polit. do Porto − Inst. Sup. de Contab. e Admin. do Porto

Economia
Contabilidade e Administração
Gestão
Gestão
Contab. e Admin. (pós-laboral)
Economia
Engenharia Civil
Gestão
Gestão (regime pós-laboral)
Contabilidade e Administração

59
57
45
44
41
38
34
33
32
30

254
175
149
275
140
246
155
191
117

245

INSTITUIÇÃO CURSO VAGAS-EXTRAS TOTAL

Os dez cursos com maior reforço de vagas

Os cursos de Gestão e Economia da 

Universidade Nova de Lisboa, mas 

também o de Gestão e o de Contabi-

lidade e Administração do Instituto 

Politécnico de Lisboa, são os que 

poderão abrir mais vagas suplemen-

tares ainda para efeitos da 1.ª fase do 

concurso nacional de acesso ao ensi-

no superior, que formalmente termi-

nou a 23 de Agosto. 

No conjunto haverá mais 4737 

vagas para serem preenchidas e por 

essa razão os estudantes que se can-

didataram podem “mudar as opções” 

que inicialmente assinalaram, garan-

tiu ao PÚBLICO o ministro do Ensino 

Superior, Manuel Heitor. Estas alte-

rações poderão ser feitas entre 9 e 11 

de Setembro na plataforma de candi-

daturas online que se encontra dispo-

nível no site da Direcção-Geral do 

Ensino Superior (DGES). “Vai criar 

muitos problemas ao sistema, mas é 

um direito constitucional” que estes 

estudantes têm, frisou Heitor. Não 

porque as regras tenham mudado, 

mas pelo facto de o número de vagas 

ter aumentado já após o nal das can-

didaturas e este ser um critério de 

base na escolha dos cursos. Os candi-

datos podem escolher seis opções. 

A revisão do número de vagas foi 

feita na sequência de se ter atingido 

um número recorde de candidaturas 

na 1.ª fase do concurso: 62.675 can-

didatos, o número mais elevado des-

de 1996, para as 51.408 vagas inicial-

mente disponibilizadas. 

Face a esta enorme discrepância 

entre a procura e a oferta, o Governo 

decidiu a 28 de Agosto reforçar o 

número de vagas, recorrendo a todos 

os lugares que caram disponíveis 

nos concursos especiais de acesso, 

nomeadamente o que costuma ser 

destinado a estudantes internacio-

nais. “É uma oportunidade única 

para ter mais alunos portugueses 

com excelentes notas no nosso siste-

ma de ensino”, frisou Manuel Heitor. 

Que lembra a propósito que, do mes-

mo modo que devido à covid-19 have-

rá este ano menos alunos internacio-

nais, também diminuiu o número de 

estudantes portugueses que procu-

ram formações no estrangeiro. 

Aumento de 10% 
“Trata-se de um aumento especiali-

zado, que visa sobretudo os cursos 

com maior procura e aqueles que 

recebem os melhores alunos”, espe-

ci ca Heitor. Neste último caso são 17 

os cursos que aceitaram o número 

acrescido de vagas que lhes foi atri-

buído desde o ano passado. Os cursos 

de Medicina recusaram. 

O número de vagas suplementares 

por instituição e curso foram divulga-

dos ontem. E o reforço abrange mui-

to mais cursos para além dos 17 mais 

disputados. Os novos valores revistos 

para todos os cursos serão disponibi-

lizados até 8 de Setembro no site da 

DGES. O montante de lugares xados 

cresce assim para 56.866, o que 

segundo o Ministério do Ensino Supe-

rior “representa um aumento de 10% 

face ao ano passado”. 

“O reforço de vagas ocorre sobre-

tudo nos cursos com mais procura, 

incluindo mais 399 vagas nos 17 

ciclos de estudo com maior concen-

tração de melhores alunos face a 

2019 (exceptuando Medicina), que 

assim têm um crescimento de vagas 

de cerca de 26% face ao ano ante-

rior”, precisa-se na nota enviada 

ontem. No conjunto, o reforço resul-

ta num aumento, face a 2019, de 12% 

nos politécnicos e de 9% nas univer-

sidades. 

Os cursos da área das engenharias 

estão entre os principais bene cia-

dos, mas também existem situações 

menos óbvias como Ciências do Des-

porto da Universidade de Lisboa ou 

Ciências da Educação da Universida-

de do Porto. Entre os 17 cursos de 

topo, Gestão da Universidade Nova 

de Lisboa é o que tem um maior refor-

ço (mais 44), seguindo-se Engenharia 

Informática e Computação da Univer-

sidade do Porto (mais 13) e Engenha-

ria Mecânica também da Universida-

de do Porto (mais 11 vagas). 

O ministério destaca que “o refor-

ço das vagas promove o alargamento 

da base social de recrutamento do 

ensino superior e é um sinal muito 

signi cativo para a quali cação pro-

gressiva da população residente em 

Portugal”.  

Na nota revela ainda que pela pri-

meira vez em Portugal metade dos 

jovens de 20 anos estão inscritos no 

ensino superior. Os resultados da 

primeira fase de acesso serão divul-

gados no dia 28 de Setembro.

cviana@publico.pt
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Rui Pinto no tribunal 
“Nada do que fiz foi 
por dinheiro (...),  
o meu trabalho  
como whistleblower 
está terminado”  
Sociedade, 17

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.091 • 1,70€ • Sábado, 5 de Setembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Reforço de vagas permite a alunos 
alterar candidaturas ao superior 
Aumento de 4737 vagas no ensino superior depois da candidatura alterou as regras do jogo. Alunos podem 
agora mudar as suas opções porque, diz o Governo, está em causa um direito constitucional Sociedade, 16

EDP pagava alegados favores 
do secretário de Estado da 
Energia com emprego ao seu 
pai, acredita o MP p20/21

Escritor e bibliófilo de 
origem argentina vai dirigir 
o futuro Centro de Estudos 
da História da Leitura p30

EDP suspeita de 
tentar contratar 
pai de secretário 
de Estado via BES

Alberto Manguel 
doa biblioteca 
de 40 mil 
livros a Lisboa

ISNN-0872-1548

DIOGO VENTURA

Avante! 
PCP entra  
na festa 
entre mil 
cuidados  
e muita 
revolta 
 
Jerónimo de 
Sousa acusa 
direita de querer 
partido “quieto  
e calado” 
Destaque, 2 a 4

Figueira da Foz 
O areal cresce 
mas é pela água 
que seguimos

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

Por +  
10,90€
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Agências de viagens
Luís Villalobos

Revogação do artigo que 
permitia excepção foi 
publicada na quinta-feira 
em Diário da República  
e entrou ontem em vigor

luis.villalobos@publico.pt

O Governo publicou na quinta-feira 

em suplemento do Diário da Repú-

blica (DR) o Decreto-Lei n.º 

62-A/2020, através do qual altera 

várias medidas excepcionais relati-

vas à covid-19, entre as quais está a 

revogação ao artigo que permitia às 

agências de viagens emitir vouchers 

ou fazer um reagendamento dos 

cancelamentos efectuados por cau-

sa da pandemia, em vez de ter de 

pagar em dinheiro (Artigo 3.º do 

Decreto -Lei n.º 17/2020). 

Essa medida extraordinária, que 

esteve em vigor desde o nal de 

Abril, tinha como objectivo “encon-

trar um equilíbrio entre a sustenta-

bilidade nanceira dos operadores 

económicos e os direitos dos consu-

midores” ligados a viagens.  

Agora chegou ao m, com a revo-

gação a ter efeitos já a partir de 

ontem (o diploma em que está inse-

rida entra em vigor no dia seguinte 

ao da sua publicação em DR). 

O Governo, lê-se no preâmbulo do 

diploma publicado na quinta-feira, 

considera que a solução encontrada 

em Abril “se a gurava como verda-

deiramente excepcional e se destina-

va a responder a um contexto especí-

co de cancelamento maciço de via-

Excepção no reembolso 
dos cancelamentos  
das viagens já chegou 
ao fim

gens junto das agências, o qual não se 

veri ca no momento presente”. 

“Assim”, acrescenta, “sem prejuízo 

dos vales já emitidos e das viagens 

entretanto reagendadas ao abrigo do 

regime excepcional e temporário”, é 

necessário “reajustar o regime jurídi-

co das viagens organizadas”. 

O PÚBLICO questionou o Ministé-

rio da Economia sobre qual é o enqua-

dramento para os casos de potenciais 

clientes que tinham sido afectados e 

ainda não tenham chegado a acordo 

com as agências (via voucher ou rea-

gendamento), mas não foi possível 

obter resposta em tempo útil.  

O regime de excepção abrangia  

as viagens cuja data de realização 

estivesse prevista para o período 

entre 13 de Março e 30 de Setembro 

deste ano. 

Conforme já noticiou o PÚBLICO, 

na sequência de esclarecimentos pres-

tados pelo Ministério da Economia, a 

partir de agora “as viagens organiza-

das por agências de viagens que sejam 

canceladas, mesmo que devido à 

covid-19, conferem ao consumidor o 

direito a ser reembolsado pelo valor 

pago, no prazo de 14 dias”. 

De acordo com o artigo que foi ago-

ra revogado, tanto o reagendamento 

como os vouchers obtidos desde Abril 

podem ser usados até ao nal do ano 

que vem, e apenas nessa altura, caso 

o consumidor não tivesse usufruído 

dessas alternativas, é que conseguia 

ter direito ao valor em causa (mais 

uma vez, dentro de um prazo de 14 

dias, com o risco coberto pelo fundo 

de garantia de viagens e turismo).

Devoluções estavam restringidas a vouchers e reagendamentos

HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS
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Investimento
São José Almeida

O Governo quer finalizar e 
apresentar o Orçamento, o 
Plano de Recuperação e 
Resiliência e o Portugal 
2030 até 15 de Outubro

são.jose.almeida@publico.pt

Entre 15 de Setembro e 15 de Outubro, 

o Governo vai aprovar e apresentar 

os três documentos estratégicos que 

enquadram os investimentos do Esta-

do que permitirão recuperar e redi-

namizar a economia, dando resposta 

à crise económica e social provocada 

pela pandemia de covid-19. 

Como peças de um puzzle, num 

mês serão preparados e apresentados 

o Plano de Recuperação e Resiliência 

— que terá de ser entregue em Bruxe-

las e que está a ser elaborado a partir 

do documento com uma visão para 

uma década elaborado por António 

Costa Silva —, o próximo quadro 

nanceiro plurianual (Portugal 2030, 

também a enviar para Bruxelas) e o 

Orçamento do Estado para 2021. 

Estes três documentos, em conjun-

to, ditarão como e onde serão feitos 

os investimentos públicos na próxima 

década, de forma a potenciar a apli-

cação dos mais de 57,9 mil milhões de 

euros em fundos europeus que Por-

tugal receberá, no âmbito do próximo 

quadro nanceiro plurianual, a come-

çar em 2021, e do fundo de recupera-

ção aprovado pela União Europeia 

para recuperar a economia dos 27 

Estados-membros.  

O calendário do 
Governo para 
aprovar os planos 
para a década

O contra-relógio arranca a 15 de 

Setembro com uma sessão pública de 

balanço da consulta pública sobre o 

documento estratégico de António 

Costa Silva, realizada durante Agosto 

(e que somou 1153 contributos). 

Costa Silva está a ajustar o docu-

mento e a inserir nele os contributos 

recebidos, para que a 15 de Setembro 

a estratégia seja apresentada ao país, 

estando já previsto que o gestor vá, 

de seguida e por iniciativa do PS, ao 

Parlamento, discutir o documento 

com os deputados da Comissão de 

Economia, Inovação, Obras Públicas 

e Habitação. 

É com base nesse documento que 

estão a ser elaborados pelo Governo 

o Plano de Recuperação e Resiliência 

e o Portugal 2030 que conjugarão a 

aplicação dos investimentos dos fun-

dos europeus. Para nalizar estes dois 

planos, a 21 e 22 de Setembro, o pri-

meiro-ministro, António Costa, irá 

debatê-los com os partidos com 

assento parlamentar, em audiências 

separadas. No dia 22, o chefe do exe-

cutivo apresenta-os também ao Con-

selho de Concertação Social. Seguir-

se-á um debate parlamentar extraor-

dinário, que será requerido pelo 

Governo à Assembleia da República, 

e ao qual comparecerá o primeiro-

ministro. 

A 1 de Outubro, o Conselho de 

Ministros aprovará em de nitivo o 

Programa Nacional de Investimentos, 

que já foi à Assembleia da República, 

mas que está a ser nalizado de modo 

conjugado com os outros dois docu-

mentos estratégicos para a década 

que serão entregues em Bruxelas. 

Na semana seguinte, a 8 de Outu-

bro, o Conselho de Ministro aprovará 

o Orçamento do Estado para 2021, 

que incluirá já a primeira fase da exe-

cução dos investimentos previstos no 

Plano de Recuperação e Resiliência e 

no Portugal 2030. A proposta de con-

tas do Estado para o próximo ano 

deverá ser entregue na Assembleia da 

República no dia 12, a primeira segun-

da-feira após o m do prazo para esta 

entrega, que é, este ano, o sábado dia 

10 de Outubro. 

Já a 14 de Outubro, o Conselho de 

Ministros aprovará o Plano de Recu-

peração e Resiliência que tem de ser 

entregue em Bruxelas até 15 de Outu-

bro, bem como as linhas gerais do 

Portugal 2030, cujo limite de entrega 

é posterior.

Conselho de Ministros prevê 
aprovar o OE a 8 de Outubro Página 22
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manuel.carvalho@publico.pt

Os erros de Graça Freitas fragilizam a DGS

N
o curto espaço de uma semana, a 

directora-geral da Saúde, Graça 

Freitas, recuou, ou foi forçada a 

recuar, em duas medidas de 

enorme sensibilidade política e 

social: no parecer sobre a Festa do 

Avante! e, ontem, no levantamento da 

imposição de medidas de isolamento 

a crianças entregues a casas de 

acolhimento. É bom sinal que uma 

personalidade com este grau de 

responsabilidade reconheça os seus 

erros e os corrija. É mau sinal que 

Graça Freitas não tenha sido capaz de 

os perceber à partida nem de dar 

conta da sua falha quando tanta gente 

os denunciava.   

Entre a recusa de revelar o parecer 

com as regras para a Festa do Avante! e 

a sua divulgação passou um dia. Entre 

a recusa em rever a imposição de 

isolamento a crianças em risco e o 

anúncio de um recuo, pouco mais de 

uma semana. Ao assumir posições 

incompreensíveis e inaceitáveis para 

depois as alterar em tão curto espaço 

de tempo, Graça Freitas desbaratou 

boa parte do seu capital de 

credibilidade. E colocou o organismo 

que dirige numa posição de 

fragilidade. 

Graça Freitas é uma personalidade 

à qual temos de agradecer muito. Os 

seus seis meses à frente da DGS no 

mais grave desa o da saúde pública 

em décadas não foram fáceis e 

provocaram-lhe seguramente um 

desgaste enorme. Ao longo desse 

tempo, cometeu erros, mas seria 

impossível a alguém fazer tudo bem 

num quadro de tanta ansiedade e 

pressão. Mas se o contexto em que 

trabalhou pode até justi car falhas, 

muitas das suas atitudes são 

questionáveis desde o início — já em 

Março um editorial do PÚBLICO 

dava conta: “Temos um problema 

com a DGS.” A falta de respostas a 

perguntas de jornalistas denunciava 

já uma certa propensão para o 

autoritarismo. As demissões na DGS 

sugeriam di culdades em gerir 

equipas. E a forma desabrida como 

contestou a sugestão óbvia do 

Presidente da República sobre o 

Avante!, ou a insensibilidade que 

revelou no isolamento das crianças 

em risco, agravou de forma indelével 

as suas fragilidades. 

Com estes novos episódios, cou 

claro que a ministra da Saúde e o 

primeiro-ministro têm um problema 

em mãos. Não será expectável que 

demitam Graça Freitas, até porque, 

como disse António Costa logo no 

início da pandemia, não se mudam 

generais no meio dos combates. Resta 

a esperança de que a directora-geral 

aprenda com os seus erros. Uma DGS 

que se recusa a revelar um parecer 

sobre uma festa política que preocupa 

os cidadãos não defende a saúde 

pública. Uma DGS que impõe o 

isolamento de crianças em extrema 

fragilidade emocional, 

concedendo-lhe o mesmo tratamento 

burocrático que concede a idosos, não 

merece a nossa con ança ou simpatia.

Manuel Carvalho
Editorial

Página 23



A24

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 4,46 x 8,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88417217 05-09-2020

Mendes Godinho e 
Marta Temido vão 
ser ouvidas na AR 
A ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança 
Social, Ana Mendes 
Godinho, e a ministra da 
Saúde, Marta Temido, vão 
ser ouvidas no Parlamento 
sobre os surtos de covid-19 
registados nos lares. A 
audição das governantes e 
da diretora-geral da Saúde, 
Graça Freitas, foi solicita-
da pelo PSD, CDS e PAN na 
sequência do caso do lar 
de Reguengos de 
Monsaraz. A ida dos res-
ponsáveis à Assembleia da 
República foi aprovada por 
unanimidade. 
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Valores foram alterados pela situação pandémica 

O 1 e II 

Segurança 
Social com 
excedente 
Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@solpt 

Segurança Social teve excedente de 352 milhões 
de euros. Já o excedente da Caixa Geral de Apo-
sentações atingiu os 190 milhões de euros. 

r() 
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A Segurança Social registou um 
excedente de 352 milhões em con-
tabilidade pública nos primeiros 
seis meses deste ano. Os dados são 
Conselho de Finanças Públicas 
(CFP) que explica que «expur-
gando o impacto do Fundo So-
cial Europeu (FSE) e do Fundo 
Europeu de Auxílio às Pessoas 
Mais Carenciadas (FEAC), o ex-
cedente foi de 269 milhões de 
euros». Excluindo ainda o impac-
to da despesa excecional e tempo-
rária provocada pela situação 
pandémica o excedente seria de 
1145 milhões de euros. 

Segundo a entidade liderada 
por Nazaré Costa Cabral, a recei-
ta efetiva da Segurança Social;  ex-
cluindo transferências do FSE e  

do FEAC, registou um decrésci-
mo de 2,6%, o que contrasta com 
a previsão de 4,8% no Orçamento 
da Segurança Social para este 
ano. Já a despesa cresceu 12,6% 
para os 1457 milhões. «As medi-
das excecionais e temporárias 
de resposta à covid-19 foram 
responsáveis por 60% do au-
mento da despesa efetiva». 
Também a Caixa Geral de Apo-
sentações (CGA) atingiu um exce-
dente orçamental de 190 milhões 
de euros, mais 17 milhões do que 
no mesmo período do ano ante-
rior, «beneficiando de uma al-
teração contabilística ocorrida 
em 2019 no âmbito das reten-
ções na fonte efetuadas nas 
pensões pagas pela CGA». 
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HÁ CRISE, MAS 
NÃO É POLÍTICA 
Luís Claro 
luis.claro@sol.pt 

o 
o 
g-

 

PS não quer urna crise política antes das elei-
ções autárquicas. Socialistas pressionam es-
querda e rejeitam propostas 'irrealistas', mas 
sem hostilizar os antigos parceiros. 

A ameaça de uma crise política 
não passou disso mesmo. António 
Costa não quer eleições antes das 
autárquicas, mas os socialistas 
não vão perder nenhuma oportu-
nidade para pressionar os parti-
dos à sua esquerda. 

As razões dadas pelos socialis-
tas ouvidos pelo SOL para que 
seja impensável provocar uma 
crise política são várias: a impos-
sibilidade de o Presidente da Re-
pública dissolver a Assembleia 
da República, a presidência por-
tuguesa da União Europeia no 
primeiro semestre de 2021 ou a 
crise económica provocada pela 
pandemia. 

«O PS não quer nenhuma cri-
se política», diz ao SOL um diri-
gente socialista. O aviso deixado 
por António Costa, que numa en-
trevista ao Expresso disse que «se 
não houver acordo (...) não há 
Orçamento e há uma crise po-
lítica», é explicado com a neces-
sidade de pressionar a esquerda 
numa altura em que não é possí-
vel ceder a muitas das reivindica-
ções devido à crise económica 
provocada pela pandemia. 

«Há uma indefinição do BE e 
do PCP. Não podem estar siste-
maticamente a apresentar pro-
postas irrealistas», desabafa um 
deputado socialista. 

As negociações já arrancaram 
com António Costa a definir as re-
gras do jogo. O primeiro-ministro 
deixou claro que só está disponí-
vel para negociar com os partidos 
de esquerda. A ideia é não deixar 
ninguém de fora. 

A possibilidade de fazer um 
acordo só com o BE não é bem vis-
ta pelos socialistas. 

Depois de acenar com o risco de 
uma crise política, António Cos-
ta garantiu que existem «exce-
lentes condições» para chegar a 
um acordo. O Governo já reuniu 
com o BE e o PAN. A reunião com  

oPCP ficou adiada e deverá acon-
tecer nas próximas semanas. 

Convenção socialista apela 
ao entendimento 
A Conferencia Nacional do PS, em 
Coimbra, no início desta semana, 
ficou marcada pelos muitos apelos 
aos partidos de esquerda para que 
contribuam para uma solução es-
tável numa altura em que o país 
atravessa uma situação delicada. 

«Os portugueses e as portu-
guesas terão certamente razões 
para julgar com severidade os 
que virarem as costas ao futu-
ro», alertou o presidente do par-
tido, Carlos César. 

Foi evidente a preocupação dos 
socialistas em não hostilizar o 
Bloco e o PCP numa altura em 
que os antigos parceiros são es-
senciais para viabilizar o orça-
mento do Estado para 2021. 

Apesar disso, Carlos César aler-
tou que «o Governo, neste tem-
po decisivo, não pode depender 
de humores acidentais►►. 

No discurso de encerramento da 
convenção social ista, César lamen-
tou que quase todos sejam críticos 
quando surgem dificuldades e ape-
lou a que exista vontade política 
para promover compromissos. 

PS avisa que o tempo não 
está para agendas irrealistas 
Ana Catarina Mendes já tinha 
definido que o Governo quer 

Socialistas deixam 
avisos aos antigos 
parceiros da 'gerin-
gonça'. 'O Governo 
não pode depender 
de humores aciden-
tais', disse César 

acordos com os partidos de es-
querda, mas alertou que «o tem-
po não está para agendas ir-
realistas feitas de pressões, 
chantagens ou olhares para o 
umbigo». Ou seja, os bloquistas 
e o PCP têm moderar as reivin-
dicações, porque «é fundamen-
tal garantir, neste tempo de 
dificuldades, a estabilidade 
política necessária para dar 
resposta aos problemas que 
teremos de enfrentar». 

Para a líder parlamentar do 
PS, os acordos devem ser feitos 
à esquerda. «Para isso, conta-
mos, naturalmente, com o 
sentido de responsabilidade 
dos demais partidos que con-
nosco fazem a maioria de es-
querda de que o parlamento 
hoje dispõe, respeitando sem-
pre as diferenças de cada um, 
mas pondo sempre o interes-
se de Portugal acima de qual-
quer agenda ou taticismo 
partidário». 

Depois de o primeiro-ministro 
ter rejeitado qualquer acordo 
com o PSD para viabilizar o Or-
çamento do Estado para 2021, 
Ana Catarina Mendes lembrou 
que, em 2015, os socialistas rejei-
taram o Bloco Central porque «a 
receita que a direita tem para 
oferecer é exclusivamente fei-
ta de cortes e de austeridade». 
E acrescentou: «em 2020 conti-
nuamos a confiar que o país 
precisa de uma agenda de pro-
gressista. É, sobretudo, em 
tempos de dificuldades que a 
esquerda tem que dizer pre-
sente. Toda a Esquerda». 

A esquerda não gostou de ou-
vir o primeiro-ministro ameaçar 
com uma crise política numa al-
tura em que estão a começar as 
negociações do Orçamento do Es-
tado para o próximo ano. 

Bloco e PCP condenam 
ameaça de Costa 
Catarina Martins defendeu que 
«não resolve nada e não mobili-
za ninguém». 

Nas redes sociais, os bloquistas 
acusaram António Costa de estar  

a fazer «chantagem» para limi-
tar as negociações. 

O PCP, em comunicado, defen-
deu que «os problemas não se re-
solvem ameaçando com crises». 

Os comunistas esclareceram 
que o Orçamento do Estado para 
2021 «tem sobretudo de abrir 
caminho a uma política que res-
ponda plenamente aos proble-
mas nacionais, só possível com 
a rutura com opções de subor-
dinação aos interesses do gran-
de capital e de submissão às im-
posições da União Europeia». 

Jerónimo de Sousa deverá abor-
dar as negociações com o PS no 
discurso que fará amanhã, no co-
mício de encerramento da Festa 
do Avante!. 

As negociações não serão fáceis 
numa altura em que a margem 
não é muita para ceder às reivin-

  

dicações dos antigos parceiros da 
`geringonça', mas a pressão para 
que o orçamento seja viabilizado 
também é muita. 

Marcelo Rebelo de Sousa já 
alertou várias vezes que «em 
cima da crise da saúde e da cri-
se económica, unia crise poli-
tica seria uma aventura total►. 

O Presidente só pode dissolver 
a Assembleia da República até ao 
dia 8 de setembro. A Constituição 
da República define que o Parla-
mento não pode ser dissolvido 
«nos seis meses posteriores à 
sua eleição, no último semes-
tre do mandato do Presidente 
da República ou durante a vi-
gência do estado de sítio ou do 
estado de emergência». Ou seja, 
a conjuntura coloca pressão sobre 
todos os partidos para que exista 
abertura para negociar e chegar 
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António Costa pressiona partidos de esquerda 

4. 

FRASES 

António Costa 
Primeiro-ministro 
Estamos perante uma batalha 
de fundo, de longo prazo, cuja 
resposta exige um amplo con-
senso. O país não tem pela 
frente uma corrida de cem me-
tros. Esta é uma maratona do 
ponto de vista sanitário. 
Mas é também uma maratona 
dos pontos de vista 
económico e social 

Carlos César 
Presidente do PS 
O Governo, neste tempo decisi-
vo, não pode depender de hu-
mores acidentais. Os portugue-
ses e as portuguesas terão cer-
tamente razões para julgar 
com severidade os que virarem 
as costas ao futuro 

Sisa Vieira 
Ministro de Estado e da Economia 
É indispensável que o Governo 
seja um farol de estabilidade 

Ana Catarina Mendes 
Líder parlamentar do PS 
É à esquerda que queremos 
continuar a liderar a solução 
política de que Portugal preci-
sa. Para isso, contamos, natu-
ralmente, com o sentido de res-
ponsabilidade dos demais par-
tidos que connosco fazem a 
maioria de esquerda 

a um acordo para aprovar o orça-
mento do Estado. 

Em busca de uma nova 
'geringonça' 
Mais difícil é conseguir um enten-
dimento duradouro como preten-
de António Costa. «É quase impos-
sível renovar os acordos escri-
tos», admite ao SOL um socialista. 

Na conferência nacional do PS, 
Costa defendeu que Portugal pre-
cisa de «um consenso» político e 
social, porque «o país não tem 
pela frente uma corrida de cem 
metros. Esta é uma maratona 
do ponto de vista sanitário. 
Mas é também uma maratona 
dos pontos de vista económico 
e social». 

O primeiro-ministro já tinha 
desafiado, no debate sobre o es-
tado da Nação, um «entendi-

  

mento sólido e duradouro», 
ou seja, a renovação da 'gerin-
gonça'. «Se foi possível antes, 
certamente será possível ago-
ra», avançou, nessa altura, o 
primeiro-ministro. 

Ao contrário do que aconteceu 
em 2015, os partidos de esquerda 
não conseguiram entender-se, no 
início desta legislatura, para fa-
zer escritos. Até havia disponibi-
lidade de António Costa para vol-
tar a sentar-se à mesa com os blo-
quistas e comunistas, mas 
Jerónimo de Sousa avisou cedo 
que não estaria disponível para 
uma nova 'geringonça'. 

Socialistas e bloquistas ainda 
tentaram negociar, mas não che-
garam a acordo. O PS não quis 
fazer um acordo com o partido 
de Catarina Martins e deixar o 
PCP de fora. 

Catarina Martins 
Coordenadora do BE 
Não é o primeiro ultimato so-
bre crise política. Não resolve 
nada e não mobiliza ninguém. 
Precisamos, isso sim, de res-
postas fortes à crise sanitária, 
social e económica 

José Manuel Pureza 
Deputado do BE 
Entre dramatizações vazias de 
proposta concreta e o trabalho 
em propostas concretas para 
responder às necessidades das 
pessoas, a responsabilidade 
manda que estejamos com este 
e não com aquelas. Assim faz o 
Bloco de Esquerda 

José Gusmão 
Eurodeputado do BE 
Na realidade, António Costa 
está a anunciar que não quer 
negociar. A chantagem é o lema 
do Governo para o pós-gerin-
gonça. Foi, aliás, por isso 
que acabaram com ela 
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SALÃRIO MÍNIMO EUROPEU 
UGT ESCREVE A COSTA 
O secretário-geral da UGT, Car-
los Silva, escreveu ao primeiro-
-ministro, António Costa, a de-
fender a criação de urna diretiva 
que assegure a contratação cole-
tiva e o salário mínimo europeu. 
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MEDIDA  O 6200 desempregados, trabalhadores em layoff ou a tempo parcial e estudantes foram 
contratados para mil instituições BOLSA ORemuneração-base varia entre 438,81 e 658,22 euros 
SALOMÉ PINTO 

O
Estado já gastou sete mi-
lhões de euros com a con-
tratação a termo de 6200 

trabalhadores em mil instituições 
do setor social, nomeadamente 
lares de idosos, centros de dia, 
creches e equipamentos de apoio 
à deficiência, desde 1 de abril, 
quando este apoio foi criado, até 
final de julho, revelou ao CM fon-

 

te oficial do 
PRÉMIO PARA Ministério do 

Trabalho. A CONTRATA 
Esta medida, ASCENDE ATE excecional e 

temporária de resposta à Covid - 
-19, visa não só colmatara falta 
de pessoal nas instituições como 
também absorver parte do de-
semprego provocado pela pan-
demia. Trata-se de um apóio às 
instituições sociais para contra-

 

tar desempregados, inscritos ou 
não no Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), 
trabalhadores em layoff ou com 
contrato a tempo parcial e ainda 
estudantes com mais de 18 anos. 

A remuneração mensal destes 
profissionais é assegurada por 
uma bolsa, comparticipada em 
90% pelo IEFP, de 438,81 euros 
no caso de desempregados sub-

 

INCENTIVAR acumula com 
sidiados (que 

ÃO A TERMO a prestação 
social) ou de 2194 EUROS 
658,22 euros 

para os restantes trabalhadores. 
Os contratos têm a duração de 
um mês, sendo prorrogáveis 
mensalmente até ao final do 
ano. E está previsto "um pré-
mio-emprego para as entidades 
que procedam à contratação 

PORMENORES 

Majoração do apoio 
O Governo tenciona alargar esta 
medida a outros destinatários e 
prevê uma majoração das bol-
sas no caso de atividades mais 
qualificadas, de acordo com o 
ministério. 

Alimentação e transporte 
Além da bolsa, os trabalhadores 
contratados ao abrigo desta 
medida têm direito a subsídio de 
refeição e transporte. 

15 mil contratações 
A ministra do Trabalho, Ana 
Mendes Godinho, anunciou a 19 
de agosto que quer "colocar até 
ao final do ano 15 mil pessoas 
em instituições do setor social". 

sem termo, no valor equivalen-
te a duas vezes a retribuição-
-base do trabalhador até 2194 
euros (5 IAS)", explica ainda o 
Ministério do Trabalho 

Grande parte das contratações 
(2214) foram realizadas no Nor-
te, Centro (1762) e na zona de 
Lisboa e Vale do Tejo (1215). O 
Alentejo absorveu 620 trabalha-
dores e o Algarve 375, de acordo 
com o ministério. A maioria dos 
projetos aprovados (65%) en-
quadra-se no âmbito do apoio a 
idosos e 18% destinam-se a 
apoio social e comunitário, se-
gundo a tutela. Menor expressão 
tiveram as candidaturas nas 
áreas médica (6%) e de apoio à 
deficiência e outros grupos vul-
neráveis i4%I. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

CORREIO 

RESPOSTA À COVID-19 

Apoio a instituições de solidariedade social implica a contratação de desempregados, estejam ou não inscritos no Institutdde Emprego e Formação Profissional 

Emprego social 
custa sete. milhões 

"Trabalho 
com empenho 
para ficar efetivo" 
G Tiago Martins, de 29 anos, 
perdeu o emprego quando foi 
decretado o estado de emer-
gência. Mas a vida voltou-lhe 
a sorrir quando a Santa Casa 
da Misericórdia de Espinho o 
contratou ao abrigo da medi-
da de reforço do pessoal nas 
instituições sociais. "Estava 
num call center e fiquei de-
sempregado até que a 7 de ju-
nho tive esta proposta para ir 
trabalhar na área da manu-
tenção", conta ao CM. "Estou 
a receber 702 € /mês e traba-
lho com empenho para ficar 
efetivo" , afirma Tiago.. 

Tiago Martins tem 29 anos 

"Era difícil encontrar 
emprego e agora 
estou muito feliz" 
13 "Com a pandemia era difícil 
encontrar emprego e agora 
estou muito feliz", conta ao 
CM Mariline Soares, de 18 
anos, que também foi contra-
tada pela Santa Casa de Espi-
nho. "Inicialmente estava nas 
limpezas do lar de idosos e 
agora passei para a clinica, a 
experiência está a ser muito 
positiva", afirma Mariline que 
está a receber uma bolsa de 
700 € /mês. O contrato de três 
meses já foi prorrogado.. 

Mariline Soares tem 18 anos 

Página 29



A30

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 12,58 x 3,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88427230 06-09-2020

O SOBE 
PEDRO 
GASPAR 
INSPETOR-GERAL DA ASAE 

A Autoridade de 
Segurança Ali-
mentar e Econó-
mica apreendeu 
quatro toneladas 
de alimentos, em 
Ovar, por não 
cumprir regras. 

O DESCE 
RUI 
CLERO 
CMDT -GERAL DA GNR 

Associação sindi-
cal lançou ontem 
críticas por haver 
mais promoções 
de oficiais do 
que nas catego-
rias de sargentos 
e guardas. 
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REGRESSO 
ÀS 

AULAS 
•o, 

ATUAL 

•-•?..;•;. 

PAIS FECHO SÓ POR RISCO ELEVADO 

presidente da Confederação Nacional 0  
das Associações de Pais (Confap), Jor-

ge Ascenção, vê com "bons olhos" o encerra-
mento de escolas apenas em casos excedo-
nais no contexto de pandemia. Considerando 
que o ensino presencial é "fundamental" para 
os alunos em termos de saúde. 

DISTANCIAMENTO DISTANCIAMENTO EM CAUSA 

Alunos ficam 
sentados 
lado a lado 
AULAS  ,t,  Dimensão média das salas impede o cumprimento da orientação 
de um metro de distância RISCO Professores com doenças associadas 
ficam mais expostos a potencial contágio perante uma maior proximidade 

JOÃO SARAMAGO 

N
o regresso às aulas a es-
magadora maioria dos 
alunos irão ficar sentados 

lado a lado porque a maioria das 
escolas públicas e privadas não 
possuem condições para colo-
carem cada aluno sentado apelo 
menos um metro dos restantes 
colegas. Esta é a distância míni-
ma recomendada pela Direção-
-Geral da Saúde (DGS), para 
evitar um potencial contágio por 
Covid-19. 

Salas de aulas 
com alunos e 
professores a 
não cumpri-
rem o distanciamento social é • 
uma realidade confirmada ao 
CMpelos dirigentes das duas as-
sociações de diretoreS de escolas 
e também pelas principais es-
truturas sindicais. 

"Para ser cumprida a orienta-
ção da DGS e perante a dimen-
são média das salas de aulas no 
nosso país não teríamos mais de 
12 a 13 alunos por sala", explicou 
opresidente da Associação Na-
cional de Dirigentes Escolares, 
Manuel Pereira. Uma posição 
partilhada por Filinto Lima, 
presidente da Associação Na-
cional de Diretores de Escolas 
Públicas. "As escolas não come-
tem qualquer ilegalidade por-
que o Ministério da Educação 
indicou que o distanciamento é 
oque for possível", diz. As sa-

  

las de aulas cheias aumentam 
os riscos de contágio para os 
professores que pertencem a 
grupos de risco. Filinto Lima 
critica o facto de não poderem 
dar aulas em regime de teletra-
balho. O dirigente dos diretores 
de escolas admite até que "po-
dem faltar professores", num 
cenário em que todos os que te-
nham doenças fiquem de baixa. 
Também o secretário-geral da 

Federação Nacional da Educa-
ção, João Dias 
da SilVa, reco-
nhece existir 
um problema 
de falta de es-

paço. Já o secretário-geral da 
Fenprof, Mário Nogueira, avan-
ça que "as salas estão a abarro-
tar", em declarações à revista 
Domingo, que integra esta edi-
ção do CM, e desenvolve um 

•trabalho alargado sobre o re-
gresso às aulas. • 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇAO EM PAPEL 

12 MIL PROFESSORES 
COM DOENÇAS DE RISCO 
El Segundo a Fenprof, são 
cerca de 12 mil os professo-
res que têm doenças que são 
consideradas de risco e que 
poderão ter de ser afastados 
no novo ano letivo por causa 
do novo coronavirus. •  

PORMENORES 

"Não há risco zero" 
Nas escolas "não há risco zero. 
Cada um deve agir como um 
agente de segurança", diz o pre-
sidente da Confederação Inde-
pendente de Pais e Encarrega-
dos de Educação, Rui Martins. 

     
   

     
  

fr 

     
   

   

Separar 
alunos 
não é viável 
na maior 
parte das 
escolas 

 
   

Manual da DGS 
'Referencial Escolas - Controlo 
da Transmissão de Covid-19' é 
um manual da Direção-Geral da 
Saúde com medidas para o fun-
cionamento das escolas. 

   
 

   

     
   

 

Início do ano letivo 
Entre 14 e 17, voltam às escolas 
1,3 milhões de alunos do Básico 
e Secundário e cerca de 300 mil 
professores e funcionários. 

     
   

         
   

• 

 

Medição 
da temperatura 
não é obrigatória 
13 "A medição de temperatura 
não é obrigatória nem é uma 
medida recomendada", di-
vulga a Direção-Geral da Saú-
de. No caso da Covid -19, as 
pessoas desenvolvem um 
quadro respiratório agudo 
com tosse ou febre (tempera-
tura superiora 38 graus). • 

TiO 

- 9 

.y 

 

Medição da temperatura não é recomendada, diz a DGS 

 

BAIXA POR DO 
PODE LEVAR A 
PROFESSORE 

ENÇA 
QUE FALTEM 

connpo 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ! TRÊS METROS 
A  s aulas práticas de Educação Física serão 

presenciais, mas há a necessidade de 
cumprir um distanciamento de pelo menos de 
três metros entre os alunos. Segundo as nor-
mas da Direção-Geral da Saúde, os professo-
res vão ter de programar a disciplina com mais 
desportos individuais. 

KITS 1 SETE MILHÕES 
O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
GASTOU SETE MILHÕES DE 
EUROS EM KITS QUE INCLUEM 
TRÊS MÁSCARAS 
REUTILIZÁVEIS E GEL 
DESINFETANTE. 

FENPROF DGS ACUSADA DE INCOERÊNCIA 

0 secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, 
considera que não estão asseguradas as con-

dições que minimizem o risco de contágio por Co-
vid-19, acusando a DOS de incoerência. "Continua-
mos a recomendar o distanciamento de metro e 
meio a dois metros, mas o Ministério da Educação 
diz que o distanciamento é o que for possível." 

          

          

 

DISCURSO DIRETO 

 

 

Jorge Ascenção 
Pres. Confap indica 
preocupações dos pais 

 

João Dias da Silva 
Sec. -Geral FNE explica 
desafio para docentes 

  

          

   

C. 

      

          

          

          

          

 

"CRIANÇAS 
PRECISAM 
DE CONVÍVIO" 

  

"EVITAR 
TROCA DE 
MATERIAL" 

  

     

     

     

     

 

G  CM - Qual a maior preo-
cupação dos pais com o re-
gresso às aulas? 
Jorge Ascenção - Há uma 
preocupação com todos os 
cuidados que terão de ser 
adotados nas escolas. E que 
estão a ser adotados. Temos a 
noção que este ano não é o 
ideal perante os desafios co-
locados pela pandemia mas 
as crianças, no processo de 
aprendizagem, precisam de 
conviver. 
- Acaba por ser um desafio? 
- É necessária a proximida-
de com as outras crianças e 
também com os adultos. É 
preferível falarem presen-
cialmente, embora mante-
nham a distância, a terem 
de permanecer confinadas a 
um quarto com videoconfe 
rência. 
-Há um cuidado redobrado? 
- E uma grande expectativa 
para tudo correr bem. 

  

CM - A maior parte das 
escolas vai conseguir manter 
o distanciamento nas salas 
de aulas? 
João Dias da Silva - Um nú-
mero muito elevado de esco. 
las não o vai conseguir, devi-
do à dimensão habitual das 
salas. Será então necessário o 
arejamento das salas, a lim-
peza dos equipamentos, o 
uso de máscara e a lavagem 
das mãos. 
- Deve haver trabalhos de 
casa em papel para os pro-
fessores depois corrigirem? 

Entendemos que não, pois 
deve ser evitada ao máximo 
a troca de material. 
- Há possibilidade de meno-
res de 12 anos terem aulas só 
de manhã ou à tarde? 

E impossível perante os 
pais terem de trabalhar ao 
longo do dia. Só com nova 
paragem cia economia, que 
teria um custo tremendo. 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

;4• 

Instituições cumpriam isolamento 

Resíduos em dois 
sacos de plástico 

Num caso suspeito, os 
resíduos produzidos de-
vem ser colocados em dois 
sacos de plástico, com dois 
nós apertados, preferen-
cialmente com um adesivo 
ou atilho e colocados em 
contentores de resíduos 
coletivos após 24 horas da 
sua produção. e, 

USO DE MÁSCARA É 
OBRIGATÓRIO? 
É obrigatório por parte de 
professores, funcionários e 
assistentes operacionais e pe-
los alunos a partir do 2.0  Ciclo 
do Ensino Básico. Também 
para os encarregados de edu-
cação e elementos externos, 
como fornecedores, quando 
se desloquem à escola. Reti-
rada da máscara é possível 
nas refeições, nas aulas de 
Educação Física ou mediante 
declaração médica que ateste 
condição clínica incapacitan-
te para a usar. 

QUAL A DISTÂNCIA FÍSICA 
A RESPEITAR? 
Sempre que possível, deve 
ser garantido um distancia-
mento físico entre os alunos e 
entre os alunos e docentes 
de, pelo menos, um metro. 
Para manter a distância, as es-
colas sinalizam os trajetos de 
circulação e os pontos de es-
pera em filas. São sinalizados 
os lugares a ocupar nas me-
sas dos refeitórios. 

AS ESCOLAS VÃO 
ALTERAR OS HORÁRIOS? 
As escolas têm autonomia 
para fazer uma gestão dos ho-
rários das aulas, bem corno 
dos intervalos. Os intervalos 
devem ser curtos e no senti-
do de serem evitadas acumu-
lações de pessoas nos corre-
dores ou pátios. 

CADA ALUNO TERÁ 
A SUA CADEIRA? 
Sempre que possível a turma 
irá permanecer na mesma 
sala de aula e serão os profes-
sores das diferentes discipli-
nas a mudar de sala. Cada alu-
no terá a sua cadeira, que po-
derá ser numerada ou identi-
ficada. 

QUAIS AS CONDIÇÕES DE 
HIGIENE EXIGIDAS? 
As escolas têm de possuir la-
vatórios para lavar as mãos 
com água e sabãO e secar com 
papel. São necessários tam-
bém, nas instalações, dispen-
sadores de gel. 

O QUE FAZER QUANDO UM 
ALUNO TEM FEBRE? 
Ao identificar-se um aluno 
com temperatural corporal 
de 38°C devem seguir-se os 
proCedimentos descritos por 
manual da DGS. É estabeleci-
do o contacto com o encarre-
gado de educação e a Linha 
SNS 24 (808 24 24 24). 

QUAL O LOCAL DA ESCOLA 
ONDE DEVE FICAR? 
Quando se trate de um me-
nor, é acompanhado por um 
adulto para a área de isola-
mento, através de circuitos 
próprios, definidos previa-
mente no Plano de Contin-
gência da escola. 

CONFIRMADA A DOENÇA, 
O QUE SE DEVE FAZER. 
Um aluno, professor ou fun-
cionário com teste laborato-
rial positivo deve permane-
cer em isolamento, seguindo 
as indicações da Autoridade 
de Saúde, até ficar curado. 

SERÃO CONTACTADAS AS 
PESSOAS PRÓXIMAS? 
O rastreio de contactos 
deve ser iniciado pronta-
mente após a confirmação 
de um caso de Covid-19, 
preferencialmente nas 12 
horas seguintes à identifica-
ção do caso, incluindo os 
contactos na escola (alunos, 
pessoal docente, pessoal 
não docente). 

UM SURTO REPRESENTA 
QUANTOS CASOS? 
É considerado um surto em 
contexto escolar qualquer 
agregado de dois ou mais ca-
sos com infeção ativa e com li-
gação epiderniológica. Em dois 
ou mais casos com origens di-
ferentes, a atuação é análoga. 

A ESCOLA PODE FECHAR 
POR COVID-19? 
O referencial aponta vários 
estágios para a gravidade do 
surto: encerramento de uma 
ou mais turmas; fecho de 
uma ou mais zonas do esta-
belecimento de educação; ou 
toda a escola é encerrada. 

Quarentena deixa 
de ser obrigatória 
O A quarentena deixa de ser 
obrigatória para crianças 
institucionalizadas com o 
regresso às aulas. A norma 
hoje em vigor determina que 
as crianças que sejam retira-
das às famílias tenham de 
cumprir 14 dias de isola-
mento quando chegam aos 
centro de acolhimento. 
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Novo apoio 
não abrange 
nem 30% dos 
trabalhadores 
em lay-off 

Houve 25 mil pedidos 
de empresas para ajuda 

EMPREGO  Um mês depois de 
lançadas as novas medidas 
para segurar os postos de tra-
balho de empresas afetadas 
pela pandemia de covid-19, 
o sucessor do lay-off simpli-
ficado parece não convencer 
as empresas. 

De acordo com a informa-
ção ontem divulgada pelo 
Ministério do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social 
(MTSSS), só perto de 22% 
das empresas que estiveram 
em lay-off simplificado re-
correram aos novos apoios 
para manutenção de postos 
de trabalho. Os pedidos 
abrangem quase 257 mil em-
pregos. 

Dos pedidos, só 27% foram 
para o apoio extraordinário à 
retoma progressiva da ativi-
dade, enquanto quase três 
quartos (73%) do total das 
candidaturas entregues 
(18,3 mil) concentra-se no 
apoio extraordinário à nor-
malização da atividade em-
presarial. 

QUE TIPO DE APOIOS? 

"As medidas de apoio à ma-
nutenção do emprego cria-
das pelo Governo no âmbito 
do programa de estabilização 
económica e social (PEES) 
receberam mais de 25 mil 
candidaturas até esta sexta-
-feira", refere em nota o ga-
binete de Ana Mendes Godi-
nho. "O incentivo extraordi-
nário à normalização da ati-
vidade empresarial regista 
18,3 mil candidaturas e o 
apoio extraordinário à reto-
ma progressiva de atividade 
conta com 6,9 mil candida-
turas". 

Em causa estão dois instru-
mentos de apoio à manuten-
ção dos postos de trabalho: o 
apoio que substitui o lay-off 
simplificado e o incentivo fi-
nanceiro extraordinário à 
normalização da atividade 
empresarial. Durante o pe-
ríodo de vigência do lay-off 
simplificado para todas as 
empresas afetadas, mais de 
115 mil empresas aderiram 
ao apoio, abrangendo cerca 
de 890 mil trabalhadores. e Página 34
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Programa de 700 mil euros vai 
apoiar carenciados em Paredes 

MEDIDAS  Já arrancou o "Paredes Integra". Trata-se da 
4.a geração do contrato local de desenvolvimento so-
cial (CLAS) no concelho. Estará no terreno 36 meses e 
contará com 10 ações e inúmeras atividades em torno 
de dois eixos: emprego, formação e qualificação e inter-
venção familiar e parental, preventiva da pobreza in-
fantil. A dotação financeira é de 700 mil euros, sendo 
um programa cofinanciado. O objetivo é apoiar a popu-
lação "com maiores fragilidades sociais", sobretudo 
numa altura em que a pandemia trouxe "mais desem-
prego e exclusão". 
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Ministros visitaram uma escola a pouco mais de uma semana do regresso às aulas 

Professores críticos, 
diretores elogiam 
Fenprof ataca DGS por não impor a redução das turmas 
e o distanciamento. Pais preferem aulas presenciais 

Hermana Cruz 
hermana.cruz@jn.pt 

REGRESSO ÀS AULAS  A pou-
co mais de uma semana do 
regresso às aulas, os sindica-
tos de professores conti-
nuam críticos, consideran-
do que não estão reunidas as 
condições para que se mini-
mizem os riscos de contá-
gio. E atacam a Direção-Ge-
ral de Saúde (DGS) por ter 
validado as recomendações 
do Governo. Já os diretores 
elogiam o manual da DGS e 
os pais dizem preferir aulas 
em regime presencial. 

"Em relação ao documen-
to [referencial para as esco-
las] não há muito a dizer. 
Não vem dar resposta ao 
problema a montante. Con-
tinuamos sem ter assegura-
das as condições que mini-
mizem as possibilidades de 
covid-19 na sala de aula", 
acusa o secretário-geral da 
Federação Nacional dos Pro-
fessores (Fenprof), Mário 
Nogueira, citado pela Lusa. 

Para a Fenprof, o referen-
cial da DGS para as escolas 
não permite minimizar a 
possibilidade de "aparecer 
um caso de covid" nos esta-
belecimentos de ensino. 
Mais: Mário Nogueira acu-
sa a DGS de "incoerência" 
por validar normas do Go-

  

verno que contrariam as 
suas diretrizes. 

DISTÂNCIA E TURMAS 
"Continuamos a recomen-
dar o distanciamento de 
metro e meio a dois metros, 
mas o Ministério da Educa-
ção diz que o distanciamen-
to é o que for possível", 
exemplificou o secretário-
-geral da Fenprof, apontan-
do ainda a questão da di-
mensão das turmas, que a 
DGS defende que sejam re-
duzidas "mas continua a va-
lidar a orientação do Minis-
tério com dimensões nor-
mais de 28 a 30 alunos". 

PORMENORES 

Início do ano letivo 
As aulas começam entre 
os próximos dias 14 e 17 e 
voltam a ser presenciais. 
Para tal, as escolas elabo-
raram planos de contin-
gência. 

Área de isolamento 
Entre as medidas elabo-
radas pelas escolas, está a 
criação de uma área de 
isolamento. Mas a DGS 
considera que apenas 
pode ser usada por uma 
pessoa. 

Os diretores não concor-
dam. Para o presidente da 
Associação Nacional de Di-
retores de Agrupamentos e 
Escolas Públicas (ANDAEP), 
Filinto Lima, as normas da 
DGS para o regresso às aulas 
são "claras". 

Filinto Lima afirma que o 
"Referencial Escolas - Con-
trolo da transmissão de co-
vid-19 em contexto esco-
lar", divulgado anteontem, 
é "um manual que clarifica 
algumas situações e concei-
tos", sendo "muito útil para 
as escolas" e estando "aces-
sível a toda a comunidade", 
permitindo que todos sai-
bam atuar. 

PELA SAÚDE DOS ALUNOS 
Já o presidente da Confede-
ração Nacional das Associa-
ções de Pais (Confap) defen-
de o ensino presencial, con-
siderando "fundamental" 
para a saúde física e psicoló-
gica dos alunos. Por isso, Jor-
ge Ascenção concorda que 
as escolas apenas encerrem 
em casos excecionais. 

Nesse aspeto, professores 
e pais estão em sintonia. 
Para Mário Nogueira, o re-
gresso às aulas presenciais 
"é fundamental", conside-
rando que o recurso, de 
novo, ao ensino à distância 
"pode ser catastrófico". • Página 36
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Vasco Vilaça 
Atleta 

Apenas dois curtos segun-
dos separaram o atleta do 
ouro, o que em nada reti-
ra brilho ao facto de se sa-
grar vice-campeão do 
Mundo de triatlo aos 20 
anos, na segunda partici-
pação nas World Series. 

Mário Nogueira 
Secretário-geral da Fenprof 

Tem sido insistente nos 
alertas sobre falta de segu-
rança nas escolas e acusa a 
DGS de validar turmas 
sem redução e sem distan-
ciamento. Em dissonân-
cia, os diretores conside-
ram as regras "claras". 

1 1 i 

1 

Donald Trump 
Presidente EUA e candidato 

A habitual verborreia po-
derá sair-lhe cara. Arrisca-
-se a perder uma boa base 
do eleitorado, por afirmar 
que os militares que mor-
rem ou regressam feridos 
são "perdedores" e "otá-
rios". As declarações são 
de 2018, mas entraram 
em força na campanha. Página 37
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Novo ano lectivo
Sofia Correia Batista

Sindicatos criticam ou 
desvalorizam, pais 
satisfeitos com a ideia de as 
escolas encerrarem apenas 
em casos excepcionais

sofia.correia.batista@publico.pt

O documento da Direcção-Geral da 

Saúde (DGS) sobre a forma como as 

escolas devem actuar perante casos 

suspeitos ou con rmados de covid-19 

saiu na sexta-feira, e, desde então, 

várias associações já se manifestaram 

sobre as regras para o regresso às 

aulas. As opiniões não são unânimes. 

A Fenprof acusa a DGS de “incoerên-

cia” por validar normas do executivo 

que vão contra as suas próprias direc-

trizes. Para a FNE, o referencial da 

DGS para as escolas “não traz nada de 

inovador”. Filinto Lima, presidente 

da Associação de Directores de Esco-

las Públicas, considera que as indica-

ções da DGS clari cam algumas situa-

ções. Já as confederações de pais 

destacam como positivo o encerra-

mento de escolas apenas em casos 

excepcionais. 

O secretário-geral da Fenprof, 

Mário Nogueira, considera que não 

estão asseguradas as condições que 

minimizem o risco de contágio por 

covid-19 nas escolas. O documento 

“não vem dar resposta ao problema 

a montante” e não permite minimi-

zar a possibilidade de “aparecer um 

caso” de infecção, apontou, em 

declarações à Lusa. 

Mário Nogueira acusa a DGS de 

“Incoerente” ou 
“útil”: regras da DGS 
dividem opiniões

“incoerência” dando dois exemplos. 

“Continuamos a recomendar o dis-

tanciamento de metro e meio a dois 

metros, mas o Ministério da Educa-

ção diz que o distanciamento é o que 

for possível.” A DGS recomenda tur-

mas com uma dimensão reduzida, 

“mas continua a validar a orientação 

do ministério com dimensões nor-

mais de 28 a 30 alunos”. 

Para João Dias da Silva, secretário-

geral da FNE, o documento “não traz 

nada de inovador”. “É uma clari ca-

ção, mais directa e precisa, dos pro-

cedimentos e dos uxos de actuação, 

contando ainda com a resposta a um 

conjunto de perguntas frequentes”, 

considerou. “Ninguém acredite que 

o que estiver estabelecido para o dia 

14 de Setembro se vai manter da mes-

ma forma até dia 14 de Outubro”, 

alertou Dias da Silva, lembrando que 

“ninguém pode car descansado” 

quanto à total segurança face ao ris-

co de contágio. 

O presidente da Associação Nacio-

nal de Directores de Agrupamentos e 

Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto 

Lima, considera que o manual “clari-

ca algumas situações” e é “muito útil 

para as escolas”. O responsável des-

taca que “a autoridade de saúde local 

vai ganhar um protagonismo grande” 

e que “a sua interacção com as esco-

las será decisiva para a gestão da pan-

demia em meio escolar”. No entanto, 

lamenta que não esteja previsto que 

os professores que pertencem a gru-

pos de risco possam dar aulas em 

regime de teletrabalho, o que implica 

que tenham de optar por atestado. 

“Estando num momento excepcional 

e temporário, também devíamos ter 

uma regra excepcional e temporária 

para que esses professores assegurem 

as aulas em teletrabalho”, disse à Lusa 

o presidente da ANDAEP. 

As confederações de pais vêem 

com “bons olhos” o encerramento 

de escolas apenas em casos excep-

cionais. “Pararmos não vai ser solu-

ção e vai trazer consequências gra-

víssimas para toda a gente, sobretu-

do ao nível da saúde”, defende o 

presidente da Confederação Nacio-

nal das Associações de Pais. No mes-

mo sentido, o presidente da Confe-

deração Independente de Pais e 

Encarregados de Educação, Rui Mar-

tins, frisa que o ensino presencial é 

“indispensável”, sobretudo para 

assegurar a igualdade. Com Lusa
A DGS definiu as regras para 
lidar com a covid-19 nas escolas Página 38
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O Cadáveres das vitimas mortais foram transportados em ambulâncias dos bom-
beiros  O  Filipe Martins tinha 38  anos® Jamal Uddin, de 39, morreu soterrado 

Colegas morrem 
debaixo de areia 
ACIDENTE Molde de hélice de oito toneladas partiu e atingiu operários 

AURELIANA GOMES 

F ilipe Martins, de 38 anos, 
e Jamal Uddin, de 39 e 
imigrante do Bangladesh, 

morreram soterrados em areia, 
após o molde de uma hélice ter 
partido, ontem de madrugada, 
na empresa Fundilusa, na zona 
industrial de Campos, em Vila 
Nova de Cerveira. Outro operá-
rio ficou ferido e teve de ser 
hospitalizado. 

O acidente de trabalho acon-
teceu às 05h40, quando o mol-
de - que pesa cerca de oito to-
neladas - cedeu e atingiu os tra-
balhadores. No socorro estive-
ram os Bombeiros de Vila Nova 
de Cerveira que, quando chega-

  

ram ao local, já pouco ou nada 
puderam fazer. "Um dos traba-
lhadores estava já afastado da 
areia, com alguns ferimentos, 
mas sabíamos que havia dois 
soterrados. Tentámos tirá-los, 
mas não conseguimos", disse o 
adjunto de 
comando da 
corporação, 
Jaime Santos, 
a cl ant ando 
que foi 'necessário recorrer a 
gruas para chegar aos corpos. 
"Tivemos de aguardar pela 
chegada do delegado de saúde 
para declarar os óbitos e, de-
pois, recorremos às gruas da 
empresa para retirar os tabulei-

  

ros e resgatar Os corpos ma 
nualmente", explicou. 

As causas do acidente estão 
ainda por apurar. No local, além 

• do Núcleo de Investigação Cri-
minal da GNR, estiveram ele-
mentos da Autoridade para as 

Condições do 
Trabalho, que 
investigam o 
caso. O CM 
contactou a 

empresa de fundição de metais 
de hélices para navios de gran-
des dimensões, que recusou 
prestar declarações. Os funcio-
nários que presenciaram o aci-
dente receberam apoio psicoló-
gico de uma equipa do INEM. • 

CASO INVESTIGADO PELA 
AUTORIDADE PARA AS 
CONDIÇÕES DO TRABALHO 
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MAIS&MENOS 

PORTWAY 

RESCISÕES 
O Sindicato Nacional 

mo dos Trabalhadores da 
Aviação Civil (Sintac) re-
ceia o despedimento de 
cerca de 300 trabalhado-
res da empresa de 
'handling' Portway depois 
de terminado o programa 
de rescisões amigáveis 
no passado dia 31de 
agosto, divulgou ontem a 
fonte sindical. Para a Sin-
tac, o programa "de ami-
gável tem muito pouco". 

MOTA-ENG1L 

OBRA DO METRO 
.LA segunda empreitada 

do plano de expansão 
da rede, para o prolonga-
mento das linhas Amarela 
e Verde do Metropolitano 
de Lisboa, corresponden-
te a um investimento de 
73,5 milhões de euros que 
aguarda visto do Tribunal 
de Contas, foi adjudicada 
à Mota-Engil, foi ontem 
anunciado. 

Página 40
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O PORQUÊ DA FESTA DO AVANTE 

Multidão virtual não paga cerveja 
pandemia trouxe as multi-

 

dões para a ribalta: primeiro, 
pelo seu desaparecimento, 
voluntário ou forçado pelos 

governos; depois, quando a necessidade 
da gente em misturar-se em grupos 
grandes levou à realização de multidões 

>1/4
fortuitas e clandestinas; finalmente, 
quando o poder político se meteu a deci - 
dir sobre multidões concretas. Foi 
quando a porca torceu o rabo: começa-
ram as manifes contra o confinamento 
em vários países; por cá, o governo do 
PS (com a DG de Saúde às suas ordens) 
tornou decisões políticas mascarando-
- as de "decisões técnicas" . Proibiu gru-
pos em missas, casamentos e funerais; 
fechou os estádios ao povo; forçou a 
Igreja a cancelar Fátima. Mas promoveu 
espectáculos de Bruno Nogueira, um 
querido da 'esquerda', no Campo Pe-
queno, a que assistiram governantes e o 
chefe de Estado; e acalentou, por razões 
políticas, a festa multitudinária do PCP 
no Seixal, permitindo 16 563 pessoas em 
simultâneo. 

Certo, o PCP é bom a controlar as suas 
multidões — está- lhe no sangue. Lenin, o 
pai da primeira pátria do PCP, desprezava 
as multidões que "o Partido" russo não 
controlasse. Depois, só foi preciso criar 
métodos de organizar multidões certi-
nhas, como aquela da CGTP no Rossio. 
As cadeirinhas alinhadas na Festa do 
Avante mostram esse gosto em controlar 
as suas massas. Não chega, porém, para 
anular o sentimento de "dois pesos e duas 
medidas" que gente do Seixal também 
exprimiu — lá está — nas ruas. À conta 
de ser garganeiro, querendo ganhar re-
ceitas com entradas e cervejas, o PCP 
perdeu o povo. Veio com a conversa de 
as críticas populares à Festa do Avante! 
serem anticomunistas quando foram, 

afinal, anticapitalistas. E contra as deci-

 

sões injustas do governo e dele mesmo. 
O PCP precisa da sua Festa também pela 

mesma razão de ser de todas as outras 
multidões: aqueles momentos em con-
junto renovam energias nos indivíduos, 
dão força interior às suas convicções, e, 
assim, reforçam os grupos. É o mesmo 
nos partidos, religiões e desportos. A im-
portância da efervescência da multidão é 
tão grande que nos estádios de futebol e 
cortes de ténis desertos os organizadores 

põem agora altifalantes a transmitir o 
som de festejos de multidões passadas —
de multidões que já foram, fingidas, para 
animar jogadores ali e espectadores em 
casa. Estas multidões falsas, ̀ fake 
crowds' que a ninguém ofendem, são a 
prova da força social e psíquica das multi-
dões — basta o seu som gravado para fun-
cionarem. Se pagassem bilhete e bebes-
sem cerveja, talvez o PCP fizesse uma 
Festa do Avante! virtual. 
TEXTOS ESCRITOS COMA ANTIGA GRAFIA 

AS CADEIRINHAS 
ALINHADAS NA  FESTA 
DO AVANTE  MOSTRAM 

O GOSTO DO PCP 
EM CONTROLAR 
AS SUAS MASSAS 
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C Iara de Sousa virou-se para o ecrã gi-
gante, apontou para a notícia na pri-

meira página do 'New York Times' sobre a 
Festa do Avante e disse: "esta"! Era aquela 
a notícia! Tratava-se, afinal, duma falsifi-
cação, que o Polígrafo, que trabalha para 
a SIC, já tinha denunciado. Passados 16 mi-
nutos, Clara de Sousa pedia desculpa pela 
aldrabice aos espectadores, ao PCP e à 
organização da Festa do Avante. Estranha-

 

4kmente, não pediu desculpa ao 'New York 
Times', que foi, depois da verdade, a pri-

 

meira vítima do caso. 
Entretanto, a pequena reportagem da SIC 
sobre o assunto estava correcta. Citava a 
notícia — essa verdadeira — do 'Times' so-
bre a Festa do PCP. O erro fatal esteve na 
escolha da falsificação grosseira, que qual-
quer jornalista atento teria posto de lado, 
só para encher o ecrã gigante enquanto a 
qpresentadora lia a abertura da peça. 
E cada vez mais gritante a falta nas TVs 
de edição, de cultura geral e de jornalistas 
experientes e competentes. 0 Clara de Sousa e a capa falsa do 'New York Times' 

A VER VAMOS 

PARA ENCHER ECRÃ GIGANTE 

SIC DÁ LIÇÃO PRÁTICA SOBRE FAKE NEWS 

pANóprico 

  

 

EDUARDO CINTRA TORRES ectorres(a,cmlornal.pt 

  

JÁ AGORA 

QUANDO A OPOSIÇÃO 
ACEITA SER SILENCIADA 

13  O governo decidiu abrir aos 
jornalistas a primeira parte das 
reuniões COVIOescas no Infar-
med. Mas não a segunda, em 
que políticos colocam pergun-
tas aos especialistas na epide-
mia. Não foi por estupidez, mas 
para não dar notoriedade me-
diática aos políticos da oposi-
ção. Estes não se queixaram. 
Também se vão habituando ao 
'fascismo sanitário'.. 
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Hotéis registaram quebras acentuadas dos turistas estrangeiros. Apenas os portugueses aumentaram durante o verão 

"Plano para recuperar 
turismo está na gaveta" 
QUEBRAS O  Unidades hoteleiras registaram fortes quebras em julho (-60,2%) e em agosto (-35%) 
DESEMPREGO O  Empresários alertam que sem apoios vai haver extinção de postos de trabalho 

RUI PANDO GOMES 

O
s empresários hoteleiros 
do Algarve consideram 
que as quebras acentua-

das registadas na ocupação tu-
rística, nos meses de verão, de-
vido ao impacto da pandemia 
de Covid-19, vão levar à extin-
ção de postos de trabalho caso 
não sejam tomadas medidas 
concretas de apoio ao setor. Em 
julho, foi registada uma quebra 
de 60,2% e em agosto de 35%, o 
que deverá agravar os prejuízos 
desde o início do ano. 

HOTELEIROS CONSIDERAM 
QUE AS MEDIDAS TOMADAS 
FORAM DESAJUSTADAS 

Segundo o CM apurou, 20% 
das unidades hoteleiras do Al-
garve estão encerradas e algu-
mas das que abriram as portas 
estão a ponderar encerrar até 
que o setor volte a equilibrar. "A 
ocupação no mês de agosto é a 
mais baixa desde que há me-
mória. As receitas não são sufi-
cientes para esbater os prejuízos 
acumulados", assumiu ao CM 
Elidérico Viegas, presidente da 
Associação de Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do  

Algarve, antevendo "um cres-
cimento exponencial do de-
semprego" no setor da hotela-
ria, a parti• de outubro. 

"O plano para recuperar o tu-
rismo anunciado pelo ministro 
da Economia está na gaveta. 
Nada avançou", lamenta o re-
presentante dos empresários  

algarvios, que considera que "as 
medidas aprovadas para a reto-
ma progressiva foram feitãs 
para todos os setores e estão 
desajustadas da realidade vivi-
da no Algarve ". E alerta que "se 
não houver apoios credíveis 
para o setor vai haver extinção 
de postos de trabalho". 

Em agosto, os hotéis regista-
ram urna quebrados turistas ir-
landeses de 92,4%, seguida dos 
britânicos (-78,5%), alemães 
(-56,9%), holandeses (-54,6) e 
franceses (-51,1%). Os portu-
gueses foram os únicos a subir, 
tendo representado 67,7%. do 
total das dormidas nos hotéis. 
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ALGAR 

Trabalhadores 
fazem greve 

Os trabalhadores da empresa 
Algar - Valorização e Trata-
mento de Resíduos, vão estar 
em greve na segunda e terça-
-feira. Os funcionários exigem 
o aumento de salários, subsídio 
de refeição, subsídio de risco e 
aumento nos valores de traba-
lho suplementar. .R.D. 
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Plataforma reúne 
emprego em startup 
A Startup Jobs é a plataforma que 
reúne os empregos disponíveis no 
ecossistema empreendedor portu-
guês. Criada por Malik Piara e Ber-
nardo Neuville, esta ferramenta 
disponibiliza vagas em áreas como 
o design, o marketing, o desenvol-
vimento de negócio e a programa-
ção, de norte a sul do país. 

Página 44



A45

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 44,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 88417152 05-09-2020

SOCIEDADE PANDEMIA 

Flávio Alves, 63 anos, 
oftalmologista no Hospital 

de São João, Porto, foi 
infetado. E passou o vírus 

a duas pessoas 

• '5'::•C% 

••. 

411111%1113SoNir. 
- 

<4. 

Há menos me 
portugueses a morrer. 

Porquê? .N 
• 

O combate começou cedo. No Porto, no Hospital de São João, criaram-se novas zonas de refeição. Em 
Coimbra, os médicos procuraram fatos de pintor em lojas de bricolage. São vários os exemplos de adaptação 

Textos DINA MARGATO 
Foto RUI DUARTE SILVA 

A
lguma coisa correu 
bem em Portugal na 
proteção dos profis-
sionais da Saúde. A 
nível mundial, se-
gundo a OMS, cor-
respondem a, pelo 
menos, 10% dos in-
fetados pelo SARS-

-CoV-2, mas por cá não passaram de 
7,5% de positivos. Até esta semana, o 
novo coronavírus contaminou 4452 
destes trabalhadores, revela o Ministé-
rio da Saúde:12,8% são médicos, 29,8% 
enfermeiros, 28,6% assistentes opera-
cionais e 28,7% técnicos e outros. Por 
comparação, em Itália, a 2 de julho, as 
infeções iam além de 12% do total. 

Mas Portugal destoa sobretudo pela 
positiva no número de mortos entre os 
trabalhadores da Saúde. A Amnistia 
Internacional conta mais de sete mil 
em todo o mundo, 1320 no México, 
1077 nos EUA, 649 no Reino Unido. 
No Brasil são já 634 e na Rússia 631, 
segundo o relatório da organização, 
que não tem dados sobre Portugal. O 
Ministério da Saúde continua a regis-
tar apenas a morte de um médico, de 
68 anos, que colaborava com o Hospi-
tal Curry Cabral, em Lisboa. 

O impacto do SARS-CoV-2 foi mais 
ténue em Portugal porque os primeiros 
infetados chegaram ao hospital mais 
tarde do que em Itália e Espanha e hou-
ve tempo para preparar estruturas e 
profissionais, dizem os responsáveis 
pela gestão da crise. Onze dias separam 
os primeiros casos entre italianos e por-
tugueseS (20 de fevereiro — 2 de março). 

"Tivemos a sorte de assistir a outras 
experiências", diz Nuno Deveza, di-
retor clínico do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC), 
que pertenceu ao gabinete de crise. Os 
vídeos protagonizados por médicos ita-
lianos anunciavam o caos nos serviços. 
"Em Espanha, 30% dos internados iam 
parar aos cuidados intensivos e havia 
escassez de recursos para os tratar", 
lembra. "Preparámo-nos para o pior." 

Carlos Alves, coordenador da Unida-
de de Prevenção e Controlo de Infeção 
e Resistências aos Antimicrobianos, 
do Centro Hospitalar Universitário de  

São João (CHUSJ), no Porto, lembra 
que "houve um tempo de espera até ao 
primeiro caso (2 de março), recorda-
-se? E fomo-nos preparando". 

Mas a fase inicial da pandemia foi 
árdua. A iminência da falta de másca-
ras criou um sentimento de ansieda-
de generalizado. Miguel Guimarães, 
bastonário da Ordem dos Médicos, 
advertiu que não se podia seguir o mau 
exemplo de Itália. Ana Cavaco, bas-
tonária da Ordem dos Enfermeiros, 
apontou as falhas do racionamento 
das máscaras. Em maio, a indústria 
nacional estava a produzi-las. 

Fatos do ébola e do Leroy Merlin 

O material de reserva de fatos guarda-
dos desde o ébola (2014) era pouco: 10, 
15 peças, lembra Nuno Deveza, e um 
grupo de intensivistas foi procurar alter-
nativas. Encontraram no Leroy Merlin 
fatos de pintor que tapavam o pescoço 
e o queixo e que ofereceriam cobertura 
para procedimentos geradores de go-
tículas e aerossóis e esgotaram o stock 
existente, 2500 peças. Compraram ain-
da outros 500 num armazém agrícola. 

Essa foi também a fase das cogulas 
(toucas longas). Em Coimbra, inves-
tigaram-se materiais apropriados e 
utilizou-se tecido que revestia instru-
mentos cirúrgicos na sua confeção. 
No Hospital de São João massificou-
-se o uso, e "hoje sabemos que não é 
necessário esse extremo em todos os 
serviços", diz Carlos Alves. 

A criação de circuitos de entrada e 
saída de doentes e profissionais, adota-
dos desde cedo pelos hospitais reserva-
dos à covid-19, e sobretudo os cuidados 
extremos como de saída, nomeada-
mente a parte de despir equipamento, 
foi crucial para evitar contaminações. 

Celínea Antunes, enfermeira gesto-
ra do grupo de coordenação local do 
Programa de Prevenção e Controlo de 
Infeção e Resistência aos Microbianos, 
no CHUC, conta que a dada altura se 
arranjou um supervisor para apoiar a 
retirada dos fatos, para que nenhum 
passo fosse descurado, e um outro 
para vigiar a desinfeção dos espaços, 
para que nenhum reservatório de vírus 
ficasse para trás. Paula Coutinho, mé-
dica de medicina intensiva no CHUC, 
diz que foi eficaz contar com apoio 
para tirar a indumentária. 

No decorrer da pandemia, a regra de 
ouro foi a reação rápida. No Hospital 
de São João, quando se detetaram ca-
sos associados aos encontros durante 
as refeições, espalharam-se copas pelo 
salão polivalente e biblioteca. 

Enquanto no CHUC, levantada a sus-
peita de alguns casos entre profissio-
nais importados via unidade privada, 
se suspendeu a acumulação de traba-
lho em vários locais. Foi uma decisão 
precoce (15 de março) e discutível na 
altura. "Os mais prejudicados foram 
os enfermeiros, que ganham mal para 
aquilo que fazem e a maior• parte re-
corre a outros trabalhos para compor 
o salário", lembra Nuno Deveza. Mas 
ninguém se queixou. 

Houve outro momento crítico, quan-
do se diagnosticaram casos entre os 
doentes internados em áreas inespe-

 

Flávio Alves, 63 anos, • 
oftalmologista no Hospital de São 
João, Porto, desconfiou que 
pudesse estar infetado pelo vírus 
sem reunir os indicadores. "Nem 
era um cansaço por aí além; senti o 
corpo mais fraco", lembra. Não 
tinha estado no estrangeiro, não 
tinha febre. Esteve em Felgueiras, 
onde tem consultório, e as notícias 
anunciavam infetados na zona é 
ficou atento. Insistiu para fazer o 
teste. Lembra-se bem da data: 
quarta-feira, 11 de março. No dia 
seguinte, sabia o resultado e 
começava a odisseia. 
Os sintomas foram surgindo ao 
longo do tempo. Primeiro: dor de 
garganta, nariz entupido; ao oitavo 
dia, tosse. Falta de ar, o principal 
receio, nunca teve. Chegou a fazer 
um trajeto inclinado para se 
autoavaliar e ficou tranquilo. A 
dada altura perdeu o olfato. Não 
sabe como contraiu a infeção mas 
recaiu sobre ele a suspeita de ter 
contaminado colegas. Poucos, 
porém, graças à deteção precoce, 
diz. Um colega com quem esteve à 
conversa cinco minutos ficou 

radas, que não tinham entrado pela 
urgência, conta a enfermeira Celínea 
Antunes. Sobre essas enfermarias fez-
-se um cordão sanitário. E essas e as 
enfermarias tampão, onde se isolaram 
os doentes até obterem resultados ne-
gativos, foram determinantes para 
travar surtos dentro do hospital. 

Os hospitais confinaram-se, recusan-
do qualquer visita, e concentraram-se 
na pandemia. "Os médicos deixaram 
de ter especialidades e criou-se uma 
pool para cuidados intensivos e outra 
para tudo o resto", diz Nuno Deveza. 

Coimbra gozou da vantagem de ter. 
o Hospital dos Covões para a covid-19, 
o que libertou o hospital central para 
outros doentes. Para travar a qualquer 
custo a propagação do vírus contratou-
-se uma ambulância para transportar 
doentes infetados para os Covões. 

doente e uma outra pessoa que 
transportou no automóvel, no 
início de março (sem máscara), ao 
seu lado, também. Quem foi atrás 
deu negativo. A família escapou 
ilesa apesar da partilha de uma 
refeição dias antes. Flávio Alves 
resguardou-se então no quarto. Os 
dias eram animados com a 
enxurrada de telefonemas. 
"Estavam todos mais preocupados 
do que eu, que mantinha sintomas 
ligeiros." 
A vantagem dos médicos nacionais 
em relação aos estrangeiros foi 
terem tido contacto com a doença 
mais tarde, reforçado a prevenção, 
e conseguido travar o contágio 
pelo confinamento, defende. O 
segundo teste que realizou, a 27 de 
março, deu positivo. Só a 10 de abril 
se livrou da doença mas não do 
estigma. "Quando fazia 
caminhadas pela aldeia, onde 
tenho casa, afastavam-se. Diziam-
me: 'O doutor já vai caminhar?' A 
minha história tem um final feliz", 
afirma. "Se não tivesse feito logo o 
teste, podia ter continuado a 
contaminar." 

Para Paulo Oliveira, dirigente do 
Sindicato dos Trabalhadores em Fun-
ções Públicas e Sociais do Centro 
(Aveiro), o que funcionou bem na pro-
teção dos profissionais foi o recurso às 
"equipas espelho". "Trabalhava-se 12 
horas seguidas, era duro, mas reduzia 
as entradas e saídas e a possibilidade 
de contágio, embora com prejuízo 
para as famílias. Uma mãe não conse-
guia ver os filhos e vivia apenas numa 
divisão da caSa." 

A autoproteção e a testagem contri-
buíram também para o sucesso, diz. 
"O medo fez com que os profissionais 
estivessem em alerta constante e que 
ao mínimo sinal de surto fossem fazer 
exame para despiste." 

O início do campeonato 

Em Lisboa, entre os primeiros casos 
— médicos que passaram férias no es-
trangeiro — estavam farmacêuticos 
que trabalhavam na área aberta ao pú-
blico. Para travar o contágio fechou-se 
e desenvolveu-se um novo modelo na 
dispensa de ambulatório. Substituiu-
-se o atendimento nas seis farmácias 
do Centro Hospitalar Universitário de 
Lisboa Central (CHULC), que integra 
o Hospital Curry Cabral, reservado à 
covid-19, por um sistema de entrega nas 
farmácias comunitárias. 

Nos Hospitais de São João e de Coim-
bra, onde os picos de pandemia (em 
função do número de internados) acon-
teceram cedo-12 e 20 de abril —, eram 
muito raros os casos de infeção na últi-
ma semana. Em Coimbra, conta Paula 
Coutinho, não houve nenhum infetado 
entre os profissionais de saúde do servi-
ço de medicina intensiva. Em Lisboa, o 
pico aconteceu mais tarde, 21 de maio, 
e na semana passada contavam-se 34 
profissionais no CHULC positivos (fora 
prestadores de serviços). 

Maria João Manzano, diretora do 
serviço de medicina ocupacional, 
recebeu 120 chamadas'num só dia e 
conta que ainda recentemente dois 
enfermeiros ficaram infetados no de-
correr da transferência de um doente 
do bloco de cirurgia para os cuidados 
intensivos. "Tem havido muita forma-
ção, reuniões, mas ainda há falhas de 
atuação", comenta. "Ainda podemos 
estar no início do campeonato", diz. 

sociedade@expresso.impresa.pt 

Quem viajou no banco 
da frente ficou contaminado 
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Covid-19 
Porque os médicos 

portugueses 
morrem menos P18 

Página 46



A47

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 44,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 88417267 05-09-2020 | Economia

EMPREGO 

 

1 

 

  

7. 

 

4  4
kg
1t-4 

- -   

01  
Myj 

1 

• 
,•••••• 

• 
;34:, • • 

A concertação social voltou a reunir esta semana, depois da interrupção de verão. A partir de agora, as reuniões serão quinzenais FOTO RODRIGO ANTUNES/LUSA 

Receio da proibição de despedimentos está a afastar as empresas dos apoios que substituíram o lay-off, alertam os patrões 

Menos .de 20% das empresas em 
lay--offpediram os novos apoios 

SÓNIA M. LOURENÇO 

um número que repre-
senta menos de 20% 
das empresas que, 
desde o início da pan-
demia, aderiram ao lay-
-off simplificado para 
enfrentarem a crise. Os 
novos apoios que subs-
tituíram este regime 

— que chegou ao fim em julho para 
a generalidade das empresas — rece-
beram, até agora, 22,3 mil candidatu-
ras, revelou a ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho, na reunião da con-
certação social desta semana. Ou seja, 
19,4% das mais de 115 mil empresas já 
abrangidas pelo lay-off simplificado. 

Também em termos de trabalhado-
res, estas candidaturas ficam muito 
aquém do universo do lay-off simpli-
ficado, abrangendo 240 mil pessoas. 
Ou seja, 27% do total que já estiveram 
em lay-off. 

Em causa está o apoio à retoma pro-
gressiva das empresas, modulado ern 
função da quebra de faturação (pelo 
menos 40% de quebra), e o incentivo 
extraordinário à normalização da ativi-
dade, que prevê o pagamento de um ou 
dois salários mínimos por trabalhador 
que tenha estado em lay-off Instrumen-
tos que avançaram no início de agosto. 

Os patrões não têm dúvidas em apon-
tar a proibição de despedimentos que 
estes apoios implicam como um fator 
crítico que está a afastar as empresas. 
"Face a perspetivas de menor procura 
e menores receitas, as empresas não 
querem arriscar amarrar-se a com-
promissos que implicam não poderem 
ajustar os seus recursos humanos", 
destaca António Saraiva, presidente 
da CIP — Confederação Empresarial de 
Portugal. Apontando o clima de"gran-
de incerteza", reforça que "as empre-
sas não se querem amarrar a formas 
rígidaS de horários e à manutenção  

de postos de trabalho". Por isso, a CIP 
continua a defender a prolongação do 
regime de /ay-offsimplificado. 

João Vieira Lopes, presidente da 
Confederação do Comércio e Serviços 
de Portugal (CCP), aponta no mesmo 
sentido, referindo que a "burocracia" e 
os "receios de assumir compromissos 
em termos de manutenção do empre-
go" ajudam a explicar uma menor ade-
são das empresas. A retoma "está a ser 
lenta, há incerteza sobre uma segunda 
vaga de covid-19, bem como a possibili-
dade de novas restrições, na sequência 
da declaração do estado de contingên-
cia a partir de15 de setembro", elenca, 
revelando que na CCP "somos bom-
bardeados todos os dias com questões 
das empresas sobre o que .é que isso 
significa e se haverá novas restrições 
que irão afetar o negócio". 

Recorde-se que o apoio à retoma 
progressiva tem como contrapartida 
a proibição de despedimentos pelas 
empresas durante o período da sua 
atribuição e nos dois meses seguintes. 

COMO SE REPARTEM AS 
CANDIDATURAS AOS APOIOS 
QUE SUBSTITUÍRAM O LAY-OFF 
SIMPLIFICADO 

Normalização da Normalização da 
atividade — um atividade — dois 
salário mínimo salários mínimos 

17,5 55,6 

o 

Retoma 
progressiva 

26,9 

FONTE, MINISTÉRIO DO TRABALHO. SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL E CÁLCULOS EXPRESSO 

Também no incentivo à normalização 
da atividade, essa proibição aplica-se 
durante dois meses após o pagamento 
do apoio, que é feito de uma só vez no 
caso da modalidade de um salário mí-
nimo por trabalhador, e de forma fase-
ada ao longo de seis meses no caso da 
modalidade de dois salário mínimos. 
Ou seja, na prática, nesta última mo-
dalidade as empresas ficam proibidas 
de despedir durante oito meses. 

Ainda assim, o Governo vê sinais 
positivos nestas candidaturas. Ana 
Mendes Godinho destacou que "82% 
das empresas estão a optar por instru-
mentos que implicam a manutenção 
dos postos de trabalho durante mais 
tempo". Ou seja, o apoio à retoma 
progressiva (6 mil candidaturas, o que 
significa 26,9% do total) e o incenti-
vo à normalização da atividade na 
modalidade de dois salários mínimos 
(12,4 mil candidaturas, o que significa 
55,6% do total). 

O Expresso solicitou dados adicio-
nais ao Ministério do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social sobre 
como se repartem estas candidaturas 
em termos sectoriais e de dimensão 
das empresas, mas não recebeu res-
posta. 

Salário mínimo já divide 

Numa reunião com poucas novidades, 
que contou também com a presen-
ça do ministro da. Economia, Pedro 
Siza Vieira, além de vários secretários 
de Estado, o Governo confirmou o 
prolongamento das moratórias ban-
cárias até ao primeiro trimestre de 
2021. Quanto às moratórias fiscais, 
que terminam, em regra, este ano, 
a informação obtida pelo Expresso 
junto dos parceiros sociais foi de que 
houve pouca abertura para novidades 
neste domínio. Um tema que está a 
preocupar os patrões. 

Além disso, o Governo anunciou a 
criação de um grupo de trabalho sobre 
qualificações e formação profissional, 

NÚMEROS 

115 
mil empresas abrangidas pelo lay-off 
simplificado desde o início da 
pandemia. Este regime chegou ao 
fim para a generalidade das 
empresas em julho 

mil trabalhadores já estiveram em 
Iay-off simplificado 

22,3 
mil candidaturas de empresas, até 
agora, aos apoios que substituíram o 
lay-off simplificado 

240 
mil trabalhadores abrangidos pelas 
candidaturas aos apoios que 
substituíram o lay-off simplificado 

manifestando a intenção de alcançar 
até final de outubro um acordo na 
concertação sobre esta matéria. O 
grupo de trabalho sobre a concilia-
ção entre vida familiar e profissional 
também vai retomar a sua atividade e, 
em termos laborais, o Executivo quer 
centrar atenções no teletrabalho e no 
trabalho em plataformas. 

Quanto ao aumento do salário mí-
nimo para 2021, o Governo adiou a 
discussão mais para a frente. O que 
não impediu sindicatos e patrões de 
marcarem posição. Do lado sindical, 
Carlos Silva, secretário-geral da UGT, 
acusa os patrões de "não quererem 
ouvir falar em valorizar salários" e de-
fende como "fundamental" o aumento 
do salário mínimo, num montante 
pelo menos em linha com o que acon-
teceu este ano, ou seja, mais €35 men-
sais, para os €670. Já a CGTP quer um 
incremento mais robusto. A proposta 
é um aumento geral dos salários de 
€90 mensais e que o salário mínimo 
chegue aos €850 a curto prazo. "É 
fundamental urna valorização dos sa-
lários. Sem isso, não se combate esta 
crise e não há retoma", frisa Isabel 
Camarinha, secretária-geral da CGTP. 

Do lado dos patrões, António Sa-
raiva defende que "a hora é de salvar 
postos de trabalho", considerando que 
"exigir aumentos salariais, quando 
as empresas estão com significativas 
quebras de faturação e não sabemos 
se os trabalhadores terão de ir para o 
desemprego, não me parece o melhor 
caminho". 

Quanto a Eduardo Oliveira e Sousa, 
presidente da Confederação dos Agri-
cultores de Portugal, aponta que "a 
nossa preocupação é salvar empresas 
e emprego. Não é altura de falar de 
aumentos". Contudo, não rejeita uma 
negociação: "Quando se negoceia, 
negoceia, e pode sempre saltar um co-
elho da cartola." Já João Vieira Lopes, 
reserva a posição da CCP para "depois 
de analisar a evolução da economia". 

slourenco@expresso.impresa.pt 
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yron Haynes diz que a auditoria 
aos atos de gestão do BES/Novo 

Banco vai acabar com a polémica 
dos últimos meses. António 
rialho será reconduzido como 

presidente executivo E8 
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Portugal e Espanha querem 
desenvolver a fronteira 
mais pobre da Europa 

Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço beneficia 62% do território 
português < Investimentos serão revelados na cimeira luso-espanhola e incluem ferrovia, 
estradas ou 5G vr Vem aí o 112 transfronteiriço e a figura do trabalhador de fronteira E6 

Gigante 
sul-coreano 
do solar 
investe €1,4 
mil milhões 

A fabricante sul-coreana de 
painéis solares I-Ianwha Q Cells 
revela ao Expresso ter uma car-
teira de projetos fotovoltaicos 
para Portugal de 2 gigawatts, 
que a tornará um dos maiores 
operadores de energia solar no 
país. A empresa, que ganhou 
seis lotes no leilão solar de 
agosto, está a construir várias 
centrais no país, e uma delas 
fica pronta já este ano. EIS 

I
dt 

Kenneth Rogoff 
Professor em Harvard 

"DESTA VEZ 
NÃO É PRECISO 

PERDÃO 
DA DÍVIDA 

PORTUGUESA" 
E16 

Só 20% das 
empresas 
em lay-off 
pediram os 
novos apoios 

Receio da proibição de 
despedimentos está a 
afastar as empresas dos 
apoios que substituíram o 
lay-off, alertam patrões E24 

TAP entre 
reestrutu ração 
e im passe 
na gestão  E11 

ANGOLA Negócio do 
seguro petrolífero trama 
família de Agostinho Neto. 
Em causa estão operações 
num monopólio detido 
durante 15 anos E30 

Comboio entre 
Lisboa e Madrid 
sem data 'ara 
regressar  E3 

FRENTE RIBEIRINHA 
DE LISBOA Empresas 
municipais investiram 
€370 milhões em obras 
de reabilitação urbana 
na capital E18 

911111•110 

úF  

Semeamos o futuro 
da agricultura portuguesa. 
Juntos pela economia e pelos seus negócios. 

Informe-se em santander.pt 

Santander 
Empresas 

O que podemos Fazer pela sua empresa hoje? 
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Cristina 
Portugal 
Presidente 
da ERSE 

O regulador da energia acusou as 
empresas de gás engarrafado de te-. 
rem aumentado as margens de co-
mercialização no estado de emer-
gência, em contraciclo com os pre-
ços nos mercados internacionais. 
Uma decisão oportuna num mo-
mento de grande fragilidade econó-
mica para as famílias portuguesas. 

António 
Mota 
Presidente 
da Mota-Engil 

Num período conturbado da sua 
história, com alterações de fundo 
na estrutura acionista, e num con-
texto económico adverso, a Mota-
-Engil assinou um contrato em An-
gola no valor de €298 milhões. 

João 
Leão 
Ministro 
das Finanças 

Matou dois coelhos de uma cajada-
da só ao listar o impacto orçamen-
tal de dezenas de medidas toma-
das em anos anteriores que agra-
varão o défice de 2021 em €1956 
milhões. Ganha em transparência 
e condiciona as pretensões dos ou-
tros partidos no desenho do próxi-
mo Orçamento do Estado. 

E BAIXOS 

.1 Isabel 
Camarinha 
Secretária-geral 
da CGTP 

........, .,... ' 

Não deve haver ninguém que não 
seja favorável a aumento de orde-
nados, mas num contexto de crise 
económica profunda, com milha-
res de empresas a tentar sobrevi-
ver, é completamente desproposi-
tada a ação de luta proposta pela 
CGTP para 26 de setembro, com o 
lema "Aumentar salários! Desen-
volver o país". É preciso é salvar 
empresas, para que possa haver 
emprego e produtividade. Os salá-
rios vêm a seguir. 

Santuário 
de Fátima 

Que a crise toca a todos já se sa-
bia, o que não se sabia era que a 
lógica das contas falasse mais alto 
que a solidariedade. Não deixa de 
ser surpreendente que seja a Igre-
ja a dar o exemplo dos despedi-
mentos, com a dispensa de cerca 
de 50 trabalhadores no Santuário 
de Fátima, quando o que se espe-
rava era exatamente o contrário. 

VÍTOR ANDRADE 

vandrade@expresso.impresa.pt 
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FILEIRAS DO 
DESEMPREGO 
CONTINUAM A 
ENGROSSAR 

a 11 

00 

ayh 

Depois de meses sem lhar a quebra abrupta 
na economia provocada pela pandemia de covid-19, 
a taxa de desemprego medida pelo Instituto 
Nacional de Estatística subiu de forma marcada 
em junho e de novo em julho. Atingiu, assim, os 
8,1% (estimativa provisória), o valor mais alto desde 

agosto de 2018. O número de desempregados 
alcançou os 409,7 mil em julho, mais 39,4 mil do que 
em junho e mais 74 mil do que em julho de 2019. 
Destaque, negativo, para o desemprego jovem, que, 
apesar de descer face a junho, se situou nos 26,3% 
em julho. Um ano antes estava nos 19,6%. 
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Eddie Wilson, CEO da Ryanair, diz que é dos empregadores que mais 
pagam em Portugal FOTO FRAN( OIS LENOIR/REUTERS 

Ryanair luta contra a TAP 
e a SATA e vai encolher 
Auxílio à TAP é erro 
e um desperdício, defende 
presidente da low-cost. 
Companhia está a reajustar 
a operação em Portugal 

É o grande campo de batalha da Ryanair 
neste momento; travar os auxílios de 
Estado às companhias europeias. Já 
avançou com seis processos no Tribunal 
de Justiça da União Europeia — a TAP 
e o apoio de €1,2 mil milhões aprovado 
por Bruxelas foi um deles. Argumenta 
que a Comissão "aplicou erradamente" 
oTratado da União Europeia e está a ser 
discriminatória. Há outra companhia 
portuguesa na mira, a SATA, que já 
teve luz verde para um auxilio de €133 
milhões. Em entrevista telefónica ao 
Expresso, Eddie Wilson, o presidente 
executivo da companhia, não hesitou 
um segundo em confirmar que a açoria-
na SATA será alvo de um processo na 
justiça europeia. "Claro que vamos quei-
xar-nos. Isto é a Europa, não é a Coreia 
do Norte." E não fica por aqui: "A ajuda 
à SATA é risível. A Comissão autorizou 
um auxilio e depois percebeu que a com-
panhia já tinha tido antes apoios ilegais. 
E demasiado trágico para ser divertido", 
afirmou o gestor referindo-se aos au-
mentos de capital que a companhia fez 
depois de 2017. Desconhece-se para já 
o impacto que terão estas queixas, mas 
serão com certeza paus na engrenagem 
da TAP e da SATA. 

O apoio de €1,2 mil milhões à TAP 
é um "erro"", um "escândalo". E uma 
"vergonha" para a Comissão Euro-
peia, defende. "A capitalização da TAP 
vai ser o maior desperdício de dinhei-
ro de sempre em Portugal e não irá 
fazer nada para criar mais rotas ou 
conectividade para o país", vaticinou. 
"Imagine o que o sistema de saúde 
português faria com os €1,2 mil mi-
lhões ou os caminhos de ferro", atirou. 

Nenhuma companhia escapa imune 
ao impacto da covid-19, nem a poderosa 
e lucrativa Ryanair. Eddie Wilson avan-
çou que está em estudo descontinuar 
rotas em Portugal e reduzir postos de 
trabalho. Em que dimensão, não quis 
avançar. A Ryanair esteve a operar o 
equivalente a 60% da sua atividade 
normal em agosto, mas prevê baixar a 
fasquia 20% em setembro e outubro. O 
inverno vai ser duro. A fraca procura é 
uma das justificações para o ajustamen-
to, mas não é a única, Wilson aponta 
o dedo ao sindicato representante da 
tripulação de cabina (SNPVAC), com 
o qual está a negociar a revisão dos 
contratos e não está a conseguir um 
acordo. Só na Bélgica, diz, é que tam-
bém não há acordo. Nega que esteja a 
oferecer contratos abaixo do salário mí-
nimo nacional e afirma que o que está 
a propor é uma redução temporária 
da remuneração. "É a maior fake news 
de sempre. Os portugueses não têm 
calculadoras?", ironiza. E assegura que 
a Ryanair paga aos seus trabalhadores 
entre €18 mil e €40 mil, defendendo 
que é um dos melhores empregadores 
do país, onde tem 400 trabalhadores: 
"Pagamos mais aos tripulantes de ca-
bina do que se paga a professores e en-
fermeiros em Portugal." Eddie Wilson 
diz que 20% da tripulação da Ryanair 
são de nacionalidade portuguesa. "São 
trabalhadores fantásticos", assegura. 
A companhia também ainda não che-
gou a acordo com a concessionária de 
aeroportos, a ANA. O gestor não quis 
dizer quanto é que a companhia já re-
cebeu das autoridades portuguesas em 
subsídios e contratos de promoção, mas 
defende que a transportadora mudou 
o turismo em Portugal. "Antes da Rya-
nair, voar diretamente para o Porto 
ninguém o fazia", exemplificou. 

ANABELA CAMPOS 

acampos@expressoimpresa.pt 
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Miguel Frasquilho lidera o processo de reestruturação, apoiado pela Boston Consulting 

TAP entre a 
reestruturação 
e o impasse 
na gestão 

Dentro de dois meses haverá um 
plano para apresentar em Bruxelas 

Textos ANABELA CAMPOS 

É grande a azáfama e a pressão 
na TAP com a preparação do 
plano de reestruturação que a 
transportadora quer apresentar 
até ao final de outubro/princípio 
de novembro em Bruxelas. Esta 
semana, membros da adminis-
tração, da comissão executiva e 
da consultora Boston Consulting 
reuniram-se com os quadros de 
topo e os sindicatos da transpor-
tadora para os ouvir sobre o pla-
no que irá desenhar a nova TAP. 

Mas se o processo de reestru-
turação avança — embora se 
desconheçam ainda as linhas 
gerais que o irão orientar — o 
mesmo não se pode dizer em 
relação à liderança da comissão 
executiva. O impasse provocado 
pela demora na saída do acio-
nista privado norte-americano, 
David Neeleman, da TAP, e na  

nomeação de Ramiro Sequeira 
para presidente, em substitui-
ção de Antonoaldo Neves, está a 
deixar responsáveis e trabalha-
dores da transportadora descon-
fortáveis e preocupados com as 
limitações na ação que tal situ-
ação provoca. Limitações que, 
lamentam, não deviam existir 
numa altura em que os desafios 
da aviação e da TAP são os mais 
difíceis que a companhia alguma 
vez enfrentou. "Há um presiden-
te-fantasma na empresa que cria 
vazios de gestão", comenta um 
alto quadro da TAP, que pediu 
para não ser citado. 

Não a uma TAPzinha 

Embora Ramiro Sequeira par-
ticipe nas reuniões da comissão 
executiva e "esteja muito ativo" 
no processo de reestruturação, 
como sublinham fontes minis-
teriais, para todos os efeitos,  

inclusive formais, o presidente 
da TAP ainda é Antonoaldo. 
E este só deixará a liderança 
quando a saída de Neeleman 
(que vendeu os seus 22,5% 
ao Estado) estiver concluída. 

Foi um segundo trimestr e 
desastroso para a TAP, e os 
números sobre o seu 
posicionamento nos 
aeroportos portugueses 
revelam a sua perda de peso. 
A empresa está com uma 
liderança mais débil em 
Lisboa, passou de 29  para 89 
lugar no Porto, perdeu a 
liderança na Madeira, saiu do 
top 10 em Faro e em Ponta 
Delgada manteve o terceiro 
lugar. A TAP justifica-se com 
a pandemia. "A operação  

Quando é que isso irá acontecer 
nem a Parpública nem o Minis-
tério das Infraestruturas e das 
Finanças respondem. Sabe-se 
apenas que há ainda passos a 
dar, como a assembleia-geral 

ficou reduzida praticamente 
às ligações aos Açores e à 
Madeira e à realização de 
voos humanitários e de 
repatriamento", explica fonte 
oficial. A companhia está 
oinvencida de que irá 
recuperar o seu peso com a 
reposição em agosto e 
setembro. A forte limitação 
nos voos dos EUA, Brasil e 
África é penalizadora, e a 
companhia tem evitado 
levantar voo com aeronaves 
quase vazias. 

que aconteceu na quinta-fei-
ra, para o aumento de capital. 
Ninguém arrisca uma data. Há 
quem fale em duas a três sema-
nas, há quem aponte mais de 
um mês. Certo é que o manda-
to da atual gestão termina no 
final de dezembro. Antonoaldo 
bem avisou numa reunião com 
quadros na primeira semana 
de agosto que iriam tê-lo por 
cá ainda mais uns meses. Ao 
que foi possível apurar, nem as 
Finanças nem a Parpública es-
colheram ainda a empresa que 
irá recrutar no mercado inter-
nacional o futuro presidente 
da TAP. Faltam quatro meses 
para o fim do mandato. O pro-
cesso de escolha está em curso 
e deverá estar concluído dentro 
de duas a três semanas, admitiu 
fonte da administração. Por es-
colher está também o banco de 
investimento que irá assessorar 
a TAP na reestruturação. 

Foi notada a presença de 
Antonoaldo e de membros do 
conselho de administração da 
TAP ligados a Neeleman na 
reunião desta semana, onde a 
administração pediu aos cerca 
de duas centenas de quadros 
da empresa que se empenhem 
no processo de reestruturação 
e exponham a sua posição. Um 
dos administradores ligados a 
Neeleman que esteve presente 
foi Trey Urbahn. 

Mas o que realmente causou 
estranheza aos trabalhadores 
foi, disseram ao Expresso, o 
facto de a BCG — que já traba-
lha desde a privatização com 
a TAP e cuja escolha tem sido 
criticada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Aviação e 
Aeroportos (Sitava) — estar a 
ter um grande protagonismo 
no processo de reestrutura-
ção, e haver escassa presença 
dos quadros mais antigos da 
TAR. O Sitava tem sido mui-
to crítico sobre a liderança da 
companhia nos últimos meses. 
Acusou esta semana a gestão 
da TAP de estar a degradar a 
empresa, lamentou o baixo 
número de voos seis meses de-
pois do início da pandemia, e 
defendeu que está a abrir es-
paço para cria uma TAPzinha. 
"A TAP precisa urgentemente 
de uma gestão comprometida 
com o projeto de recuperação 
da companhia. Fala-se agora a 
propósito de tudo e de nada na 
tal reestruturação. Mas qual 
reestruturação? O que a TAP 
precisa é de recuperar do ma-
rasmo para onde esta gestão a 
está a atirar", alertou o sindica-
to. José de Sousa, membro do 
Sitava, disse ao Expresso que 
não compreendia a atual falta 
de ação do Governo. 

acampos@expressoimpresa.pt 

Perda de peso em Portugal 
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Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço beneficia 62% do território 
português < Investimentos serão revelados na cimeira luso-espanhola e incluem ferrovia, 
estradas ou 5G vr Vem aí o 112 transfronteiriço e a figura do trabalhador de fronteira E6 

Gigante 
sul-coreano 
do solar 
investe €1,4 
mil milhões 

A fabricante sul-coreana de 
painéis solares I-Ianwha Q Cells 
revela ao Expresso ter uma car-
teira de projetos fotovoltaicos 
para Portugal de 2 gigawatts, 
que a tornará um dos maiores 
operadores de energia solar no 
país. A empresa, que ganhou 
seis lotes no leilão solar de 
agosto, está a construir várias 
centrais no país, e uma delas 
fica pronta já este ano. EIS 

I
dt 

Kenneth Rogoff 
Professor em Harvard 

"DESTA VEZ 
NÃO É PRECISO 

PERDÃO 
DA DÍVIDA 

PORTUGUESA" 
E16 

Só 20% das 
empresas 
em lay-off 
pediram os 
novos apoios 

Receio da proibição de 
despedimentos está a 
afastar as empresas dos 
apoios que substituíram o 
lay-off, alertam patrões E24 

TAP entre 
reestrutu ração 
e im passe 
na gestão  E11 

ANGOLA Negócio do 
seguro petrolífero trama 
família de Agostinho Neto. 
Em causa estão operações 
num monopólio detido 
durante 15 anos E30 

Comboio entre 
Lisboa e Madrid 
sem data 'ara 
regressar  E3 

FRENTE RIBEIRINHA 
DE LISBOA Empresas 
municipais investiram 
€370 milhões em obras 
de reabilitação urbana 
na capital E18 

911111•110 

úF  

Semeamos o futuro 
da agricultura portuguesa. 
Juntos pela economia e pelos seus negócios. 

Informe-se em santander.pt 

Santander 
Empresas 

O que podemos Fazer pela sua empresa hoje? 
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INSTITUTO DO EMPREGO 
ÉFORMACÃJ2 PROFISSIONAL 

me.= glIMEN 
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Os valores divulgados 
recentemente sobre o 
desemprego são muito 
preocupantes e indiciam o 
realismo das piores previsões 

O
trabalho é uma activi-
dade ligada ao instinto 
de sobrevivência, indis-
cutivelmente necessário 

para o progresso da Humanida-
de, e, nessa medida, mantém-
-se quase imune à instrumen-
talização política, porque existe 
independentemente do modo de 
produção dominante. 

O mesmo não se pode dizer do 
"emprego". 

O emprego pressupõe uma 
ligação formal entre o trabalha-
dor e uma qualquer organiza-
ção produtiva e, por isso, olha-
do como uma consequência do 
capitalismo, com a politização 
ideológica que daí decorre. 

É esta diferença de conceitos 
que explica que o "desempre-
go" seja medido pelo número 
de pessoas que procuram em-
prego, e não pelo número dos 
que não têm trabalho, embora 
a tragédia social seja a mesma 
para os primeiros e para muitos 
dos segundos, entre os quais os 
que desistiram de o procurar. 

A grande ameaça que ac-
tualmente nos espreita é um 
elevado nível de desemprego, 
e é neste combate que os res-
ponsáveis políticos deveriam 
prioritariamente focar-se. 

Os valores divulgados recente-
mente são muito preocupantes 
e indiciam o realismo das piores 
previsões. 

No entanto, em relação ao mer-
cado de trabalho, o tema que está 
na ordem do dia é o da precarie-
dade no emprego, que em Portu-
gal é elevada, não só sob o ponto 
de vista do vínculo laborai, mas 
também do nível de salários. 

Mas o emprego implica uma 
relação entre duas partes, em 
que uma não vive sem a outra. 
As alterações não pbdem ser uni-
laterais. Têm de ser integradas. 

O que está de momento em 
perigo é a fonte da criação do 
emprego, isto é, a sobrevivência 
de empresas, a curto e a médio 
prazo. 

Para isso não bastam as medi-
das de emergência já tomadas, 
que para muitas só lhes prolon-
ga a agonia. 

O seu descalabro arrastará o 
agravamento da situação dos 
bancos, da Segurança Social 
e do défice público, num país 
com uma dívida pública muito 
elevada. 

Nesta perspectiva, custa 
a crer que a prioridade seja 
a de alterar a lei laborai, um 
dos mais importantes temas 
na agenda de negociações do 
Governo com os parceiros pri-
vilegiados para o próximo Or-
çamento do Estado. 

A lei em vigor é a mesma que 
permitiu uma significativa re-
dução da taxa de desemprego 
nos últimos anos, evolução essa 
utilizada como troféu de uma 
política apoiada pelas mesmas 
forças que agora a contestam. 

Sempre se disse que essa então 
proclamada criação do emprego 
era maioritariamente pouco qua-
lificada e com vínculo precário, 
visível no sector do turismo. 

Provavelmente são muitos 
desses que agora engrossam o 
desemprego e que aspiram a re-
tomar esse trabalho. 

Está-se perante a mesma rea-
lidade, que é boa ou má con-
soante os interesses pblíticos de 
momento. 

Numa época em que tudo é 
instável, frágil e inseguro e em 
que nenhuma "trajectória de 
vida será representada por uma 
recta", o discurso da segurança 
total é utópico e afugenta os que 
ainda podiam arriscar investir. 

Sem esse investimento é difícil 
melhorar a competitividade e 
criar emprego. 

Quando se vêem cartazes do 
parceiro do Governo clamando 
por "empresas com lucros não 
devem despedir", pressente-se 
que as alterações à lei labokal se-
rão no sentido de querer dificul-
tar ou mesmo proibir a autono-
mia das empresas nas políticas 
de gestão de pessoal, numa visão 
oportunista de curto prazo. 

Quando impera a imprevisibi-
lidade, estes sinais fazem temer 
o pior. 

A grande ameaça 
que actualmente 
nos espreita 
é um elevado nível 
de desemprego, 
e é neste combate 
que os responsáveis 
políticos deveriam 
prioritariamente 
Focar-se 

Sendo o desemprego o factor 
com maior impacto negativo na 
vida dos cidadãos, é aquele valor 
que nenhum político quer ver 
aumentar e é o primeiro indi-
cador da situação económica a 
ser citado sempre que se reduz. 

É que empresas sem lucro, se 
existirem, é por pouco tempo, 
e serão um contributo nega-
tivo para a Segurança Social, 
de que os trabalhadores tanto 
precisam. 

A precariedade no emprego é, 
sem dúvida, um factor de inse-
gurança indiscutível, mas ao ser 
utilizada como arma política, 
com pouca adesão à realidade, 
pode conduzir à tomada de de-
cisões cujas consequências têm 
mais hipóteses de agravar do 
que de resolver o problema. 

A perspectiva criada pelos 
anunciados fundos europeus e 
pela divulgação de um progra-
ma de desenvolvimento econó-
mico para revolucionar a situa-
ção do país foi efémera. 

Na verdade, as indicações 
que nos vão sendo dadas pelo 
rumo da actuação política são 
incompatíveis com uma visão 
de futuro. 

Esperemos que a milagrosa 
"bazuca" não se transforme, na 
prática, numa distribuição de re-
cursos para amenizar o presente. 

Economista 

Manuela Ferreira Leite 
escreve de acordo 
com a antiga ortografia 
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 madeu Santos está à espera que o telemóvel 
toque. Um conhecido da tia garantiu que 

e ligava a marcar um café, e uma proposta 
de trabalho caso a entrevista corresse bem. Há 
cinco meses que Amadeu não tem o luxo de ficar à 
espera: foi despedido em março da empresa onde 
trabalhava há quatro anos. Na altura tinha 22, a 
mesma altura em que conheceu a namorada: eram 
os dois guias turísticos, ganhavam por viagem, 
pouco e por baixo da mesa. A vida a dois foi 
construída em cima da instabilidade, entre o fim 
das licenciaturas e o início dos mestrados, os prazos 
para pagar as propinas, as casas apertadas e os 
planos sempre para depois de amanhã. 
"Não houve muita conversa. Chegou a covid e 
disseram que aquilo ia fechar. Fui vendo que os 
meus colegas com contrato iam a reuniões com 
os patrões." Ele, a namorada e outros colegas mais 
jovens não tiveram essa sorte. "Ficámos à nora. Tive 
de ir lá dizer para me pagarem o último mês em 
que trabalhei. Antes que se esquecessem." E sorri 
zangado, entre duas passas de um cigarro. 
Em Portugal, o desemprego jovem é uma ferida 
antiga e aberta, salgada na última crise e ainda por 
sarar quando a pandemia chegou. Paulo Marques, 
economista especialista em desemprego e mercado 
de trabalho, nota que "os primeiros sinais não são 
animadores." "A semelhança do que aconteceu na 
crise anterior, o desemprego jovem está a crescer 
mais rapidamente do que o desemprego total. 
Depois da crise financeira de 2008 foram tomadas 
algumas medidas contracíclicas que visaram conter 
os efeitos da crise. Nesse primeiro momento (2008 - 
2010), o desemprego jovem em Portugal aumentou 
de 17"/, para 23%. Quando a austeridade foi 
implementada em força, subiu para 43%", recorda 
ao Expresso o também professor no ISCTE. 
Há vários fatores que ajudam a explicar como o 
país e os seus jovens chegaram até aqui. O primeiro 
prende-se com as "relações contratuais atípicas" 
- a precariedade laborai - "que cresceu muito em 
Portugal nos últimos anos, de 16% em 2000 para 
43% em 2018, tendo os jovens sido muito afetados 
neste processo", diz Paulo Marques. Os sectores que 
relançaram a economia depois de 2015 (turismo, 
hotelaria, restauração) caracterizam-se por esses 
"níveis de rotação elevada", e isso ajuda a explicar 
a posição penosa de Portugal no contexto europeu 
atual. "Países onde estes sectores têm menos peso 
no emprego estão menos vulneráveis ao aumento 
do desemprego jovem", assegura Paulo Marques. 
Outras razões menos imediatas e que foram 
sendo ignoradas durante anos também ajudam a 
explicar os milhares de jovens atualmente entre a 
espada e parede. Uma é tipicamente portuguesa, 
mas não por isso menos trágica: "A despesa em 
políticas ativas de emprego é muito baixa." A outra 
é irónica, também trágica: o facto de muitos jovens 
trabalharem "em empregos que requerem menos 
qualificações do que aquelas que eles possuem, 
isso também é um problema muito específico do 
emprego jovem em Portugal. Somos o país cia OCDE 
com mais sobrequalificação", aponta o investigador. 
Amadeu é vítima desta ironia trágica. A pandemia 
capturou-lhe a escrita da tese do mestrado, os 
prazos tornaram-se indefinidos, a universidade 
pública onde estuda (estudava?) exigiu-lhe as 

DESEMPREGO JOVEM NA UNIÃO EUROPEIA 

Pessoas entre 15 e 24 anos, em percentagem, em junho de 2020 

Espanha 
Grécia 33,6 

Suécia  maiimeir.  28,7 
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propinas até outubro, os serviços académicos 
recusaram receber o texto final até que pagasse. 
"Em condições normais, em junho tinha 
terminado. Mas não me deixaram entregar sem 
pagar as propinas até à data em que foi remarcada 
a defesa da tese." Esticou as poupanças magras 
deixadas pelo desemprego clandestino, pediu 
dinheiro emprestado, lá pagou pelo ensino de 
que não usufruía há meses. "Tinha de acabar a 
tese oficialmente para pôr no currículo que tinha 
mestrado, percebes? E tinha de começar a enviar 
currículos o mais rápido possível." 

RESPOSTAS PARA TODOS? 
Diana tem 26 anos e há um ano fartou-se do rumo 
inexistente da sua vida: "precisava de mudar", 
"queria ter independência total", "sair da casa dos 
pais". Despediu-se do trabalho de salário mínimo 
que era para ser temporário três anos antes, saiu de 
Lisboa, rumou ao Norte à procura de rendas menos 
"absurdas". Não encontrou trabalho na área que 
estudou - turismo, claro - e por isso aprendeu a 
gostar de trabalhar num restaurante de um centro 
comercial. "Fui despedida em março graças à nossa 
querida covid-19 e estou no desemprego", conta. 
Tem estado à procura de trabalho, "sem sucesso", 
e aproveitou agosto para fazer voluntariado. Em 
setembro vai trabalhar nas vindimas. Já pensou 
em deixar Portugal, mas ainda não sabe se terá 
"coragem". 
Amadeu está numa situação idêntica: a curta vida 
que construiu cá é pouca, difícil e incerta, mas é 
sua: sair agora seria admitir que falhou a resistir ao 
país que lhe tem falhado. E sair poderá não ser uma 
opção desta vez: "A emigração não será tão cedo urna  

Nesses casos, aponta Paes Mamede, terá de haver 
uma "reciclagem de formações", direcionada para 
áreas laborais escassas em certas zonas do país, 
como a programação informática ou a assistência 
a idosos. Ou ainda em áreas em que já há mão de 
obra formada, como o ensino. Diana, que fez um 
curso profissional, está aberta a novas mudanças. 
"Com certeza que faria uma formação que me fosse 
garantir emprego mais tarde. Creio que esse é o 
objetivo de todos [os jovens] em qualquer formação 
depois dos estudos." 
"Estas iniciativas não terão capacidade de 
responder a todas as pessoas, que terão de ser 
apoiadas nos rendimentos até a situação mudar", 
avisa Paes Mamede. O especialista em políticas 
públicas dá outra solução concreta: "Já tive 
oportunidade de dizer isto ao Governo: os Censos 
de 2011 empregaram durante vários meses 20 
mil pessoas. Antecipe-se os Censos. Não há uma 
grande medida salvadora para garantir o presente 
e o futuro dos milhares de jovens portugueses que 
a pandemia paralisou ainda mais. "Mas muitas 
pequenas medidas inteligentes poderão ajudar", 
diz o economista. Paulo Marques reforça a pressão 
para uma ação urgente e coordenada: "Esperemos 
que os atores políticos tenham aprendido alguma 
coisa com a crise anterior. Isto se o combate ao 
desemprego jovem for uma prioridade." 
No dia em que falou com o Expresso, a prioridade 
de Amadeu era o possível café com o possível 
patrão. Quando voltou a dar notícias, entre os 
últimos minutos de agosto e o assustador início de 
setembro, era este o alcance do seu futuro. "É pouco 
trabalho e pouco dinheiro. Rececionista a recibos 
verdes. Não me disse por quanto tempo. É o que há. 
Começo amanhã." • 

40,8 válvula de escape [para os jovens desempregados] 
como foi na última crise, porque a pandemia é 
geral", diz o economista Ricardo Paes Mamede. 
Restará Portugal. Paulo Marques sublinha que as 
políticas públicas de emprego serão essenciais 
para não deixar cair os jovens - outra vez. "Se 
houver uma resposta forte por parte dos governos, 
o impacte será menor. Na anterior crise, a resposta 
passou sobretudo pelos programas de estágios e 
de incentivos à contratação. Essas políticas foram 
importantes, mas precisam de ser aperfeiçoadas." 
Um fator determinante será o investimento na 
formação em contexto de trabalho. "As empresas 
portuguesas investem pouco nesse domínio. É 
preciso desenvolver parcerias entre empresas e 
sistema de ensino para que a retenção de emprego 
aconteça nos estágios. Se fizermos como no 
passado, corremos o risco de financiar apenas o 
emprego precário", avisa o especialista. Outra vez. 
Paes Mamede sublinha a "expansão" que os 
cursos profissionais e politécnicos têm tido, a 
boa reputação internacional e a "forte ligação 
empresarial" que instituições como o Politécnico 
de Leiria ou do Porto têm cultivado. Continuar esse 
trabalho será parte da resposta, sobretudo para os 
jovens que ainda vão a tempo, que ainda não foram 
engolidos e cuspidos pela realidade cio mercado 
de trabalho. De fora ficam todos os outros que já 
estudaram, que investiram em si e num futuro 
emprego, que se adaptaram e agora são forçados a 

  continuar a esperar. 
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Bloco propõe 
apoios para 
200 mil pessoas 
Carla Soares 
carlas@jn.pt 

ORÇAMENTO  O Bloco de Es-
querda quer apoiar 200 mil 
pessoas com três medidas 
que está a negociar com o 
Governo. Propõe criar um 
novo apoio social para 
abranger 100 mil pessoas 
em 2021, num custo de 420 
milhões de euros, alargar o 
acesso às prestações de de-
semprego e manter o apoio 
para quem o iria perder. Para 
2023, prevê uma nova pres-
tação definitiva: o rendi-
mento social de cidadania 
absorve o subsídio social de 
desemprego e apoios de 
combate à pobreza. 

Entre as medidas que são 
hoje apresentadas publica-

  

mente está o novo apoio so-
cial que consiste no diferen-
cial entre os rendimentos 
que a pessoa tem e o limiar 
de pobreza, que o BE propõe 
aumentar para 502 euros. 

No caso dos independen-
tes, só metade dos rendi-
mentos é contabilizada para 
incentivar a manutenção 
desse trabalho. Ou seja, são 
parcialmente descontados 
ao valor da nova prestação. 

O apoio abrange trabalha-
dores independentes com 
descontos em pelo menos 
três dos últimos 48 meses; 
trabalhadores do serviço do-
méstico; por conta de ou-
trem não abrangidos por ou-
tras prestações de desem-
prego; e trabalhadores (in-
cluindo os informais) que 

DETALHES 

Desprotegidos 
O BE diz haver dois ter-
ços de pessoas sem traba-
lho que não recebem 
prestação de desemprego. 
Além disso, nota que "o 
subsídio social de desem-
prego abrange um núme-
ro baixíssimo". Costa já 
veio prometer um novo 
apoio social para quem 
perdeu rendimentos. 

Dinheiro europeu 
O BE prevê que, no perío-
do de ajuda extra, se possa 
mobilizar dinheiro euro-
peu para parte significati-
va dos apoios que propõe. 

Rendimento social 
de cidadania 
e alargamento 
dos subsídios 
de desemprego 
são medidas que 
está a negociar 

perderam o emprego desde 
março de 2020 e não têm 
acesso a proteção social. 

APOIOS NO DESEMPREGO 
"Queremos garantir que ne-
nhum trabalhador fique 
sem apoios ou abaixo do li-
miar da pobreza", disse ao 
JN o deputado José Soeiro. 

O novo apoio é para 2021e 
2022. Em 2023, o rendi-
mento social de cidadania 
engloba outras prestações. 

O BE propõe também alar-
gar o acesso ao subsídio so-
cial de desemprego. Quer 
manter em 2021 e 2022 os 
prazos de garantia fixados 
para 2020 e alargar a condi-
ção de recursos. Permitiria 
o acesso de mais 54 mil pes-
soas, quadruplicando o uni-

 

José Soeiro, deputado 
do Bloco de Esquerda 

verso. O custo adicional é de 
118 milhões por ano. 

Já no subsídio de desem-
prego, prevê que 44 mil pes-
soas passem a permanecer 
ou a ter acesso à prestação, 
num custo de 238 milhões 
por ano. Quer reduzir os pra-
zos de garantia também para 
quem perder emprego após 
30 de junho; retomar a dura-
ção dos subsídios anterior a 
2012, para que em 2021 não 
fiquem sem subsídio, e reto-
mar os valores do subsídio 
da lei de 2009 (o salário mí-
nimo como limiar). • 
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Sindicato receia 
despedimentos 
de 300 pessoas 
na Portway 

AVIAÇÃO  O Sindicato Nado-
nal dos Trabalhadores da 
Aviação Civil (Sintac) re-
ceia o despedimento de cer-
ca de três centenas de tra-
balhadores da empresa de 
"handling" Portway, após o 
fim do programa de resci-
sões amigáveis. Um progra-
ma que o sindicalista Fer-
nando Simões classifica de 
"contactos cirúrgicos". 
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Imagem do 
filme-canção 
criado pelos 

trabalhadores 

SIMULAÇÃO JN 

Como a CdM 
converte quase 
3o mil euros em 
2500 euros de 
indemnização 
Numa remuneração 
mensal de i000 euros, 
quanto receberia de re-
troativos um funcioná-
rio com 5 anos de Casa? 

ip"11N

ik

 

"Casa c_a. Vúsica 
cucr calar o-oinião 

ooc_cr -oolítico" 
Jornal de 
Noticias 

5 de setembro 
de 2020 Autoridade do Trabalho detetou 35 falsos recibos verdes 

na Fundação. Advogado denuncia "acordos inaceitáveis" 

• Um subsídio de férias, 
umas férias e um subsídio 
de Natal por cada ano. Ou 
seja 3x1000€x 5 anos. No 
total, são 15 mil euros. 
• Formação profissional: 
35h x3 anos* x 5,76€/h = 
605,76€ 
• Subsídio alimentação: 
6,32€ x 22 dias x11 meses 
x 5 anos = 7647,20€ 
• Segurança Social: Traba-
lhador paga 11% enquanto 
profissional independen-
te tem de pagar 20,5%. Ou 
seja, este é prejudicado em 
9,5% mensais. Assim, 
num salário de 1000€ ao 
longo de 5 anos, o traba-
lhador pagou, a mais, do 
seu bolso 5225€ 
• Faltam os meses de abril 
a agosto, período em que a 
CdM dispensou os traba-
lhadores sem lhes pagar 
(€ 5000,00) 
* (lei só permite reclamar 
até 3 anos de formação) 

Helena Teixeira da Silva 
helenasilva@jn.pt 

opoder político e a opinião 
pública. 

ações deste teor e os traba-
lhadores continuam sem 
ser integrados, a sobreviver 
dos apoios da covid que aca-
bam este mês. 

atribui categorias e salários 
escandalosamente abaixo 
do que era usual pagar. 

A CdM paga retroativos? 
Eufemisticamente, pode-
mos dizer que propõe pagá-
-los. Fazendo as contas, não. 

euros", assegura, ao JN, Nu-
no Pacheco Magalhães, ad-
vogado com 26 anos de ex-
periência em Direito labo-
ral, que representa 15 traba-
lhadores da Casa - cinco téc-
nicos de palco e dez guias -
no diferendo que opõe ins-
tituição e funcionários des-
de março, altura em que a 
Fundação dispensou os tra-
balhadores independentes 
sem qualquer remuneração. 
O JN confrontou a Casa da 
Música com estas acusa-
ções, mas não obteve res-
posta. 

Em abstrato, uma remu-
neração mensal de mil eu-
ros, em cinco anos de casa, 
representaria que valor? 
Teria de fazer a simulação 
[ler texto ao lado]. 

PORTO  Há dois meses, o 
presidente do Conselho de 
Administração da Casa da 
Música (CdM), José Pena 
do Amaral, repetiu, no Par-
lamento, que na Fundação 
"não existe uma situação 
de falsos recibos verdes". E 
garantiu ter "opiniões jurí-
dicas" que o sustentavam. 
Afinal, há. São 35 deteta-
dos pela Autoridade para as 
Condições de Trabalho 
(ACT), só entre o universo 
de pessoas que reclamou. 

A CdM está agora a propor 
contratos aos trabalhadores, 
em que, de acordo com os 
documentos a que o JN teve 
acesso, reduz a indemniza-
ção a uma ínfima percenta-
gem do que manda a lei [ler 
texto ao lado], e obrigando-
-os a assinar uma declaração 
em que se consideram pagos 
"de todos os valores venci-
dos até à presente data, nada 
mais tendo a exigir". 

"A CdM não está a nego-
ciar, está a prejudicar os tra-
balhadores em milhares de 

Qual é a proposta 
da Fundação CdM? 
• Não paga subsídio de ali-
mentação; 
• Não paga férias; 
• Não paga formação pro-
fissional; 
• Não paga as diferenças 
da Segurança Social; 
• Não paga meses de abril 
a agosto; 
• Considera que o salário 
de 1000€ já comporta es-
ses valores, numa equação 
semelhante a esta: 
1000€:14 meses x12 me-
ses = € 857,14 (que consi-
dera ser o salário bruto 
dos trabalhadores) 
• Apenas aceita pagar os 
subsídios de férias e de Na-
tal com base no salário de 
857,14€ (e não os 1000 
efetivamente auferidos) 
• Soma subsídios dos anos 
todos, sobre os quais acei-
ta pagar só 30% do valor. 
• Conclusão: para um re-
troativo que devia ser de 
28 250€, a CdM aceita pa-
gar apenas 2500€. Ou seja, 
menos de 10% do valor 
efetivamente devido. 

Entende que a CdM está de 
boa fé na negociação? 
A CdM ficou escrava de uma 
afirmação que proferiu no 
Parlamento, quando disse 
que aceitaria a decisão da 
ACT. Mas quando a ACT con-
cluiu que os recibos verdes 
eram quase todos verdadei-
ros contratos de trabalho, a 
Fundação, que não o espera-
va, quis fazer de conta que 
cumpria a palavra. E desatou 
a fazer propostas que preju-
dicam os trabalhadores em 
milhares de euros. Se há má-
-fé, não sei avaliar, mas não 
há razoabilidade. 

A ACT detetou 35 falsos 
recibos verdes. Que con-
traordenação significa? 
Muito grave. 

A ACT mandou integrar os 
trabalhadores. E o que fez 
oMinistério Público? 
Em vez de chamar os traba-
lhadores, tentar perceber a 
realidade, interpôs ações a 
requerer a integração, mas 
sem referir categorias, ní-
veis salariais, valores retroa-
tivos. A CdM agradece, por-
que contesta com facilidade 

O que vai acontecer a 
quem não assinar? 
Só há uma solução; interpor 
ações judiciais que visem o 
acautelamento dos direitos 
laborais. E esperar que o len-
to tempo dos tribunais re-
solva. E que, até lá, os traba-
lhadores encontrem modo 
de subsistência. A CdM joga 
com isso para pressionar 
acordos inaceitáveis. 

A CdM está a propor con-
tratos com valores que os 
funcionários dizem ser 
impraticáveis. Em alguns 
casos, 200 euros por mês. 
Confirma? 
Tem que ver com o núme-
ro de horas contratadas. A 
maioria dos guias, por 
exemplo, trabalhava entre 
quatro e seis horas por se-
mana. Os horários eram fi-
xados, em comum acordo, 
e rendiam 250€/300€ 
mês. Agora, a CdM propõe 
contratos em que, além de 
reconhecer menos horas 
do que as efetivamente 
trabalhadas, faz uma coisa 
pior: não fixa o horário e 
diz que alguém a quem 
paga 250€ por mês tem de 
estar disponível, todas as 
semanas, quatro horas, 
para trabalhar à hora que a 
Fundação entender e fixar. 
Isto não é uma proposta, é 
um faz de conta para calar 

Tem conhecimento sobre 
osistema de avaliação dos 
trabalhadores? 
Desde 2011 que a CdM não 
faz avaliação objetiva, com 
critérios conhecidos pelos 
trabalhadores. Até lá, fê-lo. 
Como os critérios eram discri-
cionários, foram contestados. 
A solução, em vez de os me-
lhorar, foi acabar com eles. • 

Que padrão tem o acordo? 
O único padrão que encon-
tro é do esbulho ao bolso dos 
trabalhadores. A CdM paga 
pouco menos de 10% dos re-
troativos e, em alguns casos, 
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Jornal de Notícias 

DGS apenas 
fechará escolas 
"no limite" 

Arguido do e-Toupe 
envolvido em três 
negócios do Benfica 

Ronaldo no banco 
contra uma Croãciadil 
também desfalcada 

Fernando Santos diz que "não v 
a pena arranjar desculpas" P. 40 

Avante Jerónimo acusa 
Direita de tentar calar 
e confinar o PCP P. 12 

• 

"Nunca agi 
por dinheiro. 
Fiz tudo por 

um bem maior" 
ui Pinto usou colete à • rova de bala 
o arranque do julgamento em • ue 

ousado de extorsão e es • iona • em P.4 e 

i. 

jn.pt Diário. Ano 123.N.° 90. Preço:1,70C Sábado 5 de setembro de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Matinas e Pedro Ivo Carvalho / Diretor deArte Pedro Pimenta' 

Só um décimo das 
queixas por assédio 
e piropos resultam 
em acusações 

Nem todos foram arquivados. Há 
casos em que o arguido paga multa 
ou faz trabalho comunitário P. 16 

Desde que a lei entrou em vigor, 
há cinco anos, Ministério Público 
instaurou 4123 inquéritos 

iga d 
ações 

Dinheiro Vivo Cem 
anos depois, Aliados 
abrem-se ao luxo 

Casa da Música 
Detetados 35 falsos 
recibos verdes 

TVI Tony 
e Cristina 
entre os 
novos donos 
do canal P.7 

        

      

PUBLICIDADE 

 

Homicídios 
Deu dois tiros 
na ex-mulher 
e atirou-se 
de ravina com 
filho no carro 

      

        

     

JÁ ABRIU! 

  

        

    

Praça do Marques de Pom 140 
4000-390 Po 

 

     

i9  Krédito 

 

1.1 

tr 

Matou padrasto 
e fugiu com criança, 
mas foi capturado 
por moradores P.14 e 15 

  

Casa de Penhor 
Prestamistas 

  

    

225 500 349 
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PORMENORES 

Despedimento 
A 5 de agosto, pe-
rante a demora na 
reabertura e a pres-
são dos sindicatos, 
a Azincon foi cha-
mada ao Ministério 
do Trabalho. Estava 
tudo bem. Foram 
de férias. Iam abrir 
dia 17. Dia 10 pediu 
a insolvência 

Cinco máquinas 
No rol de bens da 
empresa constam 
apenas cinco má-
quinas - que as tra-
balhadoras dizem 
estar paradas há 
mais de dez anos -
e uma carrinha. 
Tudo avaliado em 
30 mil euros. Tudo 
o resto foi vendido 
à Agulha de Cristal. 

Dívidas 
A Azincon alega ter 
650 mil euros de 
dívidas. 400 mil 
acumulados entre 
2018 e 2019 e os 
restantes 250 mil 
durante a "para-
gem forçada" por 
causa da pandemia. 

Administrador judicial 
sela têxtil por falta 
de provas de venda 
Dona da Azincon não entregou papéis de venda ao filho. 
Máquinas, mobiliário e armazém ficam à guarda do tribunal.. 

            

           

      

incon 

  

• 

44k 

 

   

Indústria de Confecções. L. TEL' 

   

           

            

       

, 

    

            

133 trabalhadoras acusam dona de falência danosa da empresa 

Ana Trocado Marques 
locais@jn.pt 

VILA DO CONDE  "Só quere-
mos que o tribunal seja jus-
to e nos dê aquilo que é nos-
so!", diz Carina Ferreira, à 
porta da "Fábrica das Cami-
sas". Ontem, o administra-
dor de insolvência selou a 
Azincon. A dona alega que, 
entre 2014 e 2020, vendeu 
máquinas, mobiliário, car-
ros e o armazém ao filho, 
mas as provas não apare-
cem. Na dúvida, ninguém 
mexe em nada até à assem-
bleia de credores. As 133 tra-
balhadoras insistem: "insol-
vência danosa". 

"Era tudo dela e, de repen-
te, é tudo do filho, que tem 
outra empresa - a Agulha de 
Cristal -, mas também é 
funcionário desta e até pede 
fundo de desemprego. Não 
cabe na cabeça de nin-
guém!", diz Liliana Costa, 
que, com oito anos de fábri-
ca, veio "para a rua", do dia 
para a noite, sem os salários 
de julho e agosto e sem in-
demnização. 

Estava em casa, de baixa, 
depois de ter sido infetada 
pelo novo coronavírus den-
tro da têxtil, quando a 
"bomba" estourou. A "pa-
troa" disse que iam todas 
para casa "dois ou três dias". 
Pensaram ser por causa do 
surto da covid-19 que, por  

essa altura, já infetara qua-
se uma dezena, mas, no iní-
cio de agosto, foram despe-
didas por carta. 

"Já tinha chegado mate-
rial para uma nova enco-
menda", garante Liliana. 
Ali, sempre houve "muito 
trabalho" - duas a três mil 
camisas por dia para as lojas 
Zara, do grupo Inditex - e 
não há memória de salários 
em falta. "Gente com 10 e 
com 20 anos de casa, despe-
dida por carta, sem sequer 
dar os papéis para o fundo 
de desemprego?", atira, re-
voltada. 

MUITAS DÚVIDAS 

Depois de uma primeira 
reunião a 25 de agosto, on-
tem, o administrador de in-
solvência voltou à Azincon. 
A dona da fábrica alega que, 
entre 2014 e 2020, vendeu a 
maquinaria, as carrinhas e o 
armazém. Quase tudo à em-
presa Agulha de Cristal, que 
a própria admite ser do filho. 
Desde então, pagava alugue-
res. Mas a verdade é que, 15 
dias depois, os documentos 
contabilísticos continuam a 
não aparecer. "Vendeu por 
quanto? Para onde foi esse 
dinheiro? Quanto pagava de 
aluguer? Não diz", denuncia 
Carina, cada vez mais certa 
da "insolvência danosa" e 
"planeada". Agora, será o tri-
bunal a decidir.* 
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VÍTIMAS 

sh. 

4' 41 

• Filipe Fraga 
• Idade: 3 9 anos 
• Natural: Vila Nova 

de Cerveira 
• Residente: Vila Nova 

de Cerveira 

Residia em Campos com a 
atual companheira e deixa 
um filho de um primeiro ca-
samento. 

• Jamal Udin 
• Idade: 39 anos 
• Natural: Bangladesh 
• Residente: Vila Nova 
de Cerveira 

Era casado, pai de três 
filhos: dois rapazes com 15 
e io anos e uma rapariga 
com 13 anos 

11111 

1111  

 

SOCORRO 

operacionais 
com 10 veículos partici-
param na operação de 
socorro que se prolon-
gou por mais de quatro 
horas - Bombeiros de 
Vila Nova de Cerveira, 
SN de Valença, VMER 
do Alto Minho, GNR e 
psicólogos do INEM. 
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Familiares e amigos junto à empresa de fundição onde ocorreu o acidente, que feriu ainda um terceiro operário 

Molde de quatro 
toneladas esmaga 
dois trabalhadores 
Vítimas soterradas na areia da estrutura para hélice de navio. 
Acidente ocorreu numa fundição de Cerveira. ACT investiga 

Ana Peixoto Fernandes 
locais@ln.pt 

do INEM foi acionada para pres-
tar apoio a colegas da empresa e 
familiares das vítimas. O caso 
está a ser investigado pela Auto-
ridade para as Condições de Tra-
balho (ACT). 

CERVEIRA  Dois trabalhadores de 
uma empresa de fundição da 
zona industrial de Campos, em 
Vila Nova de Cerveira, morreram 
ontem de madrugada, soterrados 
em areia de um molde para a 
construção de uma hélice de na-
vio com cerca de quatro tonela-
das. As vítimas - Filipe Fraga, de 
38 anos, português, e Jamal Udin, 
de 39 anos, natural do Bangla-
desh - foram atingidas de forma 
violenta pela estrutura, quando 
esta, supostamente, estaria sus-
pensa, a ser descarregada. 

Um terceiro trabalhador que se 
encontrava no local também foi 
atingido, mas terá sofrido apenas 
escoriações. Foi transportado 
para o hospital da Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho, por se 
encontrar "em estado de cho-
que". Uma equipa de psicólogos 

balhadores. De acordo com fonte 
do CDOS de Viana, a ocorrência 
foi registada às 5.39 horas, na em-
presa de fundição de metais Fun-
dilusa, que se dedica à construção 
de peças de grande dimensão para 
embarcações. O JN tentou no lo-
cal contactar responsáveis da fir-
ma, mas foi informado que não 
seriam prestadas declarações so-
bre o caso. Os dois trabalhadores 
que perderam a vida trabalhavam 
no turno da noite e em princípio 
largavam às seis horas. 

Filipe Fraga residia em Campos, 
Vila Nova de Cerveira, com a 
companheira e deixa um filho de 
um primeiro casamento. Jamal 
Udin, de 39 anos, oriundo do dis-
trito de Sylhet, Bangladesh, tam-
bém vivia em Campos. Era casa-
do, pai de três filhos, dois rapazes 
com 15 e 10 anos de idade e uma 
rapariga com 13. Anteriormente, 
tinha trabalhado durante outros 
três anos na zona de Lisboa. • 

ACIDENTE DE TRABALHO 

Segundo fonte do Comando Ter-
ritorial da GNR de Viana do Caste-
lo, ontem de manhã estiveram na 
empresa elementos do Núcleo de 
Investigação Criminal, para ava-
liar a situação. Foi considerada 
"acidente de trabalho". "Isso não 
descarta que possa haver respon-
sabilidade criminal, mas a investi-
gação será conduzida pela ACT 
para apurar responsabilidades", 
esclareceu a mesma fonte. 

Desconhecem-se ao certo as cir-
cunstâncias em que o acidente 
ocorreu, mas tudo indica que um 
dos cabos que segurava a estrutu-
ra do molde, que continha areia, 
rebentou e esta caiu sobre os tra-
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Juízes 
exigem mais 
meios para 
megaerimes 

Associação sindical 
não contesta "prémio" 
a denunciantes 

REAÇÃO  O presidente da As-
sociação Sindical dos Juízes 
Portugueses (ASJP), Ma-
nuel Soares, admitiu que há 
situações em que é possível 
separar inquéritos-crime, 
mas contrapôs que o siste-
ma judiciário tem de estar 
preparado para megapro-
cessos enquanto Portugal 
tiver "megacrimes e mega-
criminosos". "Para esses ca-
sos, o Ministério Público 
(MP), as polícias e os tribu-
nais têm de ter mais meios. 
Mas é essencial encontrar 
maneira de o sistema ser 
mais eficaz, sem pôr em 
causa princípios fundamen-
tais e direitos de defesa. 
Condenar ou absolver 10 ou 
15 anos depois dos factos 
não é justiça", comentou 
Manuel Soares sobre a me-
dida de Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção , 
que visa facilitar a divisão 
de processos na fase de in-
vestigação. 

ACEITA JUSTIÇA NEGOCIADA 

Quanto à intenção de fazer 
acordos de sentença entre 
MP e arguido/denunciante, 
com base na confissão inte-
gral dos factos ilícitos, o pre-
sidente da ASJP sublinhou 
não ter "nada contra a possi-
bilidade de introduzir na lei 
mecanismos de 'justiça ne-
gociada', mas realçou que a 
Constituição exige que as 
penas sejam aplicadas por 
um tribunal independente 
e imparcial. Tal aplicação 
pelo tribunal, acrescentou, 
será feita em função "da 
ponderação da culpa e dos 
factos, num julgamento pú-
blico e por decisão funda-
mentada e sindicável (o que 
está estabelecido como ga-
rantia dos cidadãos)". 
"Não consigo conceber 

um sistema em que a pena 
seja negociada entre o MP e 
o arguido, num momento 
de negociação reservado e 
não controlável, e ao tribu-
nal fique reservado o papel 
de carimbar automatica-
mente esse acordo", enfati-
zou Manuel Soares.• Página 63
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FESTA DO AVANTE!

O PCP levou a sua 
vontade avante 
com mil cuidados  
e muita revolta
Menos gente, cuidados mil e revolta. Arrancou a 44.ª edição  
da Festa do Avante!. Em tempos de pandemia, os comunistas 
empenharam-se em cumprir todas as regras impostas pelas 
autoridades para que o seu grande evento anual se realizasse

J
osé Freitas, 71 anos, repousa 

sentado num muro junto a 

uma das entradas da Festa 

do Avante!. Já está na Quinta 

da Atalaia há dez dias. “Sou 

um dos construtores da Fes-

ta”, diz, com orgulho, o operário 

têxtil reformado, vindo de Alberga-

ria-a-Velha para ajudar a levantar o 

que diz ser “um dos maiores amo-

res” da sua vida.  

É um dos voluntários que todos 

os anos vêm até aos terrenos junto à 

baía do Seixal para, nas palavras do 

próprio, “levantar a Festa”. Diz-se 

feliz pelo facto de as portas da 

quinta com 30 hectares estarem 

prestes a abrir (16h). Garante que 

nunca se sentiu intranquilo por 

causa da covid-19 nos dias que ali 

passou. “Os senhores quando 

entrarem vão ver. Nunca se fez nada 

em Portugal que proteja tanto as 

pessoas da pandemia. O PCP não 

brinca em serviço nestas coisas. É 

uma máquina”, assegura.  

Mas José está igualmente 

revoltado: “A direita e a 

extrema-direita, ao tentarem 

impedir a Festa, não quiseram só 

acabar com ela: quiseram acabar 

com o PCP, mas não vão conseguir. 

Já passámos por momentos piores e 

vencemos sempre.”  

O antigo sindicalista só faltou a 

duas das 44 edições da Festa e diz já 

ter perdido a memória de quantas 

ajudou a erguer, mas esta foi a que 

mais gozo lhe deu. “Nem que 

soubesse que ia morrer aqui 

deixava de vir. Estes anticomunistas 

nunca vão levar a melhor.”  

José Freitas faz eco das muitas 

palavras duras proferidas pelos 

dirigentes do partido que, nos 

últimos tempos (e esta tarde 

também Jerónimo de Sousa), não 

pouparam críticas aos que queriam 

que a Festa do Avante! não se 

Reportagem
Luciano Alvarez (texto) 
e Diogo Ventura (fotos)

realizasse. O PCP chamou-lhe 

mesmo “ódio fascizante”. Críticas 

que também se foram ouvindo no 

recinto. Há um claro sinal de revolta 

entre os comunistas contra os que 

não queriam que o seu evento 

maior se realizasse.  

Talvez por isso, o empenho em 

cumprir todas as regras impostas 

pela DGS tenha sido absolutamente 

notório. No primeiro dia, ninguém 

entrava no espaço sem máscara. Os 

porteiros pediam aos visitantes que 

mantivessem a distância. A frase 

“desinfecte as mãos, se faz favor”, 

era repetida vezes sem conta. As 

casas de banho tinham equipas a 

limpar permanentemente as 

instalações. A música nas colunas 

de som era interrompida de tempos 

a tempos para pedir às pessoas que 

usassem máscaras nos locais 

indicados. E os visitantes iam 

cumprindo as regras, evitando 

locais onde houvesse mais gente. 

Muitos usavam máscara mesmo 

onde não era obrigatório.  

 O espaço da Quinta da Atalaia tem 

este ano mais dez mil metros quadra-

dos abertos ao público para permitir 

uma melhor circulação e espaçamen-

to entre os 16.563 visitantes autoriza-

dos pela DGS — nos anos anteriores 

eram cerca de cem mil.  

O PCP ainda não revelou o 

número de entradas permanentes 

(ingresso para os três dias) e bilhetes 

diários que vendeu (uma 

informação que só será apurada 

depois do final da Festa), mas, 

ontem a meio da tarde, a lotação 

parecia longe de estar esgotada.  

A contabilidade do número de 

presentes no recinto é feita pelos 

porteiros. Se a lotação estiver perto 

do máximo, só entram visitantes 

novos quando outros saírem. Isso 

não aconteceu, pelo menos até à 

hora em que Jerónimo de Sousa 

declarou o cialmente aberta a 44.ª 

edição da Festa do Avante!. 

Nos três grandes palcos só há 

lugares sentados, o maior tem duas 

mil cadeiras com um espaço de dois 

metros entre cada uma, e este ano 

foi criada a figura de assistente de 

plateia, cujo trabalho é encaminhar 

as pessoas nas entradas e saídas dos 

concertos ou outras iniciativas com 
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F
oi com um forte ataque à 

direita que o secretário-geral 

do PCP inaugurou ontem o

cialmente a 44.ª edição da 

Festa do Avante!. Num vídeo 

de cinco minutos, Jerónimo 

de Sousa deixou avisos e declarou 

que o “PCP vai estar onde sempre 

esteve e que será uma voz e força 

combatente”. 

“Sim, querem-nos quietos, con

nados, calados e com temor porque 

sabem o que vem aí. Querem que 

abdiquemos do que a vida tem de 

mais belo e realizador.” E deu exem-

plos: “Reencontrar o convívio, as 

amizades, a cultura, os concertos de 

diversos estilos de música, desco-

brir as levadas da Madeira, ouvir o 

cante do Alentejo e o fado, a apre-

sentação de um livro, assistir à peça 

de teatro ou ao momento do cine-

ma, participar num dos debates que 

vão preencher 60 horas nos três 

dias da Festa.” 

Sem nunca apontar nomes, disse 

que “ guras destacadas da direita, 

ex-governantes bem conhecidos, 

como se tivessem tido um rebate de 

consciência pelo mal que zeram ao 

direito à saúde dos portugueses e ao 

SNS, à rede pública de saúde com a 

desvalorização de serviços, encer-

ramento de milhares de camas, 

redução do número de pro ssio-

nais, que castigaram também nos 

seus salários, horários, carreiras, 

vêm à praça pública invocar hipo-

critamente razões sanitárias para 

impedir a Festa”. 

Num discurso em que temas rela-

tivos à actualidade política caram 

de fora, Jerónimo de Sousa insurgiu-

se contra o “autêntico arsenal 

mediático” que foi usado para impe-

dir a realização da festa dos comu-

nistas, “aproveitando as preocupa-

ções legítimas em relação ao surto 

epidémico, o que realmente preten-

diam e pretendem é pôr em causa 

direitos políticos constitucionais”. 

“Não querem que haja Festa como 

não queriam as celebrações do 25 

Jerónimo aponta mira à direita 
que quer o PCP quieto e calado

de Abril, nem a jornada de luta do 

1.º de Maio. Não queriam, nem que-

rem, a Festa porque estão conscien-

tes do agravamento da situação 

económica e social em que os sec-

tores do capital se vão aproveitar 

para despedir, cortar salários e 

direitos, aumentar as injustiças e 

desigualdades e car com a parte de 

leão dos apoios nanceiros”, denun-

ciou. Segundo Jerónimo, “além da 

Festa” também não querem que “os 

trabalhadores se mobilizem e lutem 

e muito menos que o PCP seja voz e 

força combatente, dê ânimo e con-

ança a todos que estão preocupa-

dos com as suas vidas”. 

“Não querem o partido portador 

de uma política alternativa, patrió-

tica e de esquerda, que não abdica 

de nenhum espaço para propor 

nomeadamente medidas de valori-

zação do trabalho e dos trabalhado-

res — em particular a valorização 

dos salários e o aumento do salário 

mínimo nacional e o combate à pre-

cariedade —, medidas que tenham 

em conta a valorização das reformas 

e pensões de protecção social, que 

apontem no reforço dos serviços 

públicos (...), que aposte, como 

desígnio nacional, em pôr o país a 

produzir aquilo que nos obrigam a 

comprar lá fora, valorizando o mer-

cado interno e a actividade dos cria-

dores da arte e da cultura, das micro 

e pequenas e médias empresas, e os 

produtores e agricultores.” 

Dirigindo-se aos camaradas pre-

sentes na Quinta da Atalaia, o líder 

do PCP apelou a que as medidas de 

protecção sanitária sejam cumpri-

das. “Usemos a máscara, de acordo 

com o recomendado. Mas não dei-

xemos que nos tapem os olhos em 

relação à necessidade de continuar 

a estar e a lutar onde sempre estive-

mos — com os trabalhadores, com o 

povo português”, a rmou. 

 A concluir, pediu os participantes 

para que façam da Festa um “espaço 

de alegria, tranquilidade, com ener-

gias redobradas para fazer boa cara 

ao mau tempo”.

Margarida Gomes

público e assegurar que os 

espectadores cumprem as regras 

estabelecidas. Após cada 

espectáculo, as cadeiras são 

desinfectadas. No espaço dos 

concertos não é permitido o 

consumo de álcool.  

“Não foi difícil adaptar a Festa a 

estes tempos de pandemia. Sempre 

temos muitos cuidados, este ano 

foram reforçados, mas tudo está a 

correr bem. A máquina está muito 

oleada”, diz Vasco Marques, 28 

anos, membro da comissão política 

e do secretariado da Juventude 

Comunista Portuguesa ( JCP).  

Nem as críticas, garante, 

desmobilizaram os jovens 

comunistas, que têm sempre um 

papel importante na organização. 

“Entendemos as preocupações. É 

natural que elas existam, mas não 

aceitamos que nos chamem 

irresponsáveis. Realizaram-se 

outros eventos que não tiveram 

tantas medidas como este. Vamos 

cumprir todas as regras.”  

Pouco antes das 19h há já muita 

gente nas esplanadas dos 77 espaços 

de restauração. Os locais para as 

las com distanciamento estão bem 

visíveis, não é permitido o consumo 

ao balcão e a partir das 20h só se 

pode vender álcool para 

acompanhar as refeições.  

“Sinto-me tão seguro a comer 

aqui como em minha casa. Tomara 

muito porco fascista que queria 

acabar com a Festa ter tanta 

limpeza em casa”, garante, sentado 

numa mesa junto à Tasca do Leitão, 

José Justino, 48 anos.  

Veio de Évora com a mulher e 

dois lhos pequenos (10 e 12 anos) 

para acampar durante três dias na 

Atalaia. Diz não ter tido qualquer 

hesitação em estar presente. “Já 

venho há alguns anos e sabia que 

todas as regras iam ser cumpridas. 

Quer dizer, pode haver missas em 

Fátima, espectáculos em todo o 

lado, feiras do livro e não podia 

haver Festa? Devem estar a gozar 

com a malta”, acrescentou.  

Às 19h, a Festa abriu com a 

intervenção de Jerónimo de Sousa. 

Um discurso que os membros do 

gabinete de imprensa garantem ter 

sido feito em directo do recinto da 

Festa, mas, “para evitar 

aglomerações de pessoas”, fora do 

palco como é habitual.

luciano.alvarez@publico.pt mgomes@publico.pt

Começou  
a 44.ª edição 
da Festa do 
Avante! e as 
diferenças em 
relação a anos 
anteriores  são 
evidentes: há 
menos gente, 
não faltam 
máscaras, há 
álcool-gel por 
todo o lado, os 
concertos só 
têm cadeiras  
e até foi criada 
a figura  
do assistente 
de plateia. 
Também há 
mais revolta 
do que o 
habitual... e 
não é contra o 
Governo

35º 
Temperatura real (não a política) 
atingida pelos termómetros  
no Seixal, no arranque da Festa 
do Avante!
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FESTA DO AVANTE!

PERGUNTA E RESPOSTA UM GUIA ALÉM DO AVANTE!  

A
 realização da Festa do 
Avante! em tempo de 
pandemia gerou várias 
críticas ao PCP, que não 

abdicou de fazer a festa 
comunista de acordo com as 
regras de segurança 
recomendadas pela 
Direcção-Geral da Saúde 
(DGS). No entanto, o PCP 
queixou-se de que as regras 
são mais apertadas do que 
para as restantes iniciativas. 
Dos casamentos sem pistas de 
dança às touradas com 
metade da lotação, como têm 
sido os grandes eventos nos 
últimos meses? O PÚBLICO 
reuniu exemplos do que tem 
ou não sido permitido em 
tempos de pandemia.   
 
O Governo diz que não pode 
proibir a Festa do Avante!. 
Porquê?  
“A Constituição e a lei não 
permitem proibir qualquer 
iniciativa e actividade 
política”, como lembrou a 
ministra de Estado e da 
Presidência, Mariana Vieira da 
Silva.  

Apenas a organização 
partidária, neste caso o PCP, 
poderia decidir realizá-la ou 
não. O mesmo se aplica aos 
jantares-comício organizados 
pelo Chega, que têm reunido 
centenas de pessoas, sem 
máscara ou distanciamento.  
 
Por que houve 1.º de Maio 
durante o estado de 
emergência?  
Porque a dias de terminar o 
estado de emergência, o 
Governo aprovou como 
excepção a realização de 
celebrações do Dia do 
Trabalhador “mediante a 
observação das 
recomendações das 
autoridades de saúde, 
designadamente em matéria 
de distanciamento social”. A 
UGT preferiu adiar as 
celebrações, mas a CGTP 
organizou algumas acções de 
rua, incluindo na Alameda D. 

Saúde disse na última 
quarta-feira que foi “dado um 
parecer favorável” para haver 
público na F1 e esclareceu que o 
Campeonato Mundial de 
Superbike (a 7 de Agosto) 
“serviu de piloto e foi um teste 
para ver como era o 
comportamento do público nas 
bancadas”.  
 
Quando posso ir assistir a um 
jogo de futebol?  
Ainda não se sabe. Esta semana, 
a ministra da Saúde, Marta 
Temido, voltou a adiar a questão: 
“Vamos enfrentar um período 
em que vão coincidir o regresso 
à actividade escolar e à 
normalidade de trabalho para 
muitos portugueses. Teremos de 
ter paciência de remeter para 
momentos futuros alguns 
factores de risco adicionais.”  

Os festivais de Verão foram 
proibidos?  
Em Maio, o Governo anunciou a 
proibição dos festivais até 30 de 
Setembro, mas admite 
excepções mediante regras 
restritas: os espectáculos 
“podem excepcionalmente ter 
lugar, em recinto coberto ou ao 
ar livre, com lugar marcado” e 
com “respeito pela lotação 
especificamente definida pela 
DGS em função das regras de 
distanciamento físico”. Apesar 
disso, a maioria dos grandes 
festivais de música optaram por 
reagendar os concertos para 
2021.  
 
Posso ir ao cinema e ao teatro 
em espaços fechados? Quais as 
regras?  
Nas salas interiores, é necessário 
manter um espaço de intervalo 
entre os espectadores (excepto 
se viverem juntos), que são 
obrigados a usar máscara. Além 
da higienização do espaço, 
devem existir circuitos separados 
de entrada e saída e devem ser 
emitidos bilhetes, de acordo com 
a lotação máxima.  
 
E nos espectáculos ar livre 
também é preciso usar 
máscara?  
Não. No entanto, os lugares 
devem ser devidamente 
identificados, mantendo uma 
distância de 1,5 metros entre as 
pessoas. Caso haja palco, é 
obrigatório manter uma distância 
de dois metros da primeira fila de 
espectadores.  
 
O Santuário de Fátima também 
recebeu um parecer da DGS 
como o PCP?  
Não. Ao PÚBLICO, a responsável 
pelo gabinete do Santuário de 
Fátima esclarece que as 
celebrações religiosas não 
seguem um parecer em 
concreto, mas sim as orientações 
acordadas entre a Conferência 
Episcopal Portuguesa e as 
autoridades de saúde. A 
limitação dos lugares a 1/3 da sua 
capacidade e o uso de máscara 

em todos os espaços fechados 
são algumas das condições.  
 
O Campo Pequeno só abriu a 
porta para concertos?  
Não. As corridas de touros 
também já regressaram, mas 
acontecem sem intervalo no 
espectáculo e a lotação deve 
estar a 50%, sendo o uso de 
máscara obrigatório. Além 
disso, os forcados têm de fazer 
testes à covid com uma 
antecedência de 36 horas.  
 
Se o limite de ajuntamentos é 
20 pessoas, posso ir a um 
casamento?  
Sim. Os casamentos entram na 
lista de excepções, assim como 
os baptizados, cerimónias civis 
e religiosas, com redução da 
lotação. A única forma de 
garantir a lotação de 100% é 
incluindo barreiras físicas.  
 
Se for a um casamento, posso 
ir para a pista de dança?  
Não. Tal como acontece nos 
bares e discotecas, as pistas de 
dança continuam fechadas. As 
recomendações sugerem ainda 
que a mesa só seja composta 
após os convidados estarem 
sentados e que espere sempre 
até ser servido por um 
funcionário.  
 
Posso ir beber uma cerveja ao 
casino às 3h?  
Sim. No início de Junho, os 
casinos regressaram à sua 
actividade normal. O Governo 
justificou que nos termos da Lei 
do Jogo “os casinos podem 
abrir ao público até 12 horas por 
dia, entre as 15 horas de cada 
dia e as seis horas do dia 
seguinte, a definir pela 
concessionária”. Porém, abre-se 
uma excepção para as 
situações previstas “no regime 
de situação de alerta e de 
contingência”, como sucede no 
caso dos casinos situados na 
Área Metropolitana de Lisboa.   
 
Filipa Almeida Mendes e 
Liliana Borges

NUNO FERREIRA SANTOS

Deixem o Pimba o 
Paz foi o primeiro 
espectáculo de 
massas realizado 
no país, após dois 
meses e meio de 
confinamento. 
Foi a 1 de Junho

Afonso Henriques, de maior 
dimensão.  
A Festa do Avante! é o único 
evento a receber mais de 16 mil 
pessoas?  
Não. Para os próximos meses, 
estão previstos dois grandes 
eventos para os quais ainda não 
foi emitido nenhum parecer 
técnico: o Autódromo 
Internacional do Algarve, em 
Portimão, irá receber uma 
corrida do Mundial de Fórmula 1 
e uma etapa do Mundial de 
Moto GP. O Grande Prémio de 
Portugal (F1) vai ser disputado 
entre 23 e 25 de Outubro e as 
plateias vão ter público, tendo 
sido já vendidos 31 mil bilhetes 
(mas o número pode aumentar). 
No entanto, se a situação 
epidemiológica do país piorar, a 
presença de público pode ser 
cancelada. A directora-geral da 
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Rui Pinto no tribunal 
“Nada do que fiz foi 
por dinheiro (...),  
o meu trabalho  
como whistleblower 
está terminado”  
Sociedade, 17

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.091 • 1,70€ • Sábado, 5 de Setembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Reforço de vagas permite a alunos 
alterar candidaturas ao superior 
Aumento de 4737 vagas no ensino superior depois da candidatura alterou as regras do jogo. Alunos podem 
agora mudar as suas opções porque, diz o Governo, está em causa um direito constitucional Sociedade, 16

EDP pagava alegados favores 
do secretário de Estado da 
Energia com emprego ao seu 
pai, acredita o MP p20/21

Escritor e bibliófilo de 
origem argentina vai dirigir 
o futuro Centro de Estudos 
da História da Leitura p30

EDP suspeita de 
tentar contratar 
pai de secretário 
de Estado via BES

Alberto Manguel 
doa biblioteca 
de 40 mil 
livros a Lisboa

ISNN-0872-1548

DIOGO VENTURA

Avante! 
PCP entra  
na festa 
entre mil 
cuidados  
e muita 
revolta 
 
Jerónimo de 
Sousa acusa 
direita de querer 
partido “quieto  
e calado” 
Destaque, 2 a 4

Figueira da Foz 
O areal cresce 
mas é pela água 
que seguimos

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

Por +  
10,90€
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Saneamento
João Pedro Pincha

Trabalhadores recusaram 
serviço em protesto contra 
a perda de rendimentos. 
Câmara vai avançar com 
processos disciplinares

joao.pincha@publico.pt

Quem mora e trabalha em Lisboa já 

se terá apercebido de que a recolha 

de lixo está a falhar esta semana. Os 

caixotes encheram-se e permanece-

ram cheios, os sacos foram tomando 

conta dos passeios em redor. A 

situação não se veri ca em toda a 

cidade, mas foi particularmente 

problemática em parte das fregue-

sias de Arroios, Penha de França, 

Areeiro, Belém e Santa Maria Maior, 

entre outras, onde aos poucos se vai 

retomando a normalidade. 

Na segunda e na terça-feira, várias 

dezenas de trabalhadores do turno 

da noite da Higiene Urbana recusa-

ram-se a fazer a recolha de lixo, em 

protesto, alegadamente, porque a 

Câmara de Lisboa acabou com um 

subsídio que começou a atribuir 

durante o estado de emergência. 

Esta tomada de posição surpreen-

deu as che as municipais mas tam-

bém os sindicatos, que não tinham 

entregado nenhum pré-aviso de gre-

ve. O PÚBLICO está desde terça-feira 

a tentar contactar o Sindicato dos 

Trabalhadores do Município de Lis-

boa, mas sem sucesso. 

Já Carlos Moreira, dirigente do 

Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Pública (Sintap), a r-

Protesto-surpresa 
deixou Lisboa  
sem recolha  
de lixo dois dias

ma que “houve alguma movimenta-

ção de colegas que não prestaram 

serviço” e que se tratou de “um 

movimento inorgânico”, sem inter-

venção sindical. 

Por esse motivo, a câmara encara 

o protesto como uma greve ilegal, 

marcou falta injusti cada aos traba-

lhadores envolvidos e vai abrir pro-

cessos disciplinares, a rmou uma 

fonte do executivo municipal. Os fun-

cionários não zeram chegar à autar-

quia uma carta ou um caderno de 

reivindicações, mas o que estará em 

causa é a perda do subsídio que foi 

pago durante alguns meses. Trata-se, 

de acordo com a mesma fonte, de um 

“prémio temporário” que vigorou 

“durante o estado de emergência”. 

Carlos Moreira diz desconhecer 

em concreto quais as queixas dos 

trabalhadores, mas crê estarem 

relacionadas com medidas tomadas 

por causa da pandemia. O Sintap vai 

reunir-se na próxima semana com 

dirigentes municipais para tentar 

esclarecer o assunto. 

Em Março, quando o país se con-

nou, os cantoneiros mantiveram-

se a trabalhar, mas passaram a ter 

horários desfasados para garantir a 

rotatividade das equipas e, assim, 

evitar contactos excessivos entre 

trabalhadores. 

Na quarta-feira, a câmara pediu 

ajuda às juntas de freguesia para reco-

lher o lixo nas ruas e estas mobiliza-

ram o seu pessoal da Higiene Urbana, 

usando os camiões de recolha da 

câmara. Se se tratasse de uma greve 

legal, este pedido seria proibido. 

Os trabalhadores pararam sem avisar os sindicatos

ENRIC VIVES-RUBIO
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DESEMPREGO 

Taxa sobe 
para 7,3% 
em junho 
A taxa de desemprego no mês de 
junho situou-se em 7,3%, um va-
lor superior em 1,4 pontos percen-
tuais ao mês anterior. Os dados fo-
ram divulgados pelo Instituto Na-
cional de Estatística e revelam 
ainda que a população empregada 
registou variações de 0,3% relati-
vamente ao mês anterior. 

Ainda em relação ao mês de ju-
nho, os resultados finais do INE 
avançam que a taxa subutilização 
de trabalho situou-se em 15,5%, 
um valor 0,9 pontos percentuais 
acima do mês anterior. 

Ja para o mês de julho, os da-
dos provisórios do gabinete de es-
tatística demonstram que a taxa 
de desemprego ter-se-à fixados 
nos 8,1%. 
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NOVO BANCO 
NÃO SE LIVRA 
DE POLÉMICAS 
&Mia Peres Pinto 
sonia.pinto@sol.pt 

Relatório da Deloitte aponta para per-
das superiores a quatro mil milhões, 
CEO diz que 95% dos prejuízos são 
da altura do BES e BE pede comissão 
de inquérito. Analistas contactados 
pelo SOL desmontam argumentos. 

T

 s perdas superiores 
a quatro mil milhões 
de euros identifica-
dos pela Deloitte na 
auditoria feita ao 

ovo Banco não pa-
recem apanhar ninguém de sur-
presa, apesar de esta ter sido apre-
sentada um mês depois do que es-
tava inicialmente previsto. Os 
partidos rapidamente reagiram e 
até o próprio CEO da instituição 
financeira quis acabar com «o ci-
clo de silêncio», prometendo 
«uni ciclo de esclarecimentos». 
Também os analistas contactados 
pelo SOL admitem que os resulta-
dos já eram esperados. 

«Os documentos contabilis-
ticos dos anos anteriores já de-
monstravam que os prejuízos 
se estavam a acumular e que a 
situação financeira do banco 
está deteriorada, sendo que o 
fundo de resolução constituí-
do por capital público tem su-
portado as consequências des-
te desaire com dinheiro do con-

  

tribuinte», admite ao SOL José 
Ferreira, analista da XTB. 

Também Pedro Amorim lem-
bra que a estratégia do banco a ní-
vel comercial desde a resolução 
do BES já tinha sido posta em cau-
sa e os resultados falam por si. 
«Estas perdas estão relaciona-
das com a perda de negócio, re-
dução significativa da margem 
financeira e do produto bancá-
rio, devido a falta de confian-
ça ou produtos financeiros com 
um precário / condições fora 
do contexto económico», refere 
oanalista da Infinox. 

Em causa está o relatório da au-
ditora, que aponta para perdas de 
4.042 milhões de euros para a ins-
tituição fmanceira entre 4 de agos-
to de 2014 (um dia após a resolução 
do BES) e 31 de dezembro de 2018, 
ou seja, prejuízos que envolvem as 
várias administrações do banco. 

A análise incidiu sobre «283 
operações que integram o obje-
to da auditoria, abrangendo, 
portanto, quero período de ati-

  

vidade do Banco Espírito San-
to, quer o período de atividade 
do Novo Banco» e «descreve um 
conjunto de insuficiências e de-
ficiências graves de controlo in-
terno no período de atividade 
até 2014 do Banco Espírito San-
to, no processo de concessão e 
acompanhamento do crédito, 
bem como relativamente ao in-
vestimento noutros ativos finan-
ceiros e imobiliários», de acordo 
com o Ministério das Finanças. 

No entanto, o documento não 
identifica as entidades envolvidas 
nas operações de crédito do an-
co. Uma situação que, segun Jo-
sé Ferreira, está relacionada om 
o facto de as operações esta rem 
protegidas por sigilo bancár o. 0 
que leva o analista a afirmai que 
«desta forma as operaçõe do 
NB estão envoltas em mist rio, 
e os prejuízos registados itre 
2014 e 2019 que ultrapas m a 
quantia colossal de quatro mil 
milhões de euros não podem 
ser objetivamente identifica-
dos, sujeitando a sociedade 
portuguesa à ignorância sobre 
o que é feito com capitais pú-
blicos e apresentando uma dis-
plicência inaceitável na verifi-
cação dos factos», diz ao SOL. 

Já Pedro Amorim desvaloriza 
essa 'ocultação'. «Não acho mate-
rialmente relevante, até porque 
não são os grandes devedores a 
causa a apontar para os grandes  

prejuízos e redução de negócio. 
Os negócios com os "grandes de-
vedores" não devem desculpa-
bilizar a estratégia de negócios 
do Novo Banco», afirma . 

Ralo-x 
O relatório diz que as perdas in-
corridas pelo Novo Banco decor-
reram fundamentalmente de ex-
posições a ativos que tiveram ori-
gem no período de atividade do 
Banco Espírito Santo e que foram 
transferidos para o Novo Banco 
no âmbito da resolução. «O rela-
tório da auditoria especial é ex-
tenso e exigirá unia análise téc-
nica cuidada, objetiva e respon-
sável por parte de todos aqueles 
a quem foi enviado», observou o 
Governo português, acrescentan-
do ser «imprescindível que se-
jam desenvolvidas, por todos 
os intervenientes, todas as 
ações necessárias para assegu-. 
rar a rápida e integral correção 
das questões identificadas no 
relatório da auditoria especial». 

E face à grande abrangência 
temporal, «que incide sobre um 
período muito alargado da ati-
vidade do Banco Espírito San-
to até 2014 relativamente ao 
qual estão em curso processos 
criminais, e à necessidade de 
salvaguarda dos interesses fi-
nanceiros do Estado, o relató-
rio será remetido pelo Governo 
à Procuradoria-Geral da Repú-

  

blica considerando as compe-
tências constitucionais e legais 
do Ministério Público», disse o 
Ministério liderado por João Leão. 

Ramalho responde 
A instituição financeira liderada 
por António Ramalho considera 
que a auditoria independente à ges-
tão dos últimos 18 anos «confirma 
a forma transparente e compe-
titiva com que o Novo Banco tem 
vindo a recuperar o seu balan-
ço». E coloca em destaque «a im-
portância dos processos de alie-
nação de ativos para a recupera-
ção do balanço do Novo Banco, 
bem como as melhorias opera-
cionais alcançadas» que colocam 

'Decisão de 
Mário Centeno 
não defende os 
interesses dos 
contribuintes' 
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linha com o modus operandi de-
monstrado por Centeno desde 
que foi ministro das finanças de 
Portugal». Já o analista da Infi-
nox lembra que o governador do 
BdP está a cumprir a lei, divulgan-
do dados apenas com aprovação 
jurídica, «invertendo a política 
adotada pelo seu antecessor -
que divulgava tudo o que podia 
e não podia, afirmando até na 
comissão de inquérito que mes-
mo que os tribunais não auto-
rizassem a divulgação o faria 
na mesma, sem qualquer res-
peito pelas instituições finan-
ceiras», acrescentando que Mário 
Centeno «marca mais um ponto 
positivo no início do seu man-
dato, devolvendo a credibilida-
de internacional do BdP». 

a instituição «numa posição sóli-
da que permite apoiar os seus 
clientes e a economia portugue-
sa neste momento crítico da nos-
sa vida coletiva». 

A instituição financeira diz que 
a auditoria «coloca em evidên-
cia que as perdas incorridas 
pelo Novo Banco decorreram 
fundamentalmente de exposi-
ções a ativos que tiveram ori-
gem no período de atividade do 
Banco Espírito Santo e que fo-
ram transferidos para o Novo 
Banco no âmbito da resolução». 
E chama a atenção para o facto 
que 95% das perdas referidas na 
auditoria da Deloitte devem-se a 
ativos anteriores a 2014, ou seja, 
que pertenciam ao BES e passa-
ram para o Novo Banco na resolu-
ção. O responsável disse ainda que 
as vendas de ativos feitas nos últi-
mos anos aconteceram porque o 
banco a isso estava obrigado, cum-
prindo as regras de concursos in-
ternacionais, com assessoria es-
pecializada e com escrutínio. 

Mas são argumentos que não 
convencem os analistas contacta-

  

dos pelo SOL. «A gestão realizada 
pelo NB desde 2014 aprovou a 
venda de ativos a preços de sal-
dos face ao seu valor contabilis-
tico, e as perdas têm-se acumu-
lado de tal forma que o Parla-
mento solicitou o relatório 
sobre a auditoria da Deloitte. 
Acontece que a versão do rela-
tório tornada pública não per-
mite discernir quem são os de-
vedores do banco, e as perdas es-
tão a ser compensadas em 
grande parte à custa dos impos-
tos dos contribuintes», refere o 
analista da XTB. 

Também em relação ao facto de 
António Ramalho dizer que 95% 
das perdas são apontadas para o 
tempo do BES, José Ferreira lem-
bra que o CE0 da instituição finan-
ceira tem uma audição marcada 
para dia 15 de setembro, «data 
onde se espera que já tenha sido 
publicada outra versão mais in-
formativa do relatório da Deloit-
te com dados específicos sobre 
os devedores do NB, tornando 
essa sessão num evento muito 
relevante para determinar se os  

ativos - vendidos a preços de sal-
do- foram efetivamente bem ad-
ministrados pela gestão de topo 
do NB». 

Também Pedro Amorim diz que 
não é possível apontar essas gran-
des perdas até 2014, «até porque 
só nos últimos três anos é que 
começaram a tornar-se maus», 
acrescentando que «a gestão mais 
polémica seria a política de ven-
da de ativos do ex-BES, que fo-
ram vendidos muito abaixo do 
preço de mercado». E o analista 
da Infmox lembra que «no proces-
so de resolução, o balanço do 
banco foi limpo'» 

Recorde-se que, para evitar 
eventuais prejuízos, o Governo 
anunciou no início de agosto que 
tinha posto travão a fundo a futu-
ras vendas de ativos no Novo Ban-
co, pelo menos até ser conhecida 
a auditoria da Deloitte. Em causa 
está a operação de venda de um 
portefólio composto por 13 mil ati-
vos imobiliários a um fundo com 
investidores anónimos sediado 
nas ilhas Caimão e que gerou um 
prejuízo de 264 milhões de euros  

ao Novo Banco - foram vendidos 
por 364 milhões quando estavam 
avaliados em 631 milhões -, que 
viria a ser coberto pelo Fundo de 
Resolução. A par da perda de capi-
tal, uma das dúvidas também le-
vantadas foi quem teria sido o be-
neficiário último destas vendas. 

Esta polémica surgiu numa al-
tura em que o banco pedia mais 
176 milhões de euros ao Fundo de 
Resolução, depois de ter agravado 
os prejuízos para os 555 milhões 
de euros no primeiro semestre. 

Centeno em silêncio 
Apesar de todas estas polémicas, 
o Banco de Portugal (BdP) revelou, 
esta semana, que só vai disponibi-
lizar  a auditoria interna à super-
visão do BES por decisão judicial, 
esclarecendo que está vinculado 
ao cumprimento do quadro legal 
que rege a sua atividade, designa-
damente o respeito pelo dever le-
gal de segredo profissional. Uma 
decisão criticada pelo analista da 
XTB, que considera que esta «é 
uma decisão que não defende os 
interesses do contribuinte, e em  

Novo inquérito parlamentar 
A comissão de trabalhadores do 
Novo Banco já pediu, entretanto, 
audiências aos partidos, ao Go-
verno, ao Presidente da Repúbli-
ca e ao governador do Banco de 
Portugal, devido à preocupação 
como futuro da instituição e dos 
cinco mil trabalhadores do ban-
co. «O constante ruído prove-
niente das notícias e das diver-
sas declarações está a minar a 
confiança dos clientes», refere 
a estrutura que representa os tra-
balhadores, lembrando que os 
bancários da instituição financei-
ra, ao longo dos últimos seis anos, 
têm estado a trabalhar «sob pres-
são constante». 

Esta reação surge um dia de-
pois de o BE ter anunciado que o 
partido vai propor a constituição 
de uma comissão parlamentar de 
inquérito ao banco. Mariana 
Mortágua argumenta que o Novo 
Banco custou 8 mil milhões ao Es-
tado e aos contribuintes portu-
gueses: «Não é uma brincadei-
ra. É preciso apurar responsa-
bilidades. Não aceitamos que 
este buraco no Novo Banco 
seja inevitável e tenha de ser 
pago com o dinheiro de todos 
os contribuintes portugueses. 
Procuraremos transparên-
cia, procuraremos encontrar 
as decisões que poderiam ter 
sido evitadas e também os 
seus responsáveis». 

Uma iniciativa aplaudida por Jo-
sé Ferreira, para quem «é razoá-
vel tendo em conta a opacidade 
desta versão do relatório da De-
loitte», enquanto Pedro Amorim 
entende que, por motivos ideológi-
cos, vamos ter partidos a tentar 
marcar posição nesta matéria. 
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Precários querem 
explicações do Governo 
Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@sol.pt 

A notícia de que Cândida Pinto 
poderá entrar de novo nos qua-
dros, depois de ter saído na se-
quência da renúncia de Maria 
Flor Pedroso ao cargo de diretora 
de informação, deixou os precá-
rios da RTP revoltados, uma vez 
que reclamam os mesmos direi-
tos e, por isso, decidiram questio-
nar o primeiro-ministro e os Mi-
nistérios da Cultura e das Finan-
ças através de uma carta aberta. 

Os precários da RTP inscritos 
no Programa de Regularização 
Extraordinária de Vínculos Pre-
cários na Administração Pública 
(PREVPAV) questionam sobre a 
possibilidade da jornalista Cândida 
Pinto poder vir a ser de novo inte-
grada nos quadros depois de, supos-
tamente, ter ficado com uma aven-
ça de 9 mil euros, tal como avançou 
o SOL na semana passada. 

Numa nota dirigida à comunica-
ção social, os trabalhadores dizem  

que a carta mostra a «total indig-
nação e discordância com a RTP 
(e Governo) devido à eventual 
contratação da jornalista Cân-
dida Pinto para os quadros da 
RTP». «Não entendemos como 
pode tal hipótese sequer ser pen-
sada quando existem cerca de 
200 trabalhadores inscritos no 
PREVPAP que continuam com 
a sua situação laboral por regu-
larizar. É igualmente ultrajan-
te que o rendimento da referida 
jornalista seja acima da tabela 
salarial para o efeito (9 mil eu-
ros por mês)», lê-se no texto. 

Ainda assim, os trabalhadores 
defendem nada ter contra a jorna-
lista em questão e garantem que 
será sempre bem vinda à estação 
pública desde que se respeite a lei. 

Na carta, a que o SOL teve aces-
so e que é dividida em 15 pergun-
tas que os trabalhadores preten-
dem ver esclarecidas, questiona-

  

-se o Governo e os referidos 
Ministérios sobre vários aspetos 
relacionados com a situação da 
jornalista Cândida Pinto e dos 
precários da estação, bem sobre 
como a alegada diferença de trata-
mentos. «Será este Governo co-
nivente com tanta ilegalidade, 
má-fé, má conduta e má ges-
tão?», interrogam. 

Os subscritores da carta defen-
dem que «urge e é imperativo» 
que o Governo veja a situação da 
RTP «e cumpra a lei que o pró-
prio criou, nomeadamente a in-
tegração urgente dos trabalha-
dores (esses, sim) que recorre-
ram ao instrumento legal para 
a regularização da sua situação 
laboral, nos quadros da RTP». 

Ainda assim, os trabalhadores 
congratulam-se com um despacho 
emitido pela CAB Cultura, segun-
do o qual haverá a integração de 39 
precários. «Já não são os 19 de 
quem falava o CA [Conselho de 
Administração], mas ainda não 
são os 200 de que falamos nós. Já 
só faltam os 160», diz a Comissão 
de Trabalhadores em comunicado. 

Cândida Pinto pode voltar a subir aos quadros 
da RTP. Uma situação que irritou os precários 
da estação. 
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