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" PLANO DE RECUPERAÇAO EUROPEU 

Costa cede para ter 
acordo ainda este mês 

PORMENORES 

.4( 

Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reuniu-se ontem com o chefe do Governo português em S. Bento, Lisboa 

Orçamento da UE 
O plano de recuperação pós-
-Covid constará da proposta do 
quadro plurianual da União Eu-
ropeia 2021-2027, que ronda os 
1,1 biliões de euros. 

Críticas ao Reino Unido 
"Não há nenhum critério para 
que as pessoas não se sintam 
mais seguras em qualquer re-
gião portuguesa do que no Rei-
no Unido", disse ontem Costa. 

Cimeira luso-espanhola 
Irá realizar-se na Guarda, entre 
final de setembro e inicio de ou-
tubro, tendo como tema central 
o desenvolvimento transfron-
teiriço, anunciou ontem Costa. 

CONCESSÃO 

SALOMÉ PINTO 

p
ara conseguir ainda este 
mês um acordo, sem 
cortes, sobre o plano de 

recuperação europeu pós-Co-
vid - chamado de "bazuca" 
europeia -, no valor global de 
750 mil milhões de euros, o 
primeiro-ministro, António 
Costa, admitiu ontem uma re-
dução das verbas do Orçamen-
to da União Europeia para  

2021-2027 para Portugal. " Po 

demos discutir se é um bocadi - 
nho mais ou um bocadinho 
menos", mas 
avisou que 
"não deve 
haver cortes 
na política de 
coesão nem na politica agríco 
la comum", afirmou Costa no 
final de uma reunião com o seu 
homólogo espanhol, Pedro  

Sánchez, em S. Bento, com 
vista à preparação do Conselho 
Europeu de 17 e 18 de julho. 

Ao fazer esta 
cedência, 
Costa espera 
obter o avalda 
UE, sobretudo 

dos países mais críticos - Áus-
tria, Suécia, Dinamarca e Países 
Baixos - sobre o plano de recu-
peração, que para Portugal si-

  

gnifica 15,5 mil milhões de eu-
ros a fundo perdido e 10,8 mil 
milhões de euros a crédito. Nes-
te ponto, Costa não admite li-
nhas vermelhas, considerando 
que "a proposta da Comissão 
Europeia é inteligente porque 
não propõe nem um cheque em 
branco nem uma nova troika". 
"O objetivo é agora a recupera-
ção, julho tem de ser o mês das 
decisões", reforça Sánchez. • 

PROPOSTA ATRIBUI A 
PORTUGAL UM TOTAL 
DE 26,3 MIL MILHÕES € 

Primeiro-ministro admite cortes no Orçamento da UE para "bazuca" avançar intacta 
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REUNIÃO COM A SAÚDE PÚBLICA 

o Chefe de Estado jantou ontem com repre-
sentantes do setor do Turismo no Algarve e au-
tarcas da região, em Monte Gordo, depois de 
reunir à distância com médicos, ao almoço 

Yii 

1 
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S. 

Ha mais de um mês 
que não havia tantos 
doentes internados 
0 O número de internamen-
tos por Covid-19 voltou on-
tem a aumentar, sendo agora 
513, mais 9 do que no dia an-
terior. Há também mais um 
doente nos Intensivos. Desde 
odia 30 de maio que não havia 
tantos doentes internados. O 
boletim dá conta de mais 6 
óbitos, 232 novos casos de in-
feção e 149 recuperados. a 

•;-•t% Sti ".2 
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Unidades de internamento 
do País têm 513 doentes infetados 

Marcelo apreensivo 
com falta de respostas 
DENÚNCIA.  O Médicos criticaram falta de um sistema de informação para monitorizar os infetados INVERNO  O Frio preocupa 

FRANCISCA GENÉSIO 

A
falta de respostas sobre a 
evolução da Covid-19, 
sobretudo na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, foi de-
nunciada ontem pelo Fórum 
Médico de Saúde Pública 
(FMSP) ao Presidente da Repú-
blica, através de urna video --
conferência. A situação terá 
deixado o Chefe de Estado mui-
to preocupado e até apreensivo. 

"Um dos pontos que denun - 
ciámos foi a falta de um sistema 
de informação para a Saúde Pú-
blica, porque só a Direção-Ge - 
ral cia Saúde tem toda a infor-
mação sobre a doença. É evi-
dente que esta ferramenta não  

se monta de um dia para o ou - 
tro, mas era bom que a infor-
mação que permite a tomada de 
decisões estivesse a chegar a 
quem tem de decidir de forma 
robusta e em tempo útil", con - 

CRUZAMENTO 
DA GRIPE COM COVID-19 
ASSUSTA ESPECIALISTAS 
tou ao CM Ricardo Mexia, da 
Associação dos Médicos de Saú-
de Pública, alertando que "sem 
um sistema é difícil fazer vigi 
landa epidemiológica". 

Para o FMSP, é "incompreen 
sive] " a falta de organização e 
planeamento em plena pande-

  

mia. "Felizmente temos um 
Presidente da República cons-
ciente daquela que é a realidade 
da Saúde pública e que sabe que 
há coisas que continuam sem 
correr bem. Não é normal que a 
fiscalização tenha desaparecido 
por completo no deseonfina - 
mento", criticou o bastonário 
cia Ordem dos Médicos. Miguel 
Guimarães fez questão de lem-
brar o Chefe de Estado que os 
cordões sanitários "são uma 
opção válida" e que devem ser 
considerados pela Direção-Ge - 
ral da Saúde. 

Entre as preocupações trans-
mitidas a Marcelo, está a carên-
cia de profissionais na Saúde  

pública, assim como a "neces-
sidade urgente" de preparação 
do inverno "que se afigura difí 
cif", com o cruzamento da Co-
vid --19 com a gripe, cujos sinto-
mas são muito semelhantes. 

BASTONÁRIO LEMBRA QUE 
CORDÕES SANITÁRIOS 
SÃO OPÇÃO VÁLIDA 

Os médicos realçaram ainda a 
importância de garantir que, 
quando houver vacina para a 
Covid -19, Portugal tem "capa - 
cidade de produzir e distribuir a 
vacina". o 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

PORMENORES 

Satisfação com encontro 
Os médicos ficaram satisfeitos 
com o encontro com o Chefe de 
Estado. "Fez o que a ministra da 
Saúde já devia ter feito: ouvir 
quem está no terreno", disse 
Roque da Cunha, secretário-ge-
ral do Sindicato Independente 
dos Médicos. 

Reforço de enfermeiros 
A Ordem dos Enfermeiros de-
fende o reforço da resposta do 
sistema de vigilância epidemio-
lógica, com recurso aos 2800 
enfermeiros especialistas. 

COMEM 
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MANUAIS 1 RECOLHA TRAVADA 

n  Ministério da Educação deu ordens às 
%I escolas para travar o processo de re-
colha dos manuais escolares, depois de o 
Parlamento ter aprovado, no final da semana 
passada, uma proposta que impunha essa 
solução. As escolas vão guardar os manuais 
que já foram entregues. 

EXAMES 
NACIONAIS 

EDUCAÇÃO 

Calor e máscaras 
complicam rovas 

DEPOIMENTOS 

MANUEL XAVIER 
18 ANOS. PORTO 

"Foi bastante fácil e estava 
tudo bem preparado" 
"Foi bastante fácil. 
No ano passado já 
tinha feito a prova 
e achei mais difícil. 
Achei que a nível 
de segurança tam-

 

bém estava tudo bem preparado. 
As mesas estavam afastadas dois 
metros e à entrada deram gel de-

 

sinfetante, assim como na sala". 

BERNARDO ESTEVES 

O
calor e a obrigação do uso 
de máscara foram os 
principais obstáculos dos 

35 451 alunos que ontem estrea-
ram os exames nacionais em 
contexto de pandemia com a 
prova de Português cio 126  ano. 
"Foi terrível o uso de máscara, 
apesar da sala estar arejada", 
disse ao CM Pedro Lopes, aluno 
da Escola Secundária D. Dinis, 
em Lisboa. Ana Paula Serra, 
professora na mesma escola, 
considera que "trabalhar com 
máscara é muito constrange-
dor, muito mesmo". Com as 
temperaturas a atingir os 40 
graus em algumas regiões do 
País, os estudantes tiveram de 
lidar com condições complica-

  

das. A prova em si parece não 
ter oferecido grande problemas 
e terá sido acessível. 

Filomena \'iegas, presidente 
da Associação de Professores de 
Português (APP)., considerou 
que a prova estava "bem estru-
turada e de acordo com os do-
cumentos de referência, que 
são o Programa da disciplina e o 
documento Aprendizagens Es-
senciais, e cumpre também as 
orientações cio Instituto de 
Avaliação Educativa (lave)" 

A responsável admite contudo 
que a prova trazia algumas "no - 
v idades que podiam apanhar os 
alunos de surpresa". Uma delas 
foi a necessidade de relacionar 
um texto de 'Os Maias' com ou-
tro de 'A Ilustre Casa de Rami -  

res', ambas obras de Eça de 
Queiroz. "Habitualmente as 
questões são sobre uma obra e 
não o relacionamento com ou-
tra. Tudo o que implica relacio-
nar é mais complexo", conside-
ra a presidente da APP. 

Entretanto, a Federação Na-

 

PROFESSORES PEDEM 

EXPLICAÇÕES SOBRE 

NORMAS PARA NOVO ANO 

cional de Professores (Fenprof) 
vai pedir uma reunião com a di-
retora -geral da Saúde, Graça 
Freitas, para saber se a DGS é 
responsável pela redução de 2 
para 1 metro da distância a 
manter na escola. A distância de 
1 metro é apontada num ciocu  

mento com orientações para o 
próximo ano letivo divulgado 
pelo Ministério da Educação, 
através da Direção-Geral de Es-
tabelecimentos Escolares, no 
qual também aparecer o logóti - 
po da DGS. 

"É inacreditável que uma DGS 
que sabe que existem surtos no 
nosso país e que proíbe pessoas 
de assistirem a espetáculos ao ar 
livre como o futebol diga agora 
que a distância recomendável 
nas escolas é de um metro", 
disse ao CM Mário Nogueira, se-
cretário - geral da Fenprof. 
"Queremos saber se de facto a 
DGS é responsável por esta 
orientação economicista em 
prejuízo de crianças, professo-
res e funcionários". 

CAROLINA PEREIRA 
19 ANOS. LEIRIA 

"Foi mais fácil que exames 
de anos anteriores" 
"Correu bem. Foi 
fácil, comparati-
vamente aos exa-
mes do ano pas-
sado pelos quais 
tinha estudado. 
Estava a rezar para que saísse 
'Os Maias', e saiu. Fernando 
Pessoa foi a última matéria que 
demos em aula presencial, e 
ainda me recordava de tudo". 

MARGARIDA PEREIRA 
18 ANOS. LISBOA 

"Estou satisfeita com os 
autores que saíram" 
"Correu bem e 
não precisei de 
usar a meia hora 
de tolerância. Es-

 

tou satisfeita com 
os autores que 
saíram, mas não esperava que 
saísse uma comparação entre 
'Os Maias' e 'A Ilustre Casa de 
Ramires'. Nas perguntas opcio-

 

nais respondi a todas". 

TOMAS SANTOS 
17 ANOS. FARO 

"Estudei bastante na altura 
do confinamento" 
"O exame correu r- - 
bastante bem, em 
geral, e a nova 
opção de algumas 
questões não va-

 

lerem vai ajudar, 
em especial na gramática. Vim 
às aulas presenciais e estudei 
bastante na altura do confina-

 

mento porque tive muito tempo 
para o fazer". 

PROVA O  Mais de 35 mil estudantes estrearam exames nacionais durante a pandemia de Covid-19 
NOVO O  Ministério da Educação e Direção-Geral da Saúde reduzem distância na escola para 1 metro 
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NOTAS 1ALUNOS MENOS PREPARADOS 

O s professores do ensino superior afirma-
ram ontem que, este ano, os alunos que 

estão a fazer os exames nacionais podem ter 
melhores resultados, mas estarem pior prepa-
rados para frequentar as universidades e ins-
titutos politécnicos por causa da falta de aulas 
presenciais e consequente inflação das notas. 

PROVA 14259 FALTAM 
SEGUNDO O JÚRI NACIONAL DE 
EXAMES, NUM UNIVERSO DE 
39710 ESTUDANTES INSCRITOS 
NA PROVA DE PORTUGUÊS, 
4259 FALTARAM AO EXAME, O 
QUE CORRESPONDE A10,7%. 

CDS 1"CONTRATO DE TRANSPARÊNCIA" 

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos 
Santos, propôs um "contrato de transparên-

cia", para que os alunos que vão ingressar no Ensi-
no Superior disponham de informação sobre a taxa 
de empregabilidade de cada curso, assim como a 
avaliação do custo de vida, tipo de alojamento e 
rede de transportes, para fazerem as suas opções. 

EXAMES DO SECUNDÁRIO 
n HOJE 

e  09h30 11.º ANO 
Espanhol (547) e (847) 

14h00 11.º ANO 
  Francês  (517) 

E AMANHA 
e 09h30 11.º ANO 

Filosofia (714) 

In 9 DE JULHO 
©  09h30 11.º ANO 

Física e Química A (715) 

14h00 11.º ANO 
Latim A (732) 

E 10 DE JULHO 
09h30 12.2 ANO 

História A (623) 
11.º ANO 
História B (723) 

E 13 DE JULHO 
09h30 11.º ANO 

Geografia A (719) 

®14 DE JULHO 
e  09h30 11.º ANO 

História da Cultura 
 e das Artes (724) 

15 DE JULHO 
O 09h30 12.º ANO 

Matemática A (635) 
11.9 ANO 
Matemática B (735) 
Mat. Ap. C. Sociais (835) 

G, 16 DE JULHO 
f. 09h30 12.2 ANO 

Desenho A (706) 
tD 17 DE JULHO 
O 09h30 11.º ANO 

Biologia e Geologia (702) 

,  20 DE JULHO 
O  09h30 11.2 ANO 

Economia A (712) 
e  14h00 11.º ANO 

Alemão (501) 

21 DE JULHO 
O  09h30 11.º ANO 

Inglês (550) 

• 22 DE JULHO 
(:) 09h30 11.º ANO 

Geom. Descritiva A (708) 
E 23 DE JULHO 

09h30 11.º ANO 
Literatura 
Portuguesa (734) 

Afixação das pautas: 
3 de agosto 
Resultados da reapreciação: 
1 de setembro 

Ti  Fonte M s3dodaEducaz,Nd 

Esperada "boa nota" no Porto 
13  Durante duas horas e meia, os 
alunos cia escola Clara de Re- c. 

sende, no Porto, realizaram o 
exame nacional de Português, 
sempre com a máscara coloca-
da e separados por dois metros 
cio colega cia mesa cio lado. Ape-
sar da pressão das novas regras 
de segurança, devido à Covid -
-19, o sentimento à saída foi de 
confiança. Os alunos falam 
numa prova "muito fácil". 

MATÉRIA DO ESTUDO EM 
CASA NÃO SAIU NO EXAME 
NACIONAL DE PORTUGUÊS 

"Estava muito bem prepara-- No fim do exame a maioria dos alunos dizia que a prova tinha sido fácil 
do na interpretação. Na gra 
má Lica, nem tanto, mas, em aulas. "Não recorreram aos te 
geral foi unia prova simples. mas cio estudo em casa. Sinto 
E sinto que não se focaram que foi mesmo fácil. As aulas à 
na matéria dada durante o pe - distância eram muito compli-
ríodo de isolamento social, o cadas porque não havia a rela - 
que foi bom", disse Afonso Sil- ção entre aluno e professor. 
va, 18 anos. Também Teresa Mas, felizmente, essa matéria 
Aires sente que foram "ajuda- ficou de lado", referiu a estu 
dos" ao não sair na prova, os dante que conta com a disci-
principais temas dados nos plina de Português para in 
meses em que estiveram sem gressar na universidade. 

Alunos em Leiria com opiniões divididas 
a Na escola secundária Do- foi o mais complicado, mas o 
mingos Sequeira, em Leiria, resto achei acessível", consi-
onde ontem mais de uma cen- derou Catarina Lourenço. Já 
tena de alunos fez o exame de Bernardo Alberto disse que 
Português - o primeiro do ca- "correu mais ou menos". "Foi 
lendário -, sob fortes medidas um exame um bocadinho à 
de segurança higiénica, as toa, mas acho que dá para a 
opiniões sobre a prova divi- nota que preciso", acrescen-

 

diam-se. "O primeiro grupo tou o estudante. e J.D. 

r. Maioria dos inscritos 
foi a exame em Faro 

• 4 --,>>-x I3 Na escola secundária João 
de Deus, em Faro, dos 100 
alunos que estavam inscritos, 
81 foram fazer o exame. 
" Como este exame apenas 
conta como prova de ingres-
so, achei que foi um número 
bastante elevado em relação 
às minhas expectativas. Fiquei 

▪ surpreendido", disse ao CM 
Carlos Luís, diretor do agru-

 

Mais uma centena fez ontem o exame na Domingos Sequeira, em Leiria pamento da escola. e T.G. 

O prémio 
pergunta sobre se 
haveria algum 
prémio para reco-

nhecer o esforço dos pro-
fessores, como foi criado 
para os profissionais cia 
saúde, o ministro da tutela 
respondeu que, no seu mi 
nistério, trabalham todos 
os dias para criar melhores 
condições para os profis-
sionais e que o reconheci-
mento da sua enorme valia 
também tem sido feito ao 
nível salarial, da-progres-
são na carreira, do reposi-
cionamento de quem en-
trou no quadro e da vincu-
larão de contratados. Com 
tanto carinho não se com-
preenderia por que fogem 
os jovens à profissão do-
cente. É que, na verdade, o 
que temos são: condições 
de trabalho, incluindo ho• 
rários, que se degradam, 
provocando um assinalá-
vel desgaste físico, psíqui-
co e psicológico e fazendo 
disparar os níveis de stress 
e burnout; salários "atuali-
zados" em 0,3"/.›, após dez 
anos de congelamento; 
mais de 6,5 anos de serviço 
cumprido roubados na 
progressão e no reposicio 
namento na carreira e mi-
lhares de ultrapassagens 
ilegais; milhares de doces 
tes com 5, 10 e 20 anos de 
serviço ainda a viver a pre-
cariedade... Sinceramente, 
os professores merecem é 
ser valorizados, dispen-
sando a demagogia e a 
conversa fiada dos gover-
nan tes. Felizmente a per 
{,r1111 ta não foi sobre se o go-
verno também agradeceria 
aos professores com algu-
ma competição desportiva 
do tipo cia final cia Cham-
pions; provavelmente não 
iria além da final de um 
torneio de sueca. e 

Já Filipa Guerra assume ter fi-
cado preocupada caso tivesse 
saído no exame a matéria dada 
nas aulas virtuais. "Não me 
sentia cem por cento prepara-
da, porque não havia revisões 
na escola e isso dificultava-me 
bastante. Não é a mesma coisa 
estudar em casa. Mas correu 
mesmo bem. E estou confiante 
numa boa nota", garante. e N.R. 

410101!.ti ty.lary, 

Secundária João de Deus, em Faro, 
com 81, de 100 inscritos, na prova 

Nf 

e 
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ORÇAMENTO DO ESTADO 2021 

BE critica falta 
de diálogo 
U  A coordenadora do BE, 
Catarina Martins, lamentou 
ontem que o Governo "ainda 
não tenha começado a pre-
parar o próximo Orçamento 
do Estado" quando questio-
nada se o Executivo já tinha 
iniciado contactos com o BE. 
Numa visita a urna escola de 
Lisboa, a líder bloquista de-
fendeu que a crise pandémi-
ca exige soluções "bem estu-
dadas, bem debatidas". 

Catarina Martins lidera o Bloco 
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Depois da mobilização de 
medicos surgem demissões 
na ACES Alentejo 

Presidente executiva e presidente do conselho executivo da ACES 
Alentejo demitem-se dos cargos, afastando qualquer relação com 
o caso da mobilização de médicos para lar em Reguengos de Monsaraz. 
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DGS diz que Hospital de Évora ainda não atingiu o limite da sua capacidade DR 

RITA PEREIRA CARVALHO 
rita.carvalho@ionline.pt 

Depois da polémica instalada 
pela mobilização de médicos do 
Sistema Nacional de Saúde para 
o lar de Reguengos de Monsa-
raz, a presidente executiva, Maria 
Laurência Gemito, e o presiden-
te do conselho clínico, António 
Matos, do Agrupamento dos Cen-
tros de Saúde (ACES) do Alente-
jo Central, apresentaram a sua 
demissão. 

Ao i, Maria Laurência Gemito 
confirmou o pedido de demissão 
apresentado, recusando qual-
quer ligação entre a sua saída e 
o caso da mobilização de médi-
cos para o lar que registava ontem 
91 casos de infeção por covid-19, 
entre funcionários e utentes,  

segundo avançou o município. 
O concelho de Reguengos de 
Monsaraz regista ainda mais 50 
casos na comunidade, perfazen-
do um total de 141 casos positi-
vos no concelho. 

A responsável da ACES do Alen-
tejo Central justificou a saída 
com as aulas na Universidade de 
Évora, que começam em setem-
bro. "Na altura não pedi para sair 
de imediato, mas está a aproxi-
mar-se o início do ano letivo e 
quero tirar férias e preparar o 
próximo ano", avançou. E acres-
centou: "Preciso de tirar férias, 
que não tiro há quatro anos". 

Sobre as pressões sobre os pro-
fissionais de saúde, Maria Lau-
rência Gemito apenas referiu que 
"a pressão é aquela que tem apa-
recido nas notícias", sublinhan-

  

do que ao longo dos últimos qua-
tro anos houve "momentos de 
pressão e momentos mais traba-
lhosos". A sua saída não terá, no 
entanto, efeitos imediatos, uma 
vez que ficará a ocupar o cargo 
até ser substituída. 

Apesar de a responsável da 
ACES do Alentejo Central ter 
recusado qualquer ligação, a 
demissão acontece depois de os 
sindicatos dos médicos terem 
denunciado a mobilização de 
médicos do ACES do Alentejo 
Central, do Hospital do Espírito 
Santo de Évora (HESE) e da Uni-
dade Local de Saúde do Norte 
Alentejano (ULSNA) para o lar 
de Reguengos de Monsaraz a 
pedido da Administração Regio-
nal de Saúde (ARS) do Alentejo. 
Esta situação, adiantou Jorge  

Roque da Cunha, secretário-geral 
do Sindicato Independente dos 
Médicos (SIM), além de ser con-
siderada "ilegal", provocou um 
"grande mal-estar nos médicos" 
que pode ter culminado na demis-
são de dois responsáveis por car-
gos. O i pediu esclarecimentos à 
ARS do Alentejo, tendo esta refe-
rido que "dará resposta ao sindi-
cato, com os esclarecimentos 
necessários", acrescentando que 
"as decisões foram tomadas den-
tro da lei". 

"Os médicos de medicina inter-
na são poucos. Ainda por cima, 
oHospital de Évora está no limi-
te dos cuidados intensivos, os 
outros para lá caminham. Não 
se pode tirar de lá um médico 
para ir para o lar", disse Jorge 
Roque da Cunha, acrescentando 
que "não há mais nenhum lar no 
país que tenha tido este trata-
mento". Neste momento, os médi-
cos "não estão a ir" para o lar, 
sendo o apoio assegurado pelos 
médicos militares destacados. 

Durante a conferência da Dire-
ção-Geral da Saúde, António 
Lacerda Sales sublinhou que 
não está equacionada a possi-
bilidade de "fechar Reguengos 
de Monsaraz" e que o Hospital 
de Évora ainda tem capacida-
de para receber doentes. "Nun-
ca haverá falta de camas", acres-
centou. Com Marta E Reis Página 7
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EDITORIAL 

A caça 
miserável 
à multa 
na estrada 

Vítor Rainho 

Os tempos eram outros, mas a vontade 
era a mesma. Cavaco Silva era o pri-
meiro-ministro, Dias Loureiro, o 
ministro da Administração Interna, e 
Carlos Encarnação e Carlos Loureiro 
eram os secretários de Estado. Recor-
do-me que na altura se falava muito da 
carta por pontos - que muitos anos 
mais tarde veio a tornar-se realidade -
e na hipótese de se multar os conduto-
res que faziam as autoestradas em 
excesso de velocidade. O esquema era 
muito simples. Imaginemos que o Joa-
quim, um nome muito português, 
entrava na A2 às 14 horas e saía no 
final da mesma às 15h15. Mesmo um 
taralhouco em matemática percebia 
facilmente que tinha feito os 230 quiló-
metros a uma média superior aos 120 
quilómetros por hora. O Joaquim rece-
beria depois uma notificação em casa 
para pagar a multa, onde apareceria o 
valor a pagar e o tempo de inibição de 
conduzir, já que o tempo que tinha 
levado para cumprir a distância seria 
inferior aos 120 quilómetros por hora 
permitidos por lei. 
Tal intenção nunca foi para a frente 
porque nenhum governante - nem 
mesmo Cavaco Silva - queria "violar" a 
vida privada de cada um, estando o 
Estado a espiolhar as horas dos seus 
cidadãos. 
Tantos anos depois - dos anos 90 -, o 
Governo de António Costa decidiu que 
a estrada é o melhor caminho para 
chegar ao dinheiro dos contribuintes. 
Vai daí, mandam-se polícias atrás de 
polícias, instalam-se radares em todo 
o lado e espera-se que durante a pan-
demia ninguém se queixe que esse sis-
tema, da média de velocidade, seja 
instaurado. A vergonha não tem rosto 
e andar de carro tornou-se uma 
excentricidade que este Governo agra-
dece. A caça à multa é escandalosa e, 
apesar do confinamento, o Executivo 
faturou mais de 45 milhões de euros 
em multas rodoviárias nos primeiros 
cinco meses do ano. A rapaziada que 
se tinha caracterizado nos anos 60 
pelo slogan "é proibido proibir" quer 
agora transformar-se nos agentes do 
Estado, vulgo PIDE, que não deixam 
ninguém pôr o pé, neste caso o acele-
rador, em ramo verde. Chamem a polí-
cia que eu não pago. 
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Semana 
de decisões com 
dados em revisão 
e rondas de Marcelo 

DGS assegurou 
ontem que os dados 

nos boletins são 
os mais próximos 

possível da realidade. 
Governo aponta 

para situação 
de estabilidade 

em Lisboa. PR ouviu 
médicos e rumou 

depois ao Algarve. 

MARTA E REIS 
marta.reis@ionline.pt  

Com uma nova reunião técni-
ca à porta, na qual são espera-
dos indicadores que permitam 
perceber se o país deve ou não 
manter um desconfinamento a 
três velocidades, com 19 fregue-
sias da Grande Lisboa em esta-
do de calamidade, o ponto de 
situação sobre a covid-19 feito 
diariamente pela Direção-Geral 
da Saúde (DGS) sofreu altera-
ções nos últimos dias e os dados 
disponíveis ao público são ago-
ra menos. Os dados por conce-
lho não são atualizados desde 
sábado - alguns concelhos do 
Norte, como o Porto, não sofrem 
atualizações desde o início de 
junho -, bem como a idade dos  

novos doentes, o que a Dire-
ção-Geral da Saúde justificou 
ontem com a necessidade de 
afinar o reporte, que conta des-
de o início da epidemia com 
diferentes fontes de dados, dos 
médicos assistentes aos labora-
tórios. Continuam também por 
inserir nos boletins diários os 
200 casos notificados no final 
da semana passada por um labo-
ratório que esteve três dias sem 
fornecer informação à DGS. Dei-
xou ainda de ser atualizado, no 
final de junho, o número de 
amostras colhidas diariamen-
te para testes. 

Na conferência de imprensa 
desta segunda-feira, a direto-
ra-geral da Saúde e o secretário 
de Estado da Saúde assegura-
ram que os dados são fiáveis e 
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COVID-19 

Desde o início 
do desconfinamento 
foram detetados 
18 605 novos casos 
de covid-19, mais de 14 mil 
na região de Lisboa. 
Mas há menos 300 doentes 
internados do que 
a 4 de maio 
PATRICIA DE MEIA MOREIRArAFP 

Yhl 

o mais próximos possível da rea-
lidade, estando a ser feitos esfor-
ços para uma radiografia mais 
fina. Lacerda Sales deu exem-
plos de como outros países, como 
França ou Espanha, também 
fazem correções na informação: 
"Todos os países fazem estes 
ajustamentos, nós não somos 
nem piores nem melhores do 
que os outros países", disse, subli-
nhando que o país tem menos 
óbitos, menos casos acumula-
dos, menor pressão sobre o sis-
tema de saúde e mais testes que 
a maioria dos outros países. Os 
internamentos por covid-19 têm 
aumentado, mas muito progres-
sivamente. Em relação ao iní-
cio do desconfinamento, a 4 de 
maio, registaram-se mais 18 mil 
novos casos no país e há agora 
513 doentes internados com 
covid-19, menos 300 do que havia 
naquela altura, o que também 
estará ligado ao facto de ter havi-
do um predomínio de pessoas 
mais jovens nos novos casos. 

Ao mesmo tempo que os bole-
tins são afinados - e, como o SOL 
noticiou, a DGS, após a saída da 
epidemiologista-chefe Rita Sá 
Machado, está agora a recorrer 
a uma empresa para fazer a aná-
lise dos dados da covid-19 -, a 
reunião marcada para quarta-fei-
ra está a ser precedida de reu-
niões para auscultar o que se 
passa no terreno. 

Marcelo Rebelo de Sousa reu-
niu-se ontem com o Fórum Médi-
co de Saúde Pública em video-
conferência, na qual ouviu ape-

  

los a uma reforma da saúde 
pública e reforço de equipas, 
queixas sobre a situação labo-
ral dos médicos, nomeadamen-
te a ausência de pagamento do 
suplemento aos médicos em fun-
ções de autoridade de saúde, 
mas também recomendações 
sobre a situação atual do país. 

Ao i, o bastonário dos médi-
cos disse que as recomendações 
foram ouvidas atentamente pelo 
Presidente da República e lamen-
tou que os profissionais de saú-
de no terreno tenham deixado 
de ser auscultados pelas auto-
ridades de saúde - uma preocu-
pação transmitida a Marcelo. 
"Uma coisa são os especialistas 
de epidemiologia que estão nos 
seus laboratórios mas não 
seguem doentes, não se aperce-
bem das reais dificuldades. Outra 

Dados por 
concelho não 
são atualizados 
desde sábado nos 
boletins da DGS 

Ordem dos 
Médicos defende 
dados claros 
e envolvimento de 
médicos no terreno 

coisa é falar com os médicos de 
saúde pública, com os médicos 
hospitalares, com os médicos 
de medicina geral e familiar, 
aliás, como aconteceu no início 
da epidemia. Nesta fase de des-
confinamento, isto deixou de 
acontecer, quando é mais fácil 
confinar do que desconfinar. 
Todas as outras estruturas, da 
saúde às autarquias, tinham de 
manter o mesmo nível de envol-
vimento e prevenção". 

Miguel Guimarães defende a 
necessidade de dados mais cla-
ros, mas também de uma comu-
nicação mais firme. "O sistema 
de informação tem dc ser cla-
ro. A DGS e Governo podem des-
valorizar, mas o primeiro-minis-
tro não desvaloriza. A autorida-
de de saúde tem de dar dados 
para que o Governo possa tomar 
decisões com dados objetivos. 
Uma das recomendações que 
fizemos no início da epidemia 
foi que fossem mobilizados, por 
exemplo, estudantes de Medi-
cina e introduzissem os dados 
com indicação dos médicos, e 
não fossem os especialistas a 
estar a fazer o reporte quando 
têm de estar a tratar doentes. 
Teria a vantagem de termos 
dados mais robustos. A verda-
de é que nunca aconteceu", diz 
Miguel Guimarães. 

"JÁ ERA TEMPO DE ALGUÉM VIR 
AO ALGARVE" Depois da reunião 
com as associações médicas, 
Marcelo rumou ao sul do país 
para um jantar de trabalho com  

presidentes das câmaras muni-
cipais do Algarve e da Associa-
ção dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve 
(AHETA). E a iniciativa também 
foi bem recebida. "Já era tem-
po de vir à região do Algarve 
alguém ao mais alto nível. O 
Governo conhece a realidade 
que estamos a passar mas, na 
verdade, ainda ninguém tinha 
vindo ao terreno. Temos de ter 
consciência da importância do 
turismo para o país e do Algar-
ve como a mais importante região 
do país para o setor", disse ao i 
Elidérico Viegas, da AHETA. 
"Ficamos satisfeitos que o Pre-
sidente da República venha falar 
connosco e espero ter a oportu-
nidade de lhe entregar um docu-
mento - que também já entre-
guei ao Governo - com um con-
junto de propostas que considero 
importantes para superar a cri-
se. São propostas que passam 
pelo alargamento das morató-
rias e do mecanismo de layoff 
simplificado, a suspensão dos 
pagamentos fiscais e à Seguran-
ça Social e até subvenções a fun-
do perdido para recuperar o 
setor do turismo". 

Também o secretário de Esta-
do dos Assuntos Parlamentares, 
Duarte Cordeiro, coordenador 
da resposta à covid-19 na Região 
de Lisboa e Vale do Tejo, se reu-
niu ontem com as autoridades 
na Amadora e para esta terça-fei-
ra tem marcada uma reunião 
com os presidentes das comu-
nidades intermunicipais do Oes-

  

te, Médio Tejo, Lezíria do Tejo 
e Leiria, para discutir a estraté-
gia de prevenção e controlo da 
covid-19 nas atividades agríco-
las. Ontem, Duarte Cordeiro 
revelou que novos casos e as 
infeções ativas estão a diminuir 
nos cinco concelhos da Área 
Metropolitana de Lisboa que 
inspiram mais preocupação, 
uma informação que não foi 
transmitida no briefing diário 
da DGS e que também não é pos-
sível extrair dos relatórios, uma 
vez que os novos casos nos con-
celhos não têm sido atualizados. 
Até sábado, Sintra e Lisboa man-
tinham-se os concelhos com 
mais novos casos no país. No 
briefing, o secretário de Estado 
da Saúde garantiu que a situa-
ção em Lisboa é de estabilida-
de com uma ligeira tendência 
decrescente. Nos últimos sete 
dias, de segunda-feira da sema-
na passada até ontem, foram 
diagnosticados no país 2217 novos 
casos de covid-19, dos quais 1745 
na região de Lisboa e Vale do 
Tejo, o que compara com 2051 
nos sete dias anteriores. Acres-
centando as 200 notificações 
que ainda não têm data impu-
tada, o total de casos terá sido 
de 1945, verificando-se assim 
uma ligeira diminuição. Por 
outro lado, a região Norte que, 
segundo a última análise do 
INSA, tem o RT mais elevado 
(1,1), foram registados 265 novos 
casos, o que compara com 181 
nos sete dias anteriores. 
Com João Amaral Santos Página 10
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LITÍGIO 

Defesa tentou 
afastar Carlos 
Alexandre 

Os advogados de de-
fesa de António Me-
xia e João Manso 
Neto levantaram 
um incidente de re-
cusa contra o juiz 
Carlos Alexandre, 
que herdou o pro-
cesso inicialmente 
atribuído a Ivo 
Rosa. A defesa ale-
gou que o magistra-
do era parcial nas 
suas decisões. Mas 
os desembargado-
res da Relação de 
Lisboa concluíram 
que a utilização do 
incidente de recusa 
revelou-se "nota 
riamente insusten-
tável, impertinente 
e abusiva", pelo que 
opedido foi julgado 
"manifestamente 
infundado". 
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PERFIL 

João Manso Neto 

É o CEO da EDP Renováveis desde 2006. Licenciado 
em Economia pelo ISEG, está na EDP desde 2003, de-
pois de uma carreira com passagens pela Banca, no-
meadamente no Grupo Banco Comercial Português, 
onde foi diretor-geral da direção financeira do BCP e 
vice-presidente do BIG Bank Gdansk, na Polónia. Ain-
da foi administrador do BPN (2002-2003). Com 62 
anos, é visto como reservado, focado, assertivo e com 
uma grande capacidade de trabalho. 

Mexia e Neto 
afastados para 
evitar pressão 
a testemunhas 

Líderes da EDP e EDP Renováveis proibidos de entrar 
em edifícios do grupo. Têm de entregar os passaportes 

para evitar encontros no estrangeiro com Manuel Pinho 

Alexandre Panda 
alexandre.panda@jn.pt 

RENDAS EXCEssrvAs  António Me-
xia e João Manso Neto foram 
afastados dos cargos de presiden-
tes da EDP e da EDP Renováveis, 
por decisão do juiz Carlos Alexan-
dre, a fim de evitar o condiciona-
mento de futuros depoimentos 
de testemunhas, funcionários 
das empresas. 

A medida de coação, aplicada no 
processo das "rendas excessivas" 
- no qual se investigam alegados 
benefícios ilícitos da EDP em 1,2 
mil milhões de euros -, é acompa-
nhada da proibição de entrada em 
edificios da empresa, de contactar 
os restantes arguidos e testemu-
nhas, além da obrigação de entre-
ga de passaportes, para impedir 
encontros com o ex-ministro Ma-
nuel Pinho, na China ou nos Es-
tados Unidos. Também ficaram 
sujeitos a cauções de um milhão 
de euros cada. 

João Conceição, atual adminis-
trador da REN, fica obrigado a uma 
caução de 500 mil euros, mas não 
fica suspenso de funções. 

Os arguidos Mexia e Manso Neto 
vão recorrer para a Relação de Lis-
boa, por considerarem ilegal a sus-
pensão de funções. Porém, o re-
curso não tem efeito suspensivo. 

De acordo com o despacho de 
Carlos Alexandre, a que o IN teve 
acesso, as medidas de coação vi-
sam proteger a investigação da 
eventual interferência dos argui-
dos. 

O magistrado aceitou aplicar to-
das as medidas de coação propos-
tas pelo Ministério Público (MP), 
à exceção das medidas de João 
Conceição, para quem o MP tam-
bém pretendia a suspensão de 
funções na REN. 

"Enquanto permanecem na EDP  

conseguem não só condicionar to-
dos os colaboradores da EDP (des-
de técnicos e diretores a adminis-
trativos, passando por chefes a ex-
-chefes de gabinete e secretários e 
ex-secretários da sociedade) como 
obstar à colaboração total da EDP 
com a presente investigação", ar-
gumentava o MP no despacho de 
promoção das medidas de coação, 
documento no qual os procurado-
res Casimiro Nunes e Hugo Neto 
adiantavam que ainda tinham de 
reinquirir funcionários da EDP. O 
MP acredita que os funcionários 
não têm prestado os seus depoi-
mentos livremente, com receio de 
represálias internas de Mexia e 
Manso Neto. 

JUIZ MANDA AVISAR SEGURANÇAS 
A partir de ontem, nem um nem 
outro podem entrar em edifícios 
da EDP. Carlos Alexandre mandou 
avisar das medidas, quer a Admi-
nistração da empresa quer os ser-
viços de segurança privada dos 
edifícios. Mexia e Neto devem 
mesmo ser barrados à entrada. 

O ex-líderes da EDP e EDP Reno-
váveis são suspeitos de corrupção 
ativa e de participação económica 
em negócio no caso dos Custos 
para a Manutenção do Equilíbrio 
Contratual (Rendas Excessivas) 
em que terão, segundo o MP, cor-
rompido o ex-ministro da Econo-
mia de José Sócrates, Manuel Pi-
nho, além de João Conceição, ex-
-assessor de Pinho, e ArturTrinda-
de, ex-secretário de Estado da 
Energia de Pedro Passos Coelho. 
Todos terão possibilitado a produ-
ção de legislação que permitiu à 
EDP receber 1,2 mil milhões em 
rendas de eletricidade, em explo-
ração de barragens e em aumento 
do valor de referência de energia. 

A EDP já veio a público negar 
qualquer ilegalidade. • 

o 

III 

o 

III ui III 
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4h1̀1:i: O que são os CAE 
e os CMEC? 
Os CAE - Contratos de 
Aquisição de Energia 
garantiam aos produto-
res de eletricidade con-
dições de venda de 
energia à rede elétrica. 
Em 2007, houve uma 
antecipação do fim des-
tes contratos, tendo 
sido substituídos pelos 
CMEC - Custos para a 
Manutenção do Equilí-
brio Contratual. 

Xy 

PERFIL 

António Mexia 

Prestes a fazer 63 anos, o economista António Mexia 
está indiciado neste caso desde 2017. já foi professor 
de Economia na Universidade de Genebra, na Univer-
sidade Nova de Lisboa e na Universidade Católica. 
Passou pela Administração do Banco Espírito Santo 
de Investimentos, foi presidente da Administração 
da Gás de Portugal e da Transgás e presidente da Galp 
Energia, a partir de 2001. Em 20,04 foi nomeado mi-
nistro das Obras Públicas. É CEO da EDP desde 2006. 

Financeiro fica 
na liderança 
executiva da EDP 

O que têm os CMEC 
a ver com a EDP? 
Os CMEC, desenhados 
em 2004, serviam para 
compensar a EDP pelo 
fim antecipado das de-
zenas de CAE celebra-
dos para garantir às suas 
centrais elétricas que 
não perderiam dinheiro 
ao colocar a eletricidade 
à venda diretamente no 
mercado ibérico. 

O que está em causa? 
Inicialmente, os CMEC 
previam uma remune-
ração de 36€ por mega-
watt hora à EDP, tendo 
havido uma reformula-
ção das compensações 
em 2007 e o valor das 
chamadas rendas de 
energia passou para 50€ 
por MV/h. A EDP negou 
ter beneficiado desse 
aumento, uma das si-
tuações que o Ministé-
rio Público investiga. O 
último contrato de 
CMEC expira em 2027. 

Empresa 
descapitalizou 475 
milhões em Bolsa 

Substituto de Manso 
Neto conhecido hoje 

Filipe Morais 
e Rosália Amorlm * 
redacao@dinheirovivo.pt 

ENERGIA  De forma interina, 
Miguel Stilwell de Andrade 
é o substituto de António 
Mexia à frente da EDP, de-
pois da nomeação do Conse-
lho Geral e de Supervisão e 
do Conselho de Administra-
ção da empresa confirmada 
ontem à noite, em comuni-
cado à CMVM. Comunicado 
que sublinha que o até ago-
ra "chief financial officer" 
(administrador financeiro) 
fica com o "exercício interi-
no das funções e cargo de 
presidente do Conselho de 
Administração Executivo 
enquanto se verificar o im-
pedimento do Dr. António 
Mexia, e em acumulação 
com as atuais funções". 

A empresa esclarece ainda 
que, tendo em conta que o 
Conselho de Administração 
tem o seu número mínimo 
de membros fixado nos es-
tatutos, este mantém tam-
bém "todos os poderes e 
condições necessárias para 
assegurar o regular funcio-
namento da sociedade e das 
suas relações com as subsi-
diárias, nomeadamente a 
EDP Renováveis e a EDP 
Energias do Brasil". 

Miguel Stilwell de Andra-
de fica assim à frente da EDP, 
sendo um dos mais jovens 
CEO do PSI 20, com 44 anos. 
Falta saber quem substitui 
João Manso Neto na EDP Re-
nováveis, uma informação 
que não tinha sido divulga-
da até ao fecho da edição. No 
entanto, tal como na EDP, 
também a substituição de 
Manso Neto será feita de for-
ma interina e enquanto se 
verificar o impedimento de 
funções. Ao que o JN/Di-
nheiro Vivo apurou, o nome  

em causa deverá ser conhe-
cido hoje. Em março, haverá 
uma assembleia-geral eleti-
va que irá escolhera próxima 
Administração da elétrica. 

A EDP aproveita para con-
testar a suspensão de fun-
ções dos dois dirigentes, ao 
afirmar que "relativamente 
às matérias em causa não 
houve qualquer irregularida-
de que lhe possa ser imputa-
da". "Não tendo havido qual-
quer beneficio para a EDP 
decorrente da cessação ante-
cipada dos CAE e adoção do 
regime dos CMEC, bem 
como da extensão do direito 
de utilização do DPH, toda a 
argumentação associada a 
atos de favorecimento da 
EDP não tem fundamento", 
continua o documento. 

Depois de conhecida a de-
cisão do juiz Carlos Alexan-
dre, a EDP descapitalizou 
em Bolsa algo equivalente a 
475 milhões de euros, até a 
CMVM suspender a nego-
ciação das ações das duas 
empresas.: 
• COM TERESA COSTA 

ASCENSÃO E QUEDA 

No topo dos ganhos 
Ao longo dos 14 anos aos 
comandos da EDP, Antó-
nio Mexia acumulou um 
total de 24 milhões de eu-
ros em prémios, tendo-se 
tornando no gestor mais 
bem pago do país. 

Lucros em grande 
Com António Mexia na li-
derança, a EDP somou nos 
14 anos lucros acima de 13 
mil milhões de euros, ten-
do perto de nove mil mi-
lhões sido distribuídos pe-
los acionistas da empresa. 

Sanções 
Além da suspensão das 
funções nas empresas, An-
tónio Mexia e João Manso 
Neto ficam obrigados a 
uma caução de um milhão 
de euros cada um. 

QUEM SÃO OS DOIS 
EX-GOVERNANTES 

4%, 

Manuel Pinho 
Ex-ministro 

O antigo ministro da Eco-
nomia e Inovação do Go-
verno de José Sócrates é 
suspeito de ter aproveita-
do as suas funções para fa-
vorecer a posição da EDP 
em relação à legislação das 
chamadas "rendas" e sobre 
concessão de barragens, 
permitindo à empresa re-
ceber 1,2 mil milhões de 
euros. Em troca, terá aufe-
rido 600 mil euros, através 
da Universidade de Co-
lumbia, nos EUA, onde 
Manuel Pinho deu aulas, 
patrocinadas por uma sub-
sidiária da EDP, a empresa 
Horizon. Pinho é que terá 
sugerido à Universidade o 
patrocínio da EDP. 

(2 

Artur Trindade 
Ex-secretário de Estado 

Foi governante do Executi-
vo de Pedro Passos Coelho 
até 2015 e há três anos que 
é administrador do Opera-
dor do Mercado Ibérico de 
Eletricidade (OMIP), lugar 
onde, de acordo com o Mi-
nistério Público, terá sido 
colocado por Mexia e Man-
so Neto em troca de favores 
obtidos quando era secretá-
rio de Estado com a pasta 
da energia. Também é sus-
peito de ter participado nas 
alterações legislativas e fi-
xações de preços que terão 
beneficiado indevidamen-
te a EDP, que contratou em 
2013 o seu pai, também 
chamado Artur Trindade, 
como consultor externo. 

Página 12



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 22,30 x 12,32 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87417143 07-07-2020

Valores 
BREVEMENTE 

em 
Barcelos Braga (...̂;,,t11.r(..: 

Braga rr -'1'('=".,  Coimbra 

Guimarães Matosinhos 
Lisboa  ;,,,r nicts ^iovas valença 

Sintra Mem 1,1:Irt‘ne. 

fronchising 8HCZE3 
inro«tvaksess.pt 

•1,0.41t WWW.VÂtO05-5.4n 

jei 
segue 

vietos P. 38 

P • 
ragões 
peram os 

00 golos P. 40: 

Moreirense 
Sporting  i; 

-r. 411

 

Jornal de Notícif oiro

r.

 

PUBLICIDADE 

DENFICA OFERECE 
12 MILHES 

'LIMPOS 
'»kA JORGE JESU 

ontrato de três anos, 
i• ala valores nol 

Flamengo. Lage 
anhava metade P. 

A` 

Morricone 
Morreu o 
maestro que 
deu música 
ao western P.31 

EDP fica 
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Deputados discutem hoje a proposta do Governo para comissões de coordenação 

Esquerda quer anular 
lei que prevê eleições 
indiretas nas CCDR 
Maioria contra diploma que marca para setembro ida a votos nas comissões. 
Pedida a cessação de vigência ou alterações a decreto-lei do Governo 

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

PARLAMENTO  A eleição indi-
reta do presidente e de um 
vice-presidente das comis-
sões de Coordenação e De-
senvolvimento Regional 
(CCDR), já em setembro, 
poderá estar em risco. O de-
creto-lei será debatido hoje, 
no Parlamento, e tem a opo-
sição expressa da maioria 
dos deputados. PCP e Bloco 
vão mesmo pedir a cessação 
de vigência do diploma e 
têm o apoio, pelo menos, da 
Iniciativa Liberal (IL). 

O decreto-lei 27, de 2020, 
foi chamado ao Parlamento 
pelo PSD, Bloco e PCP. Três 
outros partidos - CDS, PAN 
e IL - não têm os dez depu-
tados necessários para re-
querer uma apreciação par-
lamentar, mas também es-
tão contra a intenção do Go-
verno. Falta agora saber se o 
desfecho será a anulação ou 
alterações ao articulado. 

DUAS ALTERNATIVAS 
A discussão será hoje e a vo-
tação deverá ser sexta-feira. 
São possíveis dois cenários. 
O primeiro é a anulação, 
através da cessação de vi-
gência do diploma. O princi-
pal argumento de Paula 
Santos (PCP) e José Maria 
Cardoso (BE) é que a eleição 
indireta para as CCDR não 
passa de um pretexto para 
adiar a regionalização. 

Por razões diferentes, a IL 
subscreve a cessação da vi-
gência. Cotrim de Figueire-
do quer uma gestão mais 
próxima do território, mas 
só se for aprovada pelas po-
pulações, não imposta de 
cima. A intenção do Gover-
no, disse, é uma "regionali-
zação encapotada, que co-
meça pelo telhado e não 
pela efetiva descentraliza-
ção de competências". 

A acusação de "regionali-
zação encapotada" é parti-

  

lhada pelo CDS. Ontem, o 
JN não conseguiu chegar à 
fala com Cecília Meireles, 
mas há uma semana a depu-
tada deixou clara a oposição 
ao projeto do Governo. 

NÃO ELEGE, MAS DEMITE 
O PSD não quis esclarecer o 
JN, ontem, pelo que não é 
possível saber se votará ao 
lado da Esquerda e da IL. Se 
o pedido de cessação de vi-
gência for chumbado, o di-
ploma desce a comissão par-
lamentar, onde os partidos 
proporão alterações. O pedi-
do de apreciação parlamen-
tar do PSD faz duas grandes 
críticas - partilhadas pela 
maioria dos partidos. 

Primeiro, o Governo pre-
vê que o presidente seja 
eleito por autarcas, mas re-
serva para si próprio a ca-
pacidade de o destituir, 
bastando que não cumpra 
o plano de atividades. "É 
no mínimo controverso 
que uma entidade que não 
tem capacidade eletiva 
possa ter capacidade de 
destituição", lê-se no re-
querimento. 

" J • 

1 

Os candidatos têm de ter o 
apoio de um décimo dos 
eleitores: dificulta a candi-
datura exterior aos partidos 
maiores e exige uma orga-
nização que só estruturas 
partidárias conseguem ter. 

LUPA 

Candidatos no verão 
Até 20 dias antes da eleição, 
os interessados têm de ofi-
cializar a candidatura. Se a 
eleição for marcada para 1 
de setembro, as candidatu-
ras e campanha vão decor-
rer em pleno agosto. 

Cadernos eleitorais 
A lista com os nomes dos 
eleitores é compilada pela 
Direção-Geral das Autar-
quias Locais até 40 dias an-
tes das eleições. 

Segundo, a eleição está 
prevista para setembro, um 
ano antes das autárquicas, o 
que significa que os próxi-
mos autarcas irão trabalhar 
com um presidente que não 
elegeram. 

Uma terceira grande críti-
ca é a obrigação de reunir o 
apoio de 10% dos eleitores 
para que um candidato pos-
sa ir a votos. Os partidos 
mais pequenos encontram 
aqui uma dificuldade acres-
cida, já que a larga maioria 
dos autarcas estão ligados ao 
PS ou ao PSD. 

A esta lista de críticas, o 
PAN acrescenta outra, que 
vai formalizar como propos-
ta de alteração: a eleição do 
presidente e de um vice não 
deve ser indireta, pelos au-
tarcas; ao invés, Bebiana 
Cunha entende que toda a 
direção deve ser eleita por 
voto direto e universal dos 
habitantes de cada região. 

Ontem, o JN não conse-
guiu contactar Joacine Ka-
tar Moreira (a independen-
te está de quarentena e não 
voltará esta semana) nem 
André Ventura, do Chegal.• 
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Carruagens começam 
a circular em janeiro 
Oficina de Guifões já recebeu 18 dos 51 equipamentos comprados à espanhola 
Renfe. Primeiras a serem recuperadas destinam-se à Linha do Minho 
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Requalificação de todo o equipamento comprado a Espanha vai custar entre sete a oito milhões de euros 

Marisa Silva 
sociedade@jn.pt 

TRANSPORTES  A oficina da 
CP, em Guifões, Matosi-
nhos, já recebeu 18 das 51 
carruagens compradas pela 
empresa à espanhola Ren-
fe. Adquiridas por 1,65 mi-
lhões de euros, as carrua-
gens vão ser recuperadas e 
dotadas de um espaço para 
bicicletas. As primeiras car-
ruagens servirão a Linha do 
Minho e deverão estar em 
circulação em janeiro. 

Com a intervenção, o Go-
verno estima gastar até 
mais 150 mil euros em cada 
uma. Satisfeito com a com-
pra, o ministro das Infraes-
truturas afirmou que o país 
está disponível para "ensi-
nar outros estados estran-
geiros e também alguns 
privados a fazer bons negó-
cios". 

"Comprar 51 carruagens 
destas por um milhão e 650 
mil euros foi um bom e 
grande negócio ao alcance 
de muito poucos", salien-

  

tou Pedro Nuno Santos, 
ressalvando que cada com-
boio novo custaria mais de 
um milhão de euros. 

Admitindo que "Portugal 
é um país com um parque 
circulante muito antigo", 
o governante afirmou ser 
"imprescindível" lançar 
"concursos para comprar 
comboios novos". Sem 
avançar datas e reconhe-
cendo que a situação é 
"grave", Pedro Nuno San-
tos deixou o aviso: "Vai de-
morar". 

"COMBOIOS COM 7o ANOS" 

"Estamos a fazer um gran-
de trabalho de requalifica-
ção do que estava encosta-
do e estas [carruagens com-
pradas] vêm ajudar, mas 
não tenhamos ilusões: Por-
tugal é um país com um 
parque ferroviário muito 
antigo e precisamos de lan-
çar concurso para comprar 
material novo", disse. 

"Daqui a alguns anos a si-
tuação agrava-se. Temos 
comboios com 70 anos a cir-

 

FERROVIA 

Centro 
Tecnológico em 
Matosinhos 

O ministro das Infraes-
truturas avançou ontem 
que, "dentro de alguns 
meses", Matosinhos vai 
acolher um Centro Tec-
nológico da Ferrovia. 
Pedro Nuno Santos ga-
rantiu estar a trabalhar 
para criar "não só o 
principal centro ferro-
viário nacional, mas 
também um dos princi-
pais centros ferroviá-
rios da Europa". "Quere-
mos criar mais condi-
ções para entre empre-
sas privadas, a acade-
mia, a CP, a IP [Infraes-
truturas de Portugal], 
conseguirmos pensar a 
ferrovia de forma avan-
çada", explicou. 

cular em Portugal na linha 
de Cascais", acrescentou. 

Para já, na recuperação das 
51 carruagens está previsto 
um investimento entre os 
sete e os oito milhões de eu-
ros. Estão destinadas aos 
trajetos intercidades e re-
gionais. Ressalvando que a 
aquisição de comboios no-
vos "demora muitíssimos 
anos", Nuno Frias, presi-
dente da CP, frisou que esta 
solução permitirá, "num 
período muito inferior, ter 
algum material automotor" 
para usar e "reforçar algu-
mas áreas urbanas". 

"Estas carruagens vão levar 
as cores e o interior da CP. No 
final, vão ser carruagens 
completamente novas. O pri-
meiro conjunto vai ser para a 
inauguração da eletrificação 
da linha do Minho. Passamos 
a ter comboios elétricos, em 
vez de comboios dieseljá te-
mos cinco locomotivas recu-
peradas para fazer esse servi-
ço, sendo que vamos precisar 
de sete", explicou o respon-
sável pela CP.. 

Página 15



A16

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 25,44 x 11,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87417396 07-07-2020

PRAÇA DA 
LIBERDADE 

Paulo Rios 
de Oliveira 
Deputado do PSD 

PST).. entre 
a oposição 
oa colaboração 

Se há tema em relação ao qual o 
PSD e o seu líder têm sido claros, é 
no que respeita ao posicionamen-
to do PSD em momento de pande-
mia: "Seremos solução e não opo-
sição". 

Estas declarações (e outras de 
idêntico significado) provocaram 
surpresa nuns e desagrado nou-
tros. 

Alguns, mais habituados à polí-
tica do "mais do mesmo", apressa-
ram-se a dizer que "as coisas" não 
se fazem assim O Governo está 
fragilizado perante a enormidade 
do desafio, é um Governo sem 
maioria, a urgência vai provocar o 
erro e o disparate, enfim, que 
"boa" oportunidade para as oposi-
ções! 

Mas, do Partido Social Democra-
ta, fundador da Democracia, um 
grande partido com vocação de go-
verno e única verdadeira alterna-
tiva à esquerda (com ou sem gerin-
gonça), espera-se um pouco mais 
do que a gula tática do momento  

ou a gritaria "histérico-reivindica-
tiva", mais típica de quem nunca 
soube o que é governar e fazer es-
colhas que impactam a Vida dos 
portugueses e projetam o Futuro 
coletivo. 

Primeira surpresa de alguns: o 
PSD prometeu e cumpriu! Apoiou 
oGoverno nas medidas justas, aju-
dou a melhorar outras e fez "pare-
de" às propostas populistas e opor-
tunistas dos demais partidos. 

Aparentemente, quem ganhou 
com esta atitude assumida e con-

  

sequente do PSD? Ganhou certa-
mente o pais, o Governo de Portu-
gal e as sondagens do PS (dizem ). 
Quem perdeu? Neste momento, 
aparentemente, terá "perdido" o 
PSD (dizem ). Perdeu mesmo? 

Antes de mais, preferiria que ga-
nhasse o país e perdesse o PSD que 
o seu contrário. Imagine-se só o 
que seria o PSD, em ataque feroz 
ao Governo, apontando todas as 
falhas (grandes e pequenas) de 
cada ministério, em aliança cons-
tante com as propostas da restan-

  

te Oposição e, até, a votar contra o 
Orçamento Suplementar! Com al-
guma "sorte" (!?), até caía o Go-
verno, em pleno estado de calami-
dade. Acham que seria fantástico? 
Fantástico para quem? Para Portu-
gal, neste momento não, certa-
mente. 

Por outro lado, acredito que é 
possível ganhar sem hipotecar a 
palavra dada, é possível ganhar 
sem prostituir convicções e prin-
cípios, é possível ganhar colocan-
do Portugal à frente! 

Mas, então, o PSD "ousa" pensar 
que chegará às preferências dos 
portugueses pela coerência, serie-
dade de princípios e sentido de 
responsabilidade à volta de um 
projeto de futuro? Sim. Queremos 
ser a verdadeira alternativa e não 
mera alternância. 

Temos orgulho no nosso passa-
do e estamos habituados a retirar 
o país de onde o PS o deixa enter-
rado, invariavelmente. Será assim 
no futuro, mas não agora. 
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Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 6 de julho, com variação face ao dia anterior 

44 129 

 

Número de casos confirmados por dia 

casos confirmados' +0,5% 2000 

    

1516 
1500 1 

 

1620 

 

mortos 4-0,4% 1000 

    

500 

  

29 166 

 

recuperados 

 

2 

513 
Internados (74 nos 
cuidados intensivos) 

+1,8% 

o2 março 10 abril 3 maio 6 julho 
Número de óbitos por dia 

40 37 

  

30 

    

suspeitos (desde 1 

         

de janeiro de 2020) 4 '3% 
20 

  

11 

         

10 

1 ilillidi 

                                 

6 

aguardam resultado 
;I 

+1 ,394 

 

r 

                

o 

 

laboratorial 

  

17 março abril 6 julho 

'Os dados referentes á ARSIVI têm corno fonte os dados agregados dos respectivos ACES 
E °uri: DOS.RELArORIO DE SITUAÇÁO - DADOS ATE AS 24 HORAS DO DIA 5 DE JULHO INFOGRAFIA JN 

Número de internados 
sobe para níveis de maio 

Médicos 
dizem que 
resposta 
não foi eficaz 

Marcelo ouviu 
profissionais sobre 
combate à pandemia 

Mais 232 infetados e seis óbitos no balanço de ontem. GNR interrompe festa ilegal com 300 
pessoas no Seixal. Surtos em lar e infantário nas Caldas da Rainha com 38 casos confirmados 

Ana Gaspar 
e Rogério Matos 
sociedade@japt 

INFEÇÃO  Há mais de um 
mês que o número de inter-
nados com covid-19 não era 
tão alto. Os dados divulga-
dos ontem pela Direção-Ge-
ral da Saúde indicavam 513 
doentes nos hospitais (74 
em cuidados intensivos), 
sendo preciso recuar até 30 
de maio para encontrar um 
número superior (514). Os 
focos de infeção continuam 
a aumentar - foram divul-
gados dois nas Caldas da 
Rainha - tal como as notí-
cias de desrespeito pelas re-
gras de segurança: a GNR in-
terrompeu uma festa ilegal 
com 300 participantes. 

O boletim epidemiológico 
revelava a existência de 
mais 232 casos confirma-
dos, elevando para 44 129 o 
total de pessoas infetadas. 
Os óbitos foram seis, au-
mentando as mortes para 
1620. Foram ainda reporta-
dos mais 149 casos recupe-
rados (29 166). 

Dos novos casos, 195 
(84,1%) são na região de Lis-

  

boa e Vale do Tejo (LVT), 
bem como metade dos óbi-
tos. Dados que, de acordo 
com o secretário de Estado 
da Saúde, revelam "estabili-
dade" e "tendência decres-
cente" na região. "É um si-
nal de esperança, mas tam-
bém um sinal de grande 
cautela. Estamos numa fase 
de planaltos sucessivos e 
isso é um motivo de grande 
preocupação", disse Antó-
nio Lacerda Sales, na confe-
rência de Imprensa. 

A mesma mensagem foi 
veiculada por Duarte Cor-
deiro, secretário de Estado 
dos Assuntos Parlamenta-
res. "O número de casos ati-
vos tem diminuído" (na 
comparação dos últimos 
sete dias com a semana an-
terior), disse o também 
coordenador regional de 
LVT no final de uma reu-
nião na Amadora. No entan-
to, frisou que os dados care-
cem de "cautela na sua ava-
liação" e que não se deve 
"relaxar" nas medidas. 

FESTA INTERROMPIDA 

Na madrugada de sábado, a 
GNR encerrou uma festa  

ilegal, com 300 pessoas, em 
Femão Ferro, Seixal. O orga-
nizador do evento e o arren-
datário da casa vão ser mul-
tados em valores entre os 
100 e os 500 euros, de acor-
do com o novo regime san-
cionatório para quem pro-
mova este tipo de ajunta-
mentos. 

Os militares foram alerta-

 

PRECAUÇÕES 

DGS visita lares 
para ver se regras 
são cumpridas 
A diretora-geral da Saúde 
anunciou que vão ser fei-
tas visitas de "caráter pe-
dagógico" aos lares de 
idosos para "minimizar o 
risco" de transmissão de 
covid-19. Segundo Graça 
Freitas, estas deverão 
realizar-se nos próximos 
meses pelas autoridades 
de saúde e da segurança 
social, com o objetivo de 
reforçar junto dos profis-
sionais as "medidas que 
devem ser tomadas" para 
minimizar os riscos de 
contágio aos utentes.  

dos para festa numa moradia 
isolada, que só parou após a 
insistência do Destacamen-
to de Intervenção desta for-
ça de segurança, através da 
rua, porque foram impedi-
dos de entrar no espaço. 

Os participantes eram na 
maioria de nacionalidade 
estrangeira a residir em Lis-
boa. Por essa razão e pelo 
elevado número de pessoas, 
sabe o JN, não foi possível às 
autoridades fiscalizar se al-
gum estaria a violar o dever 
de recolhimento domiciliá-
rio por ter covid-19. 

38 INFETADOS NAS CALDAS 
Nas Caldas da Rainha foram 
detetados dois surtos, com 
38 infetados. Segundo o 
presidente autarquia, Fer-
nando Tinta Peneira, citado 
pela agência Lusa, um é no 
lar Montepio Rainha D. 
Leonor. "Começou há uns 
dias" e ontem estavam con-
tabilizados 23 utentes e três 
funcionários infetados. 

Além destes, há mais 12 
infetados. Cinco dos quais 
são crianças, num surto 
com origem num infantário 
do concelho. e 

OUTROS DADOS 

Reguengos estabiliza 
O número de casos ativos 
do surto de covid-19 de 
Reguengos de Monsaraz 
estabilizou ontem em 
141, apesar da deteção de 
três novos casos, dois na 
comunidade e um numa 
funcionária do lar, infor-
mou a Autarquia. O surto 
provocou 12 mortes. 

Alunos na Pousada 
Os 15 alunos do Instituto 
Politécnico da Guarda 
(IPG) que estão interna-
dos vão ficar alojados 
temporariamente na 
Pousada da Juventude 
após a alta hospitalar. Se-
gundo o autarca Carlos 
Chaves Monteiro, há 18 
casos de doentes infeta-
dos , sendo 15 alunos do 
IPG e três casos que não 
estão relacionados com 
aquele estabelecimento. 
Há ainda uma bebé de 
dois meses internada, fi-
lha de uma estudante, 
que testou positivo. 

Surto em Benavente 
O surto na aldeia de San-
to Estêvão, em Benaven-
te, registava ontem um 
novo caso positivo, au-
mentando o total para 
seis. De acordo com a pro-
teção civil de Benavente, 
todos os infetados estão 
em isolamento profiláti-
co domiciliário, sem ne-
cessidade de internamen-
to hospitalar. 

Enfermeiros a vigiar 
A Ordem dos Enfermei-
ros apelou ao recurso a 
estes profissionais, com 
especialidade em enfer-
magem comunitária e 
saúde pública, na vigilân-
cia epidemiológica. Há 
2800 destes especialistas. 

AUDIÊNCIA  A fase de des-
confinamento não está a ter 
uma resposta suficiente-
mente eficaz porque "não 
antecipámos medidas, não 
tivemos um planeamento 
adequado, não reforçamos 
os recursos humanos [...] e o 
rastreamento tem também 
falhado". Foi desta forma 
que o bastonário da Ordem 
dos Médicos justificou os 
dados mais recentes da pan-
demia no país, após uma 
reunião do Fórum Médico 
de Saúde Pública, por video-
conferência, com o presi-
dente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa. 

Miguel Guimarães adian-
tou que enquanto faltar 
uma "resposta suficiente-
mente eficaz", a recupera-
ção económica também 
será mais lenta. Os profis-
sionais, citados pela agência 
Lusa, acrescentaram ser es-
sencial ouvir quem está no 
terreno e criticaram a mi-
nistra da Saúde, Marta Te-
mido, por alegadamente 
ainda não o ter feito. 

RESPOSTA INSUFICIENTE 
Ricardo Mexia, presidente 
da Associação Nacional de 
Médicos de Saúde Pública, 
disse que o Fórum realçou 
junto do chefe de Estado a 
"necessidade de uma refor-
ma da saúde pública", cuja 
proposta não avançou na le-
gislatura passada. 

Ao IN, o médico lamentou 
a falta de um sistema de in-
formação específico para os 
médicos de saúde pública, 
para detetarem os doentes 
que necessitam de vigilân-
cia epidemiológica. 
Tanto Ricardo Mexia 

como Roque da Cunha, se-
cretário-geral do Sindicato 
Independente dos Médicos 
(SIM), sublinharam que o 
reforço de profissionais para 
a região de Lisboa é inferior 
ao anunciado pela tutela. 
Apenas ao fim de semana, 
há mais internos de saúde 
pública a fazer inquéritos 
epidemiológicos, adiantou 
Ricardo Mexia.  A.G.0 
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TRANSPORTES 

Estado injeta 
41 milhões na CP 
O Governo concedeu já um empréstimo de emergência para assegurar 
liquidez à CP, mas o ministro das Infraestruturas quer que seja 
convertido em capital ou no quadro do seu saneamento financeiro. 

A CP está neste momento a perder 12 

MARIA JOÃO BABO* 

mbabo@negocios.pt 

O
Governo já apro-
vou um emprésti-
mo de emergência 
à CP no valor de 41 
milhões de euros 

para assegurar liquidez imediata 
à empresa, que só no mês de abril 
perdeu 22 milhões de euros devi-
do ao impacto do novo coronaví-
rus. No entanto, °ministro das In-
fraestruturas considera que a so-
lução não deve passar por aumen-
tar o endividamento da CP, que 
ultrapassa já os 2 mil milhões de 
euros, e que "se empréstimo deve 
ser reconfigurado numa transfe-
rência de capital. 

Em entrevista ao Negócios, Pe-
dro Nuno Santos afirmou que já 
"foi feito um empréstimo de 41m i-
lhões de euros à CP", mas essa au-
torização "para a CP se endividar 
não é a forma certa de ajudara em-
presa". No entanto, como o contra-
to de serviço público, assinado en-
tre o Estado e a companhia em no-
vembro de 2019, não estava ainda 
visado pelo Tribunal de Contas -

 

oque aconteceu apenas na sema-
na passada - o Governo entendeu 
que não devia fazer transferências 
como se esse contrato estivesse em 
vigor, razão pela qual optou pelo 
empréstimo de urgência "para não 
haver nenhuma rutura de liqui-
dez". Agora, diz Pedro Nuno San-
tos, "com o contrato de serviço pú-
blico na mão, quero resolver isso 
tudo, quero que o empréstimo não 
seja empréstimo". 

O ministro das Infraestrutu-
ras garante que apresentará o caso 
ao Ministério das Finanças. "Não 
nos peçam para pagar este em-
préstimo", afirma, salientando que  

"o contrato de serviço público pre-
vê estas situações e prevê como se 
faz face a elas". "Por mim estes 
empréstimos têm de ser assumi-
dos. Não sei se é convertido em ca-
pital se é no quadro do saneamen-
to financeiro da CP", admitiu ain-
da o governante, lembrando que o 
contrato de serviço público prevê 
osaneamento financeiro, que "na 
CP ainda não foi feito". 

"Fazer justiça à CP" 
No início de junho o ministro das 
Infraestruturas garantiu que a 
transportadora ferroviária iria ter 
auxílio do Estado, considerando 
que "seria inaudito que o país fi-
zesse um esforço tão grande para 
auxiliar a TAP e não o fizesse para 
ajudar a CP". Na altura, Pedro 
Nuno Santos admitiu a possibili-
dade de a CP receber um emprés-
timo de urgência do Estado para 
resolver o problema de liquidez 
provocado pela queda da procura 
devido à pandemia. 

"Vamos fazer justiça também 
à CP", afirmou ao Negócios o mi-
nistro das Infraestruturas, para 
quem o elevado endividamento 
acumulado da empresa se deve ao 
facto de "o Estado português nun-
ca se ter comportado devidamen-
te e com o respeito que devia". "A 
CP estava a fazer um serviço que 
é, na maioria esmagadora das li-
nhas - com exceção da linha do 
Norte e a de Cascais de quando em 
vez - deficitária", frisou. "O que 
acontecia é que o Estado sistema-
ticamente não pagava à CP o valor 
devido. O Estado fazia o favor de 
deixar a CP endividar-separa pa-
gar os prejuízos das operações que 
obrigava que fizesse", salientou, 
lembrando a importância que o 
contrato de serviço público passa-
rá agora a ter para a empresa. 

Devido ao impacto provocado 
pela covid-19 na atividade, a CP 
teve de usar °saldo da conta de ge-

  

rência de 2019 para pagar os salá-
rios dos meses de março e abril. Já 
em maio, segundo o jornal Públi-
co, teve de optar por pagar os sa-
lários aos trabalhadores, em detri-
mento dos fornecedores. 

As restrições à circulação que 
foram impostas pelo estado de 
emergência e as limitações à lota-
ção dos transportes públicos re-
sultaram, num primeiro momen-
to, em perdas de 4 milhões de eu-
ros por semana, com a queda da 
procura a atingir os 90% - nas 
áreas urbanas de 70%. De acordo 
com o ministro das Infraestrutu-
ras, a empresa perdeu em março 
e abril cerca de 20 milhões de eu-
ros por mês, estando neste mo-
mento com perdas da ordem dos 
12 milhões. 

Desesperadamente 
a precisar de comboios 
A compra de material circulante 
para a empresa é outra "luta" que 
Pedro Nuno Santos garante que 
vai fazer. "Tem de acontecer. O 
parque de material circulante em 
Portugal é muito antigo e é insufi-
ciente. O facto de ser antigo obri-
ga a maiores supressões, paragens, 
avarias, e portanto a maiores cus-
tos de manutenção e reparação", 
salientou o ministro das Infraes-
truturas ao Negócios. Em sua opi-
nião, "Portugal precisa desespera-
damente de fazer investimento 
em material circulante. Desespe-
radamente. Não dá para esperar 
mais." 

ACP chegou a lançar um con-
curso para a compra de 22 novas 
carruagens para o serviço regio-
nal, no valor de 168 milhões, mas 
houve uma impugnação judicial. 
Esta segunda-feira, numa visita ao 
parque oficial de Guifões, o minis-
tro disse que está a ser trabalhado 
olançamento de concursos para 
comprar material circulante, mas 
não avançou datas.  ■  *COM AWAV 

éi 
Foi feito um 
empréstimo 
de 41 milhões 
de euros à CP. 
Mas a autorização 
para a CP endividar-se 
não é a forma certa 
de ajudar a CP. 

Com o contrato 
de serviço público 
na mão, quero 
resolver isso tudo, 
quero que o 
empréstimo não seja 
empréstimo. 

Não nos peçam 
para pagar este 
empréstimo. 
O contrato de serviço 
público prevê 
estas situações 
e prevê como se faz 
face a elas. 

vesti a camisola 
da empresa [CP] 
porque gosto muito 
do trabalho que 
faz e acho que foi 
injustamente mal 
tratada pelos 
sucessivos governos 
ao longo dos anos. 
PEDRO NUNO SANTOS 

Ministro das Infraestruturas 

99 
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milhões de euros por mês devido à pandemia. 
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ACP tem direito a ser compen-
sada pelo Estado pelos impac-
tos que a pandemiadecovid-19 
está a ter sobre a sua atividade. 
Em entrevista ao Negócios, o 
ministro das Infraestruturas. 
Pedro Nuno Santos, salientou 
que isso mesmo está previsto 
no contrato de serviço público 
que foi assinado em novembro 
de 2019 com a empresa lidera-
da por Nuno Freitas, que rece-
beu na semana passada visto 
prévio do Iiibunal de Contas. 

Segundo o governante, o 
contrato "tem previsto o que é 
que se faz em casos como este 
que a CP está a viver, uma situa-
ção excecional, no caso concre-
touma pandemia, que tem con-
sequências, e tem de ser com-
pensada financeiramente". 

Essa compensação, adian-
tou Pedro Nuno Santos, será 
feita "na medida do prejuízo 
que a CP teve", que tem esta-
do a ser quantificada. A em-
presa está neste momento a 
perder12 milhões de euros por 
mês, depois de em março e 
abril ter perdido "cerca de 20 
milhões em cada um dos me-
ses". "Estamos a perder muito 
dinheiro", disse Pedro Nuno 
Santos, acrescentando que 
desde o dia 4de maio, ao con-
trário de outras empresas de 
transportes, a CP tem 100% 
da sua oferta e "não recebeu 
nada infelizmente ainda". 

O contrato de serviço pú-
blico veio estabelecer um con-
junto de obrigações à CP até 
2029 [com possibilidade de 
renovação por mais cinco 
anos], a respetiva compensa-
ção e os indicadores operacio-
nais quan ti f cáveis de aferição 
de incumprimento. O Estado 
passa, agora, a ter condições 
contratuais para exigir à em-
presa o cumprimento de indi-

  

COMPENSAÇÃO 
O contrato de 
serviço público que 
o Estado assinou 
com a CP prevê 
para este ano um 
pagamento de 88 
milhões de euros. 

cadores de serviço, fixados 
para os próximos10 anos, e em 
contrapartida compromete-se 
com o pagamento de compen-
sações anuais por esse serviço. 
Para o ano de 2020 está pre-
visto o montante de 88,1 mi-
lhões de euros, tendo já sido 
definido um valor total até 
2029 de 850 milhões de euros. 
No conjunto destes10 anos, os 
valores oscilam entre 98,4 mi-
lhões de euros em 2024e 74,4 
milhões de euros em 2029. 

O contrato inclui um in-
vestimento de 45 milhões de 
euros em quatro anos para re-
cuperação de material circu-
lante imobilizado. Mas deixa 
de fora o investimento na com-
pra de material circulante, que 
"não é compaginável nem com 
a operação da CP nem com o 
contrato de serviço público 
que a CP tem", sendo "nego-
ciado à parte". A empresa 
abriu um concurso para a 
compra de 22 composições 
para o serviço regional com 
um custo de 168 milhões de 
euros. •  MJB, AM e AV 

Contrato com Estado 
prevê compensações 
à CP pela pandemia 

O contrato de serviço público assinado 
entre o Estado e a CP prevê compensações 
financeiras em situações excecionais, 
como é o caso da atual pandemia. 
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Miguel Stilwell, 
atual administrador 
financeiro, é o CE0 
interino da elétrica. 

FIM DE UM CICLO 
Juiz Carlos Alexandre suspende mandatos de Mexia e Manso Neto 

Gestores pagam caução de um milhão e ficam impedidos de entrar nas 
instalações I Analistas preocupados com impacto nas ações I Trajeto dos 

CE0 que apostaram o futuro nas renováveis 
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Metade das famílias só tem 
poupanças até cinco meses 
Estudo do "think tank" europeu Bruegel coloca Portugal como um dos países mais 
vulneráveis às consequências económicas da recessão provocada pela covid-19. 
ECONOMIA 10 e 11 

Ferrovia 

Estado já 
injetou 41 
milhões nos 
comboios 
Contrato de serviço público 
compensa situações excecionais. 

EMPRESAS 14 e 15 

Pandemia 

Turismo não 
tem alternativa 
de curto prazo 
a britânicos 
EMPRESAS 16 e 17 

Montepio Crédito 

Governo devia 
ter ido mais longe 
na moratória, 
diz CEO 
MERCADOS 20 e 21 

Sondagem 

Marta Temido é 
a ministra mais 
popular. Por 
enquanto 
ECONOMIA 12 e 13 

PEDRO CARREIRA 
PRESIDENTE DA 
CONTINENTAL MABOR 

"Não vamos 
recuperar a 
produção perdida, 
mas estamos 
a recrutar" 
EMPRESAS 18 
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O Montepio Crédito, liderado por Pedro Gouveia Alves, concedeu menos de três mil moratórias no crédito. 

BANCA 

Governo devia ir mais longe 
na moratória do consumo 
O Governo alargou a sua moratória ao consumo, mas apenas para despesas de educação. 
Para Pedro Alves, CEO do Montepio Crédito, o Executivo devia ter incluído outro tipo 
de financiamentos, seja para saúde, automóvel e energias renováveis. 

RITA ATALAIA 

ritaatalaia©negocios.pt 

p
edro Gouveia Alves, 
presidente executivo 
do Montepio Crédi-
to, considera que o 
Governo devia ter 

ido mais longe na sua moratória 
no crédito ao consumo. Para o ges-
tor, além de passara incluir finan-
ciamento relacionado com educa-
ção - anteriormente a moratória 
legal só abrangia crédito à habita-
ção e empréstimos para empresas 
-, o Executivo devia também ter 
considerado despesas com saúde, 
automóvel e energias renováveis. 

"Poderia e deveria tê-lo feito", 
afirma Pedro Gouveia Alves, em 
declarações por escrito ao Negó-
cios, quando questionado se o 
Governo devia permitir outros fi-
nanciamentos na sua moratória, 
além do crédito ao consumo para 
despesas de educação. 

"No que diz respeito a crédi-
to aos consumidores, a morató-
ria legal tem subjacente uma 
ideia de graduação moral do fi-
nanciamento. Ou seja, os finan-
ciamentos às empresas são im-
portantes porque geram empre-
go. Os financiamentos à habita-
ção são importantes porque são 
os que garantem o lar. Agora, são 
incluídos os financiamentos 
para a educação porque houve 
anteriormente um esquecimen-
to de que estes também eram 
importantes para garantir o pro-
gresso da sociedade no âmbito 
do fomento ao conhecimento e 
acesso ao mesmo por todos", diz 
o CEO do Montepio Crédito. 

"Mas, questionamo-nos: en-
tão e o financiamento para a  

saúde? E para a aquisição de 
bens de energias renováveis? E 
para a aquisição de material in-
formático? E para a aquisição de 
automóvel? Não têm a mesma 
graduação moral que os outros 
financiamentos?", pergunta Pe-
dro Gouveia Alves, salientando 
que "se o Governo incluísse es-
ses financiamentos na morató-
ria legal, o custo para o Estado 
seria rigorosamente zero, uma 
vez que cabe às instituições fi-
nanceiras a gestão desses finan-

  

ciamentos". 
Foi em março que o Governo 

aprovou uma moratória legal de 
seis meses para os créditos à ha-
bitação de residentes em Portu-
gal e para empréstimos de em-
presas, com o objetivo de apoiar 
aqueles que estão a ser mais afe-
tados pela pandemia. Esta solu-
ção acabou por ser depois com-
plementada por uma iniciativa 
da banca, através da Associação 
Portuguesa de Bancos, que in-
cluiu crédito ao consumo e se-

  

gundas habitações. Mais recen-
temente, o Executivo passou 
também a considerar emprésti-
mos ao consumo, mas apenas re-
lacionados com despesas com 
educação. Isto ao mesmo tempo 
que prolongou a moratória até 
31 de março de 2021. 

Um prazo que o CEO do 
Montepio Crédito diz "ser ade-
quado". "No entanto, tal vai de-
pender de outros fatores, no-
meadamente a evolução dos nú-
meros da pandemia e o seu im-

  

pacto nas atividades da econo-
mia real", realça. Ao todo, a ins-
tituição de crédito especializado 
concedeu menos de três mil mo-
ratórias a particulares e empre-
sas, através da solução do Esta-
do e da iniciativa da Associação 
de Instituições de Crédito Espe-
cializado (ASFAC). Segundo Pe-
dro Gouveia Alves, "o segmento 
mais representativo é o das em-
presas, a que corresponderá cer-
ca de 19% do total da carteira de 
crédito concedido". ■ 
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Crédito ao consumo 
já regressou a níveis 
pré-crise 

O Montepio Crédito registou uma quebra da 
atividade em março e abril. Mas o mês de 
junho já marcou um regresso à normalidade. 

DR 

II 

Se o Governo 
incluísse esses 
financiamentos 
na moratória 
legal, o custo 
para o Estado 
seria zero. 
PEDRO GOUVEIA ALVES 

CEO do Montepio Crédito 

O Montepio Crédito assistiu a 
uma quebra da atividade duran-
te os meses de março e abril, 
num período que foi marcado 
pela chegada da pandemia a 
Portugal. Mas Pedro Gouveia 
Alves, CEO da instituição finan-
ceira de crédito especializado, 
garante que já houve um regres-
so aos níveis pré-crise. 

"Na atividade do Montepio 
Crédito, assistimos a uma que-
bra na segunda metade do mês 
de março, uma quebra forte no 
mês de abril, mas uma retoma cia 
atividade no mês de maio que se 
manteve crescente em junho. O 
mês de junhojá foi um mês idên-
tico ajaneiro e fevereiro", afirma 
Pedro GouveiaAlves, em decla-
rações por escrito ao Negócios. 

Para o gestor, o crédito auto-
móvel é o que tem melhores 
perspetivas, apesar das limita-
ções impostas pela covid-19. 
"Dentro dos constrangimentos 
decorrentes das incertezas so-
bre perspetivas de consumo, o 
setor automóvel tem boas pers-
petivas de recuperação." Isto 
porque, "por uni lado, esperam-
-se medidas mais fortes de in-
centivo fiscal ao abate de veícu-
los em fim de vida, uma vez que 
o parque automóvel em Portu-
gal é dos mais envelhecidos da 
Europa (cerca de 1 milhão de 
viaturas tem mais de 20 anos e 
a idade média do parque é de 
praticamente 13 anos)". E, "por 
outro lado, a redução homóloga 
de -87% em abril na venda de 
veículos novos ligeiros de passa-
geiros esteve muito ligada ao en-
cerramento legal dos pontos de 
vencia de veículos durante o es-
tado de emergência. Ora, o que 
ternos vindo a observar é um re-
gresso progressivo da normali-
dade a esta atividade". Para o 
Montepio Crédito, diz, "o mês  

de junho foi um mês muito po-
sitivo, repondo a originação de 
financiamento para níveis pré-
-crise". 

De acordo com o gestor, "o 
financiamento automóvel a par-
ticulares poderá representar 
cerca de 25% do total de finan-
ciamento a particulares no agre-
gado Consumo e Outros Fins". 

No total do ano passado, o 
Montepio Crédito registou 15 
mil novos contratos, totalizan-
do 48 mil em carteira, adianta 
fonte oficial do banco. 

Questionado se, no contex-
to atual, poderá assistir-se a tun 
desaparecimento de algumas 
instituições de crédito especia-
lizado, o responsável pelo Mon-
tepio Crédito afirma que, "ao 
contrário da intermediação fi-
nanceira universal assegurada 
pela banca de retalho, esta ativi-
dade está muito enraizada na ca-
deia de valor dos fornecedores 
de bens e serviço?. E "é cadavez 
mais frequente ter soluções de 
financiamento apresentadas nos 
pontos de venda de bens e servi-
ços onde o consumidor ou o pro-
fissional se dirigem". Nesse sen-
tido, "a lógica da intermediação 
é muito diferente". • 

RITA ATALAIA 

48 
CONTRATOS 
O Montepio Crédito 
registou, no total 
do ano passado, 
15 mil novos contratos 
de crédito, totalizando 
48 mil contratos 
em carteira. 
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Miguel Stilwell, 
atual administrador 
financeiro, é o CE0 
interino da elétrica. 

FIM DE UM CICLO 
Juiz Carlos Alexandre suspende mandatos de Mexia e Manso Neto 

Gestores pagam caução de um milhão e ficam impedidos de entrar nas 
instalações I Analistas preocupados com impacto nas ações I Trajeto dos 

CE0 que apostaram o futuro nas renováveis 
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Metade das famílias só tem 
poupanças até cinco meses 
Estudo do "think tank" europeu Bruegel coloca Portugal como um dos países mais 
vulneráveis às consequências económicas da recessão provocada pela covid-19. 
ECONOMIA 10 e 11 

Ferrovia 

Estado já 
injetou 41 
milhões nos 
comboios 
Contrato de serviço público 
compensa situações excecionais. 
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Pandemia 

Turismo não 
tem alternativa 
de curto prazo 
a britânicos 
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Montepio Crédito 

Governo devia 
ter ido mais longe 
na moratória, 
diz CEO 
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Sondagem 

Marta Temido é 
a ministra mais 
popular. Por 
enquanto 
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PEDRO CARREIRA 
PRESIDENTE DA 
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recuperar a 
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a recrutar" 
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Portugal comprou 
centenas de  
milhares de máscaras 
sem garantia de qualidade
ASAE apreendeu 627 mil máscaras FFP, usadas por pro ssionais de saúde na luta 
contra a covid-19, por não cumprirem requisitos de segurança. Hospitais, DGS, câmaras 
e outras entidades públicas também compraram máscaras que levantam suspeitas

Rui Barros, Miguel Dantas, 
Mariana Oliveira, Mara 
Tribuna, Hélio Carvalho 
e Sofia Correia Baptista

A
 pandemia fez disparar a ven-

da de máscaras em toda a 

Europa. A necessidade fez 

com que muitas instituições 

adquirissem máscaras fal-

sas, com qualidade fraca ou 

não veri cada — apesar de compra-

dores e vendedores julgarem estar a 

vender produtos certi cados. Empre-

sas de certi cação sem competência 

para avaliar estas máscaras emitiram 

documentos a “comprovar” a quali-

dade das mesmas. 

Estes equipamentos chegaram tam-

bém a Portugal. De acordo com infor-

mações dadas ao PÚBLICO pela Auto-

ridade de Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE), já foram apreen-

didas 627 mil máscaras FFP por não 

obedecerem “aos requisitos de nor-

malização”. As máscaras são usadas 

pelos pro ssionais de saúde que 

entram em contacto com doentes 

com covid-19 porque são as que asse-

guram o maior nível de protecção. 

Uma investigação do PÚBLICO, em 

colaboração com um consórcio inter-

nacional de jornalistas do Organized 

Crime and Corruption Reporting Pro-

ject (OCCRP) e 15 órgãos de comuni-

cação social europeus, descobriu 

vários casos em que máscaras foram 

vendidas à administração pública 

usando certi cados que pouco dizem 

sobre a sua qualidade. Na UE pré-co-

vid-19 estas máscaras teriam de ter 

uma marcação CE. A pandemia ali-

geirou procedimentos: a marcação 

CE deixou de ser obrigatória nas com-

pras públicas, mas a qualidade do 

produto tem de ser garantida.  

Segundo os dados disponibilizados 

no site dos contratos públicos, o 

BASE, entre 2 de Março e 5 de Junho, 

as instituições públicas zeram 232 

contratos para a compra de máscaras 

FFP2 e FFP3, também conhecidas 

como respiradores. O PÚBLICO con-

tactou todas as entidades públicas 

que realizaram estas compras, pedin-

do que fosse fornecido, sempre que 

houvesse, o certi cado de marcação 

CE. Só foi possível obter 50 documen-

tos que, em teoria, atestam a qualida-

de do produto. Mas a maioria (28) 

apresentava pelo menos um docu-

mento que não foi atribuído por um 

Máscaras de fugitivo tinh

O
 alerta partiu de Malta e, ao 
que o consórcio de 
jornalistas conseguiu 
apurar, as máscaras terão 

chegado a Portugal, Lituânia, 
Malta e Estónia. Na Lituânia, as 
KY2020 foram vendidas a 
instituições governamentais em 
pelo menos 19 contratos. 

A empresa em causa é uma 
subsidiária da Kangyuan 
Jiankang Technology, cujo dono, 
Chen Shukuan, é um fugitivo 
procurado pelas autoridades 
chinesas. 

Chen falhou o pagamento de 
cerca de 33 mil dólares 
relacionados com “casos 
judiciais”. Documentos obtidos 
pelo consórcio de jornalistas 
mostram que os tribunais 
chineses congelaram os activos 
de várias empresas de Chen 

organismo legalmente capacitado. 

Entre os compradores estão hospi-

tais, a Marinha, autarquias e a 

Direcção-Geral da Saúde (DGS). O 

PÚBLICO apenas encontrou dez cer-

ti cados atribuídos por um organis-

mo que antes da pandemia estava 

habilitado a certi car a qualidade 

destes produtos. 

Estes certi cados exibem normal-

mente a “marca CE”, que atesta que 

o produto obedece às regras da UE, 

explica Dorte Kardel, consultora da 

área na Dinamarca. Mas um olhar 

mais atento mostra que, a nal, os 

documentos emitidos por estas enti-

dades não conferem a marca CE. 

“Não é uma validação do produto”, 

“não é para ser entendido como um 

documento com valor legal”. 

Braz Costa, director-geral do Cen-

tro Tecnológico das Indústrias Têxtil 

e do Vestuário de Portugal (Citeve), 

que está certi cado para avaliar se os 

respiradores respeitam os requisitos 

técnicos exigidos, concorda. Tendo 

analisado os certi cados recolhidos 

pelo PÚBLICO, diz: “Tenho que lhe 

confessar: vi ali coisas que são para 

tapar os olhos a quem não está atento 

ou não tem preparação su ciente 

para analisar algo deste tipo com sen-

Vi ali coisas que são 
para tapar os olhos  
a quem não está 
atento ou não tem 
preparação 
suficiente para 
analisar algo deste 
tipo com sentido 
crítico 
Braz Costa 
Director-geral do Citeve
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máscaras, sobretudo da China, che-

gassem à Europa. 

A ECM tem capacidade de certi car 

máquinas industriais, equipamentos 

de rádio e alguns dispositivos médi-

cos — mas não equipamentos de pro-

tecção individual (EPI) como respira-

dores. Tal não impediu a empresa de 

emitir certi cados — a que chama 

“certi cado de conformidade”. Em 

letras pequenas, esse documento diz 

apenas que a documentação forneci-

da “é satisfatória” ou que o processo 

de certi cação “está a decorrer”, res-

salvando, porém, que é sempre “o 

fabricante o responsável pelo proces-

so de marcação CE”. 

Em Portugal, dos 28 casos em que 

foi possível identi car uma certi ca-

ção CE atribuída por um organismo 

sem competência para tal, 12 contra-

tos tinham pelo menos um destes 

“certi cados de conformidade” da 

ECM. Face ao grande número de más-

caras importadas para a UE, vários 

países sentiram di culdades na ave-

riguação da qualidade. O processo é 

complexo, nem mesmo o Citeve tem 

capacidade para realizar os testes. 

“Na Europa, só há uns cinco centros 

com essa capacidade. No caso dos 

respiradores, não tínhamos forma [de 

os veri car]. [Com a pressão da covid-

19] fomos todos apanhados com as 

calças na mão. Não aconteceu só em 

Portugal, mas também na esmagado-

ra maioria dos países europeus”, 

explica Braz Costa. 

Dos 66 produtos certi cados pela 

ECM detectados pelo consórcio de 

jornalistas um pouco por toda a Euro-

pa, dez falharam nos testes de quali-

dade ou foram alvo de avisos de enti-

dades. Aconteceu na Dinamarca, 

Lituânia, Luxemburgo, Suécia, Hun-

gria e Bélgica. 

A European Safety Federation 

(ESF), que representa as empresas 

que produzem e distribuem EPI, já 

detectou 14 entidades certi cadoras 

europeias que passaram algum docu-

mento a atestar a qualidade destes 

produtos, mesmo não estando legal-

mente habilitadas para tal. “Nesta 

fase, não é necessário que as másca-

ras venham acompanhadas por um 

certi cado CE”, explica o director do 

Citeve. “Até admito que possam vir 

com um dos tais certi cados voluntá-

rios, mas o essencial é que venham 

acompanhadas de relatórios dos 

ensaios que comprovem o cumpri-

mento dos requisitos técnicos.” 

Uma das poucas respostas recebi-

das pelo PÚBLICO por parte das 

empresas cujos contratos incluíam 

estes certi cados, a Gameiros, que 

vendeu respiradores ao Hospital Gar-

cia de Orta, em Almada, diz apenas 

que “toda a documentação necessária 

foi fornecida” àquela unidade  antes 

da adjudicação da proposta. Muitas 

empresas admitem que não tinham 

qualquer conhecimento de que enti-

dades como a ECM e a ICR Polska, 

outro organismo sem capacidade de 

certificar EPI, figuram na “lista negra” 

da European Safety Federation. 

Também as entidades públicas que 

responderam ao PÚBLICO mostra-

ram desconhecimento sobre o valor 

dos certi cados da ECM e ICR Polska. 

É o caso da Câmara de Viseu, que 

garante, contudo, que o produto foi 

testado e cumpre as especi cações. 

Foram recolhidos pelo PÚBLICO 13 

relatórios de testes feitos a estas más-

caras, sendo que só quatro foram 

realizados num laboratório reconhe-

cido pelo Serviço Nacional de Acredi-

tação da China para Avaliação de 

Conformidade. 

‘Jogar com a vida das pessoas’ 
A ECM foi alvo de um alerta por parte 

da Accredia, que supervisiona os 

organismos de certi cação italianos. 

No início de Abril, esta organização 

– equivalente ao Instituto Português 

de Acreditação – avisou para o facto 

de a ECM estar a produzir documen-

tos que “instilam naqueles que os 

recebem a ideia de que os certi cados 

cumprem a actual legislação euro-

peia”. O aviso da Accredia não impe-

diu a ECM de continuar a emitir os 

certi cados.  

Segundo Dorte Kardel, consultora 

na área, não existe uma “veri cação 

secundária” à luz das regras euro-

peias. “A ECM está a jogar com a vida 

das pessoas” ao emitir certi cados 

sem sabermos como o produto é tes-

tado ou como vai ser usado, acusa. 

Numa resposta por escrito aos jorna-

listas desta investigação europeia, o 

CEO da ECM, Andrea Secchi, diz que 

a empresa emitiu estes certi cados 

“puramente numa base voluntária” 

e em resposta aos pedidos feitos pela 

sua sucursal em Xangai. Todos os 

clientes que recorreram aos serviços 

da ECM foram informados de que 

eram responsáveis por garantir a sua 

própria marcação CE, garantiu. A 

ECM “também não é responsável 

pelas não-conformidades presentes 

no produto, uma vez que o pro-

MIGUEL FERASO CABRAL

ham Portugal como mercado-alvo 
tido crítico...” 

O PÚBLICO fez 11 perguntas à ASAE, 

responsável por scalizar a segurança 

dos respiradores em Portugal, e não 

obteve respostas. Foi apenas dado o 

número das apreensões já feitas. 

A DGS detalhou que a apresentação 

de certi cados “é voluntária”, sendo 

apenas obrigatória “a apresentação 

das especi cações técnicas” dos equi-

pamentos. As empresas estão “obri-

gadas a cumprir as exigências legais 

e regulamentares aplicáveis”, sendo 

“da competência das entidades sca-

lizadoras solicitar às empresas o que 

considerarem relevante no exercício 

das suas funções”. Ou seja, a marca-

ção CE não é obrigatória, mas conti-

nua a ter de se comprovar a qualidade 

dos produtos.  

Certi cados duvidosos 
A maioria destes certi cados duvido-

sos na Europa foi emitida pela Ente 

Certi cazione Macchine (ECM). 

Cobrando cerca de 20 mil euros aos 

fabricantes, esta empresa italiana 

tornou-se uma “via rápida” para que 

Shukuan. Em 2019, a Kangyuan 
Jiankang foi colocada na lista de 
empresas com “operações 
comerciais anormais” na 
província chinesa de Fujian (foi 
retirada dessa mesma lista em 
Abril de 2020). A 1 de Junho, a 
ASAE emitiu um despacho a 
proibir a venda de máscaras FFP2 
com a marca comercial Adiutor 
KYJKKJ, modelo KY2020, 
fabricada pela Fujian Tianen 
Medical Technology. No 
despacho, fundamenta que este 
equipamento “apresentava um 
risco para a saúde e segurança 
dos seus utilizadores. Além disso, 
“possui marcação CE seguida do 
número do organismo notificado 
1282” (o número da ECM), 
“quando este não é um 
organismo notificado”. Na nota, é 
também referido que Portugal 

era tido como um dos países-alvo 
destas máscaras. 

Apesar do aviso das 
autoridades portuguesas, não foi 
possível ao PÚBLICO aferir se 
alguma das máscaras FFP2 com 
este modelo chegaram a ser 
comercializadas em Portugal. 
Fotografias deste produto 
mostram que estas máscaras 
tinham impressa a marca CE, 
seguida dos quatro dígitos (1282) 
que identificam a ECM como um 
organismo notificado. A empresa 
italiana garantiu que o seu 
número identificativo como 
organismo notificado foi usado 
de forma imprópria pelo 
fabricante. As questões que os 
jornalistas colocaram ao 
fabricante chinês ficaram sem 
resposta até à publicação deste 
trabalho. 

A maioria destes 
certificados 
duvidosos na Europa 
foi emitida  pela ECM. 
Esta empresa 
italiana tornou-se 
uma “via  rápida” 
para que máscaras, 
sobretudo da China, 
chegassem à Europa 

c
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cesso de produção, bem como altera-

ções, mudanças ou de ciências dos 

equipamentos de segurança não 

estão sob a nossa vigilância”. 

Também a ICR Polska, uma empre-

sa polaca acreditada para certi car 

máquinas e equipamento de rádio, 

mas não EPI, actuou da mesma for-

ma. Foi possível identi car pelo 

menos oito documentos emitidos 

pela ICR Polska para máscaras vendi-

das em Portugal, no Reino Unido, 

Áustria e Finlândia. No nal de Março, 

a empresa anunciou que não aceitará 

mais pedidos de certi cação de arti-

gos relacionados com a covid-19. E 

avisou: os seus “certi cados voluntá-

rios” não são exigidos legalmente e 

não conferem a marcação CE. 

O consórcio de jornalistas detectou 

também casos de fabricantes de más-

caras que têm adulterado ou até 

copiado certi cados sem o conheci-

mento das empresas. “São certi ca-

dos que estão a ser copiados por pes-

soas que não percebem que, se vale 

a pena falsi car algo, mais vale falsi-

car algo que pelo menos é legalmen-

te válido”, diz Henk Vanhoutte, da 

European Safety Federation. 

O Organismo Europeu de Luta 

Antifraude (OLAF) disse ao OCCRP 

que abriu uma investigação relacio-

nada com “documentação enganosa 

ou falsa”, a 19 de Março, colaborando 

com autoridades alfandegárias e polí-

cias na Europa e em todo o mundo, 

entre as quais a Europol e a Interpol. 

As autoridades chinesas já tomaram 

conhecimento destes casos. Em Abril, 

a Administração Municipal de Xangai 

para Regulação do Mercado consta-

tou que “empresas e indivíduos 

locais” estavam a vender o acesso a 

vários certi cados para EPI, a rman-

do falsamente aos clientes que conse-

guiam um caminho para “obter rapi-

damente” a certi cação CE. Um gran-

de número destes documentos estava 

em nome da ECM. 

Esta investigação foi coordenada 

pelo OCCRP (Organized Crime and 

Corruption Reporting Project) e contou 

com jornalistas dos seguintes órgãos de 

comunicação europeus: Bayerischer 

Rundfunk/ARD (Alemanha), a 

Danmarks Radio (Dinamarca), Sveri-

ges Television (Suécia), IrpiMedia (Itá-

lia), Follow the Money (Holanda), 

Investigative Reporting Lab (Macedó-

nia do Norte), De Tijd (Bélgica), RISE 

Romania (Roménia), Oštro (Eslovénia), 

Atlatszo (Hungria), Reporter.lu 

(Luxemburgo) e Siena.lt (Lituânia)

P&R MÁSCARAS E RESPIRADORES. COMO É QUE A PANDEMIA MUDOU AS REGRAS QUE GARANTEM A SEGURANÇA?
O que são máscaras FFP2 e 
FFP3? 
Também conhecidas como 
respiradores, são as máscaras 
que asseguram o maior nível de 
protecção. Contra a covid-19, o 
seu uso está reservado aos 
profissionais de saúde que 
contactam directamente com 
infectados com o novo 
coronavírus. 
Quais são as diferenças para as 
máscaras cirúrgicas? 
Uma máscara cirúrgica não 
previne a passagem de pequenas 
partículas. O seu nível de 
filtração é inferior. Já os 
respiradores têm uma alta taxa 
de filtração. Por serem produtos 
em que um pequeno defeito 
pode colocar em risco a 
segurança de quem o utiliza, a 
União Europeia tem regras mais 
apertadas, só devendo ser 
comercializados quando a sua 
eficácia é atestada. 
Que garantias temos que uma 
máscara cumpre os requisitos 
de segurança? 
Numa situação normal, tanto as 
máscaras cirúrgicas como os 
respiradores, para serem 
comercializados na União 
Europeia, são obrigados a ter a 
marcação CE, que garante que 
cumprem os requisitos 
essenciais aplicáveis. Este 
processo é menos exigente 
para as máscaras cirúrgicas, 
que necessitam de uma 
avaliação de conformidade, 
da inteira responsabilidade 
do fabricante. 
Os respiradores já 
pertencem à classe dos EPI 
e, além de marcação CE e 
declaração de conformidade, 
necessitam de ter um 
certificado emitido por um 
organismo notificado (entidade 
reconhecida para avaliar se os 
produtos respeitam os requisitos 
técnicos exigidos). 
Quem são os organismos 
notificados em Portugal para 
EPI? 
Só há dois organismos 
notificados, o Citeve e a 
Associação Portuguesa dos 
Industriais do Calçado, 

Componentes, Artigos de Pele e 
seus Sucedâneos. Estes 
organismos possuem um código 
de identificação de quatro 
algarismos, que aparece 
associado à marcação CE. Este 
processo de certificação implica 
a realização de testes por parte 
de um laboratório acreditado. A 
autoridade de fiscalização em 
Portugal dos respiradores é a 
Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica (ASAE). 
O que mudou com a pandemia? 
A 13 de Março, a Comissão 
Europeia fez uma recomendação 
em que abria a porta a que 
diversos materiais de protecção 
pudessem ser colocados no 
mercado europeu “mesmo que 
os procedimentos de avaliação 
da conformidade, incluindo a 
aposição da marcação CE, não 
tenham sido inteiramente 
concluídos”. 
A 13 de Abril, o Governo 
português publicou um 
decreto-lei que 
concretizou 

este “regime excepcional e 
temporário”, com efeitos a partir 
de 13 de Março, e que abarca 
tanto o fabrico como a 
importação destes materiais. O 
diploma prevê que os materiais 
“necessários à prevenção do 
contágio” pelo novo coronavírus 
podem ser importados “sem 
aposição de marcação CE”, 
desde que “sejam 
acompanhados de certificados 
ou outros documentos que 
comprovem a conformidade 
com as regras de saúde, de 
segurança e desempenho 
estabelecidos por outros Estados 
equivalentes às exigidas pelos 
regulamentos comunitários”.  
A formulação genérica numa 
matéria de alta complexidade 
técnica acaba por trazer muitas 
dúvidas sobre o que deve ou não 
ser aceite. No caso dos 
respiradores, diz a ASAE no seu 
site, a excepção implica que os 

produtos sejam disponibilizados 
somente durante a 

crise actual e 

não entrem nos canais de 
distribuição regulares (ou seja, 
que se destinem apenas aos 
profissionais de saúde). A ASAE 
explica que, excepcionalmente, 
são aceites relatórios de 
avaliação da conformidade ou 
ensaios que cumpram não 
necessariamente as normas 
europeias, mas normas 
internacionais equivalentes.  
“A conformidade dos produtos 
pode ser demonstrada por 
relatórios de ensaio ou por um 
certificado emitido por um 
terceiro”, informa a ASAE. “Se, 
suficientemente documentado 
(certificados, relatórios de ensaio 
de acordo com um laboratório 
acreditado para a norma em 
causa e se todos os documentos 
puderem ser vinculados ao lote 
ou mercadorias em questão), 
isso poderá ser aceite como 
alternativa.” 
Têm sido detectados problemas 
nos documentos que deveriam 
garantir o cumprimento dos 
requisitos de segurança? 
Vários. Um tem que ver com o 
aparecimento de documentos 
falsos, que tentam copiar 
certificados verdadeiros ou 
documentos que aparentam 
sê-lo. Além disso, têm aparecido 
inúmeros documentos que se 
intitulam “certificado” e têm as 

letras CE em destaque, mas 
que não permitem aos 
fabricantes adoptar a 
marcação CE. É o caso dos 
documentos emitidos por 

organismos notificados 
reconhecidos pela Comissão 
Europeia, como a italiana Ente 
Certificazione Macchine ou a 
polaca ICR Polska, mas que não 
estão habilitadas a certificar 
equipamentos de protecção 
individual, mas apenas outro 
tipo de produtos. As duas 
empresas garantem que são 
certificados voluntários. Por 
vezes, as máscaras vêm 
acompanhadas com os 

relatórios de testes necessários, 
mas sem que comprovem que os 
exames dizem realmente 
respeito ao lote do produto em 
causa. M.O. e R.B.
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O Organismo Europeu de Luta Antifraude 
abriu uma investigação relacionada com 
“documentação enganosa ou falsa” a 19 
de Março. As autoridades chinesas já 
tomaram conhecimento destes casos
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Mexia e Manso Neto foram 
sujeitos a uma caução no 
valor de um milhão de 
euros, no âmbito do caso 
das rendas eléctricas p22/23

Miguel Stilwell 
substitui Mexia,  
suspenso de 
funções na EDP
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Tutela sugere que as famílias 
que já entregaram manuais 
devem poder deixá-los à 
guarda das escolas até ao 
início do ano lectivo p19

Ministério  
pára recolha  
de manuais 
escolares

Compositor italiano compôs 
música para mais de meio 
milhar de lmes, entre os 
quais os famosos western- 
-spaghetti p28/29

Ennio Morricone 
Morreu o 
“imperador” das 
bandas sonoras

Portugal compra mais de 600 mil 
máscaras sem qualidade garantida
Covid-19 ASAE apreendeu 627 
mil máscaras FFP, usadas por 
pro ssionais de saúde, por falta 
de requisitos de segurança 

Queixas Planeamento, melhor 
informação, mais recursos: 
Marcelo tomou nota das 
reclamações dos especialistas 

Saúde Pública Fórum Médico 
“alerta para gestão política da 
economia mal conduzida e com 
impacto negativo” Destaque, 2 a 7
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Fisco visa advogados que circulam 
dinheiro de clientes pelas suas contas

CARLOS JASSO/REUTERS

Esquema desvirtuava as operações com offshores comunicadas pelos bancos ao fisco

Ao controlar as transferências bancá-

rias feitas em Portugal para paraísos 

scais, a administração scal encon-

trou operações suspeitas realizadas 

por advogados que agiam como tes-

tas-de-ferro dos seus clientes. 

Os mandatários identi cados per-

mitiam que as suas contas ou as con-

tas das sociedades de advogados 

fossem usadas pelos clientes para 

concretizar as operações, de forma 

camu ada, para as contas de empre-

sas sediadas em territórios de baixa 

tributação. 

No relatório da actividade de com-

bate à fraude e evasão scais realiza-

da em 2019, o Governo revela que a 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT) concluiu 33 investigações desti-

nadas a “averiguar a proveniência de 

montantes transferidos para socie-

dades com sede em regime scal 

claramente mais favorável” e explica 

que essas acções foram “dirigidas 

essencialmente a advogados e socie-

dades de advogados” que interme-

deiam negócios entre residentes e 

não-residentes em Portugal. 

Como os mandatários faziam cir-

cular os “montantes envolvidos nos 

negócios” intermediados pelas suas 

contas, estavam, na prática, a permi-

tir um uso abusivo, pois apareciam 

como ordenantes das transferências, 

quando, na verdade, os bene ciários 

efectivos desse dinheiro eram os seus 

clientes e não os próprios. 

Como, por imposição legal, os 

bancos têm de enviar ao sco anual-

mente uma lista detalhada das ope-

rações realizadas para ordenamen-

tos offshore ou territórios de tributa-

ção privilegiada, a informação que 

surgia nessas declarações aparecia 

desvirtuada. 

O Governo já adiantava, no relató-

rio divulgado há um ano, que o sco 

estava a monitorizar os pro ssionais 

liberais que actuam em nome de ter-

ceiros na concretização de transfe-

rências para offshores, mas, com as 

investigações em curso, não particu-

larizava que os visados pertenciam, 

na sua maioria, a este grupo pro s-

sional. 

ra se tiverem conhecimento de que 

um cliente participou ou desenhou 

um esquema de planeamento scal 

que possa ser considerado abusivo, 

imposição que já existia e que agora 

é reforçada pela transposição de 

uma directiva europeia. 

Mas, da mesma forma que são 

poucos os casos em que se reportam 

operações suspeitas de lavagem de 

dinheiro, conta-se pelos dedos das 

mãos o número de comunicações 

feitas à AT (em 12 anos, só dois advo-

gados o zeram). 

Depois do caso do “apagão scal” 

de dados relativos a 10.000 milhões 

de euros para offshores, revelado 

pelo PÚBLICO em Fevereiro de 2017, 

o sco imprimiu mudanças no con-

trolo das declarações Modelo 38 

(aquelas onde os bancos têm de 

comunicar as transferências realiza-

das no ano anterior pelos seus clien-

tes) e alterou o quadro sancionatório 

a aplicar no caso de os bancos não 

cumprirem essa obrigação ou apre-

sentarem a informação de forma 

inexacta ou omitindo dados. 

“Dispêndio de recursos” 
No mesmo relatório relativo à activi-

dade de 2019, o Governo também dá 

conta das consequências das inves-

tigações desencadeadas depois das 

revelações Swissleaks e Panama 

Papers. No caso das primeiras, foram 

concluídas mais duas acções centra-

das em quatro pessoas (das 99 visa-

das pela AT) que em 2006 tinham 

contas no HSBC na Suíça, mas não 

houve “quaisquer resultados ou cor-

recções propostas”. 

Falta concluir as investigações 

relativas a duas pessoas, mas, para o 

sco, “os resultados das acções efec-

tuadas foram insigni cantes face ao 

dispêndio de recursos necessário”. 

Qual a razão? “A maior parte dos 

indivíduos identi cados já tinha 

encerrado as contas, tendo aderido 

aos sucessivos RERT [os regimes 

extraordinários de regularização 

tributária], repatriando os montan-

tes para Portugal”. 

Como o sco cou mais limitado 

nas investigações por causa das impli-

cações das amnistias scais (que 

anteriormente à descoberta das con-

tas ocultadas tinham permitido regu-

larizar o IRS a taxas mais baixas), os 

resultados de receita foram apenas 

correcções de IRS de 680,7 mil euros 

que resultaram em regularizações 

voluntárias de 271,7 mil euros. 

Em relação aos Panama Papers, o 

sco concluiu no ano passado “sete 

investigações administrativas” que 

deram origem a 882,4 mil euros de 

correcções de IRS, com regulariza-

ções voluntárias no valor de 18,3 mil 

euros. O documento do Governo 

não revela que práticas irregulares 

é que o sco encontrou. Indica ape-

nas: “A investigação destes proces-

sos tem-se mostrado bastante moro-

sa devido à necessidade de recorrer 

a pedidos de informações formula-

dos por Portugal a jurisdições 

estrangeiras, ao abrigo de instru-

mentos de assistência mútua admi-

nistrativa”. 

Autoridade Tributária e Aduaneira concluiu no ano passado 33 investigações a operações suspeitas  
para offshores, sobretudo realizadas por advogados que agiam como testas-de-ferro

Offshores
Pedro Crisóstomo

de euros e, como os visados aceita-

ram as correcções impostas pela 

autoridade tributária, “foram efec-

tuadas regularizações voluntárias” 

de 24,6 mil euros em IRS. 

O relatório do Governo não revela 

se a administração scal participou 

os factos a outras entidades, designa-

damente à Ordem dos Advogados, 

dados os deveres pro ssionais dos 

advogados em matéria de prevenção 

da lavagem de dinheiro e do nan-

ciamento do terrorismo. 

Tal como os contabilistas ou con-

sultores scais, os advogados estão 

obrigados por lei a cumprir procedi-

mentos de diligência quando identi-

cam um risco de branqueamento 

de capitais ou de nanciamento do 

terrorismo nas relações de negócio 

dos seus clientes, incluindo nas tran-

sacções ocasionais. Também têm 

obrigações de comunicação à pró-

pria autoridade tributária e aduanei- pedro.crisostomo@publico.pt

Nos 33 casos concluídos pelo sco, 

que consequências houve? O Gover-

no apenas refere os resultados da 

cobrança de IRS alcançada pela 

administração tributária, não indi-

cando se houve outras implicações, 

como, por exemplo, se os factos apu-

rados nas investigações administra-

tivas conduziram a eventuais inves-

tigações criminais. 

O sco encontrou rendimentos 

não-declarados em IRS de 1,4 milhões 

Em 12 anos,  
só dois advogados 
comunicaram  
à AT operações 
suspeitas de 
lavagem de 
dinheiro 
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Europa

Portugal apoia 
candidatura de Nádia 
Calviño ao Eurogrupo
O primeiro-ministro, António 
Costa, confirmou ontem que 
Portugal apoiará a candidatura 
da ministra da Economia de 
Espanha à presidência do 
Eurogrupo, que ficou vaga na 
sequência da saída de Mário 
Centeno. “Com certeza que 
iremos apoiar Nádia Calviño. 
Há boa tradição de apoio 
recíproco às candidaturas 
internacionais”, disse António 
Costa, após uma reunião de 
trabalho com o chefe de 
Governo espanhol, Pedro 
Sánchez. Antes de tomar 
posse como governador do 
Banco de Portugal, Mário 
Centeno vai passar, amanhã 
de manhã, pelo crivo dos 
deputados da Comissão de 
Orçamento e Finanças. 
Centeno é ouvido às 9h, num 
escrutínio que em nada pode 
interferir na nomeação. 
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Ambiente
Abel Coentrão

Ministério do Ambiente vai 
abrir mais financiamentos 
para aumentar recolha 
diferenciada da fracção 
orgânica do “lixo” 

acoentrao@publico.pt

O Ministério do Ambiente vai canali-

zar investimentos para o aumento da 

capacidade de separação e valoriza-

ção da parte orgânica do lixo domés-

tico, mas vai passar a exigir que cada 

município tenha um plano para esta 

fracção do nosso lixo, se quiser, no 

futuro, candidatar-se a apoios. Com 

o país obrigado a constituir, até 2023, 

uma rede de recolha para os biorre-

síduos, a secretária de Estado do 

Ambiente, Inês Costa, admite que o 

esforço “peca por tardio”, mas garan-

te que as metas são para cumprir.  

As orientações para atacar as debi-

lidades do país na gestão desta frac-

ção de resíduos que representa mais 

de um terço do lixo que fazemos são 

apresentadas hoje. Há iniciativas 

legislativas já em andamento, como 

o aumento da taxa de gestão de resí-

duos (que penaliza o lixo indiferen-

ciado), entre outras, e o Governo quer 

estimular as autarquias a pensar e 

conceber, de preferência associando-

se entre elas, as soluções para apro-

veitar um activo económico que em 

boa parte acaba queimado ou depo-

sitado em aterro.  

Há um milhão de euros para apoiar 

a elaboração destes planos de gestão, 

Governo quer mais 
separação do lixo 
orgânico e vai apoiar as 
câmaras que o façam

e Inês Costa avisa que, no futuro, só 

vai poder aceder a fundos comunitá-

rios quem os tiver. Para colmatar di

culdades técnicas, o Ministério do 

Ambiente vai nanciar com 200 mil 

euros uma acção de formação para 

técnicos municipais dedicada aos 

biorresíduos. Estas verbas virão do 

Fundo Ambiental, que já tem apoiado 

iniciativas na área da compostagem 

doméstica e comunitária, lembra a 

secretária de Estado.  

Depois de ter investido 40 milhões 

de euros do Programa Operacional 

Sustentabilidade no Uso dos Recursos 

(parte deles direccionados para a 

recolha porta a porta), o Governo 

ainda tem 18 milhões para os biorre-

síduos no actual quadro comunitário, 

mas Inês Costa assume que os valores 

são insu cientes para o que falta 

fazer. Espera, porém, que as autar-

quias e sistemas de gestão de resíduos 

cheguem mais bem preparados ao 

quadro que se seguir, no qual haverá, 

face às prioridades europeias, mais 

apoios para lidar com esta fracção do 

nosso “lixo”.  

Os 18 milhões que ainda há no 

POSEUR (Programa Operacional Sus-

tentabilidade e E ciência no Uso dos 

Recursos) serão distribuídos por pro-

jectos de recolha em baixa (oito 

milhões) e de gestão em alta (dez 

milhões) e dirigidos para colmatar 

“buracos” em iniciativas já em anda-

mento mas cujos resultados possam 

ser incrementados com nanciamen-

to adicional, admitiu. O Ministério do 

Ambiente vai mobilizar um apoio 

especí co para as zonas mais proble-

máticas do país, onde “não há nada 

feito nesta área”, seja em alta, seja em 

baixa, para incentivar a composta-

gem doméstica e comunitária. 

Sem tempo a perder para cumprir 

as metas europeias, o país tem fragi-

lidades. Apesar de a UE ter sinalizado, 

no início da década, que esta fracção 

tinha de ser mais bem reaproveitada, 

em 2018, ano para o qual há dados 

de nitivos, das 1,8 mil toneladas de 

biorresíduos, cerca de 810 mil tone-

ladas foram sujeitas a tratamento 

biológico, “mas, desta quantidade, 

apenas 51% foram considerados reci-

clados e valorizados”, explica o Minis-

tério do Ambiente. Acrescenta que “a 

deposição de RUB3 (resíduos urbanos 

biodegradáveis) em aterro foi de 46%, 

distante por isso da meta de 35% que 

estava de nida para 2020”.

O país tem de se esforçar para 
cumprir as metas europeias Página 30
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quantia (55 milhões de euros). 

Nos últimos dois anos, os números da 

companhia foram-se deteriorando. Onde 

havia promessas de lucros, acumularam-se 

prejuízos. Até que chegou a pandemia, que 

lançou um novo repto existencial à 

companhia. Na nova normalidade, tudo 

aponta para mudanças copernicianas no 

sector do transporte aéreo. E o que dantes era 

expectável, previsível ou, ao menos, plausível 

tornou-se incerto e insondável. 

 
3. O grande argumento para a despesa 

colossal é a valia estratégica da TAP para um 

país periférico com densas ligações capilares 

ao mundo da diáspora e da língua portuguesa. 

O argumento é compreensível, porventura 

atendível. Mas ele não pode impor-se nem 

prevalecer sem um 

exame dos meios 

existentes, uma 

análise das condições 

que a TAP 

pós-pandemia tem 

para cumprir aqueles 

desígnios, uma 

indagação das 

soluções alternativas 

e uma ponderação 

dos custos de 

oportunidade. O 

apoio à TAP não pode 

ser um salto no 

escuro, no escuro de 

um poço sem fundo. 

 
4. A TAP tornou-se 

uma empresa 

misteriosa. Ninguém 

nos mostra os 

contratos da 

privatização, os 

contratos da reversão 

TAP: #VamosTodosPagarBem

1.
 Julgo que não há outra forma de 

dizer: a novela da TAP nas últimas 

semanas cará na antologia das 

grandes nebulosas nacionais, em 

que ninguém sabe nada, ninguém 

sabe de nada e ninguém percebe 

nada. Sabe-se apenas que o Governo 

nos obrigaria sempre a gastar 1200 

milhões de euros, tirados de um só 

golpe dos bolsos dos contribuintes. E 

que esse será o singelo pagamento inicial. Na 

verdade, os 1200 milhões de euros não são 

mais do que o “pagar para ver”. Porque só 

depois de desembolsar os 1200 milhões de 

euros é que poderemos vir a saber “o que” 

estamos exactamente a pagar, “para o que” 

estamos a nal a pagar e “o quanto” nos falta 

ainda pagar. Uma coisa é certa e só essa é 

certa, tão certa como a morte ou os impostos: 

vamos todos pagar bem. Que o mesmo é 

dizer: vamos todos pagar muito, muitíssimo. 

E não creio que me engane que dizer “bem” é 

aqui sinónimo de “mal”: vamos pagar mal, 

muito mal. 

 
2. A TAP tem uma história. E uma história 

difícil, cheia de traumas de adolescência, 

juventude, meia-idade e meia-idade bem 

entrada. Apesar disso, durante muito tempo, 

tinha congéneres com histórias diferentes 

mas comparáveis (como a Swissair ou a 

Sabena). Houve um momento em que a 

globalização impôs ao sector da aviação uma 

evidente ampliação de escala (facilmente 

visível nos percursos da Iberia, da British 

Airways, da KLM e da Air France e nas 

desditas da Alitalia, da Swissair ou da Sabena). 

A TAP cou orgulhosamente só; ou melhor, 

acompanhada por uns obscuros e ruinosos 

negócios no Brasil (de que agora 

sintomaticamente já ninguém fala). Ciente 

dos riscos da companhia — e, de resto, na 

esteira do que governos antecessores haviam 

tentado —, o Governo Passos Coelho 

privatizou a TAP. Fê-lo na vigésima quinta 

hora e também com custos para o erário 

público. Mas fê-lo na expectativa de que, 

desestatizando a companhia, terminassem de 

uma vez os gastos públicos com a mesma. 

O Governo da “geringonça”, por razões 

ideológicas ou de mera sobrevivência política, 

num negócio nada transparente, reverteu a 

privatização, alçando o capital público à cifra 

de 50%. Conseguiu a proeza de fazer novas 

concessões aos privados (que, ao que parece, 

tornaram a “nacionalização” apetecível) e não 

garantir nenhum administrador público com 

funções executivas que tivesse algum poder 

de escrutínio. Com essa reversão, o Governo 

Costa deu pois a Neeleman as condições para, 

mais tarde (isto é, agora), sair com uma farta 

e os contratos desta última aquisição. Para 

tomar as decisões que foram tomadas, 

ninguém apresentou um estudo, uma 

prospectiva, nem nos deu a mais elementar 

perspectiva. Questionados o 

primeiro-ministro e o ministro das 

Infra-estruturas, dizem pouco, muito pouco. 

Ouvindo o ministro e outros responsáveis 

governamentais, ca-se com a sensação de 

que até eles sabem pouco. Têm uma intuição, 

um feeling, um frémito. A TAP é a TAP e já 

está. Repetem à exaustão, no estilo TINA que 

tanto execraram, que o auxílio é 

indispensável, mas remetem todas as 

explicações para um plano de reestruturação 

que, mais à frente, há-de ver a luz. Primeiro, 

paga-se; depois, vê-se. 

 
5. Aqueles argumentos da valia estratégica 

são desmentidos ou, pelo menos, 

relativizados pelas experiências dos 

aeroportos de Faro e do Porto, que nada ou 

Há coisas que, 
apesar de o 
Governo não 
nos querer 
dizer, 
precisamos de 
saber. Não 
havia mesmo 
outra solução?

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

pouco dependem da TAP. Aí está mais uma 

tradicional contradição, a contradição 

centralista. Os contribuintes do país todo 

hão-de pagar uma companhia que, agora 

largamente comprimida, há-de servir 

essencialmente a região de Lisboa. Que, 

diga-se de passagem, pela sua enorme 

capacidade de atracção é talvez a que menos 

precise do dito “serviço público” e que não 

teria, aliás, nenhuma di culdade em 

contratá-lo aos muitos operadores que por ele 

se haveriam de interessar. Conhecendo como 

conheço o aeroporto do Porto, há uma coisa 

que posso a ançar: o serviço à nossa diáspora 

não é feito pela TAP; é feito por um leque bem 

diverso de outras companhias. O mesmo se 

pode dizer do turismo no Algarve ou na 

Madeira. 

 
6. Há coisas que, apesar de o Governo não 

nos querer dizer, precisamos de saber. Não 

havia mesmo outra solução? Quanto deste 

dinheiro vai para os negócios ruinosos do 

Brasil? De que tamanho vai car a TAP, como 

vai reduzir a sua operação e de quantos 

trabalhadores vai prescindir? Quantas mais 

injecções de capital serão necessárias depois 

da reestruturação? Que serviço público vai ser 

assegurado pela novel “mini-TAP”? Que 

opções estratégicas estão pensadas para os 

aeroportos das ilhas, de Faro e do Porto? E 

por aí fora. 

A propósito do fundo de recuperação 

europeu, estima-se que Portugal, para se 

relançar dos efeitos da pandemia, possa 

receber, no máximo, 15.000 milhões de euros 

de subsídios. Fica a pergunta: será que a 

futura TAP justi ca que comecemos por 

gastar, no mínimo e para começo de 

conversa, 10% dessas ajudas na sua 

viabilização?

NUNO FERREIRA SANTOS

Paulo Rangel
Palavra e Poder

Francisco Assis O candidato 
certo no lugar certo: a 
presidência do Conselho 
Económico e Social. Imparcial e 
corajoso, com sentido social e 
capacidade de diálogo. Em 
suma, um dos nossos 
melhores. 

António Costa e Santos Silva.
Não percebem que a lista negra 
dos corredores turísticos não é 
uma embirração diplomática. 
É uma questão sanitária 
objectiva: baixar o número de 
novos infectados. 
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O Governo anunciou ontem à tarde 

que foi libertada a verba superior a 

quatro milhões de euros necessária 

para que a Autoridade Nacional de 

Emergência e Protecção Civil 

(ANEPC) possa cumprir as suas obri-

gações, incluindo o pagamento de 

salários, para com os bombeiros que 

integram o Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 

no mês de Junho. 

“O Ministério das Finanças e o 

Ministério da Administração Interna 

informam que foi já autorizado o 

reforço da dotação da ANEPC para 

pagamento aos bombeiros que inte-

graram o DECIR no passado mês de 

Junho”, lê-se na nota enviada à 

comunicação social. 

O comunicado acrescenta que “os 

processamentos necessários para a 

transferência da verba de 4.107.960€ 

aos operacionais estão já a ser efec-

tuados pela ANEPC e decorrerão ao 

longo desta semana”.  

Já depois de o PÚBLICO ter noti-

ciado, ontem de manhã, que a 

ANEPC estava sem dinheiro para 

pagar a estes bombeiros, a Associa-

ção Portuguesa dos Bombeiros 

Governo liberta verba 
de quatro milhões  
de euros para pagar  
a bombeiros

Voluntários (APBV) enviou uma car-

ta ao ministro da Administração 

Interna a lamentar “o desrespeito 

que a Autoridade Nacional de Emer-

gência e Protecção Civil (ANEPC) e a 

tutela têm para com os bombeiros 

ano após ano”. 

“A APVB não aceita esta ‘desculpa-

bilização’ por falta de orçamento 

devido à pandemia de covid-19 que 

assola o nosso território, pois isto é 

uma situação que se repete anual-

mente, mesmo sem estarmos em 

estado pandémico”, diz a associação 

na carta enviada a Eduardo Cabrita. 

A missiva da direcção nacional da 

APVB denuncia ainda a falta de equi-

pamento de protecção individual, 

a rmando que “não há uma previsão 

de resolução deste problema que 

para a APBV é prioritário”. “Não 

podemos em momento algum per-

mitir que a segurança dos operacio-

nais seja posta em causa [por falta de 

equipamentos de protecção].”  

Ainda antes do comunicado do 

Governo, o PSD considerou “uma 

verdadeira vergonha para o país” e 

“um tremendo desrespeito pelos 

homens e mulheres que arriscam a 

própria vida para proteger os seus 

concidadãos” o atraso nos pagamen-

tos aos bombeiros. “Isto seria o equi-

valente aos médicos e enfermeiros 

terem salários em atraso em pleno 

período de combate à pandemia.” 

Os deputados sociais-democratas 

enviaram um conjunto de perguntas 

ao executivo, no qual sublinham que 

estes atrasos já se veri caram em 

anos anteriores. “A missiva enviada 

pela ANECP aos diferentes coman-

dantes confessa algo que o PSD tem 

sempre repetido: os valores atribuí-

dos à Autoridade são sempre inferio-

res às despesas contratadas com os 

bombeiros, o que leva a dívidas 

astronómicas que perfazem um dé

ce constante entre o Governo e os 

bombeiros de cerca de 30 milhões 

de euros”, lembra o PSD. 

A Associação Portuguesa dos Bom-

beiros Voluntários solicita ao MAI 

“uma resposta com carácter urgente 

às duas situações referidas na sua 

carta. A primeira — quando vão ser 

liquidados os pagamentos relativos 

ao mês de Junho 2020 — já foi res-

pondida. Falta a segunda: uma data 

para a entrega dos equipamentos de 

protecção individual. 

sonia.sapage@publico.pt 
lalvarez@publico.pt

Incêndios
Sónia Sapage 
e Luciano Alvarez
Executivo já respondeu a 
uma das questões da 
Associação Portuguesa dos 
Bombeiros Voluntários. 
Falta responder a outra

Bombeiros já vão começar a 
receber pagamentos em atraso Página 32
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Jornalista 
jmtavares@outlook.com

O RESPEITINHO NÃO É BONITO

O filme de terror de Pedro Nuno Santos

N
o dia 2 de Julho de 2020, 

Pedro Nuno Santos pode ter 

perdido a oportunidade de 

um dia vir a ser 

primeiro-ministro. É pena, 

porque parece ter vontade, 

qualidade e personalidade para 

isso, mas ele mordeu a maçã 

envenenada que António Costa lhe 

estendeu no início de 2019 (a tutela 

do desgraçado sector dos 

transportes) e a sua hubris fez o 

resto. 

Pedro Nuno Santos é hoje a cara 

do negócio da TAP. É ele o principal 

responsável pela solução 

adoptada, e mesmo que essa 

solução tenha sido a menos má 

possível (não estou certo disso), 

daqui a meia dúzia de meses já 

ninguém vai querer saber. Aquilo 

que restará é uma conta mensal 

astronómica, despedimentos 

inevitáveis e o regresso das greves e 

dos con itos laborais. E, para nos 

recordar quem foi o grande 

culpado de tudo isso (tem de haver 

sempre um culpado, e António 

João Miguel Tavares

Costa manteve-se o mais afastado 

possível do negócio), lá estarão as 

imagens da conferência de 

imprensa de dia 2, o tom agastado 

e trauliteiro com que Pedro Nuno 

Santos geriu as negociações, mais a 

sua fotogra a à frente de um 

aviãozinho da TAP, como aquela 

que ontem fez capa do Jornal de 

Negócios. 

Nessa entrevista, o ministro das 

Infra-estruturas disse que as 

negociações com a Comissão 

Europeia para a reestruturação da 

TAP iam ser difíceis, mas que não 

tinham de ser “um lme de 

terror”. Só que, como é óbvio, 

tudo vai ser um lme de terror. O 

país tem meses absolutamente 

terríveis pela frente e a TAP será o 

exemplo perfeito para resumir 

todas as incompetências do 

Governo — cámos com uma 

companhia de aviação que já 

estava falida no momento que o 

Estado resolveu assumir o seu 

controlo e em que o turismo se 

retraía em todo o mundo durante 

um ou dois anos (no mínimo). O 

próprio Pedro Nuno Santos 

declarou ao Jornal de Negócios, 

sem rir nem chorar, que a TAP “é 

uma empresa altamente 

alavancada em dívida”, que “ao 

dia de hoje, o preço da companhia 

é abaixo de zero”, e que “não vale 

nada” — logo, é car com ela, 

juntamente com Humberto 

Pedrosa, classi cado pelo ministro 

como “um empresário patriota”. 

Parece um elogio? Não vejo 

como. Numa economia de 

mercado saudável, não se percebe 

por que raio um empresário tem de 

ser “patriota”. Ou bem que o 

negócio é lucrativo, ou não é. E se 

um empresário resolve ser 

“patriota”, e permanecer numa 

empresa que o próprio ministro diz 

não valer um caracol, então é 

porque recebeu garantias (ou seja, 

favores) do Estado que justi quem 

essa permanência. O “empresário 

patriota” é apenas uma variação da 

conversa dos “centros de decisão 

nacionais”, transformados em 

“projectos de interesse nacional” 

nos tempos de José Sócrates, e que 

só serviram para o Estado 

distribuir prebendas pelos 

empresários mais próximos do 

regime, com os resultados que se 

conhecem. 

Não creio que Pedro Nuno 

Santos seja dessa estirpe de político 

socrático. Não tenho razões para 

duvidar da sua honestidade, e 

penso que ele tem uma visão séria 

do interesse público e do papel do 

Estado, além de coragem política 

para a rmar as suas ideias — o que 

não é de somenos. Contudo, a tal 

hubris que amaldiçoa as pessoas 

muito cientes das suas capacidades 

(como é o caso) pode ser tramada. 

Há em Pedro Nuno Santos um 

voluntarismo imprudente, que 

tanto o leva a ameaçar alemães na 

era da troika (iam car com as 

pernas a tremer, se bem se 

lembram) como o leva a depositar 

uma con ança historicamente 

injusti cada nas capacidades de 

gestão do Estado. Temo bem que 

isto vá acabar mal. Para ele, e para 

nós.

MÁRIO CRUZ/LUSA

Como é óbvio, tudo vai ser 
um filme de terror. O país 
tem meses absolutamente 
terríveis pela frente e a TAP 
será o exemplo perfeito 
para resumir todas as 
incompetências do 
governo
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CORONAVÍRUS

Bastonário dos 
médicos alertou 
para o facto de que 
dificuldades na 
saúde vão levar  
a mais dificuldades 
na economia

Planeamento, 
melhor 
informação,  
mais recursos: 
Marcelo tomou 
nota das queixas  
dos médicos

Presidente da República reuniu-se com  
o Fórum Médico de Saúde Pública. No 

nal, médicos apontaram dedo a “gestão 
política mal conduzida”. DGS está a rever 
todos os dados de covid-19 por concelho

A
 falta de um sistema de 

informação e ciente, a fal-

ta de recursos materiais e 

humanos e a falta do paga-

mento de horas extraordi-

nárias aos médicos de saú-

de pública foram apenas algumas 

dos problemas levados ontem pelos 

especialistas do Fórum Médico de 

Saúde Pública ao Presidente da 

República. Marcelo Rebelo de Sousa 

terá ouvido mais do que perguntado, 

mas terá tomado nota das preocupa-

ções. “Pareceu-me que houve uma 

compreensão importante do Presi-

dente, um acolhimento das nossas 

questões, julgo que esta audição foi 

importante”, disse ao PÚBLICO o 

presidente da Associação Nacional 

dos Médicos de Saúde Pública, Ricar-

do Mexia. 

Tal como já havia feito na video-

Maria João Lopes

Marcelo ouviu 
queixas dos 
médicos sem 
ter a ministra 
da Saúde ao 
seu lado

conferência com jornalistas, Ricardo 

Mexia voltou a sublinhar algumas 

ideias-chave do encontro: a de que 

estes especialistas não são contra a 

retoma da economia, mas lamentam 

que não se tivesse previsto o previsí-

vel aumento de casos do novo coro-

navírus, queixando-se de que faltam 

recursos para fazer face à pandemia. 

Quais em concreto? 

Dotar as unidades de mais recur-

sos humanos, nomeadamente para 

fazer o rastreio de casos e de contac-

tos; pagar aos médicos de saúde 

pública horas extraordinárias e 

suplementos; pôr em funcionamen-

to em Portugal a aplicação móvel de 

rastreamento; assegurar que o país 

consegue obter uma eventual vacina 

em número su ciente ou avaliar 

capacidade nacional para o fazer. A 

estas questões junta-se ainda a falta 

de computadores e de telemóveis 

em número su ciente nas unidades 

de saúde para todos os pro ssionais 

poderem fazerem o acompanhamen-

to devido de casos. Mas não só: os 

especialistas consideram que o sis-

tema de informação tem fragilida-

des, é “inexistente”, gerando infor-

mação “dispersa” sobre o número 

exacto de casos por estar assente em 

várias plataformas. 

O secretário-geral do Sindicato 

Independente dos Médicos, Jorge 

Roque da Cunha, fez mesmo questão 

de “repetir” que “a autoridade de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo é a 

responsável pela circunstância do 

descontrolo da pandemia em Lis-

boa”. 
Sobre o que poderá ter falhado no 

descon namento, Ricardo Mexia 

reitera que se devia “antecipada-

mente” ter “dotado o país de capaci-

dade de resposta e ter recrutado 

pessoas, ter-lhes dado formação para 

que pudessem complementar o tra-

balho das unidades de saúde pública 

no que diz respeito, por exemplo, ao 

seriam evitáveis”. 

Ontem, em conferência de impren-

sa sobre o boletim epidemiológico, 

a directora-geral de Saúde, Graça 

Freitas, admitiria problemas com a 

contabilização dos casos reportados 

em todo o país. Numa nota inserida 

no boletim, a Direcção-Geral da Saú-

de a rma que está “a realizar a veri-

cação de todos os dados com as 

autoridades locais e regionais de 

Saúde, que cará concluída durante 

os próximos dias”. 

Pressa na economia 
O bastonário da Ordem dos Médicos, 

Miguel Guimarães, por seu lado, 

defendeu que, se não se controlar a 

situação pandémica em Portugal, a 

economia vai sofrer danos ainda 

maiores. 

“Esta relação entre a saúde e a eco-

nomia é uma relação que tem de ser 

muito bem pensada, porque, se man-

tivermos uma grande di culdade na 

rastreio dos contactos” e à “vigilân-

cia activa”, tarefas que “podem ser 

feitas por outros pro ssionais, 

mediante um treino que não é parti-

cularmente longo”. Isso, prossegue, 

poderia “ter evitado aqueles atrasos 

na realização dos inquéritos epide-

miológicos, na identi cação dos 

casos e em colocar alguns contactos 

em quarentena, o que pode ter gera-

do cadeias de transmissão que 
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saúde durante muito tempo, isto vai 

ter ainda um efeito maior na econo-

mia”, disse no nal do encontro aos 

jornalistas. 

O planeamento da chegada do 

Inverno é outro dos temas que mere-

cem o alerta destes especialistas, no 

sentido de ter de se planear respos-

tas e não apenas reagir. Esta foi, aliás, 

uma mensagem também sublinhada 

pelo bastonário. “Temos de dar uma 

resposta e caz, temos de ter mais 

meios, mais capacidade e temos de 

antecipar medidas, esta é que é a 

questão essencial, tomar as medidas 

antes do tempo. Se pudéssemos 

recuar ao con namento e, se, em vez 

de termos começado a usar másca-

ras de forma obrigatória numa deter-

minada fase, tivéssemos começado 

uma ou duas semanas antes, prova-

velmente teríamos tido muito menos 

infectados”, a rmou. 

Horas depois do encontro, O 

Fórum Médico de Saúde Pública 

emitiu mesmo um comunicado no 

qual “alerta para gestão política da 

pandemia mal conduzida e com 

impacto negativo na economia”, 

lamentando que, em Portugal, se 

que “apenas pelas palavras e, por 

vezes, nem isso”. Na mesma nota, 

alerta também para uma “separa-

ção pouco clara entre a componen-

te técnica e política” e na qual criti-

ca o Ministério da Saúde por “con-

tinuar a desvalorizar os problemas 

relatados”. 

“O reforço de 30 especialistas de 

saúde pública que a tutela divulgou 

não corresponde a um aumento 

efectivo do número de recursos 

humanos disponíveis, uma vez que 

esses 30 médicos internos que agora 

concluíram a sua formação especia-

lizada já colaboravam no trabalho 

até aqui realizado pelos serviços 

locais e regionais de Saúde Pública”, 

aponta o comunicado. 

Outra preocupação expressa 

durante a reunião teve que ver com 

o planeamento do próximo Inverno. 

Ricardo Mexia, por exemplo, apelou 

para que a resposta seja pró-activa. 

Já o secretário-geral do SIM aler-

tou para a possível “sobrecarga” do 

Sistema Nacional de Saúde, que 

poderá enfrentar “uma pandemia 

enxertada em cima do surto sazonal 

de gripe”. O que é preciso? “Ter os 

recursos dimensionados para essa 

resposta e esses recursos são, por 

um lado, a montante dos cuidados 

de saúde, na estratégia de comuni-

cação, na capacidade de identifica-

ção precoce dos casos, do isolamen-

to e da quarentena dos contactos, 

mas também, do ponto de vista da 

resposta, o internamento e as uni-

dades mais diferenciadas, como os 

cuidados intensivos, vão ter de ter 

uma capacidade de resposta mais 

abrangente que possa fazer face a 

um previsível aumento do número 

de casos.” 

O bastonário frisou ainda a neces-

sidade de assegurar os cuidados de 

saúde a outros doentes que não 

sejam os da covid-19. Disse haver 

uma diferença “muito elevada” em 

relação ao ano anterior, por exem-

plo, entre Março, Abril e Maio, no 

número de cirurgias por fazer, que 

situou em mais de 90 mil, e que as 

consultas por realizar, nos hospitais, 

são “mais de 900 mil”. com Sofia 
Correia Baptista

mjlopes@publico.pt

RUI OCHÔA/PR
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Mexia e Manso Neto foram 
sujeitos a uma caução no 
valor de um milhão de 
euros, no âmbito do caso 
das rendas eléctricas p22/23

Miguel Stilwell 
substitui Mexia,  
suspenso de 
funções na EDP
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Tutela sugere que as famílias 
que já entregaram manuais 
devem poder deixá-los à 
guarda das escolas até ao 
início do ano lectivo p19

Ministério  
pára recolha  
de manuais 
escolares

Compositor italiano compôs 
música para mais de meio 
milhar de lmes, entre os 
quais os famosos western- 
-spaghetti p28/29

Ennio Morricone 
Morreu o 
“imperador” das 
bandas sonoras

Portugal compra mais de 600 mil 
máscaras sem qualidade garantida
Covid-19 ASAE apreendeu 627 
mil máscaras FFP, usadas por 
pro ssionais de saúde, por falta 
de requisitos de segurança 

Queixas Planeamento, melhor 
informação, mais recursos: 
Marcelo tomou nota das 
reclamações dos especialistas 

Saúde Pública Fórum Médico 
“alerta para gestão política da 
economia mal conduzida e com 
impacto negativo” Destaque, 2 a 7
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inconsistentes, ou sequer invocadas 

di culdades burocrático-administrativas. E, 

muito menos, uma propalada 

mercantilização do passaporte dos judeus 

sefarditas como fez, publicamente, o 

ministro dos Negócios Estrangeiros 

(retomando um estereótipo de má 

memória). Pois se há fraude ou indícios 

criminais na obtenção de passaporte, essa 

matéria terá que ser objeto de investigação 

por parte das autoridades judiciárias. E esse 

impulso, se necessário, está naturalmente ao 

alcance, e dever, do Governo português, a 

quem cabe, em última instância (pelo 

ministro da Justiça), a concessão da 

nacionalidade. 

5. Segundo os dados do Ministério da 

Justiça, entre 2015 (início da aplicação da Lei 

orgânica n.º 1/2013) e 2019, o total de 

pedidos de nacionalidade de diversas 

origens foi de 721.079. Os pedidos de 

descendentes de sefarditas portugueses 

somaram 51.974, ou seja, 7,2%. Foram 

deferidos no total 

543.948 pedidos e 

aos sefarditas 11.300, 

ou seja 2,1%. Uma 

realidade muito 

diferente da 

“invasão” e dos 

riscos 

“exponenciais” de 

que têm falado os 

defensores das 

alterações à lei. 

6. Ninguém, até 

agora, apresentou 

uma única prova de 

suspeição ou fraude 

num certi cado de 

sefardismo. Não se 

compreende que 

motivações 

justi cam uma 

campanha 

difamatória contra 

uma lei que honra 

Portugal e a sua 

democracia. Mário 

Soares e Jorge 

Sampaio tiveram a 

grandeza e 

humildade de pedir 

perdão em nome de 

Portugal. O ministro 

dos Negócios Estrangeiros devia valorizar a 

lei de 2013, mas tem sido o principal 

defensor das alterações que a desvirtuam e, 

a serem aprovadas, signi cam a sua 

liquidação. É uma ruptura política com 

valores constitutivos da natureza humanista 

do PS. E um erro que fractura o que devia ser 

um traço de união entre os socialistas.

Antigos deputados do Partido Socialista

Manuel Alegre, Alberto Martins, 
José Vera Jardim 
e Maria de Belém Roseira

Um erro inaceitável

1.
 A lei da Assembleia da República 

que atribui a nacionalidade 

portuguesa, por naturalização, aos 

descendentes dos judeus 

sefarditas, aprovada por 

unanimidade (lei orgânica n.º 

1/2013), constitui uma reparação 

histórica e um acto de justiça. 

2. Os portugueses então 

perseguidos, assassinados e 

expulsos de Portugal pelo simples facto de 

serem judeus (em nome de invocadas 

razões de um catolicismo inquisitorial) 

merecem poder regressar à sua pátria, 

agora, na pessoa dos seus descendentes. 

Não se trata, por isso, de outorgar direitos a 

quem nunca os teve, mas de reconhecer 

direitos de nacionalidade aos descendentes 

dos que deles foram criminosamente 

esbulhados. 

3. A Lei orgânica n.º 1/2013, e o Decreto-lei 

n-º 30-A/2015 que a regulamentou, 

consagrando o princípio do “jus sanguinis”, 

isentou, naturalmente, os descendentes dos 

judeus sefarditas da exigência de residência 

em Portugal e do conhecimento da língua (os 

seus ascendentes foram expulsos da nossa 

terra e da língua). E exige a prova de 

pertença a uma comunidade sefardita de 

origem portuguesa ou a condição de judeu 

sefardita de origem portuguesa. 

Note-se, aliás, que este direito (sem a 

actual operatividade e especi cação em 

relação aos judeus sefarditas) já está vertido 

na Lei da Nacionalidade em vigor desde 1981 

(Lei 37/81, de 3 de outubro) quando se diz, 

sem restrições temporais, que o Governo 

pode conceder a nacionalidade portuguesa, 

por naturalização, aos estrangeiros que 

“fossem havidos descendentes de 

portugueses, aos membros das comunidades 

de ascendência portuguesa”. 

4. Consideramos de duvidosa legitimidade 

o propósito de alteração avulsa de uma lei 

estruturante do nosso património 

democrático. Mas essa alteração, a fazer-se 

(por decreto-lei no âmbito do regulamento 

da nacionalidade), deve ser precedida de 

uma criteriosa avaliação da aplicação da lei. 

Não chega o casuísmo de testemunhos não 

contraditados ou exercícios exponenciais e 

A posição do 
ministro dos 
Negócios 
Estrangeiros 
sobre a Lei dos 
Sefarditas é 
uma ruptura 
política com 
valores 
constitutivos 
da natureza 
humanista do 
PS. E um erro 
que fractura o 
que devia ser 
um traço de 
união entre os 
socialistas

Consideramos de duvidosa 
legitimidade o propósito de 
alteração avulsa de uma lei 
estruturante do nosso 
património democrático
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PSD quer a “efectiva ligação” 
dos descendentes de sefarditas

O PSD apresentou uma proposta de 

alteração à Lei da Nacionalidade com 

a nalidade de “objectivar os casos 

em que se veri ca uma efectiva liga-

ção a Portugal” por parte dos descen-

dentes de judeus sefarditas portugue-

ses que requeiram naturalização, 

explicou ao PÚBLICO, por escrito, a 

deputada Catarina Rocha Ferreira, 

responsável pela iniciativa. 

Os critérios introduzidos pelo PSD 

na proposta, a que o PÚBLICO teve 

acesso, determinam que os “requisi-

tos objectivos comprovados de liga-

ção a Portugal, designadamente ape-

lidos, idioma familiar, descendência 

directa ou colateral”, têm de se asso-

ciar “cumulativamente com um dos 

seguintes requisitos”: “autorização 

de residência em território nacional”; 

“deslocações regulares a Portugal”; 

“titularidade há mais de três anos de 

habitação própria sita em Portugal”; 

“ligação pro ssional relevante a Por-

tugal”; “prestação de serviços rele-

vantes ao Estado português ou à 

comunidade nacional”. 

Lembrando que “foi por impulso 

do PS” que a questão foi introduzida 

no processo de trabalho na especiali-

dade dos diplomas do PCP e do PAN 

sobre Lei da Nacionalidade, Catarina 

Rocha Ferreira assume que a propos-

ta socialista “teve o condão de cha-

mar a atenção dos deputados” para 

“uma problemática actualmente exis-

tente, que se prende com a mercan-

tilização da nacionalidade portugue-

sa nestes casos”. 

O PS apresentou em Maio uma pro-

posta de alteração em que exigia dois 

anos de residência em Portugal para 

ser concedida a nacionalidade a des-

cendentes de sefarditas. Posterior-

mente, a deputada socialista Constan-

ça Urbano de Sousa alterou a propos-

ta e esta passou a defender que o 

Estado pode reconhecer como por-

tugueses os descendentes de judeus 

sefarditas que façam “demonstração 

Proposta social-democrata visa impedir  
a “mercantilização da nacionalidade 
portuguesa” e revela que a proposta  
do PSD se inspirou nas ideias  
da comunidade israelita do Porto

Lei da Nacionalidade
São José Almeida

da tradição de pertença a uma comu-

nidade sefardita de origem portugue-

sa, com base em requisitos compro-

vados de ligação a Portugal, designa-

damente apelidos, idioma familiar, 

descendência directa ou colateral e 

que possuam efectiva ligação à comu-

nidade nacional”. 

Catarina Rocha Ferreira salienta 

mesmo que das audições realizadas 

pelo grupo de trabalho na comissão 

de assuntos constitucionais se conclui 

que “o Governo (Ministério da Justiça) 

não tem margem de discricionarieda-

de para negar um pedido de natura-

lização a estes cidadãos, mesmo 

quando estes não tenham nenhuma 

ligação efectiva a Portugal”. Uma rea-

lidade que, segundo a deputada do 

PSD, “tem vindo a permitir que se 

assista a uma comercialização da 

nacionalidade portuguesa que é 

incompatível com os princípios que 

subjazem a qualquer lei da naciona-

lidade e que se fundam na existência 

de efectiva ligação de um cidadão ao 

país do qual pretende ser nacional”. 

A deputada do PSD aponta mesmo 

para “situações como anúncios de 

‘venda’ da nacionalidade portuguesa 

em Black Friday ou em diversos sites 

na Internet”, que frisa terem sido 

reportadas nas audiências parlamen-

tares, “nomeadamente” pelo minis-

tro dos Negócios Estrangeiros. Daí 

que considere que estes relatos 

“reclamam uma intervenção legisla-

tiva, de modo a prestigiar o regime 

legal português e a manter a reputa-

ção internacional” do país. 

Negando que o PSD queira retirar 

direitos aos descendentes de judeus 

sefarditas expulsos de Portugal no 

nal do século XV, Catarina Rocha 

Ferreira garante que o PSD quer 

“manter a reparação histórica ocor-

rida em 2013”, quando foi introduzi-

do na Lei da Nacionalidade este regi-

me de naturalização para descenden-

tes de judeus sefarditas portugueses. 

Mas advoga a necessidade de evitar 

“a mercantilização que tem vindo a 

ser feita a propósito desta matéria”. 

Em resposta ao PÚBLICO, Catarina 

PSD sinaliza abertura para negociar a sua proposta sobre sefarditas

Rocha Ferreira esclarece que a pro-

posta por si subscrita “vem na linha” 

e “até foi inspirada na proposta que a 

comunidade israelita do Porto enviou 

a alguns deputados em 10 de Abril”. 

A deputada cita mesmo a missiva: 

“Por razões de justiça histórica e de 

decoro, esta CIP/CJP concorda que a 

lei venha exigir uma ‘ligação efectiva’ 

dos judeus sefarditas a Portugal”. 

“Inspirada” na comunidade 
Indo mais longe, a deputada sublinha 

que é a comunidade israelita do Porto 

que, na carta, sugere “a incorporação 

da demonstração de ‘outros laços de 

efectiva ligação à comunidade nacio-

nal, nomeadamente’, entre outros, ‘a 

prestação de serviços relevantes ao 

Estado português ou à comunidade 

nacional” e “os contactos regulares 

com o território português”. Estes 

critérios foram incluídos na proposta 

do PSD. 

Classi cando a proposta do PSD 

como um “contributo sério e empe-

nhado para que a Lei da Nacionalida-

de possa ser, nesta matéria, aperfei-

çoada o melhor possível”, a deputada 

não deixa de a rmar a disponibilida-

de da sua bancada para negociar uma 

redacção nal diversa: “Naturalmen-

te que estamos disponíveis e abertos 

para re ectir outras soluções legisla-

tivas concretas que permitam ultra-

passar os constrangimentos detecta-

dos e que foram salientados nas diver-

sas audições havidas.” 

Garante que, na sua proposta, “o 

PSD mantém incólume a possibilida-

de de os descendentes de judeus 

sefarditas portugueses acederem à 

nacionalidade portuguesa por natu-

ralização”. E insiste em que “mantém 

a exacta redacção que vem da legisla-

ção aprovada em 2013, apenas aditan-

do-lhe a necessidade de veri cação 

de uma das cinco situações que con-

[Proposta do PS] 
teve o condão de 
chamar a atenção 
dos deputados 
para uma 
problemática que 
se prende com a 
mercantilização 
da nacionalidade 
portuguesa 
 
Catarina Rocha Ferreira  
Deputada do PSD
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Desde pequeno que fui ensinado a 

lutar pela minha opinião e pela 

liberdade de opinar. Também fui 

ensinado, pensando pela minha 

cabeça, a mudar de opinião 

quando me provam que os 

pressupostos sobre os quais 

assentavam as premissas do meu 

pensamento não são os melhores 

ou que são falsos. Mudar de 

opinião não é um sinal de fraqueza, 

é um sinal de progresso e 

liberdade. Assim fui ensinado e 

assim actuo hoje. 

Todos podem opinar! Até posso 

não concordar com as opiniões, 

mas o direito de as expressar está 

consagrado. Esta consagração — 

que contempla evidentemente o 

direito à asneira — não assegura, 

contudo, o direito à mentira, à 

falsidade e muito menos ao 

revisionismo histórico. 

Em pleno séc. XXI, com dezenas 

e dezenas, para não dizer milhares, 

de estudos sobre o édito de 

expulsão dos judeus assinado por 

D. Manuel I, e as suas 

consequências — nomeadamente, a 

Conversão em Pé, a inquisição e os 

autos-de-fé, o Massacre de Lisboa 

—, ler num jornal de grande 

reputação e prestígio um artigo 

revisionista, ligeiro, com opiniões 

gastas e provavelmente de 

terceiros, poderia constituir uma 

surpresa. Infelizmente não! É o 

vale tudo! Ao menos a publicação 

desse artigo serviu para 

demonstrar que, afinal, o que os 

promotores da proposta dizem ser 

os motivos para alterar a lei, no fim 

de contas, não os são… na verdade 

são, ou melhor, aparentam ser, 

muito mais básicos e primários. 

Mas vejamos, perante factos, 

todos somos livres de escrever e 

dizer o que queremos. A questão 

complica-se, contudo, quando 

para dar opinião os factos deixam 

de ser relevantes, quando a 

verdade histórica é revista ao sabor 

de um qualquer interesse, quando 

se manipulam números de forma a 

instigar o medo, ou quando se 

usam estereótipos para discriminar 

uma comunidade de pessoas. 

Li o artigo e espantou-me o nome 

do autor, porque na verdade ouvia 

a senhora deputada Constança 

Urbano de Sousa, distinta 

patrocinadora, ou talvez não, de 

uma das propostas que se debate. 

Quando em nome de uma 

qualquer moralização se 

enxertam, uma e outra vez, 

propostas de alteração à lei num 

processo em curso, quase que 

parece método de um qualquer 

inquisidor-mor do Reino (de má 

memória). 

Em Dezembro passado, PCP, BE, 

PAN e o Livre viram aprovados na 

generalidade projectos de 

alteração da lei da nacionalidade 

nos quais propunham alargar os 

direitos de nacionalidade a pessoas 

nascidas em Portugal. Em Março, à 

boleia da discussão na 

especialidade e da situação de 

calamidade e mais tarde de 

emergência, aparece uma proposta 

do PS para alterar a lei da 

nacionalidade no que aos 

descendentes de judeus sefarditas 

diz respeito. Na verdade, não era 

bem uma alteração, mas uma 

revogação descaradamente 

encapotada que, fruto de uma 

mudança de opinião, 

eventualmente forçada, passou 

para uma revogação de direitos por 

criação de entropia na aplicação da 

lei, favorecendo a 

discricionariedade ao 

desregulá-la… Acontece que, na 

22.ª hora, o PSD aparece em 

auxílio do PS e decide contribuir 

para a revogação de uma lei que 

aprovou em 2013 e que o próprio 

PSD regulamentou quando era 

governo em 2015. Este corte do 

PSD com o passado e a aliança com 

o PS tornam inevitável que a lei — 

aprovada por unanimidade em 

2013 — seja alterada. 

Erros factuais e percepções 

Lei dos sefarditas: percepções e factos

falsas estiveram na génese da 

proposta do PS. Um dos erros 

factuais assentava em números 

sem qualquer adesão à realidade. 

Felizmente, já foi desmentido e já 

originou um pedido de desculpas. 

Será que estamos perante a mais 

antiga perfídia de repetição de 

falsidades para que por náusea se 

transformem em “verdades”? 

Quando o preconceito não cede 

perante os factos, quando se 

argumenta tendo por base a 

falsidade e o erro e quando, por 

um qualquer motivo, é mais fácil 

atacar uma comunidade de 

pessoas do que discutir e decidir 

com base na verdade, entra-se por 

um caminho muito perigoso, que 

mina a democracia e que põe em 

causa direitos, liberdades e 

garantias. 

Ouvi a senhora deputada 

Catarina Rocha Ferreira, do PSD, 

num debate na Ordem dos 

Solicitadores e Agentes de 

Execução, terminar a sua última 

intervenção com prepotência, 

dizendo algo muito similar a “se 

esta lei está a causar tanta 

confusão, o melhor é acabar com 

ela”. Tinha-a como dialogante e 

gostaria de continuar a tê-la nessa 

condição, para que com tempo e 

calma possamos voltar a sentar-nos 

e debater sobre não somente as 

propostas que estão na mesa, mas 

também as que quer 

presencialmente, quer por escrito, 

a Comunidade Israelita de Lisboa já 

fez chegar à comissão e, por 

extensão, ao grupo de trabalho. 

Ainda há tempo para os 

promotores, todos eles, mudarem 

de opinião. Bastaria tão-só 

retirarem as propostas! Mas, não 

sendo possível, ou não querendo 

fazê-lo, o diálogo deve continuar a 

existir e o aperfeiçoamento dos 

caminhos tem de poder ser feito. 

Não é vergonha admitir um passo 

em falso! Mas será uma vergonha 

persistir num caminho 

fracturante, extemporâneo e 

desnecessário.

Dirigente da Comunidade 
Israelita de Lisboa

cretizam uma efectiva ligação, por 

parte dos requerentes deste regime, 

a Portugal”. 

Por último, defende que a alteração 

tem de ser feita na lei e não em decre-

to de regulamentação, como defen-

deu, por exemplo o dirigente da 

comunidade israelita de Lisboa José 

Ruah, em declarações ao PÚBLICO: 

“Consideramos não ser possível rea-

lizar uma alteração nesta matéria em 

diploma regulamentar pela simples 

razão de que a lei em vigor não exige 

nenhuma ligação efectiva a Portugal 

por parte dos descendentes de judeus 

sefarditas portugueses”. E precisa 

que, “sem que a Lei da Nacionalidade 

contemple essa exigência, não é pos-

sível, em sede de regulamentação, 

introduzi-la”, uma vez que “não pode 

a regulamentação incluir exigências 

que a lei não prevê”.

Há interesses em 
jogo na 
naturalização em 
massa por 
conveniência 
Constança Urbano de Sousa 
Deputada do PS

sao.jose.almeida@publico.pt

NUNO FERREIRA SANTOS

Opinião
José Ruah
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DISTRIBUIÇÃO DOS CU 

GREVE DE CINCO DIAS 

o s trabalhadores do centro 
de distribuição dos CTT em 

Rio Maior, no distrito de Santa-
rém, iniciaram ontem uma greve 
de cinco dias, reivindicando a con-
tratação urgente de mais pessoas 
para poder fazer face "à má quali-
dade de serviço". Fonte sindical 
citada pela agència Lusa afirmou 
que "a empresa tem feito ouvidos 
MOUCOS". • 
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PEDRO SOARES 
DOS SANTOS 
CEO JERONIMO MARTINS 

.,„ Anunciou a saída 
ANTÓNIO do Lloyds daqui a 
HORTA OSÓRIO um ano. "As pes-

 

GEO 00 'AVOS soas não se de-

 

4, vem perpetuar 
nos cargos" foi a 
justificação dada 
pelo banqueiro. 

O Sindicato dos 
Trabalhadores do 
Comércio entende 
que o referendo 
na Jerónimo Mar-

tins sobre o banco 
de horas viola as 

normas legais. 
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efeitos a 1 de abril de 2019", lê-
se no documento. 

Ensino Superior. 
Suspeitas 
de favorecimentos 
na Universidade 
de Coimbra 

Sindicato Nacional do Ensino Superior assume 
ao i casos de alegados favorecimentos — troca 
de votos por cargos — na Universidade de Coimbra nas 
últimas eleições e pede intervenção do Ministério Público. 

RITA PEREIRA CARVALHO 
rita.carvalho@ionline.pt  

A situação financeira na Uni-
versidade de Coimbra tem vin-
do a agravar-se nos últimos 
anos e surgem agora suspeitas 
de alegadas trocas de votos por 
nomeações para cargos nas 
últimas eleições - nas quais se 
elegeu o atual reitor da insti-
tuição de ensino. A situação 
pode agravar ainda mais a cri-
se financeira por que a univer-
sidade está a passar. Ao i, o Sin-
dicato Nacional do Ensino Supe-
rior (SNESup) assumiu as 
suspeitas de alegados conflitos 
de interesse - troca de votos 
por nomeações - e sublinhou 
que "importa que o Ministé-
rio Público averigue aquilo que  

se passou em relação a esta 
eleição". 

Nas últimas eleições, que acon-
teceram em fevereiro de 2019, 
o atual reitor Amílcar Falcão 
venceu com a diferença de qua-
tro votos. Após as eleições, cin-
co membros do Conselho Geral 
que deram o seu voto ao atual 
reitor - dois alunos e três pro-
fessores - foram convidados pelo 
reitor para serem vice-reitores 
ou para trabalharem nos servi-
ços da reitoria. 

Relativamente aos professo-
res, explicou Gonçalo Leite Velho, 
presidente do SNESup, existem 
"dois membros do Conselho 
Geral, professores, que passam 
também para vice-reitores", 
acrescentando que "passaram 
imediatamente a seguir à nomea-

  

ção do reitor". De acordo com 
o despacho publicado em Diá-
rio da República, assinado por 
Amílcar Falcão no início de maio 
de 2019, os professores em ques-
tão, Cláudia Cavadas e Luís Alber-
to Simões da Silva - membros 
do Conselho Geral como repre-
sentantes dos docentes e cabe-
ças das listas I e U, respetiva-
mente - foram nomeados vice-
reitores. 

O terceiro docente, José Augus-
to Ferreira, é nomeado para sub-
diretor do Instituto de Investi-
gação Interdisciplinar - institu-
to dirigido por Cláudia Cavadas, 
nomeada vice-reitora. O docu-
mento de nomeação, também 
publicado em Diário da Repú-
blica, está assinado com a data 
de 3 de outubro, mas "produz 

Gonçalo Leite 
Velho , presidente 

do SNESup diz 
que existe conflito 

de interesses 

Em causa está 
a nomeação 

de professores e 
alunos que votaram 

no atual reitor 

"CLARO CONFLITO DE INTERES-

SES" "A grande questão aqui tem 
a ver com o claro conflito de 
interesses", avançou Gonçalo 
Leite Velho, acrescentando que 
estes casos retiram "a questão 
do mérito numa eleição, colo-
cando a eleição, essencialmen-
te, numa troca de influências, 
numa troca de votos, que é tudo 
menos o que devia acontecer". 

Excluindo o caso dos professo-
res, "três alunos saíram do Con-
selho Geral para trabalharem, 
logo a seguir à votação, nos ser-
viços de apoio à reitoria, mais con-
cretamente no departamento de 
inovação. É comprovado docu-
mentalmente que existem três 
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alunos, dois dos quais participa-
ram na votação e que foram con-
tratados para a universidade", 
explicou o presidente do Sindica-
to Nacional do Ensino Superior. 

Um dos alunos pertencentes 
ao Conselho Geral, Luís Bento 
Rodrigues, já na anterior elei-
ção tinha votado para eleição do 
reitor, em que a diferença de 
votos foi de apenas um voto, ten-
do sido logo a seguir contrata-
do para trabalhar na Universi-
dade de Coimbra. Está situação 
"abriu um precedente nesta ques-
tão de se contratarem alunos", 
adiantou ao i Gonçalo Leite Velha 

Depois das eleições de 2019, o 
aluno de doutoramento em Estu-
dos Contemporâneos, pelo Ins-
tituto de Investigação Interdis-
ciplinar, foi nomeado chefe de  

gabinete do reitor da Universi-
dade de Coimbra. A nomeação 
aconteceu logo em abril de 2019, 
também segundo a nota publi-
cada em Diário da República. 

Ainda na esfera dos alunos, foi 
nomeada Daniela Rosa como 
técnica superior no Divisão de 
Projetos e Atividades, segundo 
despacho assinado em agosto 
de 2019. 

Gonçalo Leite Velho relaciona 
ainda estas questões com a situa-
ção financeira da Universidade 
Coimbra: "Logo a seguir às elei-
ções, houve dezenas de alunos 
que foram contratados pela rei-
toria e muitos desses alunos esta-
vam ligados a estas listas para 
o Conselho Geral. Começa a 
haver aqui uma situação entre 
emprego na universidade e exer-

 

"As universidades 
têm de estar acima 

de qualquer 
suspeita", adianta 

o SNESup 

Contratações 
surgem numa 

altura em que a 
situação financeira 

não é boa 

cicio de cargos nos órgãos da 
faculdade que é muito estranho 
e que aumentou, ainda por cima, 
a despesa da universidade". 

"A Universidade de Coimbra 
contratou muitos funcionários 
logo a seguir à eleição. E, por-
tanto, isto aumenta a suspeição 
da forma como ocorreu esta elei-
ção. A Universidade de Coim-
bra não pode ser um local onde 
possa haver as mínimas suspei-
tas de clientelismo. As univer-
sidades têm de estar acima de 
qualquer suspeita", acrescentou 
o presidente do sindicato que 
defende ainda que "este siste-
ma de eleição tem claramente 
de ser revisto". 

Sobre estas questões, a Univer-
sidade de Coimbra garantiu ao 
i que "não existiu qualquer tipo  

Situação financeira 
da Universidade 
de Coimbra tem 
vindo a agravar-se 

de favorecimento ou prática ile-
gal nos episódios apontados". 
"Situações análogas não são iné-
ditas na história desta e de outras 
instituições de ensino superior: 
a passagem de membros eleitos 
do Conselho Geral para a equi-
pa reitoral aconteceu igualmen-
te em anteriores mandatos rei-
torais da Universidade de Coim-
bra", explicou a instituição de 
ensino, acrescentando que "a 
atribuição destes cargos de con-
fiança política apenas foi discu-
tida entre o Reitor e os nomea-
dos após a sua eleição, a 11 de 
fevereiro de 2019". 

O i contactou ontem Ernesto 
Costa, candidato derrotado por 
Amílcar Falcão, que preferiu não 
fazer qualquer comentário sobre 
oassunto. 
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Centro comercial foi comprado por sete milhões e vai ser remodelado 

Magnata africano 
investe dois milhões 
no Dolce Vita Ovar 

White Sand Capital comprou centro comercial insolvente. 
Vai mudar de nome e terá parques fitness e animal 

Catarina Silva 
locais@jn.pt 

NEGÓCIO  Este será "o pri-
meiro de muitos centros que 
irão respirar uma nova vida". 
A White Sand Capital Portu-
gal, grupo internacional de-
tido pelo bilionário africano 
Nathan Kirsh, comprou o fa-
lido Dolce Vita Ovar e anun-
ciou que vai investir dois mi-
lhões de euros no próximo 
ano e meio para remodelar o 
centro comercial. 

O grupo explica que o ob-
jetivo é trazer um novo con-
ceito de "vida lifestyle" ao 
centro, indo além das lojas 
e da restauração, e criando 
áreas mais amplas, para des-
porto e lazer, e de contacto 
com a natureza. A remode-
lação inclui também a mu-
dança de nome do sho-
pping. O grupo está já a ne-
gociar a presença de novas 
marcas e quer alargar a ofer-
ta a serviços de bem-estar e 
saúde. Nas áreas exteriores, 
o terraço vai acolher um 
"spot" de alimentação e be-
bidas e serão criados três 
parques: infantil, fitness e 
animal. Lá dentro, "a praça 
da alimentação será renova-

  

da, nascerá um ̀ playground' 
para crianças e novos espa-
ços de estar e de WC", refe-
re a empresa do magnata, 
que tem dupla nacionalida-
de, sul-africana e swazi. 

A reformulação da espla-
nada já está em curso, se-
gundo Marta Félix, diretora 
do centro, que tem reunido 
com o grupo. "O proprietá-
rio está muito interessado 
em trazer mais vida, que é 

OFERTA 

Inaugurado em 2007 
O shopping foi inaugurado 
em 2007 num investimen-
to de 33 milhões da falida 
espanhola Chamartín. Em 
2018, abriu insolvência. 
Foi comprado em março 
por sete milhões. 

65 lojas 
O shopping tem 65 lojas, 
em mais de 20 mil m2, 
com hipermercado, restau-
ração, sala de cinema e gi-
násio com piscina interior.  

algo que não temos tido. E 
vê muito potencial no cen-
tro, por estar rodeado de pi-
nhal, junto à praia, ria, per-
to do Porto e Aveiro", diz 
Marta, que acrescenta que 
"nos últimos dois anos, des-
de que o centro entrou em 
insolvência, não houve in-
vestimento nenhum e isto 
é uma lufada de ar fresco". 

MAIS POSTOS DE TRABALHO 

A área que mais precisa de 
ser ocupada é o piso zero. E 
a diretora sublinha que "vão 
criar-se mais postos de tra-
balho". Marta acredita que 
"tornando o centro mais 
atrativo, as marcas vão inte-
ressar-se". Daqui a ano e 
meio, ali não estará um cen-
tro comercial "apenas para 
compras". "Será um concei-
to focado no exterior, aqui 
não estamos rodeados de 
betão". 

O autarca Salvador Ma-
lheiro reúne hoje com o 
grupo investidor. "Vejo 
com muitos bons olhos o 
dinamismo que se preten-
de incutir no nosso Dolce 
Vita. A Câmara está dispo-
nível para ser um verdadei-
ro parceiro". <a 
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