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NOTA 
EDITORIAL 

20 mil 
milhões 

degradação das pre-

 

visões económicas 
sobre Portugal mos-

tram que o efeito da pande-
mia é muito pior do que o es-
perado na primavera. A cada 
dia que passa o cenário pare-
ce mais negro. O que Bruxelas 
diz é que Portugal vai ter uma 
queda de 9,8% da riqueza ge-
rada, muito pior do que a de-
satualizada previsão inscrita 
pelo Governo no Orçamento 
Suplementar. Mas ninguém 
estranha que a queda do PIB 
atinja a casa dos dois dígitos. 
O coronavírus provocará este 
ano, no mínimo, um prejuízo 
de 20 mil milhões de euros à 
economia portuguesa. E por 
detrás deste buraco astronó - 
mico há vítimas com rosto. 
De uma forma ou de outra, 

A QUEDA BRUTAL DO 
PIB TEM VITIMAS COM 
ROSTO. PESSOAS QUE 

PERDEM RENDIMENTO 

todos nós pagaremos esta 
conta desastrosa. Mas alguns 
supprtarão uma conta mais 
pesada com a extinção cio 
emprego, o desaparecimento 
do negócio ou a erosão de 
clientes. 

O facto de Portugal depen-
der excessivamente do turis- 
mo torna o País mais vulne-
rável à pandemia. O setor que 
puxou pelo País na saída da 
crise anterior é agora o mais 
afetado. Bruxelas já prome-
teu um remédio para mitigar 
a crise. A injeção é inferior ao 
PIB perdido, mas tarda a che-
gar. Se o dinheiro de Bruxelas 
demorara entrar na econo-
mia, há empresas viáveis e 
postos de trabalho que vão 
morrer por i alta de socorro. a 
ARMANDO ESTEVES PEREIRA 
DIRETOR-GERAL EDITORIAL ADJUNTO 
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CONTA DO ESTADO DE 2019 

Fisco regista dívida incobrável 
de 6,4 mil milhões de euros 
G  O Estado contabilizava, no 
final do ano passado, uma dívi-
da incobrável de 6,4 mil ,mi - 
lhões de euros. Ou seja, um 
pouco mais de 30% da dívida 
total, que ascendia a 21 mil mi-
lhões de euros. 

O IVA, com uma dívida inco-
brável de 2,7 mil milhões de eu-

  

ros, destaca-se entre os impos-
tos identificados na Conta Geral 
do Estado de 2019, enviada pelo 
Governo ao Parlamento. Mais 
de 40% estavam, por seu turno, 
suspensos, isto é, à espera de 
clarificação ou dos tribunais. 

O Fisco detetou 324 872 di 
vergências nas 5 831 280 decla-

 

11/ 

rações anuais de imposto sub-
metidas em 2019 (relativas a 
2018), das quais perto de nove 
mil permaneciam pendentes, 
no final do ano passado. Ainda 
no âmbito da campanha do IRS, 
a Autoridade Tributária realizou 
1682 liquidações adicionais às 
declarações de IRS na sequência 
de controlos ào reinvestimento 

5 de mais-valias de imóveis, du-

 

rante os quais detetou que estes 
Fisco detetou 324 mil divergéncias não foram feitos. •R.0. 
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EUROGRUPO 

Centeno sai 
amanhã da 
liderança 
GA  eleição para a presidên-
cia do Eurogrupo é o desta-
que'da reunião por video-
conferência de amanhã, a 
última presidida por Mário 
Centeno e que assinala a es-
treia 'europeia' do seu su-
cessor como ministro das Fi-
nanças, João Leão. 
Depois de Centeno ter 

anunciado, em junho, a sua 
saída do Governo e abdicado 
de um segundo mandato no 
Eurogrupo, três ministros 
avançaram com candidatu-
ras: a espanhola Nadia Cal- 
viro, o irlandês Paschal Do-
nohoe e o luxemburguês 
Pierre Gramegna. • 

Leão entra e Centeno de saída 

Página 3



A4

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 21,00 x 20,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87437532 08-07-2020

PORMENORES 

   

Proposta do PSD 
O PSD propõe a redução dos 
debates com o primeiro-minis-
tro para quatro por sessão le-
gislativa (nos meses de setem-
bro, janeiro, março e maio). 

 

    

      

  

Proposta do PS 
O PS seguiu o PSD e apresentou 
uma iniciativa que propõe deba-
te§com o primeiro-ministro 
apenas de dois em dois meses. 

 

   

   

   

   

Grupo de trabalho 
O Parlamento retoma o debate 
das propostas na terça e na 
quinta-feira da próxima sema-
na, no grupo de trabalho criado 
para o efeito. Os e PSD querem 
fechar o dossiê ainda este mês. . 
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

h; 

' 
• 

António Filipe, deputado do PCP, considerou "insólita" a critica do Bloco de Esquerda, durante o plenário de ontem 

PCP está a avaliar fim 
de debates quinzenais 
ATAQUE "' Bloco acusa comunistas e 'Verdes' de ajudarem PSD e PS a aprovar mudança regimental 
SALOMÉ PINTO 

O
PCP está a avaliar o fim 
dos debates quinzenais 
com o primeiro-minis-

tro no Parlamento, proposto 
pelo PS e PSD. "O partido está a 
estudar essa hipótese, mas ain-
da não tomou uma posição", 
afirmou ao CM o gabinete de 
imprensa dos comunistas de-
pois de o líder da bancada do 
Bloco, Pedro Filipe Soares, ter  

criticado, durante o plenário 
de ontem, a "ajudinha do PCP e 
do PEV" ao PS e PSD no dossiê. 

Para o blo-
quista, a re-
dução dos de-
bates quinze-
nais "diminui 
o confronto das ideias a urna es-
pécie de democracia amestra-
da, porque, aparentemente, o 
confronto de ideias é negativo  

para o País". Em resposta, o de-
putado do PCP, António Filipe, 
considerou "insólita" a inter-

venção de Pe-

 

ONS OLHOS dro Filipe 
BATES Soares, ale-

 

M MINISTROS gando que a 
questão não 

tinha "rigorosamente nada a 
ver" com o ponto em discussão. 

Do lado do PEV, o tradicional 
parceiro de coligação do PCP  

em atos eleitorais, a posição é 
mais clara. O líder da bancada 
de 'Os Verdes', José Luís Fer-
reira, vê com bons olhos as ini-
ciativas do PS e PSD. "Não creio 
que o Parlamento perca o poder 
de fiscalização com a redução 
dos debates quinzenais", afir-
mou o deputado do PEV. "E"até 
poderemos ganhar com a possi-
bilidade de debates setoriais 
com ministros", acrescentou. • 

PEV VÊ COM B 
EVENTUAIS DE 
SETORIAIS CO 
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Simplex SOS 
vai baixar à 
especialidade 
13  O Simplex SOS dos con 
tratos públicos, proposto 
pelo Governo e que alarga a 
dispensa do visto prévio do 
Tribunal de Contas a contra-
tos até 750 mil euros, irá bai-
xar sem votação à especiali-
dade, depois de ter sido dis-
cutido no Parlamento. Se-
gundo o secretário de Estado 
da Presidência, André Cal-
das, "o objetivo é dar uma 
resposta mais célere e ágil na 
área da habitação, tecnolo-
gias e fundos europeus". 
PSD, BE e PCP apontaram 
falhas mas estão dispostos a 
um entendiménto. •S.P. 
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Banca 

CIEIZOOM // 
DEZ ANOS 
DEPOIS, 
CARLOS COSTA 
SAI DO BDP 
PELA PORTA 
PEQUENA 
Termina o mandato como começou: está aí uma 
nova crise que pode afetar o sistema financeiro. 
O governador deixa para trás a resolução do BES 
e do Banif, ajudas financeiras, recapitalização 
de bancos e muitas dúvidas em torno 
da gestão de algumas instituições. 

Tocros Sónia Peres Pinto 
INFOGRAFIA Óscar Rocha 
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1 Zoom II Banca 

BdP. Mandato 
de Carlos Costa 
chega hoje ao 
fim, dez anos 
depois. Não vai 
deixar saudades 
Queda de BES e Banif, recapitali7ações financeiras, 
espanholização do setor e redução de estruturas dos bancos 
marcaram os dois mandatos do ainda governador do banco 
central. Carlos Costa foi ainda "ameaçado" de exoneração, 
mas acabou por cumprir o mandato até ao fim. 
Economistas ouvidos pelo i reconhecem que 
"balanço não pode ser positivo". 

t• 

Y. 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pintogionline.pt 

Carlos Costa acaba hoje o segundo man-
dato à frente do Banco de Portugal (BdP). 
Foi eleito pela primeira vez para liderar 
o órgão regulador em 2010, pelas mãos 
do Governo socialista de José Sócrates, 
para suceder a Vítor Constâncio (que foi 
ocupar o cargo de vice-presidente do 
Banco Central Europeu). Acabou por ser 
reconduzido no cargo em 2015, pelo Exe-
cutivo PSDICDS-PP liderado por Passos 
Coelho, mas desde o início deste ano que 
se sabia que não seria reconduzido e o 
seu futuro já estava traçado. "No final 
do mandato do governador, o Governo 
exercerá a sua competência e designa-
rá um novo governador", declarou o pri-
meiro-ministro, em março. Dez anos 
depois, o balanço não é positivo, como 
admitem os economistas ouvidos pelo i. 

Durante uma década, o ainda governa-
dor do Banco de Portugal - que terá de 
continuar em funções até que o seu suces-
sor seja eleito (ver texto ao lado) - teve 
de lidar com a entrada da troika no país 
e com a obrigação dos bancos de terem 
de limpar as suas contas. Libertarem-se 
do crédito malparado foi a palavra de 
ordem - uma exigência que obrigou as  

instituições financeiras a terem de pedir 
ajudas financeiras ao Estado que entre-
tanto foram já reembolsadas. Durante o 
seu mandato caíram dois bancos: Ban-
co Espírito Santo (BES) e Banif. A queda 
do banco liderado por Ricardo Salgado 
foi eleita pelos economistas contactados 
pelo i como um dos piores momentos e 
intervenções de Carlos Costa. 

Ainda assim, António Bagão Félix lem-
bra que Carlos Costa desempenhou as 
suas funções num contexto muito com-
plexo, não só em termos macroeconómi-
cos como da crise bancária e dos suces-
sivos casos a ela associados. "Um manda-
to não isento de erros e, sobretudo, de 
hesitações, reagindo a posteriori e não pre-
venindo. No entanto, é justo referir que 
é bem mais fácil criticá-lo depois dos acon-
tecimentos, não tendo em consideração 
as enormes dificuldades (e até insuficiên-
cias) do banco central", afirma ao i. 

E garante que considera "positiva a sua 
preocupação de se manter independen-
te face a pressões do poder político (em 
particular, no tempo em que Mário Cen-
teno foi o ministro das Finanças), bem 
como o modo muito institucional como 
se posicionou". 

Também para João Duque "a sua atua-
ção teve coisas boas e más", mas o eco-

  

• 

nomista destaca a resolução do BES como 
"o pior momento". No entanto, realça 
como positivo o facto de não ter entra-
do em "politiquices de rua", o que, no 
seu entender, "foi importante para cum-
prir com dignidade a função que o seu 
cargo implicava". Ao i, o economista reco-
nhece que o ainda governador foi "bas-
tante massacrado" politicamente. E, 
perante esse cenário, "sempre teve a 
preocupação de se manter à distância, 
não respondendo na praça pública, o que 
é uma boa característica para quem 
desempenha esse cargo". 
CARTÃO VERMELHO "A resolução feita 
pelo Banco de Portugal, o pedido de 
aumento de capital em 24h ao BES, o 
pedido de provisões levando os resulta-

 

• 

dos do BES a irem por água abaixo, foram 
claramente um atestado de incompetên-
cia passado a todos os portugueses", diz 
Pedro Amorim, acrescentando ainda que 
"o momento da sua venda para o fundo 
Apollo foi um erro". O analista da Infi-
nox foi mais longe: "Vender um banco a 
uma empresa que tem como core busi-
ness a dissolução de empresas, tendo ain-
da ofertas semelhantes por bancos estran-
geiros, das duas uma: ou Banco de Por-
tugal não queria mais nenhum banco 
estrangeiro em Portugal ou queria des-
mantelar por completo o BES". 

A juntar a este "momento dramático" 
está, segundo Pedro Amorim, o dia em 
que Carlos Costa foi ao Parlamento "infor-
mar que ia divulgar em praça pública 

Dezembro de 2011 
VENDA DO BPN 
Venda do BPN ao BIC por 
40 milhões de euros. Mais 
tarde, Mira Amaral, que 
assumiu a liderança da 
instituição financeira, 
admitiu que, se voltasse 

atrás, não daria tanto 
dinheiro. 

Agosto de 2014 
RESOLUÇÃO DO BANCO 
ESPÍRITO SANTO 
Banco de Portugal anuncia a 
resolução do Banco Espírito 

Santo. O BES fica com os 
ativos tóxicos e nasce o 
Novo Banco, que recebe 
uma injeção de 4,9 mil 
milhões de euros do Fundo 
de Resolução. O governador 
Carlos Costa garantiu, na 
altura, que a decisão não 

teria custos para os 
contribuintes. 

Julho de 2015 
SEPARAÇÃO DO 
MONTEPIO 
O Conselho de Ministros 
aprovou um diploma que veio 

regulamentar a atividade das 
caixas económicas que 
funcionam como bancos. 
Uma clarificação e reforço da 
supervisão do Banco de 
Portugal e uma separação 
clara entre os acionistas e a 
administração das 
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Carlos Costa entrou no Banco de Portugal  em 
2010, nomeado pelo Governo de  José Sócrates. 

Cinco anos depois foi reconduzido pelo 
Executivo de Passos Coelho. Agora, com 

António  Costa, a sua missão chegou ao fim 
ia; CASACA 

tudo o que tinha, mesmo invadindo assim 
o segredo de justiça". 

Mas as alterações não ficaram por aqui. 
A maioria das instituições financeiras, 
em nome da crise e das novas necessi-
dades dos clientes, reduziram drastica-
mente as suas estruturas durante estes 
últimos dez anos. E os números falam 
por si: cerca de menos 13 mil trabalha-
dores e menos quase 1800 balcões nes-
te período só nos principais bancos a 
operarem em Portugal (ver págs. 20-21). 
Em compensação, carregaram nas comis-
sões pagas aos clientes. 

Para Pedro Amorim, não há dúvidas: 
"Depois do que aconteceu com as reso-
luções do Banif e do BES, principalmen-
te, é muito difícil avaliar positivamente  

omandato de Carlos Costa. Provavelmen-
te, o colapso do BES será o tema maior 
que marcou o mandato, com a resolução 
a ser um dos maiores fracassos financei-
ros a nível mundial. Também é preciso 
tomar nota que a supervisão dos maio-
res bancos passou para o BCE, devido a 
erros passados do BdP nestes bancos". 

Também a opinião de André Pires não 
difere muito. "Carlos Costa é governa-
dor do Banco de Portugal desde 2010. 
Durante esses dez anos teve de enfren-
tar todo o tipo de desafios. Logo no pri-
meiro ano, tomou posse do banco quan-
do o país atravessava uma dívida públi-
ca desequilibrada a qual conduziu, no 
ano seguinte, ao resgate da troika. O sis-
tema bancário encontrava-se altamen-

  

te alavancado e com grande exposição 
à dívida pública, o que levou à necessi-
dade de uma intervenção do Estado em 
bancos como o BCP, BPI e Banif', refere 
ao i o analista da XTB. 

O responsável diz, no entanto, que tal-
vez o momento mais polémico do per-
curso do governador terá sido a sua atua-
ção em 2014 no caso BES, do qual se 
criou o Novo Banco, "que continua a con-
sumir milhões de euros em recursos 
públicos por via dos empréstimos que o 
Tesouro concedeu para assegurar a con-
tinuidade da instituição". E acrescenta: 
"Ao todo, o Novo Banco já recebeu qua-
se oito mil milhões dc euros, com pra-
zos de reembolso dc décadas, caso esse 

continua na página seguinte » 

Mário 
Centeno: 
o senhor 
que se 
segue 

Ex-ministro vai ser 
ouvido hoje no 
Parlamento. 

No dia em que o governador 
do Banco de Portugal termina 
o mandato, o ex-ministro das 
Finanças que lhe vai suceder 
na pasta vai ser escrutinado no 
Parlamento. Mário Centeno vai 
ser ouvido pelos deputados no 
âmbito da proposta de designa-
ção para o cargo de governa-
dor. Só depois desta audição 
será elaborado um relatório e 
só depois é que o Conselho de 
Ministros poderá designar Cen-
teno para o cargo de governa-
dor. A responsabilidade de ela-
borar o relatório ficou a cargo 
do grupo parlamentar do PS e 
o parecer será redigido pelo 
deputado socialista João Pau-
lo Correia, que foi nomeado 
relator. 

O certo é que a nomeação 
tem estado envolvida em for-
tes polémicas, já que Centeno 
deixou a pasta das Finanças 
mais cedo com vista a substi-
tuir Carlos Costa, levantando 
reservas sobre a garantia de 
independência do supervisor 
financeiro face ao Governo. 
Mas nem a proposta do PAN 
de estabelecer um "período de 
nojo" entre o exercício de fun-
ções governativas na área das 
Finanças e o desempenho do 
cargo de governador do Ban-
co de Portugal, que não rece-
beu apoio da maioria para apro-
var essas mudanças, conseguiu 
travar esse objetivo. 

Objetivo esse que Mário Cen-
teno nunca escondeu ao consi-
derar que não há incompatibi-
lidades para assumir as novas 
funções. "Ser governante não é 
uni cadastro", chegou a referir. 

instituições foram dois 
aspetos destacados pelo 
anterior Governo. 
Com esta separação, Tomás 
Correia, que acumulava a 
liderança das duas 
instituições, foi obrigado a 
abandonar um dos cargos. 

A ideia era simples: garantir 
uma maior independência 
entre banco e associação.. 

Dezembro de 2015 
BANIF VENDIDO 
AO SANTANDER TOTTA 
Banco de Portugal anunciou 

a venda do Banif ao 
Santander Totta por 150 
milhões. O negócio incluiu a 
atividade do Banif e a maior 
parte dos seus ativos 
e passivos. 

Março de 2017 
CONCLUSÃO 
DO PROCESSO DE 
RECAPITALIZAÇÃO DA CGD 
Concluído o processo de 
recapitalização da Caixa 
Geral de Depósitos com a 
injeção de 2,5 mil milhões. 

A primeira fnsÉ> passou pela 
realização de um aumento de 
capital em espécie no 
montante de aproximadamente 
1445 milhões de euros, 
subscrito e realizado 
integralmente pelo acionista 
Estado português, pela entrega » 
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5 MAIORES BANCOS: DIFERENÇAS EM 10 ANOS 
Número de trabalhadores 2010-2020 
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» continuação da página anterior 

que ainda hoje tem muitas incógnitas". 
E de acordo com o analista, os proble-
mas não ficaram por aqui. No ano seguin-
te, em 2015, outro banco, perante rotu-
ra iminente, foi alvo de uma medida de 
resolução do Banco de Portugal. "Estou 
a falar do Banif, cuja parte boa foi 'sal-
va' transferindo-a para o Santander Totta, 
sem qualquer contrapartida, e custan-
do aos contribuintes a módica quantia 
de três mil milhões de euros. Entre outros 
apoios públicos à banca, os dois manda-
tos de Carlos Costa ficam, por isso, mar-
cados por um protecionismo do sistema 
financeiro sob a justificativa de garan-
tir a estabilidade financeira do país". 

Ainda assim, lembra que esta "rede de 
segurança" para o sistema financeiro 
tem razão de ser até certo ponto, uma 
vez que o colapso financeiro arrasta con-
sigo a economia nacional. Mas é uma 
estratégia que, no seu entender, com-
porta riscos: "A utilização desta 'almofa-
da' de forma pouco criteriosa tende a 
incentivar os bancos a assumirem ris-
cos cada vez maiores nas suas estraté-
gias e a tomarem posições irresponsá-
veis. Casos como o BES deixam claro que 
existem sempre formas de contornar o 
sistema para ocultar a situação caótica 
de um banco. Daí que, apesar dos efei-
tos nocivos de uma crise no sistema finan-
ceiro, o intervencionismo do Estado pode 
levar a um agravamento gradual da situa-
ção a longo prazo". 

INJEÇÕES NO SETOR A recapitalização 
do sistema financeiro foi, sem dúvida, 
uma das prioridades de Carlos Costa, 
mas foi alvo de forte críticas, nomeada-
mente dos partidos políticos. O BCP pediu 
emprestados 3 mil milhões de euros ao 
Tesouro, e o BPI 1500 milhões de euros. 
Já a CGD recebeu 1650 milhões de euros, 
750 milhões de euros em ações e 900 
milhões de euros emprestados - verba 
essa que foi entretanto devolvida. 

Pedro Amorim fez as contas e lembra 
que estamos a falar de valores superio-
res a 15 mil milhões. "As recentes notí-
cias sobre os capitais negativos do Fun-
do de Resolução serem superiores a sete 
mil milhões levariam o valor das ajudas 
a números nunca antes calculados. Segun-
do dados consultados, o valor da TAP é 
de 313 milhões de dólares. São 280 milhões 
de euros. Se o buraco dos 7 mil milhões 
de euros no Fundo de Resolução se con-
firmar. estamos a falar de uma ajuda total 
ligeiramente superior a 25 mil milhões 
de euros. Em comparação, estamos a falar 
num valor de 90 TAPs", refere ao i. 

No entanto, se recuarmos às ajudas ao  

setor entre entre 2008 e 2018, estamos a falar 
de uma conta de 23,7 mil milhões de 
euros. "Para termos a noção deste núme-
ro, foram 23 pontes Vasco da Gama", 
refere Pedro Amorim. 

BANCA FORA DE MÃOS NACIONAIS O man-
dato de Carlos Costa ficou ainda marca-
do pela venda e fusão de bancos, um 
movimento que levou a que a maioria 
das instituições financeiras ficassem de 
fora da esfera nacional. A espanholiza-
ção da banca foi polémica ao ponto de 
ter sido criado um manifesto, em 2016, 
assinado por 51 notáveis - entre eles, 
empresários, banqueiros e outras per-
sonalidades -, com vista a combater a 
transferência para Madrid dos centros 
de decisão sobre o financiamento da eco-

  

nomia nacional e contra o "dirigismo 
das autoridades europeias". 

Na origem desta iniciativa estava, em 
grande parte, o processo de resolução e 
venda do Banif aos espanhóis do Santan-
der. Depois, o mesmo grupo voltou a 
manifestar-se, em 2019, contra a venda 
do Novo Banco ao Lone Star e, acima de 
tudo, contra a reconfiguração da banca 
em Portugal. 

O grupo composto, entre outros, por 
João Salgueiro, Alexandre Patrício Gou-
veia e Pedro Ferraz da Costa diz que "se 
encontra por esclarecer o facto de o Ban-
co de Portugal ter concedido à Lone Star 
exclusividade nas negociações à data de 
18 de fevereiro de 2017, quando estava 
ainda em fase de negociação com o outro 
concorrente (a Apollo/Centerbridge). ten-

  

do em conta que lhe tinha dado a data de 
24 de fevereiro de 2017 como limite para 
a obtenção das informações necessárias 
para apresentação da sua proposta. Des-
te modo, não só os dois candidatos não 
dispuseram do mesmo prazo para apre-
sentação das propostas como não rece-
beram a mesma informação quanto a 
poderem comprar menos de 100% do 
Novo Banco, ou quanto a poderem soli-
citar garantias sobre os ativos problemá-
ticos (imparidades) que, ao contrário do 
inicialmente afirmado pelo Governo, vie-
ram a ser concedidas e estão agora a con-
cretizar-se, com elevados custos para os 
cidadãos", referiam, na altura. 

Este cenário, segundo Pedro Amorim, 
está agora bem visível no sistema finan-
ceiro a atuar em Portugal. "O sistema 

«I= 
de 945 milhões de euros 
respeitantes a obrigações 
subordinadas de conversão 
contingente (instrumentos de 
capital core tier 1) e respetivos 
juros, e de cerca de 500 
milhões de euros mediante a 
entrega de ações da Parr-aixa. 

Outubro de 2017 
ACORDO PARA A VENDA 
DO NOVO BANCO 
AO FUNDO NORTE-
-AMERICANO LONE STAR 
Anunciado o acordo para a 
venda do Novo Banco ao 
fundo norte-americano Lone 

Star, que fica com 75% da 
instituição financeira. A 
restante percentagem 
manteve-se nas mãos do 
Fundo de Resolução. A Lone 
Star comprometeu-se a 
injetar mais 250 milhões de 
euros na instituição, depois 

dos 750 milhões que foram 
disponibilizados neste fecho 
da operação. 

Março de 2019 
COMISSÃO DE INQUÉRITO 
À CGD 
Foi questionado o papel de 

Carlos Costa na concessão 
de créditos tóxicos quando 
era administrador do banco 
público, ao ponto de ser 
falada a sua destituição. Teve 
ainda de explicar umas férias 
em Vale do Lobo - do qual a 
CGD foi credor - e a compra 
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4 DE AGOSTO DE 
2014 É CRIADO O NOVO 

BANCO, APÓS UMA 
INTERVENÇÃO DE 
EMERGÊNCIA DO 

BANCO DE PORTUGAL 
PARA SALVAR OS 

ACTIVOS BONS DO 
ANTERIORMENTE 

FALIDO BANCO 
ESPIRITO SANTO (BES). 

NOVO 
BANCO 

2010 

-2 115 

financeiro nacional foi espanholizado. 
Praticamente, não temos bancos de rele-
vo portugueses, com o BCP a ir para os 
chineses e praticamente o restante para 
Espanha", refere ao i. 

E lembra: 'Temos o Santander, com a 
fusão com o Popular, a concorrer à lide-
rança de mercado com o BCP, que por 
sua vez se encontra em mãos chinesas. 
A aquisição do BPI por parte do La Cai-
xa, o ex-BES para o Lone Star, a saída do 
Barclays para entrar o Bankinter e a saí-
da do Deutsche Bank vieram reforçar a 
banca espanhola em Portugal". 

OLHOS POSTOS NO FUTURO João Duque 
admite que não compreende a escolha 
de Mário Centeno para liderar o Banco 
de Portugal, alegando que tem uma série 

(
11; 
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CO 
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2014 2020 
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-356 
1 

de conflitos de interesses e não tem inde-
pendência do poder político. "Como vai 
criticar alguma atitude deste Governo 
quando ele foi um dos grandes respon-
sáveis pela sua política?", questiona. E 
não hesita "O Banco de Portugal vai ser 
o cachorro deste Governo e o que lhe 
deu força para chegar a este lugar foi a 
sua fraqueza e a sua dependência polí-
tica. Não teria hipótese se Costa não esti-
vesse no Executivo". 

Já Pedro Amorim espera um bom man-
dato do próximo governador do Banco 
de Portugal. E garante que, apesar de ter 
"as melhores referências do ex-ministro 
das Finanças", a sua tarefa parece apa-
rentemente mais fácil, uma vez que os 
bancos estão agora melhor capitaliza-
dos. Os alarmes soam apenas para o Mon-

 

o 

tepio e para o Novo Banco. "Neste momen-
to, os bancos são estrangeiros. A sua 
capacidade de capitalização é suficien-
te para aguentar, a curto prazo, a atual 
crise". 

André Pires admite que o equilíbrio 
entre apoio ao sistema financeiro e a res-
ponsabilização não é fácil e, por vezes, 
pode ser ingrato. "Pelo que a tentação é 
sempre a de intervir e tentar estancar a 
ferida com um penso rápido. No entan-
to, ao fim destes dez anos, a debilidade 
do sistema bancário português não pare-
ce ter melhorado", concluí. 

PERFIL Licenciado em Economia pela 
Faculdade de Economia do Porto, foi 
diretor-geral do Millennium BCP de 
2000 a 2004. Entre outras funções, foi 
também presidente do conselho de admi-
nistração da Caixa Geral de Depósitos 
entre 2004 e 2006 e ocupou cargo idên-
tico no Banco Nacional Ultramarino 
(BNU) e no Banco Caixa Geral (Espa-
nha). O governador recebeu ainda o 
grau de Grande Oficial da Ordem do 
Infante D. Henrique. 

Em 2016, a possibilidade de ser exone-
rado do Banco de Portugal chegou a ser 
falada face à guerra travada com o Gover-
no. Na altura, o primeiro-ministro escu-
sou-se a comentar se Carlos Costa devia 
abandonar o cargo de governador, recor-
dando que a instituição "goza de inde-
pendência" e de um "estatuto próprio". 
Menos poupado nas palavras foi Carlos 
César, presidente do PS. "Há uma reali-
dade, que os portugueses, vivem de algu-
ma falta de confiança ou, pelo menos, 
de uma avaliação frágil, quer dos depo-
sitantes, quer dos utilizadores do siste-
ma bancário em relação ao regulador, o 
Banco de Portugal", referiu. 

O que o salvou? A lei orgânica do Ban-
co de Portugal e os estatutos do Banco 
Central Europeu são claros: os mem-
bros do conselho de administração do 
regulador bancário são "inamovíveis" 
e só podem ser exonerados dos cargos 
se tiverem "cometido falta grave" ou 
deixarem de preencher os requisitos 
para a função. 

Os governadores têm de ter "compro-
vada idoneidade, capacidade e experiên-
cia de gestão, bem como domínio de 
conhecimento nas áreas bancária e mone-
tária", segundo os estatutos do BdP. No 
entanto, avançar para um confronto dire-
to desta natureza implicaria certamen-
te uma guerra jurídica. O Governo teria 
de provar a "falta grave", tendo este con-
ceito um entendimento preciso para o 
BCE. O banco central considera um ato 
grave uma decisão ou omissão "que vá 
contra a lei". 

Citações 

"Tenho de lamentar 
a forma como 
a administração do 
Banco de Portugal tem 
vindo a arrastar uma 
decisão sobre estas 
matérias [lesados 
do BES]". Era preciso 
uma "atitude 
responsável" 
António Costa 
PRIMEIRO-MINISTRO 

"Não preciso de vir 
para a praça pública 
bater com a mão no 
peito, fazer mea culpa" 
Carlos Costa 
GOVERNADOR DO BANCO DE PORTUGAL 

"O Banco de Portugal 
é hoje manifestamente 
diferente, em termos 
de organização, 
de capacitação, de 
intervenção, daquele 
que encontrei 
em 2010" 
Idem 

"Sou um partidário 
de instituições 
independentes, 
reguladores fortes 
e independentes 
do poder politico. 
Vejo com muita 
tristeza este 
movimento 
de tentativa de 
descredibilização do 
governador do Banco 
de Portugal" 
Eduardo Catroga 
ECONOMISTA 

de um monte no Alentejo 
a Armando Vara. 

Setembro de 2019 
MULTAS PARA BANCA 
A Autoridade da 
Concorrência condenou o 
cartel da banca. Foram 225 

milhões de euros de coima 
aplicados a 14 bancos 
visados por concertação de 
posições no crédito, 
incluindo à habitação. 
Margarida Matos Rosa 
sublinhou que os 
consumidores que se sintam 

lesados podem pedir 
indemnizações aos tribunais. 

Março de 2020 
POLEMICAS EM TORNO 
DA INJEÇÃO DE CAPITAL 
DO NOVO BANCO 
Voltaram a soar em tomo da 

necessidade de novas 
injeções no Novo Banco e até 
causaram mal-estar interno no 
Governo e entre Mário 
Centeno e Carlos Costa. 
Nesse altura foram injetados 
1037 milhões de euros do 
Fundo de Resolução, dos 

quais 850 milhões vieram 
diretamente do Estado. No 
total, o Novo Banco já recebeu 
2978 milhões de euros do 
Fundo de Resolução para se 
recapitalizar, dos quais 2130 
milhões de euros foram de 
empréstimos do Tesouro. 
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Fernando Maltez diz 
que não é possível 

reverter transmissão 
comunitária na grande 

Lisboa mas pode evitar-se 
que casos alastrem 

BRUNO GONÇALVES 

"Os casos vão 
aumentar. O grande 
desafio é proteger 
os grupos de risco" 

À décima reunião 
de peritos, a incerteza 

sobre como vão ser 
os próximos meses 

mantém-se. Três 
especialistas falam 

ao i da situação atual 
do país e dizem 
o que gostavam 
de ver discutido. 

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionline.pt  

O lnfarmed recebe esta quarta-
feira a décima reunião técnica 
sobre a covid-19. Quatro meses 
depois dos primeiros casos em 
Portugal e dois meses após o iní-
cio do desconfinamento, Lisboa 
mantém-se o principal foco de 
novas infeções, mas nas últimas 
semanas houve um ligeiro aumen-
to de casos na região Norte, que 
nos últimos cálculos tornados 
públicos pelo INSA tem agora o 
índice de contágio mais elevado 

no país. Os internamentos aumen-
taram em relação ao início do 
junho, quando atingiram o pon-
to mais baixo desde o início da 
epidemia, e estão agora no pata-
mar dos 500, mas atividade não 
urgente do Serviço Nacional de 
Saúde mantém-se suspensa ou 
mais limitada na grande Lisboa. 
Os boletins da DGS têm apresen-
tado nos últimos dias menos infor-
mação e ontem tornaram a não 
ser revelados casos por conce-
lhos e a idade dos novos infeta-
dos, mas o Governo tem aponta-
do para um cenário de estabili-
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44416 
Casos de covid-19 
reportados em Portugal 
desde 2 de março. 

18892 
Total de casos desde o início 
do desconfinamento a 4 de 
maio, 14 793 em Lisboa. 

1629 
Vítimas mortais de covid-19. 
67% tinham mais de 80 anos. 
40% viviam em lares. 
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511 
Doentes internados 
com covid-19 nos hospitais 
do SNS. No pico da epidemia 
em abril o recorde foi de 1302 
doentes internados, na altura 
a maioria no Norte do país. 

dade, inclusive na AML. Ontem, 
questionada pelo i, a DGS não for-
neceu mais dados sobre a situa-
ção nos diferentes concelhos. "Os 
dados da curva epidémica pare-
cem indiciar uma tendência decres-
cente. No entanto, têm de conti-
nuar a ser ãcompanhados", indi-
cou. Três especialistas explicaram 
ao ido que gostavam de ver sair 
da reunião que decorre à porta 
fechada e como veem o momen-
to atual do país. Defendem infor-
mação clara sobre a situação epi-
demiológica mas também sobre 
estratégia para enfrentar a pan-
demia. Certo é que a covid-19 está 
para durar e que a epidemia está 
"no princípio dos princípios". 

PIOR, MELHOR OU NA MESMA? 
Fernando Maltez, diretor do ser-
viço de infecciologia do Hospital 
de Curry Cabral, que há duas 
semanas, no dia da última reu-
nião, alertou que a situação em 
Lisboa estava descontrolada, por 
não serem conhecidas as cadeias 
de transmissão numa percenta-
gem significativa dos doentes, 
considera que não existem sinais 
de agravamento da situação, mas 
os sinais de melhoria na grande 
Lisboa só poderão ser consolida-
dos nos próximos dias. "Estamos 
na altura de ver se as medidas  

implementadas a 1 de julho tive-
ram repercussões. Para já não 
me parece, tendo em conta os 
últimos dados, embora haja dúvi-
das sobre notificações e subno-
tificações, que a situação esteja 
a piorar, mas temos de ver." Em 
termos de controlo das cadeias 
de transmissão, a preocupação 
que manifestou há duas sema-
nas, Fernando Maltez diz que a 
perceção continua a ser a mes-
ma, de que uma percentagem 
significativa dos casos não tem 
ligação epidemiológica, mas a 
sua expectativa era que o aper-
tar das medidas travasse o alas-
trar da transmissão comunitá-
ria e não que revertesse essa situa-
ção. "Isso é difícil que mude, não 
vai mudar. As medidas têm de 
procurar reduzir a transmissão 
que o ponto de partida não iden-
tificável, mas isso não vai voltar 
atrás. Temos é de tentar fazer 
tudo para que amplifique. A par-
tir do momento que está enrai-
zado, não se consegue prevenir, 
conseguimos é impedir que alas-
tre mais", diz o médico. Sobre o 
que gostaria de ver discutido na 
reunião, Fernando Maltez pede 
uma análise objetiva "O que gos-
tava de ter era uma resposta cla-
ra e objetiva dos epidemiologis-
tas é se estamos a piorar ou não  

estamos a piorar, se as cadeias 
de transmissão já estão todas 
controladas ou há cadeias que 
ainda não estão controladas, se 
estamos a evoluir num sentido 
da redução de casos ou num 
aumento, isso é que precisámos. 
Neste momento não temos essa 
informação e não ouvi nenhu-
ma tomada de posição epidemio-
lógica em relação a isto." Para o 
médico, se não houver sinais de 
melhoria, será necessário aper-
tar medidas de restrição. "Se as 
coisas não estão a melhorar, temos 
de apertar as restrições". 

Fernando Maltez 
pede posição clara 
dos epidemioligistas 
sobre se a epidemia 
está a melhorar 
ou piorar 

Para Pedro Simas, 
não é expectável 
uma diminuição 
de casos em pleno 
desconfinamento 

"DESCONFINAR SEM ESTRATÉGIA 
É UM MERO DESEJO" Para Pedro 
Simas, virologista e investigador 
do Instituto de Medicina Mole-
cular, não é expectável que os 
novos casos em Portugal baixem 
muito do atual patamar, como 
já tem alertado nas últimas sema-
nas, mas não considera que seja 
linear a necessidade de apertar 
restrições, pois a alternativa será 
ficar em caça sempre que os casos 
aumentem. "Se for esse o objeti-
vo, estamo-nos a concentrar num 
objetivo que não vamos conse-
guir cumprir em desconfinamen-
to. Se quando estávamos confi-
nados não conseguimos reduzir 
onúmero de casos abaixo de 100, 
não é agora com mais movimen-
tos que vamos conseguir e a ten-
dência será crescer". 

O investigador não vê na atual 
situação de Lisboa ou mesmo do 
país sinais de descontrolo epidé-
mico, embora admita que o 
aumento dos internamentos é 
uma tendência a monitorizar de 
perto pois uma das chaves na res-
posta à pandemia será a capaci-
dade de resposta dos serviços de 
saúde. "O que temos ouvido é que 
o SNS não está sobrecarregado. 
Nos últimos 90 dias temos esta-
do relativamente estáveis em tor-
no dos 300 novos casos por dia. 

Sabemos que é uma situação que 
pode mudar porque o potencial 
pandémico agora é maior e a 
maioria da população é suscetí-
vel, mas temos medidas como a 
►egi a dos 3C: evitar dose contacts, 
dose spaces e crowded spaces -
contactos próximos, espaços fecha-
dos e multidões - e o uso de más-
caras, que podem evitar. Os casos 
vão aumentar, mas penso que 
deve ser incutido às pessoas que 
isso é o expectável, garantindo 
que não existe uma sobrecarga 
para o sistema de saúde e prote-
ção dos grupos de risco". 

O que o investigador gostava 
no entanto de ver debatido na 
reunião técnica é qual é o obje-
tivo e a estratégia para os pró-
ximos meses. "O vírus por si só 
não desaparece e por isso só há 
uma solução para a pandemia 
que é termos imunidade, seja 
imunidade através de uma vaci-
na ou através de infeção natu-
ral, o que será um processo difí-
cil e lento", frisa, defendendo 
que a partir do momento em 
que se avança para o desconfi-
namento, sendo previsível o 
aumento do risco de contágio, 
é necessária uma estratégia com 
os indicadores expectáveis e o 
reforço da proteção dos grupos 

continua na página seguinte » 
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Entre 40%a 60% das mortes na Europa aconteceram em lares. Para Pedro Simas, devem ser um dos principais focos de ação MAFAI.DA GOMES 

continuação da página anterior 

de risco, nomeadamente idosos. 
"Foi tomada uma decisão que 
foi desconfinar. Ao ser tomada 
essa decisão, e sendo esse o 
objetivo, é preciso proteger os 
grupos de risco. Desconfinar 
sem haver uma estratégia é um 
mero desejo", diz Pedro Simas, 
que aponta duas áreas onde 
poderia haver mais medidas, 
salientando no entanto que a 
retoma de alguma normalida-
de na vida do país será sempre 
um equilíbrio difícil. 

A primeira é o reforço da pre-
venção dos lares, setor em que 
o Ministério da Saúde já anun-
ciou que passará a haver visitas 
para avaliar o cumprimento das 
medidas, admitindo também 
novos rastreios a profissionais. 
Para Simas, o caminho deve ser 
esse: "Para a maioria das pessoas 
a infeção é ligeira. Temos neste 
momento 4,5 milhões de casos 
em todo o mundo, a maioria ligei-
ros. O inquérito serológico que 
foi feito em Espanha revelou que 
5% da população teve contacto 
com o vírus. Sendo que reporta-
ram perto de 300 mil casos e têm 
cerca de 60 milhões de habitan-
tes, estamos a falar de 3 milhões 
de pessoas infetadas, o que é dez  

vezes mais. Sabemos que a infe-
ção será ligeira e assintomático 
na maioria das pessoas, mas 40% 
a 60% das mortes na Europa acon-
teceram em lares e enquanto 
cidadão não percebo porque é 
que não se reforça a resposta a 
esse nível", diz. "O grande desa-
fio está na proteção dos grupos 
de risco e temos cultura suficien-
te para os proteger. Consegui-
mos fechar um país e não con-
seguimos proteger os grupos de 
risco, os lares? Fechar um país 
é eticamente correto e fazer cor-
dões em torno de lares é discri-
minai?", pergunta. Sem soluções 
fechadas e não indo tão longe 
como a suspensão de visitas, o 
investigador considera que "ter 
um cordão sanitário no sentido 
em que todas as pessoas que vão 
aos lares e trabalham nos lares 
são regularmente testadas é algo 
que pode fazer sentido", o mes-
mo nos serviços de saúde. 

O afinar da política de testagem 
é outra área em que acredita que 
o país pode avançar, não pela 
comparação com os outros paí-
ses mas para um retrato mais 
em tempo real da disseminação 
da doença, isto numa altura em 
que são esperados este mês os 
resultados do primeiro estudo 
serológico de base nacional fei-

  

to pelo INSA com testes a uma 
amostra de 2100 portugue-
ses."Temos de conseguir perce-
ber como o vírus se está a disse-
minar e com que velocidade e se 
seria possível com uma rede de 
sentinelas que fosse regularmen-
te testada para se perceber a pre-
valência da doença e a sua dis-
seminação nos bairros, nas cida-
des. Temos de ter uma testagem 
aleatória da população, não é tes-
tar nem mais nem menos que os 
outros, mas ter uma perceção do 
que está a acontecer." 

Numa altura em que Portugal 
tem estado no foco das compa-

 

Ricardo Mexia 
defende reforço 

da saúde pública 
e uma estratégia 

a médio prazo 

"Era preciso 
ter uma voz de 

alguém do terreno 
na reunião, seria 

elucidativo" 

rações internacionais, Pedro 
Simas sublinha que nunca par-
tilha da visão de "mau aluno" 
que ganhou forma nas últimas 
semanas e sublinha que há sinais 
de aumento de casos também 
noutros países, o que era expec-
tável. "Que possa haver outras 
razões para os países não que-
rerem ter casos, sejam turísti-
cas e económicas, pode ser uma 
estratégia legítima, mas para 
isso é preciso isolarem-se do res-
to do mundo e manterem gran-
des restrições. Não é possível é 
desconfinar e não aumentarem 
os casos. Como costumo dizer, 
estamos no princípio dos prin-
cípios. Como virologista, ter 300, 
400 ou 500 casos não são mui-
tos casos porque é importante 
a população ter contacto com o 
vírus, desde que isso não repre-
senta uma sobrecarga para os 
sistemas de saúde e não seja fei-
ta à custa dos mais vulneráveis." 
Foi isso que quis transmitir esta 
semana num encontro de urba-
nismo da Câmara de Lisboa, 
onde afirmou "que é preciso 
incutir na sociedade que um ele-
vado número de infeções não 
significa risco de doença e mor-
te. "A alternativa é ficarmos com 
medo em casa enquanto durar 
a pandemia? Não podemos", diz. 

OUVIR O TERRENO Para Ricar-
do Mexia, presidente da Asso-
ciação Nacional de Médicos de 
Saúde Pública, o reforço e pla-
neamento da resposta da saú-
de pública continua a ser essen-
cial para isolar e conter cadeias 
de transmissão e defende que 
deveria haver espaço na reu-
nião técnica para ouvir um retra-
to na situação no terreno. "Era 
preciso ter uma voz de alguém 
no terreno, que não sou eu, mas 
alguém que esteja a trabalhar 
numa unidade de saúde públi-
ca que abranja uma destas 19 
freguesias que diga o que se 
passa no terreno sobre as difi-
culdades, os recursos humanos 
que têm, penso que seria elu-
cidativo para quem está senta-
do naquelas cadeiras", diz. 

Para os próximos meses, con-
corda que seria importante 
conhecer a estratégia para o 
país. "Eu não conheço que 
estratégia está a ser pensada 
e não tinha de ter conhecido. 
Também não conheci a estra-
tégia para o desconfinamen-
to além de que seria gradual. 
Para o médio prazo também 
não conheço e acho que seria 
importante para todos os por-
tugueses saber o que está a 
ser pensado." 
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Abertas linhas 
de financiamento 
para retirar amianto 

PORTUGAL O Governo anunciou 
ontem que as candidaturas às 
linhas de financiamento para os 
municípios retirarem o amian-
to das escolas já estão abertas. 
No total, estão identificadas 578 
escolas públicas que ainda têm 
placas de fibrocimento com 
amianto. O financiamento é de 
60 milhões de euros - valor total-
mente assegurado por fundos 
europeus. 
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.11 ) 
Jerónimo critica 
atitude do Governo 

CADAVAL O secretário-geral do 
PCP afirmou ontem, no Cada-
val (distrito de Lisboa), que "quem 
se está a demarcar da política 
realizada nos últimos cinco anos 
é o Governo". Esta foi mais uma 
resposta de Jerónimo de Sousa 
aos avisos do primeiro-ministro 
de que os consensos à esquer-
da não podem servir apenas para 
os momentos em que não há 
uma crise económica. 
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JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos~ine.pt 

O Governo vai reforçar o apoio 
às micro e pequenas empresas, 
dando uma atenção especial ao 
setor do turismo e, em particu-
lar, à região do Algarve. O anún-
cio foi feito, ontem, pelo minis-
tro da Economia, Pedro Siza Viei-
ra. Em audição na comissão 
parlamentar de Economia, Ino-
vação, Obras Públicas e Habita-
ção, o governante anunciou uma 
nova linha de crédito no valor 
de mil milhões de euros, dirigi-
da às micro e pequenas empre-
sas de todos os setores de ativi-
dade - que será lançada daqui 
a duas semanas - e ainda o refor-
ço das medidas de apoio ao turis-
mo (a ter uma retoma da ativi-
dade mais lenta). 

A nova linha de crédito é diri-
gida às micro e pequenas empre-
sas e reforça o pacote inicial de 
apoio no valor de 62 mil milhões 
- recorde-se que a Comissão 
Europeia autorizou o Governo 
a dar apoios de até 13 mil milhões 
de euros às empresas afetadas 
pela pandemia. 

A linha de crédito dirigida às 
micro empresas que atuam no 
setor do turismo vai ser alarga-
da dos 60 para os 100 milhões 
de euros, e parte deste apoio 
(até aos 20%) poderá ser con-
vertido a fundo perdido, em 
"função do cumprimento de 
determinados objetivos de manu-
tenção de emprego". 

O ministro da Economia anun-
ciou ainda que "vai ser reforça-
do o Programa VIP" - criado há 
cinco anos para captar rotas e  

operações aéreas para Portu-
gal - com uma verba de 30 
milhões de euros. Embora Siza 
Vieira tenha sublinhado a apos-
ta do Governo no mercado inter-
no, nesta fase de retoma, o gover-
nante admitiu que Portugal vai 
continuar a promover-se a a 
atrair mercados externos como 
França, Alemanha e Itália. 

Sem adiantar pormenores, o 
governante divulgou que vai ain-
da "haver um programa de apoio 
específico para a região do Algar-
ve", tendo em conta o "peso" do 
setor do turismo localmente. 

BANCOS "PERDEM" EMPRÉSTI-
MO A ISABEL DOS SANTOS Siza 
Vieira falou da nacionalização 
da Efacec - sobre os 71,73% do 
capital da empresa que perten-
ciam a Isabel dos Santos - para 

BRUNO GONGU.VES 

garantir que este processo não 
vai permitir aos bancos portu-
gueses recuperarem o dinhei-
ro que emprestaram à empre-
sária angolana para comprar a 
empresa. 

O ministro da Economia refe-
riu que o Governo está "a sal-
var uma empresa" e "não a sal-
var os financiadores e os seus 
acionistas". Siza Vieira admitiu 
que "o valor da indemnização 
não vai cobrir" a dívida de Isa-
bel dos Santos à banca. Caixa 
Geral de Depósitos, Novo Ban-
co, EuroBic, BPI e BCP cederam 
um empréstimo total de 160 
milhões de euros que permitiu 
à empresária comprar a Efacec 
em 2015. 

O ministro voltou a afirmar 
que a nacionalização da Efacec 
será "temporária" e deveu-se 
"exclusivamente a um impasse 
acionista", depois da empresá-
ria angolana ter visto a sua par-
ticipação ser arrestada pelo tri-
bunal, na sequência do proces-
so Luanda Leaks. O Governo 
tem agora de proceder à avalia-
ção da participação que perten-
cia à empresária, pagando uma 
indemnização nos termos da 
lei, embora só o fará depois de 
o tribunal decidir quem é, nes-
te momento, o titular dessa par-
ticipação - que deverá ser entre-
gue aos credores da empresá-
ria. A Parpública vai gerir o 
processo de reprivatização. 

O setor do turismo e a região do Algarve vão merecer atenção especial do Governo 

Nova linha de crédito 
de mil milhões disponível 
daqui a duas semanas 

Siza Vieira explicou que nacionalização "temporária" da Efacec não servirá 
para que banca recupere os 160 milhões que Isabel dos Santos deve. 
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BE quer refeições 
escolares nas férias 

LISBOA O BE entregou ontem 
um projeto de resolução (que 
funciona como uma recomen-
dação ao Governo) para que se 
prolongue o fornecimento das 
refeições escolares em tempo 
de férias e pausa letiva. O BE 
recorda que em plena crise sani-
tária e social, "cerca de 700 can-
tinas escolares ficaram abertas" 
para fornecer refeições aos filhos 
de trabalhadores de serviços 
essenciais e a alunos com carên-
cias económicas. 
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Novo centro 
de saúde dos 
Carvalhos 
em 2022 

Custa 1,2 milhões 
de euros e arrancará 
no próximo ano 

EQUIPAMENTO  A construção 
do novo centro de Saúde dos 
Carvalhos, em Gaia, deverá 
arrancar no próximo ano e 
estar concluída no final de 
2022. Para Eduardo Vítor 
Rodrigues, presidente da 
Câmara, a obra permitirá 
"resolver o problema dos 
Carvalhos", onde "os pro-
fissionais de saúde e os 
utentes não têm condi-
ções". 

Orçada em 1,2 milhões de 
euros, a empreitada será 
paga pela Autarquia ao abri-
go de um "compromisso" 
com o Ministério da Saúde. 
O protocolo, a ser firmado 
entre a Câmara de Gaia e a 
Administração Regional de 
Saúde (ARS) do Norte, defi-
ne que as verbas para a saú-
de em Gaia "vão todas para 
as obras do hospital". Em 
troca, a Câmara doa o terre-
no e paga o centro de saúde 
e "outros casos pendentes". 

"A ARS Norte dá o projeto 
e os recursos", detalhou 
Eduardo Vítor Rodrigues, 
em declarações à Lusa. 

SAÚDE ORAL 
O autarca garantiu ainda 
que o novo centro de saúde 
terá consultas de dentista. 
Para tal, será adquirida uma 
"cadeira dentista", à seme-
lhança do que já aconteceu 
em Soares dos Reis e em Vi-
lar Andorinho. "A medicina 
dentária tem de entrar no 
Serviço Nacional de Saúde 
de uma vez por todas", de-
fendeu . •  MAMA SILVA 

Ç. 

7 

Autarca lembra falta de 
condições nos Carvalhos 
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Uma catástrof 
chamada 1 'AP 

Nuno Botelho 
Empresário e pres. Ass. 
Comercial do Porto 

O tema TAP volta a ser ine-
vitável. Como será inevitá-
vel nos próximos meses e 
anos. Por aquilo que vai cus-
tar aos contribuintes, pelo 
que acrescenta à responsa-
bilidade do Estado e pelo 
custo político que o Gover-
no vai pagar pela quase na-
cionalização da empresa. 

O que levará comentado-
res pessoalmente tão próxi-
mos de António Costa como 
Ascenso Simões ou Ricardo 
Costa a serem tão claros a 
apontar a solução encontra-
da para a TAP como o maior 
erro político do primeiro-
-ministro? Julgo que o bom 
senso e a lucidez. E o facto 
de perceberem, como a ge-

  

neralidade das pessoas aten-
tas, que os milhares de mi-
lhões de euros que vão ser 
derretidos na empresa não 
terão apenas a cara de Pedro 
Nuno Santos. As conse-
quências serão dramáticas 
para os cofres do Estado, se-
rão graves e penosas para os 
cidadãos e serão incalculá-
veis para o PS e para Costa. 

Temo que o desbaratar de 
(para já) 1,2 mil milhões na 
TAP signifique o princípio 
da história de um novo res-
gate financeiro português, 
o regresso da troika e um 
novo e longo processo de 
cortes. Ou seja, de sofri-
mento, de desemprego e de 
pobreza. Uma história que 
já conhecemos e pela qual 
voltaremos a passar, na re-

 

Resta aguardar 
que uma decisão da 
Justiça ponha travão 
à injeção financeira 
que o Governo quer 
realizar na TAP 

petida alternância entre ci-
clos políticos de "vacas voa-
doras" e de "milagres" e ci-
clos políticos de "austerida-
de" e de "ajustamento". 

A providência cautelar 
que a Associação Comercial 
do Porto interpôs em tribu-
nal é, creio, o último recur-
so para evitar o passo para o 
abismo onde já se encontra 
um buraco sem fim chama-
do grupo TAP. Mas a quase 
nacionalização em curso é 
realmente quase tão má 
como uma nacionalização 
total. Do ponto de vista da 
despesa pública, aliás, custa 
exatamente o mesmo. 

Resta-nos aguardar que 
uma decisão da Justiça possa 
põr travão à injeção finan-
ceira que o Governo quer 
realizar na companhia. Res-
ta-nos esperar que os alertas 
da sociedade civil sejam con-
siderados e que sejamos 
poupados a um novo BES, a 
um novo Banif, a um novo 
BPN, a um novo Novo Ban-
co. Em suma, a mais um des-
perdício de recursos. Recur-
sos que, recordo, não temos. 
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Centeno contra 
limites no défice e 
na dívida pública 
Amanhã será o último dia à frente do Eurogrupo. 
Futuro governador teme recessão económica 

SUCESSÃO  Mário Centeno, 
rigoroso paladino da inflexi-
bilidade orçamental, defen-
de agora que se deve repen-
sar as atuais regras que limi-
tam a dívida e o défice na 
União Europeia (UE), avi-
sando que esses limites po-
dem levar a uma nova reces-
são após a crise pandémica. 
O mais do que certo futuro 
governador do Banco de 
Portugal, que hoje é ouvido 
formalmente no Parlamen-
to, preside amanhã, pela úl-
tima vez, ao Eurogrupo. 

Em entrevista ao "Finan-
cial Times" dias antes do fi-
nal do seu mandato à frente 
do Eurogrupo, na segunda-
-feira (último dia efetivo), 
Centeno considera que os 
governos da UE deveriam 
aproveitar a pausa imposta 
pela pandemia de covid-19 
na aplicação dos limites or-
çamentais para repensar es-
tas normas e evitar reaplicá-
-las "cegamente", incluindo 
o teto de 60% do Produto 
Interno Bruto (PIB). 

"O importante para a Eu-
ropa, a nível fiscal, nos pró-
ximos meses e anos é a for-
ma como vai ser gerido o re-
gresso à aplicação das nor-
mas fiscais, de forma a evi-
tar o irromper de uma reces-
são", afirma o ex-ministro 
das Finanças de Portugal. 

Segundo Centeno, que em 
junho foi proposto pelo Go-
verno para assumir as fun-
ções de governador do Ban-
co de Portugal (BdP), "esta 
crise vai levar a significati-

  

vos aumentos da dívida pú-
blica e privada" e "exigir 
elevados níveis de investi-
mento" em todos os países. 

A eleição para a presidên-
cia do Eurogrupo é o desta-
que da reunião por video-
conferência de amanhã, a 
última presidida por Mário 
Centeno e que assinala a es-
treia 'europeia' do seu su-
cessor como ministro das 
Finanças, João Leão. 

Depois de Centeno ter 
anunciado, em junho, a sua 
saída do Governo e, conse-
quentemente, abdicado de 
concorrer a um segundo 
mandato, três ministros 
avançaram com candidatu-
ras à presidência do fórum 
informal de ministros das 
Finanças da Zona Euro: a es-
panhola Nadia Calviflo, o ir-
landês Paschal Donohoe e o 
luxemburguês Pierre Gra-
megna. 

APOIO A ESPANHOLA 
Com Centeno a considerar 
que este é um "excelente 
conjunto de candidatos" à 
presidência do Eurogrupo, 
oque demonstra a relevân-
cia atual do fórum no que se 
refere a assegurar a estabi-
lidade e prosperidade da 
Zona Euro, Portugal já 
anunciou, sem surpresa, 
que o seu voto, que já será 
depositado por João Leão -
em funções desde 15 de ju-
nho -, irá para a candidata 
socialista espanhola. Esse 
apoio foi anunciado por An-
tónio Costa.• 

Mário Centeno, ex-ministro das Finanças 
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iì 

Em Braga, as consultas presenciais são essencialmente para casos urgentes, saúde materna ou infantil e doentes crónicos 

Doentes desesperam 
a tentar marear consultas 
nos cuidados primários 
Agendamento 
obrigatório cria o 

constrangimentos 
no acesso. Ficaram 
15 mil diagnósticos 
de cancro por fazer 
em três meses z 

Inês Sehreek 
ines@jn.pt 

a>. 

M. 

CENTROS DE SAÚDE  As novas re-
gras ditadas pela pandemia es-
tão a dificultar a vida aos uten-
tes que querem marcar consul-
ta nos centros de saúde. Desde 
maio que quem precisa de uma 
consulta tem de a marcar antes 
de se deslocar à unidade, mas 
muitos doentes estão a ficar 
sem resposta. Há centenas de 
telefonemas que ficam por 
atender por incapacidade das 
linhas e "os secretários clínicos 
passam o dia a ouvir reclama-
ções". A marcação por email 
funciona melhor, mas não ser-
ve a população mais idosa. Na 
área do cidadão do Portal SNS, 
há centros de saúde sem datas 
de agendamento disponíveis. 
"Os doentes têm razão de 

queixa quando dizem que nin-
guém atende. A maioria dos 
centros de saúde não tem cen-
tral telefónica, tem duas ou 
três linhas, que quando estão 
ocupadas dão sinal de chama-
da. Por isso, a sensação de que 
ninguém atende", explica Rosa 
Ribeiro, dirigente da Federação 
Nacional dos Médicos (FNAM) 
e médica de família no Alto Tâ-
mega e Barroso. 

Para Rui Nogueira, presiden-
te da Associação Portuguesa de 
Medicina Geral e Familiar 
(APMGF), o impacto das con-
sultas por fazer é enorme. 
Olhando só para o cancro, em 
três meses, terão ficado por 
realizar cerca de 15 mil dia-
gnósticos, estima. Por outro 
lado há cerca de um milhão de 
doentes crónicos que precisam 
de seguimento e que só agora 
estão a ser recuperados. 

E como se recuperam estes 
doentes? A FNAM entende 
que são precisos mais médicos,  

listas de utentes mais peque-
nas e um programa de recupe-
ração de consultas em atraso. O 
bastonário também quer um 
plano excecional de recupera-
ção. E avisa que os 38 milhões 
de euros anunciados para a re-
cuperação não vão chegar. 

DOENTES FICAM A. PORTA 
Em Braga, há relatos de desaca-
tos provocados à porta dos cen-
tros de saúde por falta de res-
posta às chamadas. Em Vila do 
Conde, e um pouco por todo o 
país, os centros de saúde não 
deixam os utentes passar da 
porta sem marcação prévia. No 
caso da doença aguda, as unida-
des estão a receber doentes, 
mas sempre que possível com 
um agendamento prévio. 

O JN questionou a Adminis-
tração Central do Sistema de 
Saúde e a tutela sobre o regres-
so à normalidade nos centros 
de saúde, mas sem sucesso. "O 
doente estava habituado a apa-
recer à porta do centro de saú-

 

COVID-I9 

Telefonema diário 
para doentes em 
casa é excessivo 

A norma da Direção-Ge-
ral da Saúde que obriga as 
equipas de saúde familiar 
a ligar diariamente para 
os casos suspeitos e 
doentes assintomáticos 
ou com sintomas ligeiros 
que estão em vigilância 
no domicílio está a ser 
contestada pelos médi-
cos de família. "É exces-
sivo" e "redundante", diz 
Rui Nogueira, da APMGF. 
"Os doentes ficam fartos 
e até nos insultam", cor-
robora Rosa Ribeiro, da 
FNAM. "É desnecessário 
e sobrecarrega os profis-
sionais", nota Diogo Ur-
jais, líder da USE-AN.  

de e a ser atendido, agora não 
pode ser assim", realça a espe-
cialista. O objetivo é manter as 
salas de espera com o mínimo 
de doentes para evitar o risco 
de contágio da covid-19. 

ASSIMETRIAS REGIONAIS 
O problema da falta de centrais 
telefónicas que registem a en-
trada das chamadas, e permi-
tam a sua devolução, já foi re-
portado à tutela há muito mas 
pouco adiantou. Rosa Ribeiro 
nota que também há unidades 
de saúde, sobretudo as de cui-
dados de saúde personalizados 
(o modelo de gestão dos cen-
tros de saúde mais antigo),com 
linhas que não permitem a li-
gação dos gabinetes para o ex-
terior, o que obriga os médicos 
a pedirem aos telefonistas para 
contactarem os doentes. 

"A pandemia mostrou assi-
metrias regionais e locais e di-
ferenças de liderança", admite 
Diogo Urjais, presidente da As-
sociação Nacional de Unidades  

de Saúde Familiar (USF-AN). 
Quando o pedido de marca-

ção é rececionado no centro de 
saúde, o médico devolve a cha-
mada ao doente - se for doen-
ça aguda, no próprio dia - para 
perceber se é necessária uma 
consulta presencial ou se pode 
resolver a questão por telefo-
ne. "Chegamos a fazer 50 tele-
fonemas por dia, o que é uma 
loucura", conta Rosa Ribeiro. 

Tempo que dificulta a recu-
peração da atividade perdida 
nos últimos meses. Segundo o 
bastonário da Ordem dos Mé-
dicos, entre março e maio, fica-
ram por realizar 3,45 milhões 
de consultas presenciais face 
ao mesmo período de 2019. Mi-
guel Guimarães admite que as 
consultas não presenciais subi-
ram muito (mais 1,9 millhões 
no período), mas considera que 
"umas não substituem as ou-
tras" e incluem os contactos de 
vigilância dos casos suspeitos e 
ativos de covid-19. • 
• COM A.T.M, LM, S.F, Z.C. 

o 
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o 
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As dificuldades de contacto com os centros 
de saúde acontecem por todo o pais. 

Em Braga já houve desacatos e no Seixal 
já nem a resposta aos emails é célere 

Utentes sem médico de família por ARS 
dezembro de 2019  et  junho de 2020 

Lisboa e Vale do Tejo 

533 071 

553 992 

Norte 
56 004 

101 033 

Centro 
47 488 

75 563 

Algarve 
63 784 

73 037 

Alentejo 
29 885 

37 034 

LISBOA 
E VALE DO TEJO 

4% 

CENTRO 

59% 

ALENTEJO 

24% 

ALGARVE 14,5% 4% 

NORTE 
Variação A É 

80% 

Médicos de família 

BRAGA E GUIMARÂES 
DESACATOS À PORTA 
Nos centros de saúde de 
Braga e Guimarães, os 
médicos e enfermeiros 
estão disponíveis para 
consultas presenciais, 
mas essencialmente 
para casos urgentes, 
para a saúde materna ou 
infantil, e hipertensos e 
diabéticos. No Centro 
de Saúde do Carandá, 
vários utentes lamenta-
ram, ao JN, a dificulda-
de em agendar consul-
tas por telefone e há re-
latos de pessoas que 
têm provocado desaca-
tos em equipamentos 
de saúde, devido à falta 
de resposta às chama-
das. Por outro lado, há 
quem assuma que as 
unidades de saúde têm 
respondido de forma cé-
lere aos e-mails dos 
utentes e na marcação 
de teleconsultas. 

SEVAI. 
EMALES DEMORAM 
José Lourenço e a sua 
família recorre à médica 
de família no Centro de 
Saúde de Corroios por 
e-mail e, só em caso de 
necessidade, dirige-se 
ao espaço para consulta 
presencial. "Enviamos 
mail, somos contacta-
dos telefonicamente, é 
passada credencial para 
realização de exames, 
são depois digitalizados 
e temos nova consulta, 
por telefone ou se ne-
cessário, presencial-
mente", conta. O tam-
bém porta voz da co-
missão de utentes local 
considera que as respos-
tas aos e-mails têm vin-
do a demorar cada vez  

mais devido à crescente 
adesão. "Os centros de 
saúde recebem quase 
300 mails por dia e sem 
staff para os encami-
nhar aos médicos, uma 
resposta que demorava 
horas passa a demorar 
dias", lamenta. 

POVOA/ VILA DO CONDE 
NÃO É FÁCIL TELEFONAR 
No Agrupamento de 
Centros de Saúde Póvoa 
de Varzim/Vila do Con-
de, que dá resposta a 
150 utentes, o atendi-
mento carece de marca-
ção telefónica ou por e-
-mail. Todas as consul-
tas são feitas com mar-
cação prévia, mesmo 
em casos de urgência. 
Telefonar é que não é 
fácil. A linha está, mui-
tas vezes, interrompida 
ou ninguém atende. Por 
e-mail, diz quem lá é 
utente, "é mais fácil". Já 
os utentes crónicos es-
tão a ser seguidos ora 
por consulta telefónica, 
ora presencialmente, 
consoante os casos e a 
avaliação feita pelo mé-
dico de família. 

AV Eli:1 
CONTACTOS À DISTA.  NCIA 
No ACES Baixo Vouga 
os profissionais de saú-
de estão a pedir às pes-
soas que contactem os 
centros de saúde por te-
lefone ou emaíl, "a ex-
plicarem o que preci-
sam". Se o médico en-
tender que é necessária 
consulta presencial, "a 
consulta é agendada" 
com a celeridade possí-
vel, esclareceu Pedro 
Almeida, diretor do 
AGES Baixo Vouga. 

Total utentes 
inscritos 

10 268 773 
em junho de 2020 

1 111  
840 659 

utentes sem 
médico de família 

utentes sem 
médico de família 

por opção 

Inês Schreek 
ines@jn.pt 

COBERTURA  Em seis meses 
o número de utentes sem 
médico de família aumen-
tou 15%, contrariando as 
expectativas e promessas 
do Governo. No final de ju-
nho, havia mais110 mil por-
tugueses a descoberto face 
a dezembro de 2019, num 
total de 840.661 utentes 
sem médico de família atri-
buído. Em causa estão as 
aposentações, saídas do Ser-
viço Nacional de Saúde 
(SNS) para o privado e es-
trangeiro, mas também o 
atraso na conclusão da pri-
meira época da especialida-
de devido à pandemia de co-
vid-19 e consequentemen-
te da abertura do concurso 
para colocação dos recém-
-especialistas. 

Segundo dados disponí-
veis no Portal do SNS, a re-
gião de Lisboa e Vale do Te-
jo continua a ser a que con-
centra maior número de 
utentes sem médico de fa-
mília. Em junho passado, 
eram quase 554 mil, mais 21 
mil do que em dezembro de 
2019 (mais 4% ). Mas a varia-
ção mais expressiva ocorreu 
no Norte, com um aumen-
to de 80% dos utentes sem  

médico de família: em de-
zembro do ano passado 
eram 56 mil e, em junho 
deste ano, ascendiam a 101 
mil. No Centro, o aumento 
de utentes sem médico em 
seis meses foi de 59%, no 
Alentejo de 24% e no Algar-
ve de 14% [ver infografia]. 

SAEM MAIS DO QUE ENTRAM 
São as entradas e saídas de 
especialistas que ditam as 
oscilações. Quando há mais 
aposentações, aumentam 
os utentes sem médico e, 
quando entram novos espe-
cialistas, o número baixa. O 
problema é que 2020, 2021 
e 2022 são anos de reforma 

27 mil não querem 
Há quase 27 mil utentes 
que não têm médico de 
família porque não que-
rem, a maioria nas re-
giões de Lisboa e Vale 
do Tejo e Centro. 

Por cumprir 
A cobertura total da po-
pulação com médico de 
família é uma promessa 
antiga por cumprir.  

para quase dois mil médicos 
e as entradas não vão chegar 
para cobrir as saídas. 

Este ano, terminaram a 
primeira época 390 especia-
listas, segundo Rui Noguei-
ra, presidente da Associação 
Portuguesa de Medicina Ge-
ral e Familiar (APMGF). E a 
previsão de saída por apo-
sentações é de 559 médicos, 
de acordo com as contas do 
Ministério da Saúde. 

"Todos os dias, há muitos 
médicos a aposentarem-se e 
a sair do SNS para o privado 
e estrangeiro. Ou se aposta 
a sério no SNS, valorizando 
as carreiras, ou então os mé-
dicos vão procurar melho-

 

Boom de reformas 
Para este ano, estão pre-
vistas 559 aposenta-
ções de médicos de fa-
mília; em 2021, serão 
697 e, em 2022, 672, se-
gundo dados do Minis-
tério da Saúde. 

448 a terminar. 
Em 2020, devem termi-
nar o internato 448 mé-
dicos nas duas épocas.  

res oportunidades", reage o 
bastonário da Ordem dos 
Médicos. Miguel Guimarães 
nota que a valorização pode 
ocorrer através da dedicação 
exclusiva ou através de re-
munerações por objetivos 
como nas USF modelo B, 
mas "tem de acontecer". 

ÉPOCA ADIADA 

Por causa da pandemia co-
vid-19, a primeira época dos 
internos a concluir a espe-
cialidade não terminou em 
março, como habitualmen-
te. O prazo para a conclusão 
dos processos formativos 
foi alargado até 3 de julho e 
o concurso para colocação 
dos especialistas só agora 
pode decorrer. 

Questionada pelo JN, a Ad-
ministração Central do Sis-
tema de Saúde (ACSS) não 
revelou quando vão abrir os 
procedimentos, nem tão 
pouco respondeu se é ex-
pectável que tal ocorra du-
rante o verão. Mas Rui No-
gueira acredita que estará 
"por dias". Na prática, e se o 
concurso abrir este mês, os 
novos médicos de família só 
vão começar a trabalhar em 
setembro nos centros de 
saúde em que ficarem colo-
cados, onde supostamente 
fazem mais falta. e 

840 659 

730 232 

dezembro 2019 junho 2020 
FONTE: PORTAL DO SNS/ TRANSPARENCIA, MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Mais 110 mil utentes sem 
médico desde dezembro 
Lisboa e Vale do Tejo tem os piores números, mas Norte registou maior 
aumento. Em causa aposentações e atraso no concurso de recém-especialistas 
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ção de Lisboa 
e-se insegura 
os autocarros 

da Carris 

Porto está 
a recuperar 
melhor do 
que Lisboa 

TAP já admite reforço 
de seis rotas no Norte 
a partir de agosto P. 6 

©puis 
seu 

5 

APANHOU 

GRIPEZINHA" 
Presidente brasileiro,-,- 
está infetado, mas de 

"pulmões limpos" 
13. 26 e 29 

V. N. Gaia 
Arquiteto 
Souto de Moura 
projeta Centro 
de Congressos 

Investimento inclui 
hotel de 5 estrelas, 
lojas e habitação P. 22 

Calor 
Junho foi o mês 
mais quente 
de sempre 
no Mundo P.12 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 37. Preço: 1,20E Quarta-feira 8 de julho de 2020 

Jornal de Noticias 

FISCALIZAÇÃO 
:APERTADA 
TENTA TRAVAR 
SOBRELOTAÇÃO 

Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inés Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Gaia, Feira 
e Caldas 
com 11 crianças 
infetadas 
em dois dias P.10 

ransportes das áreas 
etropolitanas refor 
-gurança e controlo 

• • . • eiros P. 20 e

 

Utentes desesperam 
para marcar consulta 
nos centros de saúde 

Alimentos 
GNR e Fisco 
param fraude 
milionária 
com o IVA P.14 

Concurso Há 
docentes acima 
dos 60 a entrar 
nos quadros P.11 

Centenas de telefonemas sem 
resposta e o email é uma solução 
que não serve à população idosa  

Associação de Médicos de Família 
estima que ficaram 15 mil diagnósticos 
de cancro por fazer em três meses P.4 e5  

EDP  Suspensão 
de Mexia afinal 
fez crescer valor 
em Bolsa p.7 

Festa portista 
do título na rua 
deixa PSP 
em alerta 

Liga pode ser decidida 
amanhã. Policia 
pede contenção P. 39 

Benfica 
Indefinição na 
Libertadores 
ajuda à vinda 
de Jesus P.40 

1111111k 
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10~ 
Pedro Siza Vieira diz que o Estado quis, com a nacionalização da Efacec, salvar a empresa. 

Estado não fica 
com dívidas de 
acionistas da Efacec 

O ministro da Economia garante que o Estado não vai assumir quaisquer dívidas 
que Isabel dos Santos tenha contraído para comprar a Efacec. E diz que a 
indemnização pela nacionalização "será paga a quem provar pertencer-lhe". 

António cotrim/Lusa 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas®negocios.pt 

A
indemnização de-
vida pela naciona-
lização da Efacec 
será paga "a quem 
provar pertencer-

-lhe" a participação que foi nacio-
nalizada pelo Estado. O esclareci-
mento é dado pelo ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira, que 
garante ainda que o Estado não vai 
assumir qualquer parte da dívida 
de Isabel dos Santos à banca. 

"O Estado, após a nacionaliza-
ção da Efacec, tem de promover 
uma avaliação da empresa e pagar 
uma indemnização pela partici-
pação que adquiriu. Essa indem-
nização será paga a quem provar 
pertencer-lhe", começou por di-
zer Pedro Siza Vieira, questiona-
do no Parlamento sobre este as-
sunto. "Neste momento, temos a 
Winterfell, da empresária Isabel 
dos Santos, que detinha a partici-
pação adquirida pelo Estado; te-
mos também um conjunto de ban-
cos que têm penhor sobre estas 
ações, para garantia dos emprés-
timos que concederam a esta so-
ciedade; e temos um arresto que 
foi determinado pelos tribunais 
portugueses, a pedido do estado 
angolano", detalhou o ministro. 

As explicações são dadas de-
pois de, na semana passada, o Go-
verno ter decidido nacionalizar a  

participação de 71,73% que Isabel 
dos Santos detinha na Efacec, 
através da empresa Winterfell. 
Esta participação foi colocada à 
venda na sequência do envolvi-

 

Nos próximos 
meses será 
lançado processo 
de venda 
da Efacec. 

mento da empresária angolana no 
caso Luanda Leaks, mas, até à 
data, não foi transferida. Perante 
as dificuldades financeiras e a in-
certeza acionista da empresa, o 
Governo decidiu avançar com 
uma nacionalização temporária 
desta participação, com o objeti-
vo de voltar a vendê-la em breve. 

Nos próximos meses, adian-
tou ainda Pedro Siza Vieira, será 
lançado o processo de venda des-
ta participação. Até lá, garante o 
ministro, o Estado não irá assumir 
quaisquer dívidas dos acionistas 
da Efacec. 

"O Governo não se responsa-
biliza pelas dívidas que a Winter-
fell e Isabel dos Santos contraíram 
para comprarem participação na 
Efacec", frisou. E acrescentou: "Ao 
nacionalizar a participação deli-
da por Isabel dos Santos, o Esta-
do não fica com nenhuma respon-
sabilidade sobre os créditos con-
cedidos pelos bancos portugueses 
a Isabel dos Santos. Fica é como 
acionista de controlo. Estamos a 
salvar uma empresa, não estamos 
a assumir passivos da empresa 
nem a salvar os fina nciadores e os 
seus acionistas." ■ Página 27
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PRIMEIRA LINHA A CRISE DA PANDEMIA 

Mês após mês, recessão 
fica cada vez mais funda 
Em março, quando a pandemia tinha acabado de chegar à Europa, ninguém imaginava que 
o impacto na economia seria tão severo. À medida que o tempo passa, as projeções para a 
recessão em Portugal vão-se tornando cada vez mais pessimistas. 

PESSIMISMO CRESCENTE MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

• 

A
medida que o tem-
po passa, as proje-
ções para o anda-
mento da econo-
mia portuguesa vão 

sendo cada vez piores. A primeira 
previsão publicada, logo em mar-
ço,já avisava que vhia aí uma con-
fração profunda, com uma queda 
de pelo menos 3,7% do PIB. Mas 
as projeções avançadas ontem pela 
Comissão Europeia admitem uma 
recessão de 9,8%, num cenário 
com pressupostos sobre a pande-
mia de covid-19 que Bruxelas as-
sume poder ser ainda otimista. 

Esta terça-feira, a Comissão 
Europeia reviu em baixa as proje-
ções de atividade económica para 
os países da União Europeia, e re-
freou as expectativas sobre a espe-
rada recuperação em 2021. Como 
sublinhou Paolo Gentiloni, todos 
os Estados-membros vão entrar 
em recessão este ano, num cená-
rio mais negativo do que o inicial-
mente esperado, porque a pande-
mia também se está a revelar mais 
duradoura. 

Para Portugal, a caminhada na 
degradação das expectativas tem 
sido particularmente dura. Mês 
após mês, as projeções vão dando 
conta de uma recessão "dramáti-
ca" - um termo que a Comissão 
Europeia usou três vezes no rela-
tório em que avalia todos os países 
da União Europeia, mas duas de-
las no capítulo sobre a economia 
portuguesa. 

Com a pandemia de covid-19 a durar mais do que o previsto, e as economias a se-

rem forçadas a retirar as medidas de confinamento de forma mais progressiva, 

as previsões para a recessão deste ano são cada vez mais negras. 

10 

9  

8 

6 

5 

4 

3 

26 de março 
O Banco de Portugal publica a primeira 

projeção para a economia portuguesa 
num ano de pandemia. Num cenário 

central espera uma contraçâo de 3,7%, 
mas num cenário mais severo admite 

unia queda de 5,7% do PIB. 

14 de abril 
O FMI apresenta uma previsão de 

recessão de 8% para a economia 
portuguesa. À luz das expectativas 

criadas pelo Banco de Portugal, a 

projeção parecia demasiado 

pessimista. Nessa data antecipou 

uma contração de 7,5% para a 

Zona Euro. Mais tarde, em junho, 
reviu a previsão dos países da 

moeda única para 10,2%. 

o 

6 de maio 
A Comissão Europeia espera uma contração de 

6,8% para a economia portuguesa, um valor 

menos negativo do que o antecipado para o 

conjunto da Zona Euro (que era de 7,7%). 

3 de junho 
O Conselho das Finanças Públicas 
acentua o pessimismo para a 
economia nacional e apresenta unia 

projeção de 7,59/0 para este ano. Mas 

no dia seguinte o Ministério das 

Finanças apresentou o Orçamento do 

Estado suplementar ancorado nas 
projeções de maio de Bruxelas, mais 

otimistas, e já com um mês. 

10 de junho 
A OCDE espera uma recessão 
da economia portuguesa de 
9,4% do PIB. Era a projeção 
mais negativa à data. 

16 de junho 
o Banco de Portugal revê as suas projeções 

e aponta para unia recessão de 9,5%, a 

pior desde 1928, no cenário menos 
negativo. Assumindo um segundo surto, 

admite uma contração de 13,1%. 

o 

7 de julhe 
A Comissão Europeia revê em forte baixa 

a previsão para Portugal, apontando 

para uma contração de 9,8% do PIB. A 

queda já verificada em vários indicadores 
foi "dramática", diz Bruxelas. 

o 

Degrau a degrau, 
economia a afundar o 
O Banco de Portugal foi a primei-

 

ra instituição a arriscar projeções 
10 março 30 março 19 abril 9 maio 29 maio 18 junho s julho 
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100% 63 0,2 
TURISMO 
A Comissão Europeia 
sublinhou que as visitas 
turísticas em Portugal 
caíram quase 100% em 
abril, face a mesmo mês 
de 2019. 

CONFIANÇA 
O indicador de 
confiança da Comissão 
para Portugal caiu dos 
105,7 pontos em 
fevereiro para apenas 
63 em maio. 

MELHORIA 
A projeção da CE para o 
PIB português em 2021 
melhorou duas décimas, 
para 6%. A recessão de 
2020 afundou 10 vezes 
mais. 

Bélgica 8.8 

Zona Euro 

Irlanda 

Estónia 

Chipre 

Lituânia 7.1 
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Regras orçamentais 
podem voltar com 
alguns países em crise 

O comissário Paolo Gentiloni defendeu 
que deve ser feita uma avaliação global 
dos países da U E e do seu regresso aos 
níveis de atividade de 2019. 

para a contração económica 
portuguesa em 2020, num con-
texto de pandemia. No final de 
março, apontou para uma que-
bra pelo menos de 3,7%, mas 
que num cenário mais severo 
poderia atingir os 5,7%. 

Em maio, a Comissão Euro-
peia admitiu um cenário central 
de recessão de 6,8%. Cerca de 
um mês depois, o Conselho das 
Finanças Públicas avançava 
com uma projeção de 7,5%. Na 
semana seguinte, a OCDE ante-
cipou uma queda de 9,4%e seis 
dias depois o Banco de Portugal 
atualizou as suas projeções para 
uma recessão de 9,5%. 

Agora, foi a vez de a Comis-
são Europeia rever em forte bai-
xa as suas projeções, apontando 
para urna queda de 9,8%, sem a 
correspondente revisão em alta 
para 2021. Para o próximo ano, 
o crescimento deverá ser apenas 
duas décimas mais forte, tendo 
passado dos anteriores 5,8%, 
para 6%. 

Neste contínuo agravamen-
to da situação, só o FMI parece 
ter vindo fora de tempo, embo-
ra evidencie a mesma tendência 
de reforço do pessimismo. O 
Fundo disse logo em abril que a 
contração portuguesa será de 
8% do PIB este ano. No final de 
junho, quando reviu as suas pro-
jeções para os principais blocos 
económicos não atualizou o va-
lor para Portugal. Mas para a 
Zona Euro agravou as expecta-
tivas, passando de uma previsão 
de recessão de 7,5%, para10,2%. 

Em contrapartida, o Gover-
no português decidiu em junho 
sustentar o Orçamento do Esta-
do suplementar num cenário 
que prevê uma recessão de 
6,9%, ancorando-se nas previ-
sões de maio da Comissão. Já 
quando apresentou a retificação 
à lei, a projeção do Ministério  

das Finanças era a mais otimis-
ta de todas, à exceção da de Bru-
xelas, que já tinha um mês. Ago-
ra, com o agravamento do cená-
rio apresentado pela Comissão, 
a previsão fica completamente 
desfasada das demais e o minis-
tro das Finanças, João Leão, 
perde o seu principal argumen-
to para defender o cenário ma-
cro do suplementar. 

Principais parceiros 
entre os mais afetados 
A economia portuguesa está en-
tre as que vai registar das maio-
res quedas do PIB. O relatório 
da Comissão Europeia explica 
que Portugal está particular-
mente exposto ao turismo e su-
blinha que em abril as visitas caí-
ram quase100% face ao mesmo 
período de 2019. Sublinha as 
contrações "dramáticas na 
maior parte dos indicadores" e 
nota a contração abrupta do in-
dicador de sentimento econó-
mico dos 105,7 pontos regista-
dos em fevereiro (urna marca 
que apontava para a continua-
ção do crescimento), para 63 
pontos em maio, um valor clara-
mente de recessão. Em junho, 
houve uma recuperação, mas 
apenas "parcial", frisam os eco-
nomistas, para 74,1 pontos. 

Apesar de j á verem alguns si-
nais de recuperação, os peritos 
comunitários notam ainda que 
haverá setores de atividade, 
como o das "companhias aéreas 
e hotéis", que vão continuar a re-
gistar perdas por um período 
mais prolongado de tempo. Des-
de logo, os três países da União 
Europeia mais afetados pela cri-
se - Itália, Espanha e França -
estão entre os principais parcei-
ros comerciais da economia na-
cional, o que prejudica a capaci-
dade de resistência de Portugal 
à crise.* 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS SOFREM 
MAIS 
Recessão projetada pela Comissão Europeia para 

os países da zona euro, em 2020, em %. 

Itália, Espanha e França são os três 

países com um cenário mais negro 

para este ano. Foram muito afeta-

dos pela pandemia e são economias 

muito exportadoras. 

Itália 11.2 

Espanha 10.9 

França 10.6 

9.8 

9 

Eslováquia 9 

Fonte: Comissão Europeia 

As regras do Pacto de Estabili-
dade e Crescimento, que obri-
gam os países da União Euro-
peia a procurar o equilíbrio or-
çamental, evitar défices acima 
de 3% do PIB e respeitar um li-
mite de 60% da dívida pública 
face ao PIB, podem voltar ain-
da antes de todos os Estados-
-membros terem recuperado a 
sua atividade económica ao ní-
vel do período pré-pandemia. A 
decisão ainda está longe de ter 
sido tomada, mas ontem Paolo 
Gentiloni, comissário para a 
Economia, defendeu que será 
um bom critério fazer uma ava-
liação global, e não presa à situa-
ção de apenas dois ou três paí-
ses. 

Este ano, a Comissão Euro-
peia acionou a cláusula geral de 
salvaguarda que permite que os 
Estados-membros não tenham 
de respeitar objetivos de défice 
orçamental, ou de dívida públi-
ca. Agora, resta saber como, e 
quando, é que a cláusula vai vol-
tar a ser desativada. 

Na semana passada, o dire-
tor do European Fiscal Board, 
Niels Thygesen, defendeu que 
não bastará regressar ao cresci-
mento económico para justifi-
car o regresso das regras do Pac-
to de Estabilidade e Crescimen-
to. Se assim fosse, a válvula de 
escape do PEC poderia ser de-
sativada já em 2021, com as eco-
nomias a entrar em terreno po-
sitivo. No entendimento do 
EFB, o ponto de referência de-
verá ser o regresso ao nível de 
atividade de 2019. 

Confrontado com as decla-
rações de Thygesen, Gentiloni 
disse que "o critério sugerido 
pelo European Fiscal Board 
[EFB]" lhe parecia "interessan-
te". Mas frisou que a avaliação 
deverá ser feita de forma global. 
"Não basta que um ou dois paí-

  

ses o consigam, ou que dois ou 
três se mantenham em muita di-
ficuldade" para decidir manter 
ou levantar a válvula de escape, 
argumentou Gentiloni. Ou seja, 
pode acontecer que a Comissão 
decida retomar as regras ainda 
com alguns países em crise. 

Por outro lado, algumas das 
regras do Pacto de Estabilidade 
e Crescimento poderão ser re-
visitadas Em declarações publi-
cadas ontem pelo Financial Ti-
mes, Mário Centeno, que já não 
é ministro das Finanças em Por-
tugal, mas que ainda não termi-
nou o mandato como presiden-
te do Eurogrupo, defendeu a re-
visão dos limites impostos ao 
défice e à dívida. Centeno diz 
que é preciso assegurar que a 
aplicação cega destas regras não 
provoca uma chamada recessão 
em "w", ou seja, um regresso à 
contração económica, depois de 
um período curtíssimo de cres-
cimento. Em conferência de im-
prensa, Gentiloni concordou 
com a avaliação de Centeno, em 
termos globais. • 

MARGARIDA PEIXOTO 

66 
Não basta que um 
ou dois países 
estejam em muita 
dificuldade [para 
manter válvula 
de escape]. 
PAOLO GENTILONI 

Comissário europeu da 

Economia 

Portugal 

Grécia 
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MENOS DE 10 MORTOS 
Novas vitimas mortais por dia. 

Os novos óbitos subiram nos últi-

mos dias, mas têm estado abaixo 

dos 10 desde meados de junho. 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 9 

PRIMEIRA LINHA COVID-19 

Pandemia dá sinais de melhoria 
antes de mais uma avaliação 

05 INDICADORES QUE ESTÃO A GUIAR O PROCESSO DE DESCONFINAMENTO 

Saídas perto 
de níveis do 
pré-covid 

O nível de confinamento dos portu-

gueses continua a descer de forma 

faseada, mas está cada vez mais 

próxima dos níveis pré-covid, quan-

do apenas 25% da população ficava 

em casa. Os números mais recentes 

da PSE, uma empresa de dados que 

se baseia na utilização de uma apli-

cação de telemóvel, mostram que, 

na passada segunda-feira, apenas 

32% da população estava isolada no 

domicílio, o que quer dizer que a 

grande maioria dos portugueses já 

sai de casa diariamente. Apesar das 

normais oscilações diárias, desde 

meados de junho que, em média, 

menos de 35% dos portugueses fica 

em casa. A preocupação dos epide-

miologistas estava na velocidade do 

fim do isolamento, mas estes dados 

mostram um desconfinamento con-

trolado. 

35% FICAM EM CASA 
Pessoas em isolamento, em % 

O nível de mobilidade subiu ligeira-

mente. Há duas semanas que cerca 

de 35% das pessoas ficam em casa. 
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Fonte: PSE 

Taxa de 
contágio desce 
abaixo de 1 

A taxa de contágio da covid-19, ou o 

famoso Rt, estava abaixo de 1, na 

média dos últimos cinco dias termi-

nados a 30 de junho. Segundo os da-

dos mais recentes disponibilizados 

pelo Instituto Ricardo Jorge, o Rt 

nacional está nos 0,96. Isto signifi-

ca que um doente infetado contami-

na, em média, menos do que uma 

pessoa, o que não acontecia há duas 

semanas. Aliás, nos últimos quinze 

dias, o Rt (nesta média de cinco 

dias) chegou a aproximar-se dos 

1,15, o valor mais alto desde o início 

de abril. As diferenças entre regiões 

continuam a ser notórias: o indica-

dor varia entre 1,09 na região Nor-

te, 0,95 no Centro e em Lisboa e Vale 

do Tejo e 0,91 no Alentejo e no Algar-

ve. É expectável que hoje sejam co-

nhecidas atualizações destes indi-

cadores. 

0,96 
TAXA DE CONTÁGIO 
Na média dos últimos 
cinco dias terminados a 
30 de junho, o Rt era de 
0,96, o valor mais baixo 
desde início de abril. 

Internamento 
de jovens 
fica estável 

Um dos indicadores a ter em consi-

deração para avaliar a evolução da 

covid-19 é a incidência da doença 

por idades. Desde o início do descon-

finamento que as novas infeções 

pelo novo coronavírus estão a atin-

gir sobretudo os jovens: entre os 10 

e os 29 anos os casos subiram 114%; 

em comparação, o segmento dos 50-

-59 anos (o que tem o maior núme-

ro de casos confirmados desde o iní-

cio da epidemia) cresceu 54% des-

de o desconfinamento, segundo o 

Público. Há duas semanas, o aumen-

to de jovens internados na UCI do 

Santa Maria preocupou, mas a situa-

ção não se alargou a outros hospi-

tais, desvanecendo as preocupações 

dos especialistas, pelo menos para 

já. Os idosos continuam a ser as 

mais vulneráveis à doença e a regis-

tar a grande maioria das mortes. 

114% 
CONTÁGIO NOS JOVENS 
Desde o início do 
desconfinamento que o 
número de infeções nos 
jovens (10-29 anos) 
subiu 114%. 

Internamentos 
sobem mas 
têm margem 

Depois de um período de contínua 

diminuição das pessoas internadas 

até ao início de junho, os interna-

mentos subiram, e desde então pa-

recem ter estabilizado. Desde o iní-

cio de julho que a média de pessoas 

internadas está nas 500. Ontem 

eram 511 pessoas diagnosticadas 

com covid-19 hospitalizadas. Ainda 

assim, este número continua longe 

do limite de capacidade do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) definido 

pelos especialistas: 4.000. Já o nú-

mero de casos mais graves, de pes-

soas internadas em unidades de cui-

dados intensivos (UCI), oscila dia-

riamente, mas parece ter estabili-

zado nos 70 internados em média, 

desde há quase um mês. Ontem, es-

tavam 76 pessoas em UCI. O Gover-

no continua a assegurar que os hos-

pitais estão longe do limite. 

INTERNAMENTOS 
EM TORNO DOS 500 
Evolução dos internamentos 

Os internamentos mostram uma 

tendência de subida no último mês. 
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Fonte: DGS 

Mortes sobem 
mas abaixo 
das 10 diárias 

A evolução do número de mortes é 

outro dos indicadores acompanha-

do de perto pelos epidemiologistas, 

que defendem que o número de ví-

timas mortais deve diminuir por 

cinco dias consecutivos. Isso voltou 

a não acontecer nos últimos 15 dias. 

Desde meados de junho que o nú-

mero de vítimas mortais tem osci-

lado, embora se tenha mantido 

sempre praticamente abaixo das 10 

(à exceção do passado dia 3). Isto 

revela que o número diário de víti-

mas mortais é bastante baixo, já 

que desde o dia 5 de junho, já depois 

da terceira fase de reabertura da 

economia, que se mantém abaixo de 

uma dezena. Assim, este indicador 

mantém-se controlado (até porque 

Portugal nunca registou mais de 37 

mortes por dia em todo o surto de 

covid-19). 

1 

17-03-2020 7-07-2020 

Fonte: DGS 

Página 30



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 4 de 5ID: 87436573 08-07-2020

Novos casos 
sobem abaixo 
do limite 

Outros países 
excluem 
Portugal 

Testes voltam 
a níveis de 
início de junho 

A tendência dos casos diários de co-

vid-19 mantém-se de subida. Ontem 

foram diagnosticadas mais 287 pes-

soas com a doença, dos quais 72,1% 

na região de Lisboa e Vale do Tejo, que 

continua a ser a região com maior nú-

mero de novos casos. Recorde-se que, 

com o desconfinamento, as autorida-

des de saúde esperavam um cresci-

mento entre 200 e 300 novos casos 

por dia, mas os números ficam acima 

deste intervalo. Pela positiva, o nú-

mero fica abaixo do "nível de alerta" 

definido: os especialistas definiram 

como limite que a média dos novos 

contágios se mantenha abaixo dos 

500 por dia. Nas duas últimas sema-

nas, o número médio de novos casos 

diários de infetados com o novo coro-

navirus foi de 334, em média, acima 

da média de 295 desde a reabertura 

a4 de maio. 

Outro elemento acompanhado pe-

los especialistas é a evolução em 

países semelhantes a Portugal, com 

surtos da covid-19 com a mesma 

evolução e planos de desconfina-

mento, como a Dinamarca, a Norue-

ga, a República Checa ou a Áustria. 

Embora também denotem uma ten-

dência de ligeira subida, estes paí-

ses continuam a ter menos de 100 

casos por dia, estando hem longe 

dos números registados diariamen-

te por Portugal. Além disso, o facto 

de Portugal ter cerca de 20 novos ca-

sos por cem mil habitantes fez com 

que o Reino Unido excluísse o país 

de um corredor aéreo mais seguro. 

A Irlanda está a ponderar uma op-

ção semelhante. As decisões surgem 

depois de outros países, como a Di-

namarca, terem desaconselhado as 

visitas a Portugal. 

Depois de uma queda abrupta em ju-

nho, o número de testes de diagnós-

tico à covid-19 realizados diaria-

mente começou a recuperar no final 

da semana passada. E, embora ain-

da esteja aquém dos valores de mea-

dos de maio, aproxima-se agora de 

valores do início de junho, mais po-

sitivos. De acordo com os dados da 

DGS, e considerando médias de sete 

dias para alisar diferenças de feria-

dos e fins de semana, a 5 de junho 

foram feitos 13.360 testes, o valor 

mais alto desde o início de junho. Os 

testes estão em tendência de recu-

peração, dado que desde 16 de junho 

têm subido. Os números da Our 

World in Data, de investigadores da 

Universidade de Oxford, mostram a 

mesma tendência, embora digam 

respeito a valores por cada mil ha-

bitantes. 

MÉDIA DE 295 CASOS 13.000 TESTES DIÁRIOS 
Novos casos por dia desde 4 de maio. Testes diários (média móvel sete dias) 

Desde a reabertura que a média de Depois de uma queda, o número de 

novos casos está nos 295 por dia. testes de diagnóstico está a recu-

 

Ontem foram 287. perar, voltando aos 13 mil por dia. 

287 

04-05-2020 7-07-2020 

Fonte: DOS 

100 
NOVOS CASOS 
Países semelhantes 
a Portugal, como a 
Áustria OU a Dinamarca, 
têm tido menos de 100 
novos casos por dia. 
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Fonte: DGS 
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Na antecipação de mais uma reunião do Infarmed, a pandemia 
começa a dar sinais de melhoria: a taxa de contágio desceu, os 
testes estão a regressar a níveis mais elevados e os jovens 
deixaram de ser alvo de preocupação. Isto sem que a tendência 
de desconfinamento tivesse abrandado: os portugueses estão 
cada vez menos tempo em casa. SUSANA PAULA susanapaula®negocios pt 

Cadeias de contágio 
continuam a causar 
preocupação 

A dificuldade de acompanha-
mento das cadeias de contágio 
e em saber exatamente onde é 
que um doente foi contagiado 
pela covid-19 continuam a 
preocupar os especialistas, que 
alertam para a falta de meios. 

Na semana passada, a mi-
nistra da Saúde afirmou que 
"não são conhecidos casos de 
contágio que tenham tido ori-
gem em transportes". No en-
tanto, o epidemiologista Ruy 
Ribeiro afirma que isso é "mui-
to difícil de saber". "Se não for 
no trabalho ou em casa, por ex-
clusão de partes, o contágio 
poderá ter acontecido nos 
transportes públicos porque 
as pessoas não vão a festas to-
dos os dias", explicou o espe-
cialista ao Negócios. 

Para o professor da facul-
dade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa, ter essa in-
formação "era importante" 
para conhecer melhor as ca-
deias de contágio e conseguir 
travar os novos casos. Segun-
do a Direção-Geral da Saúde 
(DGS), é dentro de casa que 
ocorre o maior número de in-
feções, sendo que elas entram 
na habitação porque o doente 
apanhou o novo coronavírus 
sobretudo no trabalho. Ainda 
assim, Ruy Ribeiro lembrou 
que os estudos feitos na China 
e em França que tiveram con-
clusões diferentes: "Na China 

4gé 
Se não foi em casa 
ou no trabalho, por 
exclusão de partes, 
o contágio poderá 
ter acontecido nos 
transportes. 
RUY RIBEIRO 

Epiciemiologista 

a transmissão ocorria muito 
dentro de casa, em França não. 
Está relacionado com as con-
dições de habitação", disse. 

Por sua vez, o bastonário 
da Ordem dos Médicos, numa 
entrevista à Lusa, atribuiu o 
número de casos de covid-19 à 
falta de meios, a falhas de co-
municação e a um "excesso de 
otimismo" e lamentou que 
existam problemas que tar-
dem em ser resolvidos, como 
a sobrelotação dos transpor-
tes públicos. 

No entanto, também o pre-
sidente da Associação dos Mé-
dicos de Saúde Pública criti-
cou, à Lusa, "alguma demora 
na realização das diversas ta-
refas, como os inquéritos epi-
demiológicos ou o diagnósti-
co laboratorial". 

Ainda assim, tanto Ricar-
do Mexia como Ruy Ribeiro 
admitem que as explicações 
para a manutenção do aumen-
to de casos não são fáceis. 

Máscaras sem garantia 
e erros de reporte 
Além das dificuldades em 
acompanhar as cadeias de 
transmissão, as autoridades de 
saúde depararam-se, nos últi-
mos dias, com vários proble-
mas. Segundo o Público, a 
ASAE apreendeu mais de 600 
mil máscaras de proteção de 
profissionais de saúde na luta 
contra a covid-19 por não 
cumprirem requisitos de segu-
rança. No entanto, o problema 
pode ser maior, dado que a Di-
reção-Geral da Saúde (DGS), 
câmaras e outras entidades 
públicas podem ter comprado 
máscaras com falsos certifica-
dos, escreve o jornal. 

Por outro lado, a DGS ad-
mitiu falhas na alocação dos ca-
sos a nível concelhio e, por isso, 
está a rever os dados de modo a 
aproximar dados locais de da-
dos nacionais. ffiSP/LUSA 

Página 31



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 21,20 x 3,31 cm²

  Corte: 5 de 5ID: 87436573 08-07-2020

Aeroporto 

Governo 
recusa 
adiamentos 
no Montijo 

MIL 

Pedro Nuno Santos diz que o que ficou 
acordado com a ANA é para cumprir. 

EMPRESAS 1 

OCDE 

Metade dos 
trabalhadores 
em risco de 
apanhar covid 
ECONOMIA lk 

Indústria 

Distribuidora 
espanhola 
entra na Bamer 
de Aveiro 
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Quarta-feira, 8 de julho de 2020 Diário Ano XVI N.. 4280 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto celso Filipe 

 

negocios.pt 

 

   

   

PCP beneficia bancos 
com suspensão de rendas 
Lojas dos centros comerciais só vão pagar a componente variável ate ao fim do ano. Medida do PCP que consta 
no Orçamento suplementar favorece lojas que só pagam renda fixa, como bancos e seguradoras. EmpREs.s.ei, 

Escolha de Stilwell 
deixa EDP no pódio 
do setor na Europa 
Ações valorizaram mais de 4% 
e elétrica é a terceira "utility" que 
mais valoriza entre as pares europeias. 
MERCADOS 22 e 23 

DESPEDIMENTOS 

Fundo só cobre pequena 
parte das indemnizações 
Mecanismo de compensação criado na troika acumula 395 milhões de euros 
Maioria dos empregados já só tem direito ao valor mais baixo ECONOMIA Se 

Estimativas para a recessão 
pioram mês após mês 
PRIMEIRA LINHA 4 a 

Pandemia dá sinais 
de melhoria antes de 
mais uma avaliação 
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EDITORIAL 

ANDRÉ VERÍSSIMO 
Diretor 
averissimo®negocios.pt 

Pela autoridade 
do governador 

A
gora que é certo que Mário Centeno será o próxi-
mo líder do Banco de Portugal, deixou de se falar 
sobre as novas regras para a nomeação do governa-
dor. É pena, porque o caso mostra que elas devem 

mesmo mudar. A oportunidade está criada, é aproveitá-la. 
Ao longo de cinco dias o Negócios publicou uma série de 

trabalhos sobre a nomeação do governador e a relação, mui-
tas vezes tensa, entre Banco de Portugal e governos. Quem 
os leu sabe que em 22 anos apenas por uma vez os deputados 
foram capazes de se entender sobre uma mudança na lei or-
gânica do regulador: foi em 2015, quando, por iniciativa do 
PS, a nomeação do governador passou a prever uma audição 
do Parlamento, não vinculativa. 

Outra constatação que se retirava do trabalho é que des-
de o 25 de Abril e até ao ano 2000, os governadores vinham, 
quase sempre, diretamente do Ministério das Finanças. Mas 
desde que Portugal aderiu ao euro, Mário Centeno será o pri-
meiro. E o motivo é simples: se antes a gestão pelo Banco de 
Portugal da política cambial e monetária "pedia" uma rela-
ção mais próxima com o Governo, o enquadramento da moe-
da única trouxe uma exigência de maior independência, 
como salientou, ao Negócios, Eduardo Paz Ferreira. 

Ora, a independência de que o cargo se deve revestir reco-
menda a intervenção de pelo menos dois órgãos de soberania, 
que é de resto o modelo mais comum na Zona Euro, adotado 
por 14 dos 19 Estados da moeda única. Na maioria, o Governo 
propõe e o chefe de Estado aprova. Portugal e Chipre são os 
únicos onde este poder está apenas na mão do Governo. 

As regras do "bom governo" recomendam a intervenção 
de dois poderes, justamente para prevenir que um deles pos-
sa impor os seus interesses particulares na escolha. É por 
aqui que deve ir também a legislação portuguesa. 

As mesmas boas práticas recomendam períodos de nojo 
na passagem entre regulador e regulado ou entre funções go-
vernativas e na administração do Banco de Portugal. Susa-
na Coroado, investigadora do Instituto de Ciências Sociais, 
fez um estudo sobre a realidade portuguesa e encontrou uma 
"plataforma giratória". Claro que é necessário bom senso, 
para evitar que o universo potencial de candidatos nomeá-
veis se torne um conjunto vazio. Convém não perder de vis-
ta que tão importante como a independência é a competên-
cia para o exercício do cargo. É a soma das duas que resulta 
na imprescindível autoridade que um governador tem de ter, 
reforçando a própria instituição. 

O processo de nomeação do governador deve mudar, até 
para fazer prova de que as propostas que deram entrada no 
Parlamento eram mais do que um processo "ad hominem" 
com o rosto de Mário Centeno. ■ Página 33
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O 12.º ano continua a ser aquele em 

que mais alunos chumbam, mas a 

taxa de retenção no nal do ensino 

secundário tem estado em queda e 

em 2019 atingiu o seu valor mais bai-

xo em quase duas décadas: 22,6%. No 

total, foram cerca de 15 mil os estu-

dantes que no ano passado chumba-

ram no nal do secundário. No início 

do século, este número rondava os 

33 mil, o que correspondia a mais de 

metade dos alunos inscritos no 12.º 

ano, como se veri ca pela taxa de 

retenção registada em 2001: 52,5%. 

Os últimos dados divulgados pela 

Direcção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência (DGEEC), relati-

vos ao ano lectivo de 2018/2019, mos-

tram que a redução das taxas de 

retenção é transversal a todos os 

ciclos e anos de escolaridade, uma 

tendência que se iniciou a partir de 

2007, teve um volte-face nos anos do 

mandato de Nuno Crato e acelerou 

depois com o Governo PS. 

Apesar dos altos e baixos, há situa-

ções que permanecem imutáveis ao 

longo do tempo. Por exemplo, os 

anos de escolaridade com mais 

chumbos continuam a ser o 2.º, o 7.º 

e o 12.º. Em 2018/2019, reprovaram 

4,9% dos alunos do 2.º ano de esco-

laridade. Ou seja, aos sete anos de 

idade ainda houve perto de cinco mil 

crianças que caram para trás logo 

no 2.º ano, que é o primeiro onde 

são permitidos os chumbos. 

Reprovar no ensino básico, sobre-

tudo quando tal acontece mais do 

que uma vez, continua a ser “um 

fortíssimo preditor” de insucesso 

escolar quando estes alunos ingres-

sam nos cursos cientí co-humanís-

ticos do ensino secundário, destaca 

a DGEEC noutro estudo agora publi-

cado e que tem como objectivo apu-

rar qual a situação em 2017/2018 dos 

alunos que três anos antes tinham 

ingressado no secundário. 

“Constata-se que, entre os alunos 

Taxas de retenção estão em queda,  
mas os anos com mais reprovações  
são sempre os mesmos. Como é sempre 
igual a relação entre o desempenho 
escolar e o meio de origem dos alunos

As taxas de retenção dos alunos estão em queda mas há variáveis que se mantêm

que ingressaram nos cursos cientí

co-humanístico em 2015/16, aqueles 

que o zeram com 15 anos de idade 

tiveram uma taxa de conclusão em 

três anos de aproximadamente 65%, 

enquanto a taxa análoga para os seus 

colegas que ingressaram com 18 anos 

ou mais [devido a reprovações ante-

riores], por exemplo, foi de apenas 

10%, o que constitui uma diferença 

muito substancial”, frisa a DGEEC. 

Mas há mais: “Também as taxas de 

abandono do secundário apresentam 

diferenças signi cativas, sendo de 

apenas 1% para os alunos que ingres-

saram com 15 anos nos cursos cientí-

co-humanísticos, mas subindo para 

36% entre os que ingressaram com 18 

ou mais anos de idade”. 

Meio de origem 
Outra constante que este estudo 

vem mais uma vez con rmar é o das 

“correlações entre resultados esco-

lares e o estrato socioeconómico 

dos alunos”. Entre os estudantes 

que não precisaram de apoios 

sociais do Estado, a taxa de conclu-

são do secundário em três anos foi 

de 60% em 2017/2018, um valor que 

desce para 45% quando o grupo em 

análise é o dos alunos que estão no 

escalão A (o mais carenciado) da 

Acção Social Escolar. 

Estas relações entre desempenho 

escolar e o meio de origem dos alu-

nos “são habituais em muitos outros 

níveis de ensino, sendo válidas não 

só para os alunos que ingressaram 

nos cursos cientí co-humanísticos 

em 2015/16, mas também para os 

que ingressaram em 2014/15, em 

2013/14 e em 2012/13”, o primeiro 

ano de referência para estes estudos 

de seguimento do percurso indivi-

dual dos estudantes. Refere a 

DGEEC que há neste fenómeno 

“uma notável excepção”. Trata-se 

dos cursos pro ssionais. 

Em 2018/2019, cerca de 33% dos 

alunos inscritos no ensino secundá-

rio estavam nesta modalidade de 

ensino, muito longe ainda dos 50% 

estabelecidos como meta tanto pelo 

Educação
Clara Viana

É no 12.º ano que continuam  
a existir mais chumbos

Governo PSD/CDS, como pelo exe-

cutivo do PS. 

Estigma que persiste 
Tendo como referência o ano ante-

rior, a DGEEC concluiu, depois de 

seguir o percurso de cada estudan-

te, que a situação nos cursos pro s-

sionais é a inversa da registada nos 

cientí co-humanísticos. A propor-

ção de alunos que concluíram o 

secundário em três anos nos cursos 

pro ssionais é mais elevada entre 

os alunos do escalão B da Acção 

Social Escolar (66%), é superior à 

registada pelos estudantes que não 

precisam destes apoios (59%). 

Analisando as taxas de conclusão 

em três anos em função da idade de 

ingresso no secundário, a DGEEC 

conclui que para alunos que o ze-

ram com a mesma idade, “portanto 

com o mesmo número de retenções 

anteriores, as percentagens de con-

clusão em três anos são signi cati-

vamente superiores no ensino pro-

ssional face ao cientí co-humanís-

tico”. Quer isto dizer, explicita, que 

Reprovar no 
ensino básico, 
sobretudo quando 
tal acontece mais 
do que uma vez, 
continua a ser 
“um fortíssimo 
preditor” de 
insucesso escolar
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DANIEL ROCHA

DGEEC, poderá explicar o desem-

penho mais fraco dos alunos sem 

apoios sociais por comparação com 

aqueles que os têm: os agregados 

familiares de estratos socioeconó-

micos mais elevados tendem “a só 

matricular os seus lhos no ensino 

pro ssional quando estes eviden-

ciam di culdades escolares eleva-

das, portanto quando têm também 

menor probabilidade de sucesso” 

nos cursos pro ssionais.

Apenas os alunos que entrem, no pró-

ximo ano lectivo, no 5.º, 7.º e 10.º 

anos vão ter de fazer a respectiva ins-

crição através do Portal das Matrícu-

las. O Governo decidiu mudar as 

regras face aos constrangimentos que 

o site tem tido nas últimas semanas 

devido ao elevado tráfego registado. 

Além dos alunos que iniciam um novo 

ciclo de ensino, mantêm-se obrigato-

riamente online os processos de trans-

ferência de escola. 

O Portal das Matrículas registou 

problemas desde o primeiro dia de 

inscrições para os alunos que vão 

entrar no 1.º ano e também no pré-

escolar, no início do Maio, que se man-

tiveram ao longo de todo esse mês. O 

Governo acabou por ser obrigado a 

alargar o período de inscrições. 

Depois dos alunos do 1.º ano e do 

pré-escolar, decorre agora o período 

de matrículas para os restantes alu-

nos, que se prolonga até ao dia 12 de 

Julho, o próximo domingo. Este ano, 

pela primeira vez, o processo de 

matrícula passou a ser feito exclusi-

vamente online, por causa da pande-

mia, de modo a evitar a deslocação 

dos encarregados de educação às 

escolas. 

Desta feita, o Ministério da Educa-

ção decidiu não mexer nos prazos, 

mas altera as regras. A inscrição no 

Portal das Matrículas era obrigatória 

para todos os alunos. Agora, apenas 

os estudantes em início de ciclo e as 

transferências continuam a ser trami-

tadas online. Assim sendo, as renova-

ções de matrícula para os 2.º, 3.º, 4.º, 

6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos passam a 

processar-se de forma automática. 

“Este procedimento vem aliviar o 

uxo do Portal das Matrículas e, por 

conseguinte, pode melhorar a aces-

sibilidade da página, para quem tenha 

de efectuar a matrícula por essa via”, 

justi ca o Ministério da Educação. De 

acordo com a tutela, em “vários dias” 

das últimas semanas foram ultrapas-

sadas as 100 mil matrículas diárias e 

Samuel Silva

Dispensada a renovação  
de matrículas para a maioria 
dos alunos após ciberataques

cviana@publico.pt samuel.silva@publico.pt

neste momento já estão concluídas 

cerca de 70% das inscrições. 

“Além do uxo de acessos, associa-

do a páginas conexas ao Portal das 

Matrículas que estiveram em baixo”, 

que causaram os problemas reporta-

dos por vários encarregados de edu-

cação nas últimas semanas, o site 

também foi alvo de ataques informá-

ticos. O Ministério da Educação 

garante que se registaram “ataques 

informáticos de elevada complexida-

de” que “provocaram graves blo-

queios no sistema” e que estão agora 

a ser acompanhados pelo Centro 

Nacional de Cibersegurança. 

No preâmbulo do despacho de 

matrículas deste ano, o Ministério da 

Educação frisava que o Portal das 

Matrículas vem assegurar “a desma-

terialização dos procedimentos de 

matrícula, com o alargamento dos 

serviços online a todos os processos 

de renovação de matrícula, bem 

como aos processos de transferências 

de estabelecimentos de educação e 

ensino ao longo do ano lectivo”. O 

ministério sublinhava ainda que “o 

registo electrónico de todas as reno-

vações de matrícula garante uma 

melhoria no controlo do cumprimen-

to da escolaridade obrigatória e moni-

torização das situações de abandono 

na transição de anos lectivos”. 

Q
uase 900 professores que 
estão a trabalhar a 
contrato nas escolas vão 
entrar nos quadros do 

Ministério da Educação, no 
âmbito do concurso externo 
que foi imposto ao Estado 
português pela UE. O número 
representa um aumento do 
número de docentes com 
condições para serem 
vinculados de cerca de 30% 
face ao ano passado. A maioria 
dos quase 37 mil candidatos 
ficou de fora. 

As listas definitivas do 
concurso externo para 
professores foram publicadas 
ontem no site da 
Direcção-Geral da 
Administração Escolar. 
Reuniram condições para 
entrar nos quadros 872 
docentes, mais 330 docentes 
do que no ano anterior. Uma 
portaria do Ministério da 
Educação publicada em final 
de Março já tinha estabelecido 
este número de vagas. 

Este é o terceiro maior 
número de vagas abertas neste 
concurso que, desde 2015, tem 
servido quase exclusivamente 
para garantir o cumprimento 
de uma directiva europeia que 
impede a utilização abusiva de 
contratos a prazo. São 
elegíveis os professores com 
três anos com contratos 
sucessivos em horários anuais 
e completos, ou seja, se o 
docente for sucessivamente 
contratado para dar 22 horas 
de aulas semanais, durante 
todo o ano lectivo. O número 
de vagas que tem sido aberto 
no âmbito deste concurso é 
igual ao de contratados 
abrangidos pela chamada 
“norma-travão”. 

Nos últimos quatro anos, 
cerca de 8 mil docentes 
vincularam-se aos quadros do 
Ministério da Educação, 
recorda a tutela numa nota de 
imprensa, dos quais cerca de 
4500 ao abrigo da 
“norma-travão”. Samuel Silva

Quase 900 docentes 
entram  nos quadros 

“os alunos que ingressam no pro s-

sional parecem ter menos di culda-

des escolares durante o ensino 

secundário do que os alunos que 

ingressam nos cursos cientí co-hu-

manísticos, o que é um facto signi-

cativo e diferenciador destas duas 

ofertas”. 

Como em quase tudo, também 

aqui há um reverso da medalha que 

se prende com o facto de o ensino 

pro ssional continuar a ser olhado 

como uma “oferta de segunda”. 

Uma percepção que, segundo a 

Evolução das taxas 
de retenção, em %

Evolução das taxas de retenção nos anos de escolaridade com 
mais chumbos, em %
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Site registou muitos problemas
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Batman: Cavaleiro 
das Trevas III: 
Raça Suprema  
O terceiro capítulo da 
trilogia do Cavaleiro das 
Trevas em dois volumes, 
que assinala o regresso 
de Frank Miller  
HOJE Vol. 1

Rio sugeriu eleições após as 
autárquicas de 2021. Ontem 
aproximou-se do Governo 
e recuou para Outubro p8

PSD recua e 
defende eleições 
nas CCDR 
em Outubro

Aerossóis do  
vírus viajam 
metros em 
locais fechados
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Novo Banco perde 329 milhões 
em venda a fundo ao qual 
o seu chairman esteve ligado
Project Sertorius, com quase 200 imóveis, vendido ao fundo Cerberus com 70% de 
desconto sobre valor inicial. Byron Haynes, actual chairman do Novo Banco, liderou 
até 2017 o banco Bagaw. O Bagaw era então controlado pelo Cerberus Destaque, 2/3

Jair Bolsonaro 
infectado pelo 
vírus que tanto 
subestimou 
Mundo, 22/23

ISNN-0872-1548

Carta de 239 cientistas, dos 
quais três portugueses, 
lançam alerta sobre potencial 
de transmissão do vírus p25

Estudantes 
continuam a 
chumbar mais 
no 12.º ano
Taxas de retenção 
mantêm-se em queda. Maior 
parte dos chumbos continua 
a registar-se no 12.º ano p12/13

Por +  
24,90€

Página 36



A37

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 87436589 08-07-2020

NOVO BANCO

Desconto de 329 
milhões em venda a 
fundo com ligações 
ao actual chairman 
Até ser nomeado chairman do Novo Banco pela Lone Star, 
Byron Haynes teve ligações ao fundo Cerberus. Já com Haynes 
no banco, o fundo comprou 200 imóveis com desconto de 70%

Cristina Ferreira

E
m Agosto de 2019, o Novo 

Banco vendeu um lote de 

quase 200 imóveis com um 

desconto próximo de 70%, a 

entidades ligadas ao fundo 

norte-americano Cerberus. A 

operação ter-se-ia destacado apenas 

pela perda de 328,8 milhões de 

euros, caso o fundo comprador não 

fosse o principal accionista do banco 

austríaco Bagaw P.S.K. que foi gerido 

por Byron Haynes até este assumir o 

cargo de chairman da instituição 

nanceira portuguesa. Os indícios de 

con ito de interesse e de eventuais 

decisões ruinosas no Novo Banco 

deram origem a uma queixa repor-

tada à ESMA, Autoridade Europeia 

de Mercados e Títulos, na qual tam-

bém se requer que se apure se “pes-

soas politicamente expostas” estive-

ram envolvidas na transacção. 

No dia 7 de Agosto de 2019 o Novo 

Banco vendeu por 159 milhões de 

euros um lote de 195 propriedades 

agregadas a sociedades detidas indi-

rectamente pelo fundo norte-ameri-

cano Cerberus, que as adquiriram 

com um desconto de 67,9%. O valor 

bruto contabilístico da carteira de 

activos imobiliários era de 487,8 

milhões de euros e o conjunto incluía 

1228 unidades individuais, de dife-

rentes usos (industrial, comercial, 

terrenos e residencial), abarcando 

também estacionamentos. A gestão 

do Novo Banco baptizou a transac-

ção de “Project Sertorius”. 

Contas feitas, o negócio implicou 

uma perda de 328,8 milhões de euros 

em relação ao valor dos activos regis-

tados no banco, ainda que tenha 

ocorrido num contexto em que o 

mercado imobiliário em Portugal se 

valorizou 15,6% em cinco anos. O 

fundo nova-iorquino Cerberus rela-

cionado com os veículos que adqui-

riram os imóveis desvalorizados é, 

desde 2006, o dono do banco aus-

tríaco Bagaw P.S.K., cujo CEO foi, até 

Março de 2017, Byron Haynes. Trata-

se do actual chairman do Novo Ban-

co, em funções desde Outubro de 

2017. 

Todas as informações constam da 

queixa enviada a 30 de Dezembro de 

2019 à ESMA e quem a subscreve tem 

envolvimento e interesse directo no 

Novo Banco. Na denúncia, é subli-

nhado que o desconto de 67,9% “ofe-

recido pelo conselho de administra-

ção do Novo Banco” às sociedades do 

universo do fundo Cerberus consistiu 

“numa decisão ruinosa”. E, por isso, 

é pedido que a autoridade europeia 

garanta o “direito” de os stakeholders, 

do banco (todos os interessados nas 

suas actividades) saberem as razões 

que levam “o Novo Banco a vender 

activos abaixo do seu valor.” Na quei-

xa, é também realçado que “o Project 

Sertorius foi executado num claro 

con ito de interesses, dado que 

Haynes, o chairman do Novo Banco, 

foi até nal de 2017 o CEO do Bagaw 

P.S.K., do qual o Cerberus é o accio-

nista”. 

Chairman na supervisão 
Depois de, em Outubro de 2017, o 

fundo norte-americano Lone Star ter 

concretizado a compra de 75% do 

banco português (injectando quase 

mil milhões de euros) e ter assumido 

Sertorius, um projecto ruinoso

A
 venda da carteira de activos 
imobiliários de 195 imóveis 
agregados ficou conhecida 
como “Project Sertorius”, e 

ficou concluída em Agosto de 
2019, quando o portfólio (que 
resultou em parte ou da 
execução de crédito ou de 
dações em pagamentos) passou 
para as mãos do fundo 
norte-americano Cerberus. Uma 
transacção que se destacou 
como uma das maiores 
operações em Portugal, que foi 
disputada pela Finsolutia e o 
fundo Bain (juntamente com a 
Whitestar). 

No lote de activos imobiliários 
considerados por António 
Ramalho não rentáveis, cerca  
de dois terços são terrenos  
não edificados, para além de 
activos imobiliários industriais, 
bem como imóveis residenciais 

e comerciais, a maioria 
localizada nos distritos de 
Lisboa e Setúbal. O negócio 
resultou numa perda para o 
Novo Banco de 328,8 milhões de 
euros (ver texto principal). 

Logo nas contas do terceiro 
trimestre 2019, em que revelou 
prejuízos de 572,3 milhões de 
euros, um agravamento de mais 
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“acompanhamento e a supervisão 

da performance nanceira”, das 

“políticas e processos de reporte de 

contas e no acompanhamento do 

auditor externo”, este encabeçado 

pelo seu número dois, Gerhard Eick, 

apresentado como independente, 

mas que está relacionado com a 

Lone Star (IKB). 

Quem a assina a denúncia sugere 

à directora executiva da ESMA, Vere-

na Ross, que equacione avançar com 

um pedido de investigação criminal 

aos actos de gestão do Novo Banco, 

deixando questões para serem res-

pondidas: “Qual é nome do último 

bene ciário das entidades detidas 

indirectamente pelos fundos de 

investimentos geridos pelo Cerbe-

rus?”; “Qual é o montante de crédito 

concedido pelo Novo Banco ao Cer-

berus Capital na transacção do Pro-

ject Sertorius?”; “Porque que é que 

o Novo Banco está a esconder infor-

mação pública relevante?”; “Será 

para esconder os montantes de com-

pensação pedidos ao Governo por-

tuguês no âmbito do Acordo de Capi-

tal Contingente?”; ou, ainda, para 

saber se a ausência de informações 

acontece “devido às decisões ruino-

sas do conselho de administração do 

Novo Banco”. 

Logo nas primeiras linhas da quei-

xa, é mencionado que o objectivo da 

comunicação é denunciar as “irre-

gularidades no Novo Banco associa-

das à apresentação de informação e 

de práticas contabilísticas relativa-

mente à venda do portfolio de imó-

veis, conhecido como ‘Project Serto-

rius’”. A autoridade europeia é ins-

tada a obrigar o Novo Banco a prestar 

informação completa aos stakehol-

ders sobre esta operação, em parti-

cular sobre os valores de venda dos 

activos imobiliários, com o tal des-

conto de 67,9%, assim como a sua 

localização geográ ca. Na mesma 

carta, com três páginas, é descrito 

que o mecanismo de capital contin-

gente “permite enganar o Estado 

português com operações como” a 

do Projecto Sertorius. 

“Tudo o que se passa no Novo Ban-

co só foi possível devido às condições 

do acordo de venda fechado em 

Outubro de 2017”, é referido à ESMA. 

E isto porque, explicam os autores 

da queixa, o negócio está protegido 

por uma almofada de capital (públi-

co) contingente de 3,89 mil milhões 

de euros, a que o Novo Banco pode 

aceder automaticamente sempre 

que necessitar de repor os rácios de 

capital nos patamares de nidos ou 

acomodar as perdas relacionadas 

com créditos. E é precisamente o 

que o Lone Star tem vindo a fazer 

nos últimos dois anos e meio. Desde 

Outubro de 2017 que o Fundo de 

Resolução já injectou no Novo Banco 

2,9 mil milhões de euros (2, 1 mil 

milhões dos quais com empréstimos 

do Tesouro) do bolo de 3,89 mil 

milhões. 

O procedimento é este: o Novo 

Banco solicita ao Fundo de Resolu-

ção acesso ao mecanismo de capital 

contingente, o Fundo de Resolução, 

gerido no quadro do BdP, após veri-

car se as condições do protocolo 

assinado são respeitadas, autoriza e 

informa o conselho de administração 

do BdP da sua avaliação. E é a equipa 

de Carlos Costa que comunica o 

pedido ao Ministério das Finanças, 

que transfere os fundos, a título de 

empréstimo ao Fundo de Resolução, 

a 40 anos. 

A negociação deste acordo que 

envolve a utilização de dinheiros 

públicos foi encabeçada por Sérgio 

Monteiro, o ex-secretário de Estado 

das Obras Públicas de Pedro Passos 

Coelho, que actuou por delegação 

do BdP, ainda che ado por Carlos 

Costa. O primeiro contrato, de 12 

meses, assinado (em 2015) com Mon-

teiro custou ao Fundo de Resolução 

304,8 mil euros brutos e o último de 

seis meses mais 152,4 mil.  

Quando o acordo foi assinado o 

Fundo de Resolução (que era o dono 

de 100% do Novo Banco) era presidi-

do pelo vice-governador José Rama-

lho, mais tarde substituído por Luís 

Máximo dos Santos, agora no cargo. 

Já no Ministério das Finanças estava 

em Outubro de 2017 Mário Centeno, 

que em Junho último renunciou, 

para ser indicado por António Costa 

como próximo governador do BdP. 

E será agora nessa nova função (ain-

da por formalizar) que terá de deci-

dir sobre futuros pedidos de injec-

ções de fundos.  

O PÚBLICO tentou obter comen-

tários aos factos expostos na queixa 

à ESMA junto do Novo Banco. Ante-

riormente tinha igualmente procu-

rado esclarecimentos sobre a aliena-

ção de activos por parte da institui-

ção nanceira junto do Banco de 

Portugal. Estas diligências não tive-

ram sucesso.

Tudo o que se passa 
no Novo Banco  
só foi possível 
devido às 
condições do 
acordo de venda 
fechado em 
Outubro de 2017 
Autor da queixa à ESMA 

cferreira@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO

de 150 milhões em relação ao 
valor apurado em igual período 
de 2018, o CEO do Novo Banco, 
António Ramalho, justificou a 
degradação dos resultados com 
“perdas relacionadas com o 
processo de reestruturação e 
de desalavancagem de activos 
não produtivos, 
designadamente os projectos 
Sertorius, Albatroz em Espanha 
e o processo de venda da GNB 
Vida, cujo impacto negativo 
ascendeu a 340 milhões.” 
Meses depois, em Fevereiro 
deste ano, para fazer face a 
perdas de 2019, o Novo Banco 
pediu ao Fundo de Resolução 
mais 1037 milhões de euros 
para se recapitalizar. Ao todo, as 
perdas do Novo Banco já 
motivaram a mobilização de 2,9 
mil milhões de euros do Fundo 
de Resolução. C.F.

o controlo total da gestão, foi buscar 

o britânico Byron Haynes, para pre-

sidir ao CGS (conselho geral e de 

supervisão, o equivalente a uma 

administração não executiva) do 

Novo Banco, que é reportado na qua-

lidade de independente. A escolha 

do britânico, devido à sua experiên-

cia de gestão no banco austríaco 

Bagaw P.S.K., sob scalização euro-

peia, serviu então para legitimar a 

presença do Lone Star como accio-

nista de controlo do Novo Banco. 

Apesar de ser o chairman do Novo 

Banco, o CGS indicou-o para integrar 

três dos principais órgãos de contro-

lo interno. Um deles é o comité de 

risco (no qual está também o vice-

presidente Karl-Gerhard Eick), a que 

preside, que tem, entre outras com-

petências, a análise das operações de 

crédito e a tomada de decisões sobre 

alterações de políticas de risco. 

Haynes preside ainda ao comité de 

remunerações, que aprova a contra-

tação de colaboradores com remu-

neração anual superior a 200 mil 

euros. E integra o comité para as 

matérias nanceiras, que faz o 

Byron Haynes 
e António 
Ramalho em 
2017, depois 
da tomada de 
posse da nova 
estrutura de 
comando do 
Novo Banco 
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Batman: Cavaleiro 
das Trevas III: 
Raça Suprema  
O terceiro capítulo da 
trilogia do Cavaleiro das 
Trevas em dois volumes, 
que assinala o regresso 
de Frank Miller  
HOJE Vol. 1

Rio sugeriu eleições após as 
autárquicas de 2021. Ontem 
aproximou-se do Governo 
e recuou para Outubro p8

PSD recua e 
defende eleições 
nas CCDR 
em Outubro

Aerossóis do  
vírus viajam 
metros em 
locais fechados
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Novo Banco perde 329 milhões 
em venda a fundo ao qual 
o seu chairman esteve ligado
Project Sertorius, com quase 200 imóveis, vendido ao fundo Cerberus com 70% de 
desconto sobre valor inicial. Byron Haynes, actual chairman do Novo Banco, liderou 
até 2017 o banco Bagaw. O Bagaw era então controlado pelo Cerberus Destaque, 2/3

Jair Bolsonaro 
infectado pelo 
vírus que tanto 
subestimou 
Mundo, 22/23

ISNN-0872-1548

Carta de 239 cientistas, dos 
quais três portugueses, 
lançam alerta sobre potencial 
de transmissão do vírus p25

Estudantes 
continuam a 
chumbar mais 
no 12.º ano
Taxas de retenção 
mantêm-se em queda. Maior 
parte dos chumbos continua 
a registar-se no 12.º ano p12/13

Por +  
24,90€
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Lares e creches deixam  
de precisar de segunda 
licença para abrir

Medida do Governo vai 
beneficiar no imediato  
203 lares, creches e centros  
de dia, entre outros 
equipamentos sociais

Solidariedade
Natália Faria

nfaria@publico.pt

O objectivo é simplificar oprocesso burocrático dos lares

De lares de idosos a creches, passan-

do por centros de dia e de apoio 

domiciliário, todos os equipamentos 

de apoio social que aguardam pela 

licença de funcionamento vão pas-

sar a poder abrir com uma mera 

comunicação prévia ao Ministério 

do Trabalho, Solidariedade e Segu-

rança Social (MTSS. “O grande objec-

tivo é garantir agilidade e rapidez de 

resposta para conseguirmos ter cada 

vez mais respostas sociais que res-

pondam às necessidades das pes-

soas, sem abdicar do pressuposto de 

cumprimento dos requisitos, porque 

estes equipamentos continuam a ter 

que ter licença de utilização”, expli-

citou ao PÚBLICO a ministra da tute-

la Ana Mendes Godinho. 

Aprovado no último Conselho de 

Ministros, o diploma que prevê esta 

eliminação do actual duplo licencia-

mento deverá ser publicado dentro 

de dias e terá efeitos imediatos nos 

203 equipamentos sociais que 

aguardam por estes dias pela res-

pectiva licença de funcionamento 

— entre os quais 73 lares de idosos, 

56 creches, 37 serviços de apoio 

domiciliário e 18 centros de dia. Ao 

invés de terem de car a aguardar 

pela licença de funcionamento, 

estes equipamentos podem come-

çar a funcionar desde já, sendo que, 

para tal, terão de o comunicar pre-

viamente, num procedimento que 

o proprietário terá de fazer acom-

panhar por “uma declaração de 

compromisso de honra” a assegurar 

que cumpre os requisitos legais”. 

“Com isto eliminamos o tempo de 

espera e de análise para ter a segun-

da licença, depois da primeira licen-

ça de utilização que é emitida pelas 

autarquias, e na qual participa já a 

Segurança Social”, insistiu Ana Men-

des Godinho. Actualmente, há 1200 

equipamentos de apoio social que 

aguardam pela emissão da respec-

tiva licença de utilização por parte 

das autarquias. Assim que a obte-

nham, também estes passarão a 

poder abrir as portas sem terem de 

esperar pela segunda licença. Pos-

teriormente “haverá uma intensi

cação da scalização no terreno” 

por parte do Instituto da Segurança 

Social para garantir que os requisi-

tos legais são cumpridos. 

Simplex social 
Esta simpli cação de procedimen-

tos deverá perdurar até ao nal do 

ano. Entretanto, o MTSS está a pre-

parar uma revisão global e uma sim-

pli cação dos procedimentos trans-

versal a todos os equipamentos 

sociais, naquilo a que Ana Mendes 

Godinho chama um “simplex social”. 

DANIEL ROCHA 

segundo diz, a maior di culdade 

estar a montante, isto é, no tempo 

de espera para a obtenção da licen-

ça camarária de utilização. “Aqui é 

que os tempos de espera chegam a 

ser de cinco, sete, às vezes dez ou 

mais anos”, reagiu ao PÚBLICO, 

dizendo esperar que a prometida 

simpli cação dos procedimentos se 

repercuta também numa revisão 

dos requisitos exigidos pela lei nes-

ta fase do processo. “Alguma desta 

demora poderá explicar-se pelo fac-

to de as câmaras estarem obrigadas 

a pedir pareceres à Autoridade 

Nacional de Protecção Civil e ao 

delegado de saúde local, bem como 

a garantir a aprovação por duas 

equipas de arquitectos, os da autar-

quia e os da Segurança Social. 

Alguns destes procedimentos são 

redundantes e penso que aqui  

há espaço para os simpli car”, 

defendeu. 

Questionado sobre se estas medi-

das poderão ajudar a reduzir os equi-

pamentos de apoio social que fun-

cionam de modo ilegal, o presidente 

da Ali mostrou-se céptico. “Muitos 

não têm como deixar de ser ilegais, 

até porque as moradias em que fun-

cionam não têm como respeitar o 

que está previsto na legislação. Além 

disso, di cilmente estariam dispos-

tos a perder dinheiro porque a ade-

quação aos requisitos legais obrigaria 

a reduzir a lotação”, sustentou, para 

acrescentar que a scalização deverá 

ser o travão mais e caz à prolifera-

ção de lares ilegais — cerca de 3500, 

segundo as últimas estimativas.

Numa segunda 
fase, o Governo 
promete rever  
os requisitos  
para estes 
equipamentos 
“Vamos rever os requisitos para 

estes equipamentos para perceber 

o que faz sentido e o que não faz, 

porque muitos dos requisitos que 

vigoram hoje em dia já estão ultra-

passados e esta pandemia também 

mostrou que são precisos requisitos 

que não estão previstos na legisla-

ção”, adiantou a ministra. 

No caso dos lares de idosos, o pre-

sidente da Ali — Associação de Apoio 

Domiciliário de Lares e Casas de 

Repouso de Idosos, João Ferreira de 

Almeida, considera que esta elimi-

nação do duplo licenciamento é 

uma boa notícia. Isto apesar de, Página 40
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Coincidência ou não, o certo é que 

no mesmo dia em que o mandato de 

Carlos Costa termina formalmente à 

frente do Banco de Portugal — embo-

ra se mantenha em funções até à 

tomada de posse do sucessor —, 

Mário Centeno é ouvido no Parla-

mento na qualidade, quase certa, de 

ser o novo governador da instituição 

que tem como principal função a 

supervisão do sector bancário nacio-

nal, de forma a garantir a estabilida-

de do sistema nanceiro, mas tam-

bém de alguma regulação no relacio-

namento entre as instituições e os 

clientes, particulares e empresas. 

Enquanto ministro das Finanças, 

por Mário Centeno passaram gran-

des dossiers bancários, como a reso-

lução do Banif, a recapitalização da 

CGD, ou o impacto nas contas públi-

cas da venda do Novo Banco, entre 

outras. Mas também por ele passarão 

“pequenas batalhas”, que levaram 

Carlos Costa várias vezes ao Parla-

mento, e sobre as quais deverá hoje 

ser questionado pelos deputados.  

Da audição, na Comissão de Orça-

mento e Finanças, sairá um relatório, 

não-vinculativo, sobre a sua nomea-

ção, que será depois formalizada 

pelo Governo.  

Entre essas questões estão as 

comissões bancárias suportadas 

pelos clientes, ou as tentativas do 

sector bancário para cobrar pelas 

operações realizadas nas caixas 

automáticas, vulgarmente designa-

das caixas Multibanco, ou para apli-

car taxas de juro negativas sobre os 

depósitos. 

No Governo, o ex-ministro não 

impediu o forte aumento de comis-

sões por parte da Caixa Geral de 

Depósitos, que tutelava. Já directa-

mente ou através dos seus secretá-

rios de Estado, travou algumas rei-

vindicações do sector, ao defender 

publicamente que a lei não seria alte-

rada para permitir a cobrança nas 

operações do Multibanco, nomeada-

mente nos levantamentos ou trans-

ferências. Operações que têm custos 

O que podem esperar os clientes 
bancários de Centeno? Como ministro,  
foi contra reivindicações do sector

re ectir taxas negativas nos depósi-

tos, como os bancos têm de pagar 

quando fazem depósitos no BCE. 

A legislação nacional não permite 

essa cobrança, podendo apenas, 

como alguns bancos já fazem, aplicar 

taxa zero. Defendiam os bancos que 

a taxa negativa pretendia compensar 

a taxa BCE, como também cou 

conhecida, e ainda compensar as 

taxas negativas que o BdP, liderado 

por Carlos Costa, os obrigou a re ec-

tir nos empréstimos à habitação (e 

outros) indexados às taxas Euribor, 

logo que estas entraram em valores 

negativos, situação que se mantém. 

Nesta última matéria, a lei não 

impede taxas negativas nos depósi-

tos, aplicadas noutros países, mas os 

bancos contornaram parcialmente a 

questão, ao criar uma comissão de 

gestão a aplicar sobre as contas de 

depósito de grandes clientes institu-

cionais, delimitação que o supervi-

sor deixou passar. Sem subterfúgios, 

alguns bancos europeus cobram 

sobre esses depósitos, o que levou o 

sector a dizer que, por essa razão, 

era visível alguma transferência de 

dinheiro para bancos nacionais. 

Nos últimos anos, e com a queda 

das taxas de juro de muitos emprés-

timos para valores negativos, ou 

valores mais baixos, a rentabilidade 

dos bancos tem estado ancorada nas 

comissões bancárias, a suportar por 

clientes particulares e empresas, que 

a legislação nacional não impediu, e 

que o Banco de Portugal, salvo em 

algumas excepções, não travou, ale-

gando não ser matéria da sua com-

petência. 

O último braço-de-ferro  
O recém-criado “adicional de solida-

riedade sobre o sector bancário”, 

criado pelo ex-ministro Centeno, 

para compensar o aumento de des-

pesa pública no combate à crise 

económica gerada pelo surto de 

covid-19, gerou forte descontenta-

mento das entidades que deverá 

supervisionar, que alegam que se 

trata de mais um custo a afectar a 

sua competitividade. 

Esta taxa, com um custo estimado 

de 33 milhões de euros, que será des-

tinada ao Fundo de Estabilização 

Financeira da Segurança Social, 

poderá, como tem acontecido no 

passado recente, de forma directa ou 

indirecta, ser re ectida nos clientes 

bancários, agora já com Mário Cen-

teno como “polícia” dos bancos.

Banco de  Portugal 
Rosa Soares

O ex-ministro, que 
recentemente “castigou” a 
banca com taxa adicional 
de solidariedade, é ouvido 
hoje no Parlamento

Por Centeno  
passarão também 
“pequenas 
batalhas”, que 
levaram Carlos 
Costa várias vezes 
ao Parlamento, e 
sobre as quais 
deverá hoje ser 
questionado pelos 
deputados

NUNO FERREIRA SANTOS

Mário Centeno é ouvido pelos deputados sobre a função de governador do Banco de Portugal 

rsoares@publico.pt

elevados na quase generalidade dos 

bancos quando os levantamentos 

são feitos aos balcões, ou as transfe-

rências realizadas aos balcões, pelos 

serviços telefónico ou pela Internet. 

Sustentava o sector que os serviços 

no Multibanco têm custos, que são 

pagos noutros países, o que retira 

competitividade às instituições 

nacionais, num mercado de serviços 

nanceiros cada vez mais aberto e 

com novos operadores. 

Cartão “vermelho”, sem necessi-

dade de intervir, mostrou o seu 

ministério à reivindicação de fazer 
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DANIEL ROCHA

PSD recua e quer eleições nas 
CCDR já em Outubro de 2020

Parlamento vota apreciações parlamentares na sexta-feira

O PSD recuou na crítica à data pre-

vista para as eleições indirectas dos 

presidentes das comissões de coor-

denação e desenvolvimento regional 

(CCDR), marcadas para o próximo 

mês de Setembro — e propôs que se 

realizem apenas um mês depois. A 

proposta foi uma das alterações 

avançadas pela bancada social-de-

mocrata no âmbito do pedido de 

apreciação parlamentar ao decreto 

que permite as eleições do respon-

sável máximo destas estruturas. 

De acordo com as propostas a que 

o PÚBLICO teve acesso, o PSD pro-

põe uma norma transitória para que 

as eleições dos presidentes das cinco 

CCDR, por um colégio de autarcas, 

se realizem já em Outubro de 2020. 

O Decreto-lei 27/20, que foi chamado 

ao Parlamento por vários partidos, 

estabelece que as eleições ocorram 

em Setembro. No pedido de aprecia-

ção parlamentar do decreto em cau-

sa, o PSD acusava o Governo de “ace-

lerar a eleição destes órgãos para o 

próximo mês de Setembro deste ano, 

esquecendo (ou não…) que em 2021 

terão lugar eleições autárquicas, o 

que reclamaria que o colégio eleito-

ral electivo fosse composto por 

autarcas em início de mandato e não 

em m de mandato”. Agora, as elei-

ções já podem ser em Outubro deste 

ano, um ano antes das locais. 

A posição do PSD e a nova data das 

eleições permitirá salvar o decreto 

do Governo, já que PCP, BE, CDS, 

PAN e IL pedem a cessação da vigên-

cia do diploma, mas não deverá ser 

aprovada, por falta de maioria.  

O PSD faz re ectir nas suas pro-

postas as restantes críticas que tinha 

apontado ao diploma do Governo, 

incluindo a forma como os presiden-

tes poderiam ser destituídos. Os 

sociais-democratas propõem que 

sejam acrescentadas algumas salva-

guardas, como o critério de “grave 

violação” dos princípios de gestão e 

a audição do próprio antes de ser 

demitido. Outras alterações propos-

tas apontam a revogação de um con-

junto de normas como a exigência de 

habilitações literárias de licenciatura 

por parte do candidato ou a necessi-

dade de as candidaturas serem pro-

postas por, pelo menos, 10% dos 

membros do colégio eleitoral. 

No debate sobre o tema que se 

realizou ontem à tarde no Parlamen-

to, o vice-presidente da bancada 

social-democrata Carlos Peixoto sus-

tentou que as eleições para as CCDR 

“têm de andar a par das autárqui-

cas”, mas assumiu haver uma 

“excepção” este ano. Embora sem 

concretizar a data proposta no diplo-

ma, o deputado justi cou a opção 

com o objectivo de “assegurar a pre-

paração e organização” das CCDR 

para “tratarem dos fundos e gerirem 

o dinheiro que aí vem”. 

Assumindo que o decreto do 

Governo é um passo para a regiona-

lização e que isso tem de ser prece-

dido por um referendo, Cecília Mei-

reles (CDS) disse ver com preocupa-

ção que o PSD esteja a discutir  

“detalhes” e interrogou-se: “Preten-

dem o requisito da licenciatura desa-

pareça? Li bem?”. Para a deputada, 

o que está em causa na discussão “do 

PSD e do Governo” tem um nome e 

“chama-se jobs for the boys”. 

Uma ideia que haveria de ser cor-

roborada por André Ventura (Chega), 

ao acusar PS e PSD de pretenderem 

“colocar lugares antes das eleições 

autárquicas”, por João Cotrim de 

Figueiredo (IL), e por José Maria Car-

doso (BE), ao alertar para o risco de 

“partidarização” do processo. 

A crítica foi rebatida pela ministra 

da Modernização do Estado e Admi-

nistração Pública. “Lamentável é 

dizer-se que quem é eleito é boy”, 

reagiu Alexandra Leitão, consideran-

do que “as alterações são fundamen-

tais para dar um passo no processo 

de descentralização em curso” e que 

“podem ter ajustes”. 

À esquerda, PCP e PEV considera-

ram que o Governo foi tímido na sua 

iniciativa e defenderam a regionali-

zação. Já Bebiana Cunha (PAN) criti-

cou o modo indirecto de eleição: “É 

anacrónico. Foi este modelo que per-

mitiu que Donald Trump se tornasse 

Presidente”. 

As apreciações parlamentares são 

votadas na sexta-feira. 

O Governo estabeleceu que o acto eleitoral seria em Setembro deste ano, mas inicialmente o PSD não 
cou agradado com a data, preferindo que as eleições fossem depois das autárquicas de 2021

Descentralização
Sofia Rodrigues

srodrigues@publico.pt

T
al como já aconteceu 
noutras ocasiões, a 
maioria dos deputados vai 
chumbar, na sexta-feira, as 

propostas que tencionam 
proibir o financiamento 
público às touradas. PS, PSD, 
PCP, CDS e Chega são contra a 
medida, que foi levada a 
plenário ontem à tarde através 
de uma iniciativa popular de 
cidadãos subscrita por 125 mil 
pessoas, e por propostas do 
PEV, BE, PAN e da deputada 
não-inscrita Cristina Rodrigues.
Se a questão do bem-estar 
animal e da recusa da violência 
foi usada pelos partidos contra 
os apoios públicos às touradas, 
os argumentos da cultura e da 
actividade económica foram 
usados pelos restantes. “Não 
têm de ser todos os 
portugueses a pagar, com 
dinheiros públicos, as touradas 
através dos apoios ou 
subsídios” porque é uma 
actividade que desrespeita o 
bem-estar animal, disse 
Mariana Silva (PEV), 
reproduzindo uma ideia que foi 
repetida ao longo do debate. 

No extremo oposto, a 
frase-chave foi proferida por 
André Ventura: “Criamos uma 
regra de acabar com tudo o 
que não gostamos. Eu sou do 
Benfica. Se pudesse, acabava 
com alguns clubes 
adversários”, ironizou. O CDS 
não perdeu a oportunidade de 
deixar o Bloco de Esquerda 
numa posição desconfortável e 
lembrou a única experiência 
autárquica do partido na 
presidência de uma câmara de 
uma terra (Salvaterra de 
Magos) onde há touradas. 
Telmo Correia também se 
atirou ao PEV, partido que no 
âmbito da CDU não acaba com 
as touradas nos municípios 
onde governa. Maria Lopes

Apoio público a 
touradas continua
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Batman: Cavaleiro 
das Trevas III: 
Raça Suprema  
O terceiro capítulo da 
trilogia do Cavaleiro das 
Trevas em dois volumes, 
que assinala o regresso 
de Frank Miller  
HOJE Vol. 1

Rio sugeriu eleições após as 
autárquicas de 2021. Ontem 
aproximou-se do Governo 
e recuou para Outubro p8

PSD recua e 
defende eleições 
nas CCDR 
em Outubro

Aerossóis do  
vírus viajam 
metros em 
locais fechados
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Novo Banco perde 329 milhões 
em venda a fundo ao qual 
o seu chairman esteve ligado
Project Sertorius, com quase 200 imóveis, vendido ao fundo Cerberus com 70% de 
desconto sobre valor inicial. Byron Haynes, actual chairman do Novo Banco, liderou 
até 2017 o banco Bagaw. O Bagaw era então controlado pelo Cerberus Destaque, 2/3

Jair Bolsonaro 
infectado pelo 
vírus que tanto 
subestimou 
Mundo, 22/23

ISNN-0872-1548

Carta de 239 cientistas, dos 
quais três portugueses, 
lançam alerta sobre potencial 
de transmissão do vírus p25

Estudantes 
continuam a 
chumbar mais 
no 12.º ano
Taxas de retenção 
mantêm-se em queda. Maior 
parte dos chumbos continua 
a registar-se no 12.º ano p12/13

Por +  
24,90€
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Empresas

CDS defende “choque 
de tesouraria” para 
evitar insolvências
O líder do CDS, Francisco 
Rodrigues dos Santos, visitou 
ontem empresas de montagem 
de estruturas de eventos, em 
Braga, e instou o Governo a 
“injectar liquidez” ou fazer “um 
choque de tesouraria” nas 
empresas, para evitar que mais 
tarde tenha de “gastar muito 
mais” em prestações sociais.
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O primeiro-ministro, António 
Costa, convidou dois chefs de 
cozinha para confeccionar o 
almoço e o jantar que decidiu 

oferecer na residência o cial aos 
homólogos espanhol e italiano, 
com quem esteve reunido 
anteontem e ontem, 

respectivamente. O objectivo 
era, à boleia de uma conversa 
sobre o próximo Conselho 
Europeu e sobre o Fundo de 

Recuperação Económica e Social 
da União Europeia, promover a 
gastronomia portuguesa “de 
excelência”.

TI
AG

O
 P

ET
IN

G
A

/L
U

SA

Conselho Europeu Costa & Conte, Europa & gastronomia 
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manuel.carvalho@publico.pt

PS e PSD juntos no funeral da regionalização

O
 PSD empenhou-se ontem na 

imortalidade da máxima de 

Lampedusa (“É preciso mudar 

alguma coisa para que tudo 

continue na mesma”). 

Contrariando as expectativas que o 

próprio partido tinha criado, abriu as 

portas à aprovação do decreto do 

Governo que prevê a eleição indirecta 

dos presidentes das comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR). Já tínhamos 

percebido que anda no ar um clima 

de enlevo entre o PSD e o Governo 

em matérias como a gestão da crise 

da covid-19 ou do orçamento 

suplementar. Com o golpe de rins do 

PSD na data da eleição indirecta das 

CCDR, exigindo para aprovar a 

intenção do Governo o simples 

adiamento de um mês, ca-se com a 

ideia de um namoro — porque uma 

coisa é manter a unidade política 

para garantir a difícil travessia da 

crise; outra é servir de muleta do 

Governo em decisões relacionadas 

com a organização e gestão territorial 

do país. 

Seria entendível que o PSD estivesse  

de acordo com a primeira eleição 

indirecta de líderes das CCDR um ano 

antes das autárquicas, se o tivesse 

dito claramente desde o início. Pelo 

contrário, o partido de Rui Rio 

criticou com pertinência o facto de as 

eleições previstas para Setembro 

serem decididas por um colégio 

eleitoral prestes a entrar na sua recta 

nal de mandato. E, agindo em 

consequência, pediu a apreciação 

parlamentar do diploma. Não para o 

chumbar, como pretendem os outros 

partidos, mas para o expurgar deste 

vício de forma. A nal, nem uma 

coisa, nem outra. Em vez de 

Setembro, o PSD quer eleições em 

Outubro. Ou, por outras palavras, 

pôs-se a jeito para viabilizar as 

propostas do Governo — a menos que 

venha aí outra grande surpresa. 

Se o problema desta decisão fosse 

apenas a cambalhota, daí não viria 

grande mal ao mundo. Mas não é. A 

proposta do Governo corresponde à 

morte assistida da regionalização 

consagrada constitucionalmente — 

porque a expurga da sua legitimidade 

democrática; porque mantém as 

comissões presas à órbita do governo, 

que terá até o poder de demitir o seu 

presidente. E porque transforma 

organismos de planeamento e gestão 

regional em extensões dos legítimos 

microinteresses das autarquias. 

Viabilizando a proposta, o PSD, que 

juntamente com o PCP é o campeão 

da defesa das regiões administrativas, 

troca uma reforma crucial para a 

criação de um Estado moderno 

(nunca é de mais repeti-lo: somos o 

Estado mais centralizado da Europa) 

por um sucedâneo mal-amanhado. O 

PSD e o PS, que aprovaram uma 

comissão independente para estudar 

a questão que concluiu pela 

necessidade urgente da 

regionalização, juntam-se agora para 

a enterrar por muitos anos. 

Manuel Carvalho
Editorial
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NUNO FERREIRA SANTOS

Governo introduz produção  
de hidrogénio na nova lei do gás

O secretário de Estado da Energia, João Galamba

O Governo vai publicar em breve o 

novo decreto-lei de organização do 

Sistema Nacional de Gás (SNG) cuja 

principal novidade será a introdução 

da actividade de produção de gases 

de origem renovável, como o biome-

tano e o hidrogénio verde, produzi-

dos a partir da biomassa ou da elec-

trólise da água. 

O diploma identi ca novos interve-

nientes do SNG — os produtores de 

gases de origem renovável e os pro-

dutores de gases de baixo teor de 

carbono — e cria a moldura legal para 

que estas actividades possam desen-

volver-se e para que os produtores 

possam injectar a sua produção na 

rede de gás natural, vendê-la a clien-

tes industriais ou exportá-la por 

navio, por exemplo.  

Sem esta peça legislativa, cujo pro-

jecto o PÚBLICO consultou, seria 

impossível executar a estratégia pre-

vista pelo Governo no Plano Nacional 

de Energia e Clima até 2030. 

O novo decreto-lei também é con-

siderado pelo Governo uma peça 

importante nas aspirações portugue-

sas de integrar a representação minis-

terial de Estados-membros da nova 

Aliança de Hidrogénio Limpo (Clean 

Hydrogen Alliance), que faz parte da 

nova estratégia de industrialização 

europeia, assente na digitalização e 

descarbonização de actividades 

poluentes. 

A comissária europeia com a pasta 

da Energia, Kadri Simson, e o comis-

sário responsável pelo Clima, Frans 

Timmermans, apresentam hoje os 

planos da União para incentivar o 

investimento no hidrogénio e Portu-

gal será um dos quatro Estados-mem-

bros convidados para partilhar a sua 

visão sobre o desenvolvimento da 

nova leira industrial. 

“Portugal irá participar numa mesa 

redonda, juntamente com Alemanha, 

França e República Checa, onde apre-

sentaremos a nossa perspectiva sobre 

o hidrogénio”, adiantou ontem o 

secretário de Estado da Energia, João 

Galamba, na sua página de Facebook. 

Ao lado do governante português 

neste evento digital, em que também 

rede pública de gás, à utilização em 

autoconsumo (individual ou colecti-

vo) na área dos transportes e da 

indústria, e à exportação por via ter-

restre ou marítima.  

No projecto de hidrogénio de Sines, 

estima-se que parte da produção pos-

sa ser exportada por navio. 

O diploma prevê que as empresas 

que fazem o transporte e a distribui-

ção de gás natural possam realizar os 

investimentos necessários nas infra-

estruturas para as adaptar à crescen-

te incorporação de gases de origem 

renovável (que passa a ser considera-

da uma obrigação de serviço público), 

mas também cria “obrigações” para 

os consumidores de gás natural. 

Antecipa-se a de nição por despa-

cho de “quotas mínimas” de incorpo-

ração de gases de origens renováveis 

e de baixo teor de carbono no gás que 

os comercializadores de último recur-

so devem fazer chegar aos consumi-

dores nais, de modo a que se crie 

um verdadeiro mercado para eles. 

Mas também a introdução de meca-

nismos de subsidiação à compra des-

ta nova produção ( nanciados pelo 

Fundo Ambiental) que permitam que 

a obrigação de consumo dos novos 

gases (que serão mais caros que o gás 

natural) não vá “onerar os consumi-

dores”. 

Na Estratégia Nacional para o 

Hidrogénio admite-se, como o PÚBLI-

CO já noticiou, que as verbas do Fun-

do Ambiental que hoje são utilizadas 

para a diminuição do dé ce tarifário 

eléctrico possam ser usadas como 

apoio à produção de hidrogénio. 

Com o novo diploma que está em 

fase de aprovação, prevê-se a criação 

de “regimes especí cos de aquisição” 

desta nova produção e a xação por 

portaria de “mecanismos de apoio à 

produção de gases de origem renová-

vel ou de gases de baixo teor de car-

bono, destinados a alcançar a parida-

de de custo entre estes gases” e o gás 

natural ou os combustíveis fósseis. 

A atribuição dos apoio à produção 

irá respeitar as regras europeias de 

auxílios de Estado e será “sujeita a um 

procedimento concorrencial aberto 

a todos os interessados”, refere ainda 

o projecto de decreto-lei.

Legislação passa a prever a produção de gases renováveis, as quotas de incorporação e os apoios  
aos produtores. Portugal participa hoje no lançamento da estratégia europeia do hidrogénio

Energia 
Ana Brito

Portugal participa 
hoje numa mesa 
redonda com a 
Alemanha, França 
e República Checa

ana.brito@publico.pt

participarão representantes da indús-

tria, estarão o ministro da Economia 

alemão, Peter Altmaier, o ministro 

francês da Economia e Finanças, Bru-

no Le Maire, e a vice-ministra da 

Indústria e Comércio da República 

Checa, Silvana Jirotkova. 

Ambições europeias 
A participação na futura representa-

ção ministerial em que serão discuti-

das as políticas europeias do hidrogé-

nio não será aberta a todos os Esta-

dos-membros, mas Portugal 

considera estar bem posicionado 

para a integrar devido ao trabalho 

que tem sido feito a nível político e de 

diálogo com as empresas interessadas 

em investir na nova indústria. 

O país foi o primeiro na Europa a 

nalizar a Estratégia Nacional para o 

Hidrogénio (cuja consulta pública ter-

minou esta semana e em que se enu-

meram vários projectos em curso). O 

Governo, que tem a ambição de des-

envolver no país uma cadeia industrial 

e um mercado para o hidrogénio, em 

que a produção e o consumo se ali-

mentem reciprocamente, lançou 

recentemente um convite a empresas 

que desejem participar no projecto de 

Sines, que tem como promotor o Resi-

lient Group, e em que Portugal pode-

rá associar-se à Holanda para a sua 

candidatura a “projecto importante 

de interesse europeu comum”. 

Mas nada disso fará sentido se o 

país não tiver um enquadramento 

legal que inclua a produção de hidro-

génio e essa lacuna será preenchida 

no novo decreto-lei de organização 

do SNG, que também fará a transpo-

sição da Directiva 2019/692, que esta-

belece regras comuns para o mercado 

interno do gás natural. O diploma 

de ne que os novos produtores dos 

gases renováveis ou de baixo teor de 

carbono podem destinar a sua pro-

dução à injecção, total ou parcial, na 
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de ideias alternativas às aulas presenciais e a 

obsessão pela escola digital, seja lá o que isso 

for, que não é, isso sei, o gatilho mágico que 

resolve os atrasos acumulados dos nossos 

alunos. 

Os professores reorganizaram-se para que, 

numa situação de excepção, se minorasse o 

prejuízo dos alunos. Entregaram-se 

abnegadamente a um desa o que não foi fácil, 

lhes pediu mais do que o muito que já se lhes 

pedia, e foi vencido. Apesar disso, têm vindo a 

ser alvo de várias prosas, que glosam o que 

apelidam de iliteracia digital dos professores 

mais velhos, numa onda de idadismo 

estigmatizante. Entendamo-nos: os 

professores utilizam, uns mais, outros menos, 

naturalmente, os meios informáticos, desde 

que eles se democratizaram. Não precisam, 

novos ou velhos, de ser peritos em 

informática para resolver todos os passos 

processuais de 

utilização da 

tecnologia 

disponível. Não fosse 

ela desenvolvida para 

ser utilizada em 

massa, por isso 

mesmo ao alcance de 

utilizadores 

universais. Outra 

literacia, não digital, 

que abunda no seio 

dos professores 

portugueses, 

desiderato difícil de 

conseguir numa 

escola de massas e 

numa sociedade 

consumista, é a que 

permite tocar o 

coração dos alunos, 

estabelecendo um 

vínculo afectivo 

essencial para que a 

aprendizagem 

resulte. 

3. Nos últimos dias 

falou-se de rankings, falou-se do que se 

perdeu no ano em curso e falou-se, 

sobretudo, de como vai ser o próximo ano. 

Mas pouco se tem prognosticado sobre as 

classi cações que, provavelmente, 

certi carão um paradoxo: o ano em que 

menos se aprendeu terminará com resultados 

gerais bem acima da média. Porque todos os 

critérios formais cederão passo ao critério de 

não penalizar, ainda mais, todos os alunos 

coercivamente privados da escola e, 

particularmente, aqueles que, sem 

equipamentos necessários, caram 

impossibilitados de acompanhar as soluções 

de recurso.

Professor do ensino superior.  
Escreve quinzenalmente à quarta-feira

Santana Castilho

Nanismo político  
e idadismo digital

1.
 Todas as epidemias têm períodos 

mais ou menos longos de novos 

surtos intermitentes e nenhum país 

tem, por enquanto, uma solução 

para a actual pandemia. Mas o futuro 

cará mais difícil nos que são 

governados por políticos que 

torturam a realidade com o seu 

nanismo político. Não há muito 

tempo, o Presidente Marcelo 

exultava com um pindérico orgulho nacional, 

que nos comparava com espanhóis e italianos. 

Não lhe ocorreu, na altura, comparar-nos, por 

exemplo, com o Vietname, com uma 

população dez vezes maior que a nossa e uma 

longa fronteira com a China, que não 

registava, então, um só morto. Agora, António 

Costa e Santos Silva não entendem por que 

vale mais para os ingleses o nosso segundo 

pior rácio europeu de novos casos de covid-19 

por 100 mil habitantes que o que foi escrito no 

Tratado de Windsor, em 1386. 

Desde a cena confrangedora, que reuniu no 

Palácio de Belém nada menos do que o 

Presidente da República, o presidente da 

Assembleia da República, o 

primeiro-ministro, o ministro da Economia e 

a ministra da Saúde, para anunciarem ao país 

a realização de meia dúzia de jogos de futebol, 

que não dava pela existência do ministro da 

Educação, que também lá esteve. 

Reapareceu, nalmente, em entrevista ao 

Expresso. Do que disse e do que consta nas 

orientações o ciais para a organização do 

próximo ano lectivo, resulta um caderno de 

encargos irreal para as escolas e para os 

professores que, em nome de uma autonomia 

inexistente mas hipocritamente invocada, 

acabarão responsabilizados por tudo o que 

possa correr mal. O que antes era imperativo 

(dois metros de distanciamento por altura da 

reabertura das aulas, em Maio, e um metro de 

distanciamento aquando das primeiras 

orientações para 2020/21) deu lugar ao 

“sempre que possível” e ao 

“preferencialmente”, até chegarmos à 

seguinte insólita a rmação do ministro: “Os 

alunos vão caber todos na mesma sala. Não 

haverá desdobramento de turmas. A única 

obrigatoriedade é a máscara a partir do 2.º 

ciclo. O distanciamento não.” 

É preciso cara dura para dizer isto, depois 

de termos sido literalmente massacrados, 

meses seguidos, com a necessidade de 

respeitar o distanciamento social, como a 

medida pro láctica mais e caz de combate à 

pandemia. 

2. A adesão pouco re ectida a fenómenos 

da moda acaba sempre alimentando 

mecanismos de constituição de poderes. Foi 

assim com as pedagogias salví cas para o 

século XXI, começa a ser idêntico com o uxo 

Do que disse o 
ministro e do 
que consta nas 
orientações 
oficiais para o 
próximo ano 
lectivo, resulta 
um caderno de 
encargos irreal 
para escolas e 
professoresprofessores
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Programa de Arrendamento Acessível
celebrou 242 contratos em um ano
Foi há um ano que entrou em vigor o Programa de Arrendamento Acessível, criado pelo Governo para mitigar os problemas do acesso
à habitação. Desde então que foram celebrados apenas 242 contratos, mais de metade dos quais com valores abaixo dos 500 euros.

De acordo com os números de ba-
lanço do primeiro ano do programa 
divulgados pelo Ministério das In-
fraestruturas e Habitação à Lusa, no 
total, a plataforma conta com 600 
alojamentos inscritos e disponíveis 
para arrendamento, e um total de 
10.417 candidaturas registadas. Is-
to signifi ca que a procura é 17 vezes 
superior à oferta disponível pelos 
proprietários.

O número de contratos celebrados 
representa 40,3% dos imóveis ins-
critos pelos proprietários e 2,3% das 

candidaturas dos inquilinos. 54% 
têm rendas inferiores a 500 euros, 
e 12% abaixo dos 300 euros mensais.

Comentando estes números, Luís 
Lima, presidente da APEMIP, acre-
dita que o programa fi cou "aquém 
das expetativas" por falta de interes-
se dos proprietários. Mas isso pode 
mudar em contexto de pandemia, 
pois o arrendamento pode ser "uma 
escapatória" para o imobiliário.

Já no início de fevereiro deste ano, 
o IHRU, que gere o PAA, assinou dois 
protocolos com várias plataformas 

DR

e agências imobiliárias por forma a 
facilitar a divulgação do programa e 
a efetivação de contratos. Contudo, 
em maio ainda não havia publica-
ção de imóveis nestas plataformas.

O atraso, disse na altura a tute-
la, deve-se às contingências criadas 
pela pandemia. Fonte ofi cial do Mi-
nistério disse ao jornal Eco que "os 
trabalhos estão a prosseguir, embo-
ra tenham tido alguma delonga mo-
tivada pelo atual estado de emer-
gência que colocou desafi os e limi-
tações à celeridade e capacidade de 
resposta por parte das diversas en-
tidades envolvidas".

Os proprietários que adiram ao 
PAA benefi ciam de isenção total de 
impostos sobre os rendimentos pre-
diais resultantes destes contratos 
de arrendamento, nomeadamente 
em sede de IRS e IRC. Já os inquili-
nos contam com rendas com redu-
ções até 20% do preço de mercado, e 
que não devem exceder uma taxa de 
esforço de 35% do rendimento mé-
dio mensal do agregado familiar.

Ana Pinho admite que o Estado 
queria mais adesão, mas que há 
ainda muito trabalho para fazer. A 
secretária de Estado da Habitação 
falava à Vida Imobiliária, no âmbito 
da Semana da Reabilitação Urbana 
de Lisboa, e avançou que o valor es-
tá, de certa maneira, dentro do ex-
pectável, já que “temos muito mais 
famílias que alojamentos. Esta é a 
razão pela qual estamos a fazer um 
esforço tão grande para criar ofer-
ta”. Mas admite que o número de 
contratos fechados não correspon-
de às expetativas, no sentido em que 
“queríamos muito mais”.

Ana Pinho realça que é necessária 

mais divulgação do programa, e que 
há que “melhorar o trabalho que es-
tamos a fazer com as imobiliárias e 
as plataformas eletrónicas para que 
seja mais fácil os proprietários e os 
inquilinos se encontrarem”.

A formação dos agentes é um dos 
focos do Estado neste sentido. Para 
isso, o ministério de Ana Pinho es-
tá a trabalhar com a APEMIP “pa-
ra criar formações próprias para os 
mediadores imobiliários”. Por outro 
lado, o Governo está também a tra-
balhar numa nova campanha pu-
blicitária que deverá arrancar nos 
próximos meses.

A secretária de Estado lembra, no 
entanto, que os contratos assina-
dos “representam muitas pessoas”, 
e que mais imóveis serão incluídos 
no programa à medida que fi carem 
vagos no mercado. “Este é um pro-
grama de longo prazo que vai sem-
pre crescer e aumentar”, defende.

2ª fase do Programa
Renda Segura arranca
em setembro
Entretanto, terminou a primeira 
fase de candidaturas ao Programa 
Renda Segura, iniciativa da Câma-
ra Municipal de Lisboa que vai ar-
rendar imóveis a privados para su-
barrendar a preços acessíveis. A se-
gunda fase arranca em setembro.

Não se sabe quantas candidatu-
ras foram recebidas nesta primei-
ra fase do programa, que pretende 
angariar 300 imóveis, mas os últi-
mos números avançados pela au-
tarquia ainda este mês davam no-
ta de mais de 10 mil interessados, 
num total de 39 candidaturas com-
pletas a 5 de junho.

Os proprietários, sobretudo de 
imóveis de alojamento local, que 
não foram a tempo da primeira fa-
se, podem voltar a candidatar-se a 
partir de 15 de setembro, fase essa 
que termina a 30 de outubro.

A autarquia vai arrendar estes 
imóveis por um valor até mil euros 
mensais, dependendo da sua locali-
zação ou caraterísticas, e subarren-
dar os mesmos através do Programa 
de Renda Acessível. Os proprietários 
têm direito a benefícios fi scais, co-
mo isenção de IRS, IRC ou IMI.

Por forma a impulsionar a an-
gariação, mediadoras e promoto-
res imobiliários vão participar no 
programa para divulgar a iniciati-
va e encontrar potenciais interes-
sados. A CML pagará ao consultor 
uma comissão equivalente a uma 
renda por cada contrato de arren-
damento celebrado.

Ana Pinho
admite que
o Estado queria 
mais adesão, 
mas que há
ainda muito 
trabalho
para fazer
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C-STUDIO  C11111 

r 

SUPERMERCADOS MERCADONA 
CELEBRAV UM ANO 
DE PORTAS ABERTAS EM PORTUGAL 
No dia 2 de julho de 2019, a Mercadona abria as portas cio seu primeiro supermercado em Portugal. 
O local escolhido foi Canidelo, em Vila Nova de Gaia. 

p
assado um ano 
deste momento 
histórico para a 

• marca líder no re-
talho alimentar no 

país vizinho, revisitamos Os 
momentos mais importan-
tes que marcaram os primei-
ros 365 dias de portas abertas 
aos consumidores portu - 
gueses. Sim, de portas aber-
tas, porque a Mercadona está 
presente no mercado nacio-
nal desde 2016 com uma 
equipa que começou a tra-
balhar no terreno para tor-
nar realidade o arranque das 
operações em Portugal. 

Passado um ano da abertura da 
Mercadona de Canidelo, a em-
presa conta cm Portugal com 
um total del2 lojas abertas, mais 
de 900 colaboradores portugue-
ses e acima de 300 fornecedores 
nacionais. A Mercadona vai 
continuar a sua expansão no 
mercado nacional, abrindo mais 
lojas em novas localidades para 
conquistar mais consumidores 
portugueses. 

Para já, fazemos uma retrospe-
tiva dos momentos mais impor-
tantes que marcaram este pri-
meiro ano de portas abertas aos 
"Chefes" nacionais, como a em -
presa chama aos seus clientes. 

   

   

   

   

Juan Roig e Hortensia Herrero, Presidente e Vice-presidente da Mercadona, marcaram presença na abertura da 
loja em Canidelo, Vila Nova de Gaia 

Marcos da Mercadona 
SETEMBRO 2019 

26 
Barcelos, capital do Artesanato, 
recebe a Mercadona. 

OUTUBR( 

29
 Mercadona abre na cidade do Porto. 

• ,g,10-.4"›.:f - " 4 

;.w 
yr 

NOVEMBRO 2019 

zi Olá, Ovar! A abertura da Mercadbna, 
na Rua Machado dos Santos, marca 
a entrada no distrito de Aveiro. 

Cidade do Calçado estreia a oitava loja. 
Novo supermercado Mercadona 
em São João da Madeira. 

 

JULHO 2019 

 

   

1
 Visita institucional ao primeiro supermercado 
da cadeia em Portugal, em Canidelo, 
sendo também o primeiro projeto 
de intemacionalização da empresa. 

    

9  Vida nova para a antiga Fábrica 
de Conservas Vasco da Gama. 
Mercadona abre em Matosinhos. 
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e, Abertura das portas ao público da Mercadona 
de Canidelo, Vila Nova de Gaia, onde a empresa, 
inserido na sua politica de Responsabilidade 
Social, construiu de raiz um novo estádio para 
oSport Clube de Canidelo. 

» 180004~ 

     

Nova loja na Maia. 
Terceira abertura no distrito do Porto. 
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Visita do Presidente da República bom 
opresidente da Mercadona, Juan Roig, 
ao novo supermercado de Canidelo. 

       

Mercadona chega a Gondomar, 
junto à estação de metro de Fânzeres. 

  

• 
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Em Portugal, a Mercadona implemen-
tou o seu novo modelo de loja eficien-
te, que  se  caracteriza por ter corredores 
amplos e confortáveis, uma entrada 
de vidro duplo que evita correntes de 
ar, lineares específicos de leite fresco e 
sumos refrigerados, mural de sushi, 
uma charcutaria com presunto ibérico 

cortado e embalado no momento, 
uma ilha central na perfumaria 
para maquilhagem e uma máquina 
de sumo de laranja espremido na hora. 
Estas lojas procuram também oferecer 
um excelente serviço para facilitar 
o ato de compra dos clientes, através 
de corredores amplos e dois modelos 

de carrinhos, ergonómicos e leves, 
que não precisam de moeda. 
Todas as lojas contam com um Pronto 
a Comer, que em Portugal apresenta 
41 opções de pratos recém-cozinhados 
que pode levar para casa ou comer 
na própria loja, numa zona de refeições 
exclusiva para o efeito. 

MODELO 
DE LOJA 
EFICIENTE 

1 

 

1 

  

Vila Nova de Gaia recebe segundo 
supermercado desta vez em Mafamude. 

12 Cidade de Braga acolhe nova loja. 
É o décimo supermercado 
da Mercadona em Portugal. 

* 

Apoiar quem mais precisa. Assinados protocolos 
de colaboração com o Banco Alimentar Contra 
a Fome de Braga e de Aveiro. Anteriormente, 
a 28 de janeiro de 2019, a Mercadona já tinha 
assinado um protocolo com o Banco Alimentar 
Contra a Fome do Porto. 

MARÇO 2020 

2 Dizer sim a cuidar mais do Planeta! 
A Mercadona juntou-se á Smart Waste Portugal 
para promover a economia circular no pais 
através da adesão ao Pacto Português 
para os Plásticos. 

10 Apresentação anual de resultados 
de 2019. Em Portugal, a Mercadona 
faturou 32 milhões de ouros, criou mais 
de 900 postos de trabalho diretos e 
trabalha com mais de 300 fornecedores 
portugueses, aos quais comprou 217 
milhões de ouros. 

Medidas de proteção tomadas devido 
à Covid-19 e atribuição de um "Prémio 
de Reconhecimento pelo Compromisso 
e Empenho" dos 90.000 colaboradores 
nesta fase excepcional. 

MAIO 2020 

12 Colaboração com a Associação 
Portuguesa de Celíacos. 

Agak 
Mffin 

1 

Partilhar com a Sociedade COMO SE ESTÁ A LIDAR 

parte do que dela recebemos COM A PANDEMIA COVID-19 
Durante este primeiro ano, a Mercadona deparou-se com a 

A Mercadona, com o compromisso de partilhar com a Sociedade parte do 
que dela recebe, com apenas 12 lojas, já doou este ano mais de 400.000 
quilos de produtos de primeira necessidade a entidades sociais tais como 
Bancos Alimentares de Aveiro, Braga e Porto, Cruz Vermelha Portuguesa, 
Cáritas Portuguesa, Hospital de São João, Hospital das Forças Armadas, 
entre muitas outras. 
Além disso, a empresa colabora diretamente a partir das suas 12 lojas com 
12 Cantinas Sociais. Trata-se de uma colaboração diária, de segunda a 
sexta-feira, todas as semanas, que consiste na entrega de bens essenciais, 
alimentares e não alimentares, que se encontram em ótimas condições para 
consumo, garantindo sempre a máxima segurança alimentar. 
A empresa tornou-se também parceira dos 6 Centros Acolhimento 
Temporário que acolhem cerca de 340 utentes das Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas (ERPI) e dos Lares Residenciais (LR) infetados com 
Covid-19. 

pandemia provocada pela covid-19. Desde que a crise de 
saúde pública começou a empresa teve uma única certeza: 
fazer o que for necessário para proteger a saúde e a seguran-
ça dos seus colaboradores e clientes, para que os portugue-
ses continuem a ter acesso a bens de primeira necessidade. 
As primeiras medidas para garantir a saúde e a segurança de 
todos foram implementadas a 16 de março, sendo reforçadas 
ao longo da crise. 
Aos colaboradores da empresa foram entregues todos os 
materiais de proteção individual, foram aplicadas medidas 
para manter o distanciamento e todas as lojas são alvo de hi-
gienizações e limpezas extra. Os serviços que implicavam 
manipulação de alimentos foram suspensos. Estas medidas 
são alteradas com a progressiva retoma à normalidade. É o 
caso do Pronto a Comer e do Corte de Presunto à Faca, servi-
ços que estavam suspensos, mas que estão a ser retomados 
progressivamente. 

em Portugal 2019-2020 
e e 

16 Abertura de um supermercado 
na cidade de Aveiro. 
É 011.0 supermercado em Portugal. 

23  Novos escritórios em Vila Nova 
de Gaia. Representam um investimento 
de 8 milhões de ouros. 

.000 

iserx,
-T

 

a 

2 Abertura em Santo Tirso da 12.a loja 
no Pais e a segunda loja da retalhista 
a abrir em 2020. 
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Algarve pode perder 
40% dos empregos 
13 O Algarve pode perder mais 
de 40% dos empregos devido 
à quebra no turismo provoca-
da pela pandemia, estimou a 
OCDE. A organização intro-
duziu o Algarve na lista de 
destinos onde o impacto eco-
nómico da Covid -19 será 
maior. O Governo, pela voz 
do ministro da Economia, 
confirmou que está a preparar 
um programa específico de 
apoio à região algarvia. 

YY, 

PREVISÕES DA COMISSÃO EUROPEIA 

   

" 

 

1 10 

  

505#" 

Demora na reabertura de fronteiras com Espanha e menos voos explicam, segundo Bruxelas, o impacto no País Região é uma das mais afetadas 

Quebra do turismo 
asfixia economia 
CENÁRIO O  Portugal deverá registar a quarta maior recessão da Zona Euro em 2020, caindo 9,8%. 
FUTURO O  Bruxelas está mais otimista com recuperação em 2021, revendo subida do PIB para 6% 

WILSON LEDO 

A
s últimas previsões da 

' Comissão Europeia ilus-
tram um impacto da pan-

demia ainda mais arrasador 
para a economia portuguesa: o 
País deverá registar a quarta 
maior recessão da Zona Euro, 
como PIB a cair 9,8% este ano. 
No balanço anterior, Bruxelas 
apontava uma contração de 
6,8% na produção de riqueza. 

Entre os argumentos que ex-
plicam os novos indicadores 
surge, à cabeça, a quebra no tu-
rismo: "A pandemia de Covid-
-19 trouxe perturbações signi-
ficativas, particularmente para 
a grande indústria hoteleira." 

Nem mesmo a recuperação  

prevista a partir do terceiro tri-
mestre será suficiente para co-
brir o rombo sentido até junho. 
Só no primeiro trimestre, quan-
do os efeitos do fecho da econo-
mia ainda não eram tão eviden-
tes, o PIB caiu 3,8% em cadeia e 

Só ITÁLIA,  ESPANHA E 
FRANÇA TERÃO PIORES 
QUEBRAS NA ZONA EURO 
2,3% em termos homólogos. 
Bruxelas está, contudo, ligeira-
mente mais otimista em relação 
a 2021, ao passar de 5,8% para 
6% as perspetivas de cresci-
mento para a economia lusa. 

Se nas últimas previsões para 
2020 Portugal ficava abaixo das 

Nova linha de mil 
milhões para apoiar 
empresas afetadas 
G As micro e pequenas em-
presas vão ter uma nova li-
nha de crédito de mil mi-
lhões de euros. O instru-
mento estará disponível "na 
semana de 20" de julho. Já as 
microempresas do turismo 
terão acesso a um crédito em 
que 20% do valor pode ser 
convertido em fundo perdi-
do, se cumpridos critérios de 
proteção de emprego. o  

médias comunitárias, os novos 
dados colocam o País acima das 
quebras previstas para a União 
Europeia (8,3%) e para a Zona 
Euro (8,7%). Nos países que 
usam o euro, só Itália, Espanha e 
Frari-0 terão quedas maiores. 

"A diferença [em Portugal] 
baseia -se num desempenho 
pior do que o esperado no pri-
meiro trimestre e numa recu-
peração mais lenta do que o 
previsto no turismo estrangei-
ro, particularmente no número 
de voos e no atraso da reabertu-
ra da fronteira com Espanha", 
justificou o comissário europeu 
Pado Gentlioni. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

CORE510 
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Decisão-chave é • 

esperada este mês 
Ações a curto prazo 
reduziram choque 
13 Bruxelas refere que os 
despedimentos temporá-
rios não tiveram um peso 
imediato e que as estraté-
gias do Governo no traba-
lho a curto prazo ajudaram 
a "compensar o choque". e 

Nota "positiva" para 
desemprego no País 
13 A Comissão Europeia 
destaca pela "positiva" a 
evolução do desemprego 
em Portugal, que ficou 
"estável na faixa de 6,2 a 
6,3% em março e abril". o 

: • • 
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António Costa tem pressionado Bruxelas para a necessidade de aprovar o 
plano de recuperação da economia comunitária o mais rapidamente possível 

e  É no regresso presencial a 
Bruxelas, para uma reunião do 
Conselho Europeu a 17 e 18 de 
julho, que estão depositadas as 
esperanças de ver aprovado o 
plano de 750 mil milhões de eu-
ros para a re-
cuperação da 
economia co-
munitária. 

Portugal po-
derá encaixar até 26,3 mil mi - 

g.:  lhões de euros através deste 
g instrumento. Para que o apoio 

se efetive, todos os 27 estados-
- membros têm de chegar a 
acordo, um cenário duro tendo  

em conta as divisões dos últi-
mos meses. António Costa está 
entre os líderes europeus que 
apelam para a urgência de fe-
char um acordo já em julho, re-
forçando a expectativa de que 

as verbas co-
mecem a che-
gar ainda este 
ano. 

Em simultâ-
neo, está também a ser nego-
ciado o orçamento comunitário 
2021-2027, com um valor de 1,1 
biliões de euros, que também 
serão essenciais para equilibrar 
as contas dos váriospaíses. o 

27 ESTADOS-MEMBROS 
TÊM DE DAR LUZ VERDE A 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 
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RONCADOR 
9,'";41 cmg 4 , 99 €/kg 

50% 
desconto 

www.cmjornalpt 
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VIDAS 

COM CAOS NAS MATOCUL 
OBRIGADOS A FAZER INSCRIÇÃO 

DURANTE A  MADRUGADA 

O APÓS semanas de bloqueio informático, 
ministério anuncia renovações automáticas 
do registo dos alunos a partir do 2' ano, 
exceto na mudança de ciclo P.18 

PANDEMIA  P.6 A9 

CRIAM RISCO NO ALGARVE 
Médicos apontam  falta de meios para 
aumento  dos contágios e das  mortes 
por  Covid-19 

os' 

QUEBRA DO TURISMO ASFIXIA ECONOMI 'À  P,10E11 

Página 54



A55

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 4,66 x 5,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87437344 08-07-2020

CORREIO PARA OS AÇORES 

CTT TERÃO CARGUEIRO 

0 s CTT vão fretar um car-
gueiro para transportar 

correio para os Açores em agosto, 
depois de o sindicato ter denun-
ciado atrasos na distribuição devi-
do aos constrangimentos nos 
transportes e falta de trabalhado-
res, anunciou ontem à Lusa o dire-
tor de Comunicação e Sustentabi-
lidade dos CTT, Miguel Garção. 
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LEIRIA 

Enfermeiros 
reunidos 
em protesto 
e  Um grupo composto por 
representantes sindicais das 
três unidades orgânicas do 
Centro Hospitalar de Leiria 
(CHL) reclamou ontem, à 
entrada do hospital-sede, 
pela atualização de ordena-
dos dos enfermeiros, pela 
valorização dos enfermeiros 
especialistas e pela reorgani-
zação dos horários, "unila-
teralmente alterados há 2 
anos", acusou Rui Marroni, 
do Sindicato dos Enfermei-
ros Portugueses. 

O responsável pediu "bom 
senso" ao Conselho de Ad-
ministração do CHL, com 
vista a resolver problemas, 
como o facto de profissionais 
com 25 anos de experiência 
receberem o mesmo que os 
colegas que terminaram o 
primeiro mês. •J.D. 

; 
1 t 

Enfermeiros reclamam em Leiria 
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OCDE. Desemprego 
nos 9,4% em 2020 

MUNDO A taxa de desemprego 
nos países da OCDE atingirá os 
9,4% em 2020, um nível "que 
será pior" ao verificado na cri-
se financeira de 2008, devido à 
pandemia de covid-19, poden-
do agravar-se caso surjam novos 
surtos, divulgou a organização. 
A OCDE estima que o desem-
prego em Portugal aumente 
entre 5,65% e 7,10% até ao final 
do ano. 
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Enfermeiros pedem 
descongelamento 
das carreiras 

LERIA O Sindicato dos Enfermei-
ros Portugueses esteve ontem 
à frente do Hospital de Leiria 
numa ação pelo descongelamen-
to das carreiras. A estrutura sin-
dical diz já ter pedido à admi-
nistração que resolva os proble-
mas do congelamento das 
carreiras, mas "a maior parte 
dos enfermeiros ainda não teve 
qualquer reposicionamento, ape-
sar de tal estar previsto na lei". 
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Santana Lopes seria uma boa aposta para a Câmara de Lisboa • 

RÉDEA SOLTA 

Santana Lopes pode ser 
a solução para Lisboa 
Lisboa precisa de alguém que a lidere, que tenha experiência 
e que não queira fazer da câmara um trampolim. 

Eduardo Oliveira e Silva 

L Lisboa está degradada em muitos aspe-
tos. A cidade precisa de ser recuperada 
e tem vivido de meras operações cosmé-
ticas, como criar ciclovias para bicicle-
tas que não existem nem circulam. Nas 
últimas eleições municipais, Medina per-
deu a maioria absoluta. Agora é óbvio 
que pode ser apeado se houver uma alter-
nativa que junte todas as forças não socia-
listas. Nesse contexto, faz sentido pen-
sar em Pedro Santana Lopes. Na sua lon-
ga carreira política, Santana teve altos e 
baixos. Mas se há lugares que desempe-
nhou com eficácia foi o de presidente de 
câmara, tanto em Lisboa como na Figuei-
ra da Foz. Deixou obra feita em ambos 
os lados e conseguiu a proeza rara de 
não ter saído de funções com quaisquer 
problemas judiciais, o que é praticamen-
te impossível para um eleito local. Além 
disso, Santana Lopes foi provedor da San-
ta Casa da Misericórdia, que na prática 
é a segurança social de Lisboa. Tem, por-
tanto, experiência acumulada em todas 
as áreas. Dir-se-á que o seu nome pode 
ser um engulho no PSD. Na realidade, 
não deve ser. O PSD não tem rigorosa-
mente ninguém a apresentar para pre-
sidente da Câmara de Lisboa com hipó-
tese de retirar Medina da Praça do Muni-
cípio. Claro que era mais fácil se não tem 
saído para fundar o Aliança. Há, porém, 
que ser pragmático na política, desde 
que não se seja desonesto. O que inte-
ressa é ganhar Lisboa com alguém capaz 
e com provas dadas nessas funções. De 
resto, o PSD poderia criar uma continui-
dade autárquica única se mantivesse 
Cascais (com Carreiras ou Pinto Luz) e 
soubesse construir uma solução para 
Ociras que comportasse o apoio a Isal-
tino Morais, como é manifestamente 
vontade dos sociais-democratas da zona 
e da maioria da população. Isaltino Morais 
tem feito um mandato irrepreensível. 
Cascais tem progredido como nunca. 
Falta Lisboa ter um projeto que se inte-
gre c interaja também com Sintra, Lou-

  

res, Vila Franca de Xira e Almada. Outra 
vantagem de Santana Lopes para ser, 
com Isaltino, o eixo de políticas integra-
das é a circunstância de ambos terem as 
suas vidas políticas resolvidas e não anda-
rem à procura de trampolim para saltar 
para outros sítios. Trabalhariam para as 
peçsnas  e para deixarem obra_ Um homem 
inspirador nesse sentido foi Nuno Abe-
casis. Quem quiser mudar a desgraça 
que se vê em Lisboa, com infraestrutu-
ras degradadas, as instituições sociais a 
falharem e os serviços a autoalimenta-
rem-se em vez de servirem tem de pen-
sar em arranjar e votar em quem possa 
alterar profundamente essa lógica, em 
beneficio dos cidadãos. 

2. No PS está aberta a guerra de suces-
são. Medina está de um lado e do outro 
está Pedro Nuno Santos. Ambos estão a 
marcar terreno, mas correm o risco de 
ficar apeados. Ainda não é agora que 
António Costa põe os papéis para a refor-
ma. Aliás, é daqueles que jamais vão 
reformar-se da política porque ela é toda 
a sua vida e motivação. Está-lhe nas veias. 
Tanto o pai como a mãe foram pessoas 
de causas. O filho de António Costa tam-
bém é. Acaba de ascender a presidente 
da Junta de Freguesia de Campo de Ouri-

  

que, por saída do titular. Filho e neto de 
peixe.... 

3.António Costa tem sempre uma na 
manga. Ainda agora se viu, quando foi 
convidar Francisco Assis para presidir 
ao Conselho Económico e Social (CES), 
sob o aplauso e adesão de Rui Rio. Assis 
é a direita do PS e a esquerda do PSD, 
mas é indiscutivelmente um político inte-
lectualmente superior e corajoso. Ao 
indicá-lo, Costa deu uma guinada à direi-
ta. Escolheu o lugar certo para dar o sinal 
porque, no CES, a esquerda comunista 
está representada pela CGTP, que se põe 
sempre de fora de qualquer acordo. Fran-
cisco Assis vai suceder a Correia de Cam-
pos, que foi uma completa desilusão. Não 
conseguiu ser reeleito na Assembleia da 
República para um segundo mandato. 
Já no primeiro, só passou por um voto. 
Foi uma inexistência. 

4. Depois de o processo dos vistos gold 
ter resultado em nada e numa vergo-
nha para a justiça que arrastou e estra-
gou a vida a pessoas como Miguel Mace-
do e Manuel Paulos, um polícia sempre 
considerado exemplar, temos agora o 
mesmo juiz de instrução e a procurado-
ria a desunharem-se sobre a EDP, sus-

  

pendendo os seus homens-fortes, Antó-
nio Mexia e Manso Neto. Ao fim de tan-
to tempo do início das investigações, 
fica-se perplexo com a medida. Vamos 
ver se a montanha vai voltar a parir um 
rato. E também se a atitude não tem cus-
tos pesados para Portugal. Importante 
mesmo era levar os casos BES/GES e 
Marquês a tribunal, antes que os prota-
gonistas desapareçam do mundo dos 
vivos. 

5. Não querendo manter o foco apenas 
nas questões da pandemia, cuja evolu-
ção é diária, imprevisível e preocupan-
te em Portugal e muitos outros países, 
há que desmontar potenciais envolven-
tes económicas com origem na concor-
rência. Será que o facto de Portugal ter 
ficado fora do roteiro seguro definido 
pelos ingleses tem alguma relação com 
a circunstância de a British Airways ser, 
na prática, a dona da Iberia? Desse modo, 
haveria interesse em privilegiar a Espa-
nha como destino. Na nossa história, os 
amigos de Peniche são os ingleses, que 
nos ajudaram contra Napoleão. Depois 
ficaram a mandar no retângulo e nós no 
pau da roupa. 

Escreve à quarta-feira 
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Este ano, mais 33o professores vão vincular nos Quadros de Zona Pedagógica do que no ano passado 

Há docentes acima dos 60 
anos a entrar nos quadros 
Vincularam 872 docentes, mas 36 mil candidatos ficaram de fora. Sindicatos 
lamentam que reais necessidades das escolas continuem por preencher 

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

EDUCAÇÃO  Entre os 872 pro-
fessores que vão entrar nos 
quadros do Estado, há do-
centes com 60 anos de ida-
de. É o caso de uma profes-
sora do Ensino Básico, que 
completou 61 anos em ju-
nho e vinculou em Lisboa e 
Vale do Tejo; ou de uma do-
cente de Português e Inglês, 
um mês mais velha, que in-
gressou no Algarve. Ambas 
acumularam dezenas de 
anos de serviço - algo que 
não surpreende os sindica-
tos, que continuam a recla-
mar contra o reduzido nú-
mero de admissões nos qua-
dros do Estado. 

O Ministério da Educação 
(ME) salienta que vão vin-
cular em Quadros de Zona 
Pedagógica (QZP) mais 330 
professores do que no ano 
passado e que, desde que o 
Governo socialista tomou 
posse, mais de oito mil do-
centes vincularam, seja 
através de vinculações ex-
traordinárias, seja pela "nor-
ma-travão" imposta pela  

União Europeia, para acabar 
com os abusos de contratos 
a prazo pelo ME. 

A "norma travão" obriga o 
Estado a integrar nos qua-
dros os professores que te-
nham tido três contratos de 
trabalho a prazo, sucessivos. 
Mas têm de ser contratos a 
tempo completo e para todo 
o ano letivo, anuais. 

A restrição, acusa a 
Fenprof, deixa de fora os 22 
mil professores com três ou 
mais anos de serviço, in-
cluindo 1500 com 20 anos 
de serviço. E deixa sem res-
posta milhares de docentes 
precários, contratados no 
ano letivo de 2019/20, la-
menta João Dias da Silva, da 
Federação Nacional da Edu-
cação (FNE). 

Em agosto de 2019, o Mi-
nistério da Educação con-
tratou a prazo cerca de 5 400 
professores, com horário 
completo. Desses, 2200 já 
tinham assinado pelo me-
nos um contrato precário. 
Ou seja, as escolas precisam 
de professores a tempo in-
teiro, ano após ano, mas es-
ses horários são entregues a  

professores precários. "O 
Ministério da Educação 
continua a impor a precarie-
dade como meio para res-
ponder a necessidades per-
manentes das escolas", la-
menta a Fenprof. 

PROMESSAS POR CUMPRIR 
João Dias da Silva não se sur-
preende com o facto de ha-
ver pessoas que só entram 
nos quadros quando já estão 
perto da reforma. "Dá-nos 
uma noção do tipo de con-
tratos a que são sujeitos: 
basta que só sejam chama-
dos para substituir professo-
res de baixa para não conse-
guirem vincular." 

O secretário-geral da FNE 
diz que as sucessivas pro-
messas para mudar o siste-
ma "nunca concretizam". E 
soma o exemplo dos QZP. 
Quem vincular no QZP 1, 
pode ficar colocado em Gaia 
num ano, em Melgaço no 
ano seguinte e em Amaran-
te depois. A lógica é a mes-
ma no resto do país, sobre-
tudo em Trás-os-Montes, 
Beira Interior, Alentejo e Al-
garve. s 

EXCLUSÃO 

Escrever mal nome 
ou data de nascimento 
É um dos inúmeros crité-
rios de exclusão das listas 
de colocação: basta que o 
professor não preencha de 
forma correta a sua data de 
nascimento ou o seu 
nome. 

Falta de documentos 
comprovativos 
Desde a identidade do can-
didato até ao curso supe-
rior e formações especiali-
zadas, tudo tem de ser 
comprovado com docu-
mentos. A falha de um é 
razão de exclusão. 

Candidaturas com 
inúmeras falhas 
Muitos professores foram 
excluídos das listas só por 
uma falha, mas a maioria 
das candidaturas tem vá-
rias incorreções. Algumas 
têm dez ou mais erros. 
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ção de Lisboa 
e-se insegura 
os autocarros 

da Carris 

Porto está 
a recuperar 
melhor do 
que Lisboa 

TAP já admite reforço 
de seis rotas no Norte 
a partir de agosto P. 6 

©puis 
seu 

5 

APANHOU 

GRIPEZINHA" 
Presidente brasileiro,-,- 
está infetado, mas de 

"pulmões limpos" 
13. 26 e 29 

V. N. Gaia 
Arquiteto 
Souto de Moura 
projeta Centro 
de Congressos 

Investimento inclui 
hotel de 5 estrelas, 
lojas e habitação P. 22 

Calor 
Junho foi o mês 
mais quente 
de sempre 
no Mundo P.12 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 37. Preço: 1,20E Quarta-feira 8 de julho de 2020 

Jornal de Noticias 

FISCALIZAÇÃO 
:APERTADA 
TENTA TRAVAR 
SOBRELOTAÇÃO 

Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inés Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Gaia, Feira 
e Caldas 
com 11 crianças 
infetadas 
em dois dias P.10 

ransportes das áreas 
etropolitanas refor 
-gurança e controlo 

• • . • eiros P. 20 e

 

Utentes desesperam 
para marcar consulta 
nos centros de saúde 

Alimentos 
GNR e Fisco 
param fraude 
milionária 
com o IVA P.14 

Concurso Há 
docentes acima 
dos 60 a entrar 
nos quadros P.11 

Centenas de telefonemas sem 
resposta e o email é uma solução 
que não serve à população idosa  

Associação de Médicos de Família 
estima que ficaram 15 mil diagnósticos 
de cancro por fazer em três meses P.4 e5  

EDP  Suspensão 
de Mexia afinal 
fez crescer valor 
em Bolsa p.7 

Festa portista 
do título na rua 
deixa PSP 
em alerta 

Liga pode ser decidida 
amanhã. Policia 
pede contenção P. 39 

Benfica 
Indefinição na 
Libertadores 
ajuda à vinda 
de Jesus P.40 
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Pré-aviso de greve 
causa surpresa na CP 

COMBOIOS A CP disse ontem ter 
recebido "com surpresa e estra-
nheza" o pré-aviso de greve par-
cial apresentado pelo Sindicato 
Ferroviário da Revisão Comercial 
Itinerante (SFRCI), por não se re-
ver nos fundamentos invocados. 
A empresa garante que, "como é 
óbvio", não pretende extinguir as 
categorias de operador de revisão 
e venda e operador de venda e 
controlo, apenas propôs a fusão 
das duas categorias numa única.• 
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PORMEN O IHS 

Acordo 
O acordo de labora-
ção contínua foi ce-
lebrado entre a em-
presa e os funcioná-
rios que aceitaram 
fazer jornadas de tra-
balho intenso sob a 
condição do paga-
mento de remunera-
ções extraordinárias. 

Dividendos 
A Comissão de Tra-
balhadores reclama 
que a empresa distri-
buiu 55 milhões de 
euros em dividendos 
pelos acionistas, em 
abril deste ano, e que 
a Super Bock está fi-
nanceiramente está-
vel, pelo que não se 
justificam os despe-
dimentos. 

Contratações 
Pedro Silva, membro 
da comissão, subli-
nha que a Super 
Bock tem falta de 
funcionários e que, 
inclusive, durante os 
despedimentos, está 
a contratar novas 
pessoas. 

Super Bock já 
rescindiu com meia 
centena de pessoas 
Comissão de Trabalhadores e CGTP acusam empresa de 
se aproveitar da situação pandémica para reduzir custos 
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Empresa pretende acabar com o acordo para laboração contínua 

Ana Sofia Rocha 
ana.s.ferreira@jn.pt 

TRABALHO  A Super Bock já 
chegou a acordo de rescisão 
de contrato com mais de 50 
funcionários. Comissão de 
trabalhadores e CGTP acu-
sam a empresa de estar a 
usar a pandemia para fazer 
reduções de custos e de es-
tar a pressionar trabalhado-
res para aceitar acordos. A 
empresa garante que, face 
ao ano passado, está com 
perdas de 30% e que a deci-
são de dispensar 10% dos 
trabalhadores, entre 100 e 
130 pessoas, foi tomada 
com base nas perspetivas de 
futuro. 

À saída de uma reunião 
que juntou as organizações 
representativas dos funcio-
nários da Super Bock, Isabel 
Camarinha, secretária-geral 
da CGTP, sublinhou que a 
Super Bock está "a aprovei-
tar-se da epidemia para re-
duzir custos" e que "há 
pressões para os trabalhado-
res aceitarem as rescisões". 
"Há uma ameaça velada 

de que se não aceitarem 
agora poderão ser envolvi-
dos num despedimento co-
letivo e, aí, as indemniza-
ções são mais reduzidas", 
acusa Isabel Camarinha. 

Por seu turno, a empresa 
admitiu que cerca de 55 
pessoas já aceitaram a resci-

  

são e que estão em processo 
de negociação. Mas lem-
brou que será fundamental 
um entendimento com os 
trabalhadores para reduzir a 
percentagem de pessoas 
despedidas. 

ARGUMENTO POUCO VÁLIDO 

A Super Bock quer agora an-
tecipar o término do acordo 
de laboração contínua, cele-
brado entre a empresa e os 
trabalhadores e que finda 
em março de 2021, de forma 
a reduzir custos com subsí-
dios e pagamentos extra. 

A Comissão de Trabalha-
dores decidiu não aceitar a 
proposta da Super Bock e 
disse que antes de oficiali-
zar a posição irá reunir com 
os trabalhadores. Pedro Sil-
va, da comissão, insiste que 
para aceitar o acordo de la-
boração contínua houve 
pressões e agora a empresa 
quer dar um passo atrás. 

"Dissemos à empresa que 
os acordos são para cumprir, 
até porque antecipar o fim 
do acordo traria prejuízos 
para os trabalhadores ao ní-
vel social e a nível remune-
ratório", sublinha Pedro Sil-
va. Além disso, adianta que 
já várias pessoas foram des-
pedidas, pelo que o argu-
mento de findar o acordo 
para reduzir o número de 
despedimentos não é intei-
ramente válido. • 
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Enfermeiros de 
Leiria reclamam 
descongelamento 
das carreiras 

PROTESTO  O Sindicato dos 
Enfermeiros Portugueses 
(SEP) voltou a reclamar 
ontem o descongelamen-
to da progressão da carrei-
ra daqueles profissionais 
no Centro Hospitalar de 
Leiria, reivindicação que 
tem exigido consecutiva-
mente à Administração. 
"A maior parte dos enfer-
meiros ainda não tiveram 
qualquer reposiciona-
mento, apesar de tal estar 
previsto na lei", adiantou 
Rui Marroni, do SEP. 
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Cervejaria Galiza 
no Porto encerrou 
portas de vez 
Decisão foi tomada em reunião entre administrador de 
insolvência e trabalhadores. Dona continua em silêncio 

Ana Sofia Rocha 
ana.sierreira@jn.pt 

DECISÃO  A emblemática cerveja-
ria Galiza, no Por fechou portas 
de vez, após o administrador de 
insolvência atribuído ao processo 
ter decidido, em conjunto com os 
trabalhadores, "encenar o estabe-
lecimento, por não haver condi-
ções para o manter aberto". A as-
sembleia de credores poderá mu-
dar a decisão. 

O anúncio foi feito pelo Sindica-
to dos Trabalhadores da Indústria 
de Hotelaria, Turismo, Restauran-
tes e Similares do Norte, que la-
mentou a decisão, argumentando 
que "o restaurante é viável". 
"Mesmo em tempos de pandemia 
aguentou-se e os salários foram 
sempre pagos", escreveu o sindi-
cato em comunicado. 

Do lado dos funcionários, Antó-
nio Ferreira, membro da Comis-
são de Trabalhadores da Cerveja-
ria Galiza, que segurou o estabele-
cimento nos últimos oito meses, 
recebeu a decisão com desilusão. 

"É com muita tristeza que sabe-
mos que vai fechar, mas aceita-
mos com a certeza de que fizemos 
o possível para manter a Galiza de 
pé", sublinha António. 

A decisão foi tomada após ter 
sido decretada a insolvência da So-
ciedade Atividades Hoteleiras Ga-
liza Portuense, proprietária da 
Cervejaria Galiza, na sequência do 
requerimento apresentado pela 
empresa Sociedade Real Sabor, no 
qual reclama 11 951 euros. 

Os trabalhadores aguardam ago-

 

1 

Trabalhadores foram 
mantendo aberta a cervejaria, 
apesar das dificuldades 

ra que a assembleia de credores, no 
próximo dia 4 de agosto, decida 
pela reabertura da Galiza. 

A incerteza sobre o futuro da cer-
vejaria, fundada em 1972, come-
çou no dia 11 de novembro, quan-
do a gerência tentou encerrar o es-
tabelecimento à revelia dos traba-
lhadores. Os funcionários manti-
veram o estabelecimento aberto 
durante estes oito meses e conse-
guiram pagar os salários e outras 
retribuições em atraso, num total 
de 10 meses. A proprietária está 
em silêncio desde março. • 
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Ligações da Transtejo 
e Soflusa podem parar 
GRANDX 1.189oA As ligações 
fluviais da Transtejo devem 
parar na tarde de hoje e as da 
Soflusa na manhã de ama-
nhã, devido a dois plenários 
de trabalhadores convoca-
dos pelos sindicatos, anun-
ciou ontem a Administra-
ção das duas empresas. 

Num comunicado, a 
Transtejo e Soflusa infor-
maram que "preveem a in-
terrupção do serviço regu-
lar por motivo de realização  

de plenário geral convocado 
por estruturas sindicais". 

As empresas têm a mesma 
administração e ambas asse-
guram as ligações fluviais 
entre a Margem Sul e Lis-
boa, mas a Transtejo é res-
ponsável pelos terminais do 
Seixal, Montijo, Cacilhas e 
Trafaria/Porto Brandão, no 
distrito de Setúbal, enquan-
to a Soflusa faz a travessia 
entre o Barreiro e o Terreiro 
do Paço, em Lisboa. • 
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Giuseppe Conte foi recebido por António Costa, dois primeiros-ministros cujas economias estão em apuros 

Recessão vai ser pior que 
a da Grande Depressão 
Em 1928, a economia portuguesa colapsou 9,7•%o. A Comissão Europeia 
estima agora que, este ano, o país deverá afundar 9,8%, ou até mais 

Luís Reis Ribeiro 
luis.ribeiro@dinheirovívo.pt 

PREVISÕES  A recessão deste 
ano em Portugal vai ser 
mais violenta do que a 
Grande Depressão de 1928, 
segundo as projeções ontem 
avançadas pela Comissão 
Europeia (CE). 

Para Bruxelas, a economia 
nacional vai afundar 9,8% 
este ano (ou mais já que os 
riscos são excecionalmente 
negativos e incertos), valor 
que supera a contração de 
9,7% que consta nas séries 
hístórícas publicadas pelo 
Banco de Portugal. 

Soube-se ontem que o país 
sofreu a maior revisão em 
baixa da Europa para a varia-
ção anual do PIB, o que faz 
com que a economia volte a 
divergir de forma significa-
tiva face à média europeia, 
mostra a CE. 

Depois de quatros anos de 
convergência real, algo que 
foi bastante celebrado pelo 
atual Governo, a economia 
caiu por terra e vai divergir 
da média europeia durante 
pelo menos dois anos. 

A recuperação dos danos 
provocados este ano pela 
crise pandémica também 
deverá ser das mais curtas. 
Depois de perder 9,8% do 
PIB em 2020 (face a 2019), 
Portugal só vai conseguir re-
cuperar 6% no próximo 
ano, em termos reais. Fica 
3,8 pontos percentuais 
aquém de um crescimento 
que apagasse o rasto de des-
truição histórico esperado 
para este ano. 

SITUAÇÃO VAI PIORAR 
Pior só Itália. Vai ter a maior 
recessão da Europa em 2020 
(contração de 11,2%) e em 
2021 só recupera 6,1%. On-
tem, os chefes de Governo 
dos dois países (Giuseppe 
Conte e António Costa) en-
contraram-se em Lisboa 
para concertar posições para 
conseguir sair deste buraco. 

Cálculos do JN/Dinheiro 
Vivo com base nestas novas 
previsões intercalares mos-
tram ainda que a projeção 
anual para a economia por-
tuguesa em 2020 foi, de to-
dos os países da União Euro-
peia, a que mais se degradou 

EVOLUÇÃO 

o o 
Perdas no turismo 
As visitas de turistas caí-
ram 100% em abril. A CE 
avisa que esta realidade 
afeta as economias mais 
dependentes do turismo, 
como é o caso de Portugal. 

6 30 
Desemprego estável 
O desemprego permane-
ceu estável na faixa de 
6,2% e 6,3% da população 
ativa em março e abril, 
muito devido ao lay-off 
simplificado. 

—uri§ 
Sentimento económico 
A confiança na economia 
"caiu abruptamente de 
105,7 pontos em fevereiro 
para 63 pontos em maio". 
Recuperou parcialmente 
até 74,1 pontos em junho.  

desde maio (previsões da 
primavera, também da CE). 
O corte foi de 3 pontos per-
centuais. 

E agora a CE é a instituição 
mais pessimista das que já 
fizeram cenários macro des-
de que a pandemia desabou 
sobre as economias. 

A recessão que prevê para 
este ano em Portugal com-
para, por exemplo, com a 
quebra de 6,9% prevista 
pelo Governo em junho (e 
na qual assenta o novo Or-
çamento do Estado Suple-
mentar). 

É também mais grave do 
que a contração de 7,5% 
projetada pelo Conselho das 
Finanças Públicas, do que a 
descida de 9,4% estimada 
pela OCDE e pior do que o 
afundanço de 9,5% calcula-
do pelo Banco de Portugal. 

A CE avisa ainda que "o 
desempenho económico 
deverá deteriorar-se a um 
ritmo muito mais acentua-
do, cerca de 14%", entre o 
1.° e o 2.° trimestre, "refle-
tindo contrações dramáti-
cas na maioria dos indicado-
res económicos". • 
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COVID-19 

Metade dos trabalhadores 
em risco de ser infetada 

40% dos 
empregos 
do Algarve 
em perigo 

Portugal é o quarto país com menos trabalhadores a poder optar pelo 
teletrabalho e tem quase metade das pessoas empregadas em funções que 
requerem proximidade física, aumentando o risco de infeção, diz a OCDE. 

PEDRO CURVELO 
pedrocurvelo@negocios.pt 

A
pandemia de covid-19 
evidenciou os empre-
gos em que os traba-
lhadores estão mais 

expostos ao risco de contágio. As 
funções que requerem maior pro-
ximidade fisica e interação entre 
os trabalhadores representam 
48,14% do total na média dos paí-
ses da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE). 

Em Portugal essa percenta-
gem é ligeiramente superior, ci-
frando-se em 48,3%, sendo o dé-
cimo país entre os 24 membros da 
organização com o valor mais ele-
vado de trabalhadores em risco de 
infeção, revela um relatório divul-
gado esta terça-feira. 

Espanha é o país onde mais 
trabalhadores se encontram em 
risco de serem infetados com o 
novo coronavírus no exercício da 
sua atividade. São 55,9% os espa-
nhóis nessa situação. 

Também a Eslováquia, Irlan-
da, Grécia e Dinamarca têm mais 
de metade dos trabalhadores em 

4P R% 
EM RISCO 
A OCDE indica que são 
48,3% os trabalhadores 
em Portugal com maior 
risco de infeção devido 
a funções que implicam 
proximidade física.  

situação de risco de contaminação 
no local de trabalho. No extremo 
oposto encontra-se o Luxembur-
go, com 39,3%, o único país onde 
esse valor é inferior a 40%. 

A OCDE classifica o risco de 
infeção dos trabalhadores em fun-
ção de quatro categorias das fim-
ções que desempenham: "Em ris-
co (quando as funções obrigam a 
proximidade física)", "com inter-
ação fisica limitada", "com algu-
mas interações físicas" e "passível 
de ser feito de casa". 

A situação será mais preocu-
pante em Espanha, um dos países 
mais atingidos pela pandemia com 
mais de seis mil casos por milhão 
de habitantes. Na Irlanda a covid-
-19 apresenta uma incidência de 
cinco mil casos por milhão de re-
sidentes e na Dinamarca esse va-
lor é de cerca de 2.200 casos. 

Já a Grécia e a Eslováquia re-
gistam números bem inferiores, 
com 344 e 324 casos por milhão 
de habitantes, respetivamente. 

Portugal com baixa 
possibilidade de teletrabalho 
Uma das formas de eliminar o ris-
co de infeção é a opção pelo tele-
trabalho, mas nem todas as fun-
ções profissionais permitem o re-
curso a esta opção. E, aqui, exis-
tem diferenças significativas en-
tre os países, assinala a OCDE. 

Em Portugal apenas 27,5% 
dos trabalhadores são suscetíveis 
de serem colocados em trabalho 
remoto, uma percentagem igual à 
verificada na Grécia. 

Já na Hungria são 25,9% os 
funcionários passíveis de optar 
pelo teletrabalho, enquanto em 
Espanha são 24% e na Eslováqu 
apenas 22,9%.A média da. OCDE 
situa-se nos 31,2%. 

No Luxemburgo, por seu tur-
no, 43,5% dos trabalhadores têm 
a possibilidade de serem coloca-
dos em teletrabalho. • 

Luís Vieira 
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A proximidade física no local de trabalho constitui um risco. 

Apoios devem evitar 
empregos inviáveis 

A OCDE considera que os países devem ajustar medidas como o lay-off sim-
plificado à fase de reabertura da economia, mas evitando riscos de apoiar 
empregos que se tornaram inviáveis. No caso das medidas de apoio à ma-

nutenção do emprego, como o lay-off simplificado, a OCDE defende, por 
exemplo, que, nos setores que já retomaram a atividade, se evite "o risco 

de estarem a ser apoiados empregos que se tornaram inviáveis de forma 

permanente". A OCDE propõe também que estas medidas tenham um pra-
zo-limite, que possa, se necessário, ser revisto. LUSA 

As regiões onde o turismo tem 
mais peso enfrentam maior 
risco de destruição de empre-
go com a covid-19, alerta a Or-
ganização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE) estimando que, 
o Algarve pode perder mais de 
40% dos empregos. 

AOCDE calcula que o em-
prego poderá cair, em média, 
entre 4,09%e 4,98%cm 2020 
nos países que fazem parte da 
organização, devido à pande-
mia, sendo que o impacto des-
ta crise difere de país para país 
e até de região para região. 

No relatório sobre as "Pers-
petivas de emprego", divulga-
do ontem, a instituição refere 
que "os países e as regiões onde 
a pandemia teve maior expres-
são registaram perdas econó-
micas mais significativas", as-
sinalando ainda que o impacto 
económico na várias regiões 
"vai variar de acordo com a sua 
especialização setorial", afe-
tando de forma mais significa-
tiva os setores mais expostos a 
medidas de confinamento ou à 
sazonalidade. 

Neste contexto, a organi-
zação aponta para diferenças 
regionais ao nível do risco de 
destruição de postos de traba-
lho, sendo que o Algarve surge 
entre as regiões mais afetadas, 
a par das ilhas do Sul da Gré-
cia, as ilhas Canárias e as Ba-
leares (Espanha).A0CDE es-
timam que a taxa de desem-
prego nos países que integram 
a organização possa atingir os 
9,4% em 2020, acima do veri-
ficado na crise financeira de 
2008, podendo agravar-se 
com novos surtos. 

A OCDE aponta para uma 
quebra de 35% no número de 
ofertas de emprego online en-
tre 1 de fevereiro e 1 de maio e 
para uma diminuição das ho-
ras trabalhadas nos primeiros 
meses desta crise a superar10 
vezes a queda registada nos 
momentos iniciais da crise an-
terior. •  LUSA 
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Aeroporto 

Governo 
recusa 
adiamentos 
no Montijo 

MIL 

Pedro Nuno Santos diz que o que ficou 
acordado com a ANA é para cumprir. 
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OCDE 

Metade dos 
trabalhadores 
em risco de 
apanhar covid 
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Indústria 

Distribuidora 
espanhola 
entra na Bamer 
de Aveiro 
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PCP beneficia bancos 
com suspensão de rendas 
Lojas dos centros comerciais só vão pagar a componente variável ate ao fim do ano. Medida do PCP que consta 
no Orçamento suplementar favorece lojas que só pagam renda fixa, como bancos e seguradoras. EmpREs.s.ei, 

Escolha de Stilwell 
deixa EDP no pódio 
do setor na Europa 
Ações valorizaram mais de 4% 
e elétrica é a terceira "utility" que 
mais valoriza entre as pares europeias. 
MERCADOS 22 e 23 

DESPEDIMENTOS 

Fundo só cobre pequena 
parte das indemnizações 
Mecanismo de compensação criado na troika acumula 395 milhões de euros 
Maioria dos empregados já só tem direito ao valor mais baixo ECONOMIA Se 

Estimativas para a recessão 
pioram mês após mês 
PRIMEIRA LINHA 4 a 

Pandemia dá sinais 
de melhoria antes de 
mais uma avaliação 
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CTT FRETAM 
CARGUEIRO 

Os CTT vão fretar um car-
gueiro para transportar 
correio para os Açores em 
agosto, avançou a empresa 
à Lusa, depois de o sindica-
to ter denunciado atrasos 
na distribuição devido aos 
constrangimentos nos 
transportes e falta de tra-
balhadores. ■ 
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Mário Cruz/Lusa 

O acordo tripartido assinado em 2012 previa a criação do fundo e a redução das compensações por despedimento para a "média da União Europeia". Sobre a média ninguém se entendeu. 

TRABALHO 

Fundo só cobre pequena 
parte das indemnizações 
Quase sete anos depois de ter sido criado, o Fundo de Compensação do Trabalho vale 
quase 400 milhões de euros e terá nesta recessão económica a sua primeira prova de fogo. 
Mas só cobre uma pequena parte de eventuais compensações por despedimento. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt 

C
ciado há quase sete 
anos, em contrapar-
tida pela forte redu-
ção das compensa-
ções por despedi-

mento, o Mando de Compensação 
do Trabalho (FCT) poderá ter nos 
próximos meses a sua primeira  

prova de fogo. Valia no final de 
maio 395 milhões de euros, que 
podem ajudar a garantir uma par-
te de eventuais compensações por 
despedimento mas que em média 
será, no entanto, pequena. 

Acriação de dois fundos (FCT 
e FGCT) foi promovida durante 
oprograma de ajustamento pela 
UGT, então liderada por João 
Proença, como contrapartida po-
lítica à redução do valor das então 
futuras compensações por despe-
dimento. Obrigou os empregado-
res a descontarem 0,925% do sa-

  

lário-base e diuturnidades de to-
dos os trabalhadores admitidos 
após 1 de outubro de 2013,os mes-
mos que foram plenamente 
abrangidos pelo corte nas com-
pensações. Os contratos de dura-
ção até dois meses foram entre-
tanto isentados. 

Significa isto que nos primei-
ros 12 meses de uma relação de 
trabalho, o fundo acumula cerca 
de 12% da retribuição mensal base 
de um trabalhador, ou seja, 3,6 
dias. No entanto, por cada ano de 
trabalho com contrato sem teimo,  

otrabalhador acumula o direito a 
18 ou 12 dias de salário (nos 12 pri-
meiros anos), em caso de despe-
dimento lícito. Seria necessária 
uma valorização média bastante 
superior a 0,28%, como a que se 
registou nos 12 meses terminados 
em maio (ou a 1,84% por ano, 
como se registou desde o início) 
para que o valor do fundo, de per-
fil conservador, pudesse assegu-
rar a totalidade ou mesmo meta-
de da compensação. 

Quando o trabalhador sai da 
empresa, o empregador pode res-

  

gatar o dinheiro do fundo, usan-
do-o para pagar a compensação 
por despedimento (se a isso hou-
ver direito) ou para recuperar o di-
nheiro entregue (quando a saída 
do trabalhador é voluntária, por 
exemplo). Os dados atualizados a 
2 de julho, a que o Negócios teve 
acesso, revelam que em cerca de 
38% dos contratos cessados este 
ano houve direito a compensação. 

No entanto, também indicam 
que o reembolso médio ronda os 
68,6 atros, quando a avaliar pelo 
desconto efetuado pelas empre-
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64, 
O fundo tem neste 
momento um 
campo para 
intervir. Foi para 
isso que foi criado. 
Admitimos que 
muitas empresas 
não reabram. 
JOÃO PROENÇA 
Ex lider da UGT 

Queremos ver o 
impacto no período 
de crise para no 
final do ano tomar 
uma posição. O 
efeito do lay-off não 
permite ver qual é 
impacto. 
JOÃO VIEIRA LOPES 
Presidente da CCP 

99 
sas, os salários-base declarados 
no ano passado (que só têm em 
contra contratos assinados des-
de 2013 e ainda vigentes) ron-
daram os 819 euros. 

Se um trabalhador receber 
da empresa menos de metade do 
montante a que tem direito pode 
dirigir-se ao Fundo de Garantia 
de Compensação do Trabalho 
(FGCT), que é também obriga-
toriamente alimentado com 
uma contribuição de 0,075 %: 
este fundo deve garantir o paga-
mento do que falte para chegar 
a metade da compensação. De 
acordo com as informações re-
colhidas pelo Negócios, o FGCT 
tem neste momento cerca de 32 
milhões de euros. Um montan-
te quase tão alto como as dívidas 
das entidades empregadoras aos 
dois fundos (31,6 milhões). 

Discussão sobre 
o fundo esmorece 
Nos últimos anos as associações 
patronais têm alegado que não 
faz sentido ter tanto dinheiro 
"parado" num instrumento com 
elevados custos administrativos, 
até porque as contas são indivi-
duais. João Vieira Lopes expli-

 

66 
A nossa posição 
agora é não se 
mexer nisso para já. 
ANTÓNIO SARAIVA 
Presidente da CIP 

Estaremos 
disponíveis para 
analisar qualquer 
proposta, 
salvaguardando 
o pagamento 
das contas dos 
trabalhadores. 
SÉRGIO MONTE 
Vice-secretário-geral da UGT 

A sede para essa 
discussão é a 
concertação social. 
MTSSS 
Fonte oficial 

99 
cou ao Negócios que os parcei-
ros sociais aguardam que o Go-
verno publique uma portaria 
para que o reembolso seja pago 
por débito direto. 

No final do ano passado, os 
patrões sugeriram que a contri-
buição fosse suspensa ou redu-
zida, mas com a chegada da pan-
demia a discussão esmoreceu. 

"A nossa posição agora é não 
se mexer nisso para já porque há 
outros assuntos prioritários", 
afirma agora António Saraiva, 
da CIP. "Queremos ver o impac-
to no período de crise para no fi-
nal do ano tomar uma posição", 
diz Vieira Lopes, da CCP. Sérgio 
Monte afirma que a UGT está 
disponível para analisar propos-
tas, "salvaguardando sempre 
que o pagamento das contas in-
dividuais dos trabalhadores?' 

Para João Proença, o ex-se-
cretário-geral da UGT que se 
bateu pela criação deste meca-
nismo, "o fundo tem neste mo-
mento um campo para intervir". 
"Foi para isso que foi criado.Ad-
mi timos que muitas empresas 
simplesmente não reabram. O 
trabalhador tem garantida uma 
parte da indemnização". •  

AS REGRAS 

Como funcionam 
os fundos de 
compensação 

O Fundo de Compensação do 
Trabalho funciona como uma 
poupança forçada das empresas 
para financiar parte das com-
pensações. Mas é ao Fundo de 
Garantia que se deve reclamar. 

O QUE É O FUNDO 
DE COMPENSAÇÃO 
DO TRABALHO? 
É um fundo para o qual é des-
contado mensalmente 0,925% 
do salário-base dos trabalhado-
res admitidos após 2013, atra-
vés de contas individuais para 
cada trabalhador, com exceção 
dos contratos de duração até 
dois meses. A ideia é chegar a 
assegurar metade da compen-
sação, mas os montantes des-
contados até à data ficarão lon-
ge disso. Em maio tinha um va-
lor de mercado de 395 milhões 
de euros. 

E O FUNDO 
DE GARANTIA? 
Para o Fundo de Garantia de 
Compensação do Trabalho, mu-
tualista, os empregadores des-
contam 0,075% (totalizando 
1%). É a este fundo que o traba-
lhador pode recorrer caso haja 
incumprimento, reclamando o 
remanescente para receber pelo 
menos metade da compensação 
por despedimento coletivo ou 
por extinção de posto de traba-
lho. De acordo com as informa-
ções recolhidas pelo Negócios, 
terá pouco mais do que 30 mi-
lhões de euros, um valor idênti-
co ao das dívidas das empresas 
aos dois fundos. 

HÁ OUTROS APOIOS 
EM CASO DE 
INCUMPRIMENTO? 
Existe ainda o Fundo de Garantia 
Salarial, que tem regras próprias 
e se dirige a empresas em situa-
ção económica difícil (casos de 
insolvência ou de PER, entre ou-
tros). Pode cobrir o pagamento 
de várias dívidas, incluindo salá-
rios em atrasos, subsídios de fé-
rias e compensações por despe-
dimento) com o limite máximo de 
11.430 euros. 

Quase sete anos depois do ex-
pressivo corte nas compensa-
ções por despedimento, que 
teve um efeito gradual, o uni-
verso de trabalhadores abran-
gidos pelos novos valores, que 
são muito mais baixos, é já si-
gnificativo: serão pelo menos 
1,8 milhões. 

É este o número de contra-
tos de trabalho em vigor regis-
tados no Fundo de Compen-
sação do Trabalho (F'CT), que 
só reflete as inscrições poste-
riores a outubro de 2013, com 
exceção de contratos de até 
dois meses. 

Pode não ser diretamente 
comparável, mas os dados dos 
quadros de pessoal de 2018 
apontam para cerca de 3 mi-
lhões de pessoas, o que indicia 
que a maioria dos trabalhado-
res dependentes já deverá es-
tar coberta por indemnizações 
mais baixas, as "da troika". 

O processo de redução das 
compensações, baseado nos 
princípios acordados em con-
certação social, foi complexo 
e faseado, mas essa data mar-
ca o arranque da terceira fase. 

Os trabalhadores com 
maior antiguidade tinham di-
reito a um mês de salário por 
ano trabalhado, regra que foi 
alterada a partir de 2011. Em 
outubro de 2013, para os futu-
ros contratos, esse montante 
baixou para 18 dias (nos pri-
meiros três anos) e 12 dias 
(com novos limites máximos). 

Da mesma forma, no caso 
dos contratos a termo certo, a 
compensação baixou de dois a 
três dias por cada mês de tra-
balho para 18 dias por cada 
ano de trabalho. 

No caso dos trabalhadores 
admitidos antes de 2012, o cál-
culo da compensação depen-
de de urna fórmula que respei-

 

66 
As situações que 
todos os setores 
nos reportam 
são de enorme 
preocupação. 
É inoportuno acabar 
com o lay-off 
simplificado. 
ANTÓNIO SARAIVA 

Presidente da CIP 

ta os direitos adquiridos. 
António Saraiva, que no 

fim de semana passado aler-
tou, em declarações ao Ex-
presso, para uma possível vaga 
de despedimentos após o fim 
do lay-offsimplificado, que de-
verá terminar este mês, reite-
ra ao Negócios que "as situa-
ções que todos os setores nos 
reportam são de enorme preo-
cupação". 

Por registar os contratos 
que começaram a partir de ou-
tubro de 2013, e que ainda es-
tão vigentes, a base de dados 
do Fundo de Compensação do 
Trabalho irá paulatinamente 
abrangendo uma maior pro-
porção de contratos. 

Não retrata bem o fluxo 
nem o stock. Mesmo com esta 
particularidade em conta, em 
apenas cinco meses os contra-
tos de trabalho mais precários 
recuaram:12% no caso do tra-
balho temporário, 4,1% no 
caso do trabalho a termo cer-
to. Na comparação de feverei-
ro com julho, o número total 
de contratos vigentes cai 1,2%, 
mas os contratos sem termo 
sobem  (1,1%)..CAP 

1,8 milhões já 
só têm direito à 
indemnização da troika 

As compensações por despedimento foram 
cortadas em 2013 de forma gradual. Agora, 
os valores mais baixos já abrangem mais de 
50% dos trabalhadores por conta de outrem. 
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Pedro Nuno Santos diz que o que ficou 
acordado com a ANA é para cumprir. 
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PCP beneficia bancos 
com suspensão de rendas 
Lojas dos centros comerciais só vão pagar a componente variável ate ao fim do ano. Medida do PCP que consta 
no Orçamento suplementar favorece lojas que só pagam renda fixa, como bancos e seguradoras. EmpREs.s.ei, 

Escolha de Stilwell 
deixa EDP no pódio 
do setor na Europa 
Ações valorizaram mais de 4% 
e elétrica é a terceira "utility" que 
mais valoriza entre as pares europeias. 
MERCADOS 22 e 23 

DESPEDIMENTOS 

Fundo só cobre pequena 
parte das indemnizações 
Mecanismo de compensação criado na troika acumula 395 milhões de euros 
Maioria dos empregados já só tem direito ao valor mais baixo ECONOMIA Se 

Estimativas para a recessão 
pioram mês após mês 
PRIMEIRA LINHA 4 a 

Pandemia dá sinais 
de melhoria antes de 
mais uma avaliação 
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“Portugal é dos países com resposta 
mais rápida no apoio ao emprego”, 
disse o secretário de Estado adjunto 
do Trabalho, Miguel Cabrita

“Po
ma
diss
do T
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