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RUI RIO SOBRE LARES 

"Ferro fez alerta 
que faz sentido" 
e  O líder do PSD pediu que o 
Governo tenha em conta o 
alerta do presidente da As-
sembleia da República, Ferro 
Rodrigues, sobre a evolução 
da Covid-19 nos lares de ido-
sos. "O que o doutor Ferro 
Rodrigues fez foi um alerta 
que faz sentido e é bom que o 
Governo dele tome nota", 
afirmou Rui Rio, após visitar, 
no Porto, uma exposição da 
`Capital do Móvel'. 

• 

Líder do PSD esteve no Porto 

5 
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FRANCISCO CALHEMOS 

APOIOS AO TURISMO 
O presidente da Confedera-
ção do Turismo de Portugal 
diz que "não vai largar" a luta 
por uma linha específica de 
apoio ao turismo, estando 
"a trabalhar" com o Governo. 
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LEI E ORDEM 
Luís Menezes 
Leitão 

DASTONARIO DA ORDEM DOSADVOGADOS 

Lares 
e Ordens 

evidente que o 
maior fracasso do 
governo no com-

bate à pandemia reside na 
situação dos lares, onde a 
cada dia surgem mais 
anúncios de contágios e ví-
timas mortais. Depois da 
denúncia da Ordem dos 
Médicos ao que se passou 
em Reguengos, esperar-
-se-ia que o partido do go-
verno anunciasse a apre-
sentação no Parlamento de 
um diploma estabelecendo 
regras apertadas de segu-
rança para os lares. Mas, da 
mesma forma que o Pri-
meiro-Ministro reagiu às 
denúncias da Ordem dos 
Médicos atacando o men-
sageiro, o PS apresenta an-

 

OS NOSSO IDOSOS 
CONTINUARÃO 
A MORRER SEM 

QUE NADA SEJA FEITO 

tes um diploma destinado a 
atacar as Ordens Profissio-
nais. É assim que o PS 
anuncia medidas como a 
redução dos estágios, que 
visa a colocação no merca-
do de profissionais não 
qualificados, e a inclusão 
nos órgãos deontológicos 
das Ordens de não profis—
sionais, permitindo que as 
decisões disciplinares se-
jam tomadas por quem ig-
nora as regras profissio-
nais. Tal visa apenas desre-
guiar as profissões para 
permitir, em prejuízo do 
interesse público, que os 
seus actos próprios sejam 
praticados por qualquer 
pessoa. Os nossos idosos 
continuarão assim a mor-
rer nos lares sem que nada 
seja feito para os proteger. 
Já as Ordens serão sujeitas 
a estas iniciativas legislati - 
vas aberrantes. • 
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SEGURANÇA SOCIAL 

Formulários já na net 
MEDIDA O Trabalhadores sem proteção social já podem 
solicitar apoio de 438,81 euros mensais até dezembro 
RAQUEL OLIVEIRA 

s trabalhadores independen-

 

tes já podem requerer o apoio 
extraordinário criado pelo 

Governo, correspondente ao valor 
mensal do Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS), ou seja, 438,81 euros 
O formulário correspondente ao 
mês de julho, disponibilizado no 
portal da Segurança Social direta, 
deverá ser entregue até ao próximo 
dia 13 de setembro. 

Este apoio destina-se a trabalhado-
res em situação de desproteção eco-
nómica e social e que não tenham 
acesso a qualquer instrumento ou 
mecanismo de proteção social, nem 
aos apoios sociais criados no âmbito 
das medidas excecionais e temporá-
rias de resposta à pandemia, esclare-
ce a Segurança Social. 

A par do formulário, foi também 
divulgado °calendário para a entre-
ga do mesmo. Assim, ó pedido de 
apoio correspondente a agosto de - 

Condição 

30 
meses é o pra-
zo de integra-
ção no sistema 
da segurança 
social exigido 
para atribui-
ção do apoio 

verá ser entregue entre 16 e 23 de se-
tembro. A partir de outubro, o for-
mulário referente ao mês anterior 
deverá ser entregue entre 1 e 10 de 
cada mês. 

O apoio, disponível até dezembro 
de 2020, é atribuído mediante com-
provação, por parte do trabalhador, 
da perda de rendimentos do trabalho 
resultante da epidemia SARS -CoV-
-2 ou, não sendo possível, mediante 
declaração sob compromisso de 
honra. • 

R 

ES 
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Rad s 

_ moi 

r. 

Movimento vai fazer 
inquérito à população 

e lançou campanha 
informativa contra 

o receio de procurar 
cuidados de saúde 

MAFAIDA GOMIS 

Menos nove milhões 
de contactos 
presenciais nos 
centros de saúde 
e hospitais até julho 
"Falta uma liderança e 
um plano que ataque o 
problema". O alerta foi 
deixado esta terça-feira 

pelo presidente da 
Associação Portuguesa 

de Administradores 
Hospitalares 

no lançamento do 
movimento Saúde em 

Dia, uma parceria 
entre a associação e a 
Ordem dos Médicos. 

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionline.pt 

Nos primeiros sete meses do 
ano houve menos sete milhões 
de contactos presenciais nos 
centros de saúde face ao ano 
passado - entre consultas pré-
sencialmentc com os médicos 
e atos de enfermagem- e menos 
dois milhões de atos nos hospi-
tais. Os contactos à distância 
aumentaram significativamen-
te (+70% nos cuidados primá-
rios), mas não compensaram as  

quebras e, no global, até julho 
houve menos 956 mil consultas 
médicas nos cuidados primá-
rios, menos 1,9 milhões de atos 
de enfermagem, menos 440 mil 
primeiras consultas de especia-
lidades nos hospitais e menos 
99 mil cirurgias. 

A análise sobre o impacto da 
pandemia de covid-19 no aces-
so a cuidados de saúde foi apre-
sentada esta terça-feira no lan-
çamento do movimento Saúde 
em Dia, uma iniciativa da Ordem 
dos Médicos e da Associação Por-
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SAÚDE 

1.4 

Satz I; 

tuguesa de Administradores Hos-
pitalares, com o apoio da farma-
cêutica Roche. De acordo com 
a análise feita pela consultora 
Moai para o movimento, a par-
tir dos dados em bruto disponí-
veis no Portal da Transparência 
do Serviço Nacional de Saúde, 
além da quebra na atividade dos 
centros de saúde e hospitais, nos 
primeiros sete meses do ano veri-
fica-se uma quebra de 16,8 
milhões de atos convencionados 
em relação ao passado, nomea-
damente menos 7,8 milhões (-
36%) de atos de medicina física 
de reabilitação, como sessões de 
fisioterapia, menos 1,1 milhões 
de exames radiológicos, como 
ecografias, e menos 263 mil endos-
copias gastroenterológicas, uma 
redução de 41% face à atividade 
nos primeiros sete meses de 2019. 

IMPACTO NOS RASTREIOS ONCO-
LÓGICOS Joana Sousa, da Moai, 
apresentou ainda dados sobre 
os programas de rastreio onco-
lógico oportunístico nos cuida-
dos de saúde primários. Verifi-
ca-se uma quebra de 4% nas 
mulheres com rastreio ao can-
cro da mama, com menos 26 
104 mulheres com registo de 
mamografia face aos últimos  

dois anos. Há menos 26 632 uten-
tes com rastreio do cancro do 
cólon e reto (-2%) e há uma que-
bra de 30 031 mulheres entre 
as utentes que realizaram este 
ano o rastreio do cancro do colo 
do útero através de citologia. 

A consultora estima que se vol-
tar a existir uma suspensão da 
atividade assistencial não urgen-
te - que entretanto foi retoma-
da nos centros de saúde e hos-
pitais - até ao final do ano, pode-

 

Ordem 
e administradores 
hospitalares 
pedem plano para 
os próximos meses 

"Não basta 
produzir resoluções 
por atacado", 
criticou Alexandre 
Lourenço 

ria haver uma quebra de 10 
milhões de contactos presen-
ciais nos centros de saúde, menos 
2,2 milhões de consultas nos 
hospitais e um balanço de menos 
214 mil cirurgias. 

O movimento realizou na últi-
ma semana um inquérito popu-
lacional que, após esta primei-
ra análise estatística, visa per-
ceber os impactos da pandemia 
nos comportamentos das famí-
lias e também nos rendimentos, 
e ainda o que levou ao adiamen-
to de cuidados nos últimos meses. 

MAIS TRANSPARÊNCIA Alexandre 
Lourenço, presidente da Asso-
ciação de Administradores Hos-
pitalares, defendeu que os dados 
disponibilízados na plataforma 
de transparência do SNS deviam 
ser alvo de avaliação regular por 
parte da tutela, propondo uma 
plataforma que permita o acom-
panhamento da evolução destes 
indicadores quer a nível nacio-
nal, quer das instituições. E aler-
tou mais uma vez para a neces-
sidade de haver um plano glo-
bal para responder ao impacto 
da paralisação da atividade no 
SNS nos últimos meses. "Não 
vale a pena minimizar o proble-
ma, existe e terá uma tendência  

de agravamento. Não é um pro-
blema resolúvel. Os cuidados 
que não foram prestados não 
são recuperáveis. Quando fala-
mos de atos de enfermagem, os 
enfermeiros prestam cuidados 
que têm um tempo certo para 
serem realizados. Isto não é recu-
perável. O que é expetável é que 
exista uma reação forte. O que 
estamos a ver é uma reação for-
te das instituições, a várias velo-
cidades porque o país não é igual, 
mas o que falta é uma lideran-
ça e um plano que ataque o pro-
blema, e fortemente liderado por 
quem o deve fazer, que é o Minis-
tério da Saúde", afirmou. 

Contactado na última semana 
pelo SOL, o Ministério da Saú-
de garantiu que o plano integra-
do para o outono/inverno está 
em fase de preparação e, entre-
tanto, foram garantidos incen-
tivos financeiros às unidades 
para aumentar a atividade. 

A APAH considera que é pre-
ciso ir mais longe. "Não basta 
produzir resoluções por ataca-
do, dizer que vamos duplicar 
camas de cuidados intensivos, 
que existem 30 milhões de incen-
tivos para recuperar atividade. 
Se fizermos contas, a atividade 

continue ne página seguinte » 

Números 

-986 mil 
Quebra de consultas médicas 
nos cuidados primários até 
julho, já com a compensação 
do aumento de consultas à 
distância, por telefone ou email 

-7M 
Ao todo houve menos sete 
milhões de atos presenciais 
nos centros de saúde, seja 
consultas médicas presenciais 
ou atos de enfermagem 

-2M 
Menos 2M de atos presenciais 
nos hospitais, entre consultas, 
urgências e cirurgias 

-21% 
Até julho houve menos 440 mil 
primeiras consultas de 
especialidade (-21%) 

-24% 
Até julho, os hospitais fizeram 
menos 99 095 cirurgias do 
que no ano passado (-24%) 

73% 
Utentes à espera de cirurgia 
dentro dos prazos baixaram 
de 81% em 2019 para 73% 

-990 mil 
Menos 990 mil idas às 
urgências, das quais -500 707 
episódios de pulseiras 
vermelhas, laranja e amarelas, 
os casos mais graves. 

-16,8M 
Até julho houve uma quebra 
de 16,8 milhões de análises e 
terapêuticas em 
convencionados face a 2019 
(-31%). As maiores quebras 
são em atos de medicina física 
e reabilitação (-36%), análises 
(-27%), exames de radiologia 
(-37%) e endoscopias (-41%) 
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Dastonano aos médicos defenae que zeieronemas não são zeiemealcina MIGUEL SILVA 

11 

Em abril foram feitas apenas 10 500 cirurgias MAFALDA GOMES 

Rodar //  Entrevista 

Atividade está 
a aumentar, 
assegura ACSS 

>> continuaçao da página anterior 

cirúrgica programada ao longo 
dc um ano vale mil milhões de 
euros. Quando falamos de uma 
redução de 14%, este valor é mui-
to aquém do necessário". 

Para a APAH, subsistem dúvi-
das sobre como vai funcionar o 
sistema de saúde nos próximos 
meses perante urna segunda 
vaga e aumento de outras infe-
ções respiratórias, sublinhando 
que esse é um problema maior 
neste momento do que o finan-
ciamento disponível. "Nenhum 
hospital vai deixar de adquirir 
equipamentos de proteção indi-
vidual ou outro tipo de bem essen-
cial por razões financeiras. A 
grande questão é um plano de 
resposta e que condições existi-
rão para atuar. Temos a obriga-
ção de preparar as instituições 
para uma resposta, não é num 
momento de aflição que o ire-
mos fazer (...) Não é um diretor 
clínico que numa manhã diz 'hoje 
temos de transferir dois doen-
tes para Abrantes ou para San-
tarém'. O modelo do SNS não é 
esse, é um modelo de rede, é de 
articulação regional e nacional, 
e é isso que está a faltar", afir-
mou Alexandre Lourenço, con-
siderando que, além dos incen-
tivos, é preciso definir quais as 
prioridades para recuperação 
da atividade. 

Já Miguel Guimarães, bastoná-
rio da Ordem dos Médicos, sub-
linhou que a quebra que existiu 
na atividade do SNS ocorreu nou-
tros países, mas insistiu que a 
definição de "hospitais covid e 
não covid" poderia ter mitigado  

o impacto e o receio que levou 
também doentes a faltar a con-
sultas e cirurgias nos últimos 
meses. Além da sensibilização 
da população para que não tenha 
receio de procurar cuidados de 
saúde e não mascare sintomas -

 

omote de uma campanha infor-
mativa agora lançada pelo movi-
mento -, Miguel Guimarães defen-
deu a necessidade de organizar 
a resposta para os próximos meses, 
prevendo já colaborações com o 
setor social e privado caso venha 
a ser necessário e quais os meios 
humanos necessários. "Não vamos 
poder deixar para trás outra vez 
os doentes que têm as outras 
doenças não covid, porque os 
dados que nos foram apresenta-
dos são catastróficos", sublinhou. 
O bastonário adiantou que a par-
tir da análise de dados e do resul-
tado do inquérito à população, 

"É obrigatório 
estudar o que 

está por detrás 
do aumento 

da mortalidade" 

APAH quer saber 
que recursos 

humanos vão 
duplicar os 

cuidados intensivos 

que terá resultados a 22 de setem-
bro, serão feitas propostas à tute-
la. Uma das posições da ordem 
é que os contactos telefónicos 
não são atos de telemedicina, que 
implica condições para ter a ima-
gem do doente. 

EXCESSO DE MORTALIDADE DEVE 

SER INVESTIGADO Perante dados 
que apontam para uma morta-
lidade por todas as causas acima 
do esperado em alguns períodos 
dos últimos meses, a APAH pediu 
uma investigação das causas, 
indo além da atribuição a fenó-
menos como as ondas de calor. 
"É obrigatório estudar o que está 
por detrás desses dados. Os dados 
que aqui apresentámos do siste-
ma de saúde podem resultar em 
aumento de mortalidade e mor-
bilidade, nomeadamente no aces-
so às urgências, onde se verifi-
cou uma quebra grande dos doen-
tes urgentes. Tem de se saber 
porque é que temos um excesso 
de mortalidade porque a respos-
ta a essa pergunta vai ajudar-nos 
a perceber a que patologias se 
deve dar prioridade. Caso con-
trário, não o podemos fazer", con-
cluiu Alexandre Lourenço, dei-
xando também o apelo para que 
a tutela concretize como será fei-
ta a duplicação da rede de cui-
dados intensivos, com que recur-
sos humanos e quando estarão 
disponíveis. 'Temos grandes desa-
fios e tivemos uma janela de opor-
tunidade que está a terminar. Os 
desafios só se respondem com 
planeamento. Não podemos cor-
rer o risco de ter um sistema de 
saúde gerido ao dia e com res-
postas identificadas ao dia". 

Márcia Roque 
defendeu que 
recuperação tem sido 
gradual nos centos 
de saúde e hospitais. 

Depois de quebras mais acen-
tuadas nos primeiros meses da 
pandemia, a atividade em julho 
tanto nos centros dc saúde como 
nos hospitais confirma a tendên-
cia de recuperação. No final da 
apresentação do movimento, a 
presidente da Administração 
Central do Sistema de Saúde, 
Márcia Roque, apresentou dados 
que mostram uma tendência de 
aumento da atividade no Servi-
ço Nacional de Saúde. 

Nos cuidados primários, os cen-
tros de saúde passaram de uma 
quebra de 10,5% registada até 
maio (tendo em conta contactos 
presenciais e à distância) para 
uma quebra de 5,9 face ao que 
eram os números de consultas e 
atos em 2019. "Esta recuperação 
gradual tem sido obtido através 
de uma subida expressiva ao nível 
das consultas não presenciais, 
mais 70,5%. É agora necessário 
promover o aumento das consul-
tas não presenciais", disse. 

Nos hospitais, a responsável 
sublinhou também o aumento 
gradual das consultas. Em maio, 
a quebra a nível nacional situa-
va-se em -16,8% consultas face 
ao que tinha sido feito no ano 
passado nos primeiros cinco 
meses do ano e em junho a que-
bra situou-se na casa dos 13%. 

"Importa mais do que nunca 
recuperar e manter a ativida-
de do SNS para todas as condi-
ções clínicas, especialmente 
doenças crónicas, mu ltipatolo-
gia e doença mental, numa rela-

  

ção de confiança, profissionais 
de saúde, famílias e sociedade", 
disse Márcia Roque, sublinhan-
do que a recuperação passa pelo 
reforço de recursos humanos e 
também incentivos financeiros 
para recuperação da atividade 
não realizada. 

Até ao momento, a presidente 
da ACSS sublinhou que foram 
contratados 4500 profissionais 
das diferentes áreas e que entre-
tanto foi aberto o concurso para 
a contratação de 950 médicos 
especialistas, um aumento de 36% 
nas vagas face ao primeiro con-
curso do ano passado. Márcia 
Roque recordou que este ano e 
no próximo está prevista a con-
tratação de 8400 profissionais 
para o SNS. "Estamos muito mais 
preparados os nossos hospitais e 
centros de saúde são seguros para 
retomar as rotinas de saúde saú-
de", garantiu a responsável. 

A plataforma de monitoriza-
ção mensal da atividade dos hos-
pitais no site da ACSS só dispo-
nibiliza ainda dados até maio, 
mês em que foi retomada a ati-
vidade não urgente nos hospi-
tais, suspensa em março. O mês 
de abril registou um mínimo de 
consultas médicas nos hospitais, 
656 mil no total, quando no ano 
passado tinham sido realizadas 
no mesmo mês cerca de um 
milhão. As cirurgias também caí-
ram a pique. Os hospitais reali-
zaram apenas 10 525 operações 
no mês de abril, quando no ano 
passado tinham sido 50 mil nes-
te mês. As idas às urgências caí-
ram para menos de metade em 
março e os hospitais registaram 
apenas 243 mil episódios, quan-
do antes da pandemia havia todos 
os meses mais de 500 mil idas 
às urgências em todo o país. 
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ai Menos nove milhões 
de contactos presenciais 
nos centros de saúde 
e hospitais até julho 
Ordem dos Médicos e administradores hospitalares juntam-se 
para pedir plano para os próximos meses 
Movimento Saúde em Dia quer combater o receio 
de ir ao médico em tempo de pandemia 
// PÁGS. 2-4 

-4,6 
milhões de consultas 

presenciais com médicos 
de família (-38%) 

+3 
milhões de contactos 
médicos à distância 

(+72%) 

-1,9 
milhões de atos 
de enfermagem 

(-16%) 

-440 
mil primeiras consultas 

nos hospitais 
(-21%) 

-99 
mil cirurgias 

(-24%) 

1 ,5ID  (1/ Quarta-feira, 9 setembro 2020 // Ano 11 // Diário // Mimem 3292 // Mutat Mário Ramints// Dir. exec.: Vrior %linho // Dir. °seca:FurtaJosé Cabrita Saraiva // Subdir exec.: Marta F. Reis // Dir. de ater Francisco Alves 

PGR ILIBA ADMINISTRAÇ 
DO NOVO BANCO SOBRE 
VENDA DE ATIVOS 

   
      

&is Ptablickz (Soma zalin dicalbruit 
soba :ilegad(3_ 1/ene M4.4t1i1V1 ax NkStvíntPC //S SO4P,44$2 

   
      

VICENTE 
ì! JORGE 

SILVA 
1945-2020 

"Jornalista 
de alma 
e coração", 
cineasta, 
bon vivant 

Fundador 
do Público 
deixou-nos 
aos 74 anos. 
Marcelo 
evocou "as mil 
recordações 
em comum" 
e a sua 
"inteligência 
implacável" 

// PÁGS. 16-21 

  

Presidenciais. 
A lufada 
de "ar fresco" 
de Ana Gomes 
e o ataque 
de Ventura 

 

  

// PÁG. 6 

      

  

Homicídio 
de triatleta. 
António Joaquim 
condenado 
a 25 anos 
de prisão 

  

// PÁG. 8 

      

  

Covid-19. 
OCDE antevê 
crescimento 
económico 
moderado 

  

 

  

// PÁG. 12 
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lberdrola constrói 
central solar 

PORTUGAL A Iberdrola adjudi-
cou o ponto de conexão à rede 
para um projeto híbrido, foto-
voltaico com armazenamento, 
no Algarve, que alcançará os 83 
megawatts de capacidade ins-
talada fotovoltaica, no leilão pro-
movido pelo Governo. O proje-
to consiste numa central foto-
voltaica com uma entrada de 
bateria de cerca de 14 MW, que 
permitirá estabilizar o sistema 
e gerir a descarga na rede. 
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Turismo continua na luta 

411~111111110 

- 

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, 
Francisco Calheiros, garante que "não vai largar" a luta 
por uma linha específica de apoio ao turismo, estando 
"a trabalhar" com o Governo para o conseguir. Patrícia de 

Melo Moreira 

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 4,37 x 26,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88475216 09-09-2020

Orçamento 

PCP remete 
diálogo para 
o Parlamento 

JERÓNIMO 
O secretário-geral 
do PCP, Jerónimo 
de Sousa, remeteu 
ontem para o 
Parlamento o diálogo 
com o Governo sobre 
oOrçamento. 
Pelo menos para já. 
"Haveremos 
de encontrar formas 
de relacionamento 
normal e natural que 
tem sempre existido 
na Assembleia da 
República", declarou 
o líder comunista aos 
jornalistas, à margem 
de uma visita à escola 
António Arroio, 
em Lisboa. 

FORA DA AGENDA 
O PCP foi o único 
partido que não 
foi recebido pelo 
primeiro-ministro, 
António Costa, na última 
ronda negociai, ao mais 
alto nível, para preparar 
oOrçamento do Estado 
para 2021 com os 
parceiros de esquerda 
da anterior legislatura. 
Na altura, os comunistas 
pediram que fosse 
adiado e ainda não 
há data, remetendo-se 
oprocesso para 
negociações mais 
técnicas, ou seja, 
de gabinete. 

COSTA RECEBE 
PARTIDOS 
Entretanto, 
o primeiro-ministro vai 
receber os partidos no 
próximo dia 21 e 22 de 
setembro para discutir 
o plano de recuperação, 
delineado pelo gestor 
António Costa e Silva. 
A informação foi 
avançada pela Lusa. 
O primeiro-ministro 
disse ainda estar 
disponível para um 
debate temático sobre 
o tema na Assembleia 
da República. 

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 16,38 x 31,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88474833 09-09-2020

fra, 

Mendonça Mendes fala em "padrão de cumprimento voluntário". 

COVI D-19 

Só 5% falharam planos 
prestacionais no Fisco 

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais falou no Parlamento 
num "padrão de cumprimento voluntário" dos contribuintes e diz 
que a maioria fez as entregas dos pagamentos por conta. 

Vítor Mora 

Durante o mês de agosto, ape-
nas 5% dos contribuintes falha-
ram os planos prestacionais 
criados pelo Governo no âmbi-
to da pandemia, adiantou esta 
terça-feira no Parlamento o se-
cretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais. António Mendonça 
Mendes explicou que o incum-
primento se saldou em oito mi-
lhões de euros, precisamente o 
equivalente a 5% do total que 
deveria ter entrado nos cofres 
do Estado. Este valor, subli-
nhou, está de acordo com aqui-
lo a que chamou um "padrão de 
cumprimento voluntário por 
parte dos contribuintes". 

No início da pandemia o Go-
verno permitiu que o IVA e as 
retenções na fonte de IRS e IRC 
pudessem ser pagas pelas em-
presas e pelos trabalhadores in-
dependentes de forma fraciona-
da até seis prestações. Uma ou-
tra medida então tomada, foi a 
de admitir o adiamento dos pa-
gamentos por conta de IRS e de 
IRS, cujas duas primeiras pres-
tações deveriam ser entregues 
até 31 de agosto. Para este pon-
to António Mendonça Mendes 
não levou números, mas afir-
mou que "a maioria das empre-
sas" acabou mesmo por entre-
gar os pagamentos por conta. 

O secretário de Estado este-
ve na Comissão de Orçamento 
e Finanças numa audição sobre 
o Relatório de Combate à Frau-
de de 2019, entregue no Parla-
mento em junho. Reconhecen-
do que "estamos a falar do pas-
sado" - leia-se, do período pré-
-pandemia - Mendonça Men-
des puxou dos galões e lembrou 
que não houve aumentos de im-
postos, mas que a receita fiscal 
cresceu, graças à evolução do 
mercado de trabalho e, também, 
por "sermos completamente 
implacáveis com a fraude". 

Aos deputados, Mendonça  

Mendes salientou também a 
queda de cerca de 23% nas pres-
crições, apesar do aumento das 
dívidas declaradas em falha (va-
lores que o Fisco dá como irre-
cuperáveis). E ainda, a "dimi-
nuição significativa" do valor de 
transferências para offshores, 
resultado, garantiu, "do reforço 
de meios de controlo e de con-
tenção" dos últimos anos. 

Já sobre pontos concretos, 
faltaram respostas concretas. 
Mariana Mortágua, do Bloco, 
trouxe para a mesao futebol, que 
apontou como sendo "um 
offshore onde tudo é permitido, 
incluindo evasão fiscal em larga 
escala"epediudados sobre o que 
está a ser feito. Mendonça Men-
des invocou a "autonomia da 
AI"' e disse não ter "detalhes dos 
casos concretos que possa parti-
lhar", mas garantiu que o Fisco 
"está a ter uma atuação muito fir-
me em relação ao mundo do fu-
tebol" e que "não começou ago-
ra a olhar para o problema". 
"Tem havido uma atenção espe-
cífica sobre esta matéria e estão 
em causa sobretudo impostos 
sobre o rendimento", disse. 

Já sobre o caso dos Panamá 
Papeis, que a deputada também 
lembrou e sobre os quais pediu  

notícias, António Mendonça 
Mendes referiu que "são casos 
muito consumidores de recur-
sos", de "planeamento altamen-
te sofisticado", que implicam 
"muitos meios e muitas vezes o 
resultado final não é proporcio-
nal". As dificuldades encontra-
das, explicou, "têm a ver com os 
mecanismos de troca de infor-
mações que envolvem váriasju-
risdições e nem sempre é fácil". 
Porém, rematou, "não tenho ne-
nhum reporte de nenhuma ju-
risdição que se recuse a colabo-
rar com o Estado português". ■ 

FILOMENA LANÇA 

66 
A Autoridade 
Tributária está a ter 
uma atuação muito 
firme em relação ao 
mundo do futebol. 
ANTÓNIO MENDONÇA MENDES 

Secretário de Estado Adjunto e 

dos Assuntos Fiscais. 
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ADALBERTO CAMPOS FERNANDES PROFESSOR ASSOCIADO NA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

"Pobreza e doença sempre 
andaram de mãos dadas" 

João Relvas/Lusa 

Adalberto campos Fernandes 
defende "um plano proativo 
multissetorial capaz de res-
ponder com eficácia às neces-
sidades de saúde dos cida-
dãos", mas também a defesa 
da equidade em saúde. 

A importância de investir em 
saúde ficou provada com esta 
pandemia pois se "dúvidas 
houvesse a esse propósito, elas 
foram integralmente desvane-
cidas", afirma Adalberto Cam-
pos Fernandes, professor asso-
ciado na Escola Nacional de 
Saúde Pública da Universidade 
Nova de Lisboa e ministro do 
Saúde entre 2015 e 2018. Licen-
ciado em Medicina tem ainda 
experiência como gestor hos-
pitalar em passagens pelo Hos-
pital de Santa Maria, o Hospital 
Pu lido Valente e o Centro Hos-
pitalar de Lisboa Norte, além 
do SAMS Prestação Integrada 
de Cuidados de Saúde e do HPP 
Parcerias Saúde-Hospital de 
Cascais. 

Qual foi o maior impacto 
desta pandemia de covid-19 
no Serviço Nacional de Saú-
de em termos de acesso, fi-
nanceiros, capacidade de in-
vestimento? 
O impacto da pandemia, no 

sistema de saúde português, 
foi muito intenso. A resposta 
imediata, fruto do desconheci-
mento da doença e do seu im-
pacto, levou à suspensão ou à 
diminuição de grande parte da 
atividade assistencial normal.  

O acesso foi significativamen-
te prejudicado. Por outro lado, 
grande parte dos recursos fo-
ram desviados para a resposta 
covid-19. Esta circunstância 
acarretou dificuldades muito 
grandes, ao nível do acesso, 
que urge corrigir, quer no re-
forço dos meios próprios do 
Serviço Nacional de Saúde quer 
por um pacto de cooperação 
com o setor social e o setor pri-
vado tendo em vista a urgente 
recuperação. 

Que balanço faz da respos-
ta e consequência da pande-
mia e como é que o SNS 
pode retomar a sua ativida-
de no que se refere às con-
sultas e aos tratamentos de 
outras doenças que, entre-
tanto, foram sendo adiados 
e que no caso de uma segun-
da onda podem voltar a ser 
postergados? 

A resposta inicial foi muito 
positiva e fez justiça à grande 
utilidade social do Serviço Na-
cional de Saúde e ao enorme 
empenho e qualidade dos nos-
sos profissionais de saúde. Nes-
te momento, em que temos 
pela frente o inevitável aumen-
to do número de casos positi-
vos da covid-19, a que se pode-
rão associar as infeções pela 
gripe sazonal, deveremos ter 
um plano proativo multisseto-
rial capaz de responder com 
eficácia às necessidades de 
saúde dos cidadãos. 

A importância de investir 
em saúde ficou provada 
com esta pandemia? É sufi-
ciente aumentar o investi-
mento e/ou é necessário 
mudar o sistema de saúde 
para que possa ter capacida-
de de resposta em todas as 
situações, tanto às pandé-

  

micas como à prevenção e 
aos cuidados em saúde? 
Se dúvidas houvesse, a esse 

propósito, elas foram integral-
mente desvanecidas. É funda-
mental reforçar o dispositivo 
global de saúde pública tanto 
em recursos humanos como em 
meios de apoio tecnológico. Ao 
mesmo tempo, creio que todos 
percebemos que, afinal, em si-
tuações como a que vivemos, a 
saúde precede a economia. É 
fundamental considerar priori-
tário o investimento em ensino, 
formação, investigação e desen-
volvimento em saúde. Um siste-
ma de saúde forte e competen-
te é um poderoso instrumento 
de defesa das populações, do 
seu bem-estar e, consequente-
mente, do desenvolvimento 
económico e social dos países. 

A equidade no acesso à saú-

 

de pode estar mais em risco 
com a crise económica? 
Como poderá ser atenuada? 
Certamente, sim. Pobreza e 

doença sempre andaram de 
mãos dadas. Não apenas a saú-
de física, mas também, e sobre-
tudo, a saúde mental. Os im-
pactos da quebra de rendimen-
to, do desemprego, da desva-
lorização pessoal e profissional 
representam fatores de risco 
muito importantes na qualida-
de vida das pessoas. Neste con-
texto, aumenta também o ris-
co de agravamento das desi-
gualdades e, consequentemen-
te, do risco de diminuição da 
equidade em saúde. ■ 

1 
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Rodrigo Antunes/Lusa 

ir
I 

Francisca Van Dunem colocou esta semana em consulta pública por um período de 30 dias a nova Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. 

JUSTIÇA 

Governo quer pôr as empresas 
a combater a corrupção 
A nova Estratégia Nacional de Combate à Corrupção quer impor novas regras de prevenção 
às empresas e rever as penas para as pessoas coletivas, que são chamadas a combater o 
fenómeno. O documento apresentado pelo Governo fica 30 dias em consulta pública. 

FILOMENA LANÇA 

filomenalanca®negocios.pt 

A
s empresas de mé-
dia e grande di-
mensão vão passar 
a ter de dispor de 
um "programa de 

cumprimento normativo" em ma-
téria de corrupção que incluirá, 
nomeadamente, mapas de risco, 
códigos de conduta ou manuais de 
boas práticas. A ideia é alterar o  

Código das Sociedades Comer-
ciais, criando esta obrigatorieda-
de, que será depois um elemento 
determinante da medida da pena, 
se as empresas forem apanhadas 
em falso. Por outro lado, as penas 
que hoje existem deverão ser re-
vistas, autonomizando-se as re-
gras para as pessoas coletivas re-
lativamente às que existem para 
as pessoas singulares, e será cria-
do um novo tipo de crime, de "es-
crituração fraudulenta". 

Estas são algumas das propos-
tas da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção 2020-
-2024, aprovada em Conselho de  

Ministros no dia 3 e que foi agora 
disponibilizada para consulta pú-
blica por um período de 30 dias. O 
documento, elaborado por um 
grupo de trabalho criado há um 
ano pela ministra da Justiça, 
aponta um conjunto de caminhos 
a seguir e um dos pontos de parti-
da é "comprometer o setor priva-
do na prevenção, deteção e repres-
são da corrupção". As empresas, 
considera o grupo de trabalho, 
"têm de assumir a centralidade do 
seu papel na promoção e defesa da 
ética nas relações entre o setor pú-
blico e o setor privado, bem como 
nas relações comerciais dentro do  

setor privado", no qual "o fenóme-
no da corrupção é também inci-
dente". Afinal, sublinha-se, "não 
há corrompidos sem corruptores" 
e, "ao imporem elevados padrões 
comportamentais às suas admi-
nistrações, trabalhadores e pres-
tadores de serviços, as empresas 
combatem e desincentivam o apa-
recimento de corruptores". 

E, tal como as empresas, tam-
bém as entidades públicas terão 
de dispor de programas de cum-
primento normativo, com regula-
mentos que prevejam expressa-
mente sanções para os incumpri - 
dores e a designação de responsá-

 

Portugal não tem 
"dados fiáveis" 
sobre o fenómeno 
da corrupção nem 
uma estrutura 
responsável por 
essa matéria. 
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veis pelo programa. Por outro 
lado, deverão estar previstos 
"canais de denúncia e uma 
adequada proteção dos de-
nunciantes de violações dos 
planos de cumprimento nor-
mativo", prevê a Estratégia, su-
blinhando que tal será "essen-
cial para garantir que quem 
cumpre a lei não se torna alvo 
de retaliações". 

O documento insiste na 
importância de reforçar a arti-
culação não só entre entidades 
públicas, mas também "entre 
estas e as privadas, fomentan-
do o intercâmbio de informa-
ções quanto a boas práticas e 
estratégias de prevenção, dete-
ção e repressão". Para o efeito, 
propõe a criação de bancos di-
gitais, numa plataforma para 
partilha de informações. Esse 
deverá ser, aliás, um meio para 
melhorar o conhecimento que 
existe sobre o fenómeno da 
corrupção no país. 

Faltam "dados fiáveis" 
Em 2018 e 2019, recorde-se, 
Portugal ficou em 30.° lugar no 
Índice de Perceção da Corrup-
ção (CPI) da organização não 
governamental 'fransparência 
Internacional, num quadro de 
180 países. Ora, diz o relatório 
agora apresentado, falta-nos 
"um sistema que permita a ava-
liação efetiva do grau de efi-
ciência e da capacidade de res-
posta das várias instituições já 
envolvidas na prevenção e re-
pressão da corrupção". APGR, 
que é que tem competência 
para produzir estatísticas so-
bre a matéria, tem dados que 
"revelam insuficiências e, por 
vezes, incongruências" e,"ape-
sar das sucessivas intervenções 
feitas", dizem os especialistas 
que continua a faltar "uma li-
nha de ação coordenada, coe-
rente e consistente" tanto ao 
nível da prevenção como tam-
bém, depois, da repressão e que 
permita enfrentar o fenómeno 
com eficácia e de "gerar uma 
sociedade hostil à corrupção". 

Não havendo "dados fiá-
veis sobre as manifestações de 
fenómenos corruptivos e, bem 
assim, de uma estrutura res-
ponsável pelo seu tratamen-
to", é dificil quantificaras cus-
tos da corrupção a nível nacio-
nal", mas esta tem inegavel-
mente "custos financeiros que 
fragilizam a capacidade de 
ação do Estado", alerta igual-
mente o relatório. ■ 

TOME NOTA 

Principais 
propostas 
apresentadas 

A "delação premiada", que tem 
sido tão discutida, aparece como 
"justiça negociada" no documen-
to agora em consulta pública. 

DISPENSA OU 
ATENUAÇÃO DE PENA 
Quem denuncie o crime ou colabo-
re ativamente para a descoberta 
da verdade deverá beneficiar de 
urna dispensa ou redução de pena 
ou ainda da suspensão provisória 
do processo. Isto não só para o cri-
me de corrupção ativa, mas tam-
bém para os crimes de corrupção 
passiva e recebimento e oferta in-
devidos de vantagem. 

JUSTIÇA NEGOCIADA 
Prever a possibilidade de celebra-
ção de um acordo sobre a pena apli-
cável, na fase de julgamento, "as-
sente na confissão livre e sem re-
servas dos factos imputados ao ar-
guido" e independentemente da 
natureza ou da gravidade do crime 
que esteja em causa. Deve ser aqui 
agastada "qualquer configuração 
que premeie, através da redução da 
pena aplicável, quem colabore res-
ponsabilizando outro ou outros ar-
guidos", frisa o documento. 

PROIBIÇÃO DO 
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 
Deverá ser alterado o regime atual 
no sentido da elevação do limite 
máximo do período de proibição 
do exercício de função, que pode-
rá ir até 10 anos e da proibição do 
exercício de funções, por um pe-
ríodo entre dois e 10 anos, aplica-
da ao gerente ou administrador de 
sociedade comercial condenado 
por crime de oferta indevida de 
vantagens ou de corrupção. 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
MAIS TRANSPARENTE 
Garantir maior transparência em 
áreas como a da contratação pú-
blica, a da venda de bens por ne-
gociação particular, a da atribui-
ção de subvenções públicas pelo 
Estado e outras pessoas coletivas 
públicas e a da gestão de fundos 
comunitários. 
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Deloitte aponta 
falhas à gestão 
do Novo Banco 
Auditoria refere falta ou escassez de informação sobre 
os ativos dados como garantia em empréstimos 
concedidos pela instituição liderada por António Ramalho. 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Beneficiários finais da 
venda de ativos não 
foram identificados 

Créditos do BES 
garantidos pelo BESA 
custaram 194 milhões 

Esquerda não aceita 
nova injeção no 
Orçamento. Quais 
as alternativas? NO 

BANC 

 

e g0 I OS 

Quarta-feira, 
d=b1=e2=5=01°Dre=11UNIlt°04C%0UP: 

1 
negocios.pt 

 

Cimpor quer produzir cimento 
usando resíduos têxteis e lamas 
Fabrica quer aumentar de 40% para 90% a taxa de substituição cie combustíveis tosseis. 
EMPRESAS 14 e 15 

Justiça 

Governo 
vai pôr 
empresas 
a combater 
corrupção 
Estratégia passa por impor 
novas regras de prevenção 
e rever as penas aplicáveis 
às pessoas coletivas. 
ECONOMIA 8 e 9 

Telecomunicações 

KPMG diz que 
atraso no 5G 
pode ser positivo 
para Portugal 
EMPRESAS 12 e 

Política 

Ana Gomes entra 
na luta pelo 
segundo lugar 
nas presidenciais 

A apresentação oficial 

da candidatura da mili-
tante socialista a Belém 

será feita esta quinta-

-feira. 

ECONOMIA 10 e EDITORIAL 

Sustentabilidade 

"Board" das 
grandes do P5I-

 

-20 pede mais 
nove mulheres 
EMPRESAS lb e 
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A COR DO 
DINHEIRO 

 

40" 

 

Sim, eles dormem com o Governo 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourenco®gmail.com 

Ouviu os discursos de Jerónimo de Sousa 
na Festa doAvante? E leu o artigo de Fran-
cisco Louçã, na edição online do Expres-
so? 

Tanto Jerónimo corno Louçã têm uma 
grande vantagem sobre outras pessoas que, 
aqui e ali, aparecem como oráculos dos dois 
partidos a que pertencem: são quem man-
da lá no burgo (Jerónimo declaradamen-
te e Louçã por interposta pessoa). Na Fes-
ta do Avante, Jerónimo disfarçou mal a 
"babugem" pelo poder, que o PCP eviden-
cia desde 2016. Apesar de ter assentado ba-
terias contra o PS e o Presidente da Repú-

  

blica, que supostamente estão em sintonia, 
o secretário-geral do PCP não conseguiu 
esconder ao que vem: se António Costa lhe 
der umas benesses, estará ao lado do Go-
verno no Orçamento do Estado. 

Mas se Jerónimo ainda tentou disfar-
çar, tentando desviar as atenções do elei-
tor comum, Francisco Louçã nem teve 
essa preocupação: no Expresso, Louçã diz 
que "a partir do momento em que a crise 
saiu pela porta baixa, o Governo passou a 
mostrar disponibilidade para preparar o 
Orçamento. Respondeu a Catarina Mar-
tins sobre três recordatórias de compro-

  

missos anteriores e ainda não cumpri-
dos". 

A mensagem é clara: se me derem o que 
quero, a gente deixa passar o Orçamento 
do Estado para 2021. A negociação é nor-
mal em política, dirá o leitor. Claro que é. 
Mas nem PCP nem Bloco podem, mais tar-
de, dizer que não sabem de coisas que apro-
vam no "pacote" de cada Orçamento. Es-
tilo patrocinarem situações como a venda 
do Novo Banco e respetiva garantia públi-
ca dada ao comprador (concretizada em 
2017 por Costa e Centeno), da qual agora 
tentam fugir como o diabo da cruz. ■ 
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N, 

CAMILO 
LOURENÇO 

"A mensagem 
é clara: se me derem 
o que quero, a gente 
deixa passar o OE 

para 2021." 

PÁGINA 24 
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EDITORIAL 

CELSO FILIPE 
Diretor adjunto 
cfilipe®negocios.pt 

• 

 

A ementa 
presidencial 

O
anúncio da candidatura de Ana Gomes produ-
ziu um efeito clarificador nas eleições presi-
denciais do próximo ano. A partir de agora os 
dados estão lançados, sobrando apenas a dú-
vida da figura que o PCP irá pôr na lista de can-

didatos. Para os partidos, à exceção do CDS/PP, o assunto 
fica em pratos limpos, facilitando as respetivas estratégias. 
Senão veja-se: 

PS. António Costa já tinha demonstrado que está ao lado 
do atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. O avanço de 
Ana Gomes desobriga os socialistas de apresentarem um 
candidato e de apoiarem uma candidatura, mesmo a de al-
guém que pertence às fileiras do partido. O secretário-ge-
ral do PS pode, sem qualquer tipo de rebuço, dar liberdade 
de voto aos militantes e não corre o risco de sofrer uma der-
rota, independentemente do resultado. 

PSD. Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato natural do 
partido e o PSD tem o caminho livre para apoiar a sua re-
candidatura, sabendo que o PS manterá uma posição insti-
tucional de equidistância. O Presidente tem ajudado, au-
mentando a pressão institucional sobre o Governo. Para 
todos os efeitos, uma vitória de Marcelo será sempre um 
ganho para o PSD. 

Bloco de Esquerda. Vai avançar com a candidatura de 
Marisa Matias aproveitando a campanhapara passara men-
sagem do partido e fidelizar o seu eleitorado. Enquanto isso, 
é expectável um aumento dos ataques ao Governo. 

PCP. Para os comunistas vale o mesmo exercício apli-
cado ao BE. Falta apenas conhecer o candidato. 

CDS/PP. É o partido em maior aflição. Não é natural 
que apoie Marcelo Rebelo de Sousa e muito menos André 
Ventura, mas também não pode correr o risco de apresen-
tar uma candidatura própria arriscando ser humilhado nas 
urnas. O cenário é extremamente adverso. 

Chega. O seu líder já há muito apresentou a candidatu-
ra. André Ventura corre para ser o segundo classificado nes-
ta disputa eleitoral e vai pescarvotantes ao PSD e CDS. Será 
o primeiro ensaio para chegar ao poder nas legislativas de 
2023, substituindo o CDS como parceiro do PSD. e 

PS: Morreu Vicente Jorge Silva, fundador do Público, 
um jornalista desassombrado que ficará no panteão dos 
grandes desta profissão. À família, as mais sentidas condo-
lências por esta perda que é também coletiva. De uma for-
ma ou de outra todos vamos sentir saudades do Vicente. 
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PSD

Alerta de Ferro 
Rodrigues deve ser” 
tomado em boa nota”
O presidente do PSD 
considerou ontem que as 
críticas que Ferro Rodrigues 
fez na reunião entre 
especialistas e políticos sobre 
a pandemia “é um alerta que 
faz sentido e que o Governo 
deve tomar em boa nota”. “Os 
lares têm de ter capacidade de 
testar e testar muito”, disse 
Rui Rio aos jornalistas em 
Paços de Ferreira. “Se não 
testarmos ao mínimo sinal, 
não temos hipótese de travar 
[os contágios]”, sublinhou. “É 
preciso muito cuidado nos 
lares e nas escolas”, 
acrescentou. E referiu os 
motivos diferentes que devem 
presidir a estas preocupações: 
no caso dos mais velhos 
devido ao elevado risco de 
mortalidade, no caso dos 
jovens para conter a 
propagação da epidemia. 
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O Governo prepara-se para impor que 

todos os edifícios novos, ou “sujeitos 

a grandes renovações” disponibili-

zem infra-estrutura de carregamento 

de veículos eléctricos, com um dimen-

sionamento adequado “às necessida-

des e características do edifício, bem 

como às condições de utilização espe-

radas”. A determinação surge no 

decreto-lei com que o executivo pre-

tende estabelecer novos requisitos à 

concepção ou renovação de edifícios 

de forma a promover uma melhoria 

do desempenho energético. Na pro-

posta de articulado, a que o PÚBLICO 

teve acesso, pode perceber-se que o 

Governo não pretende esperar por 

projectos novos e por obras de reno-

vação para ver ampliada a “electro-

mobilidade”, como se lhe refere no 

decreto-lei. E por isso impõe que 

todos os edifícios de comércio e ser-

viços com mais de 20 lugares de esta-

cionamento terão de instalar, até 31 

de Dezembro de 2024, dois pontos de 

carregamento nas suas instalações. 

De acordo com a proposta de 

decreto-lei, há vários edifícios que 

carão isentos desta obrigatoriedade, 

como as instalações industriais, 

pecuárias ou agrícolas não residen-

ciais; os locais de culto (nomeada-

mente, igrejas, sinagogas, mesquitas 

e templos);  armazéns em que a pre-

sença humana, real ou prevista, não 

ocorra por mais de duas horas em 

cada dia e os edifícios classi cados ou 

em vias de classi cação. 

A electromobilidade é apenas um 

aspecto na pequena revolução do 

desempenho energéticos dos edifí-

cios que o Governo se prepara para 

implementar. Dando seguimento às 

medidas identi cadas como necessá-

rias na Estratégia de Longo Prazo 

para a Renovação dos Edifícios 

(ELPRE), o diploma promove altera-

ções na metodologia de cálculo do 

desempenho energético e requisitos 

dos edifícios, para estipular e decre-

tar que os “os edifícios novos devem 

ser edifícios com necessidades quase 

nulas de energia”.  

Edifícios de comércio e serviços 
obrigados a disponibilizar postos 
de carregamento até 2024

os edifícios de comércio e serviços 

que abranjam creches, estabeleci-

mentos de educação pré-escolar, 

estabelecimentos de ensino do pri-

meiro ciclo do ensino básico e lares 

que se encontrem em funcionamen-

to estarão sujeitos “a uma avaliação 

simpli cada anual de requisitos rela-

cionados com a qualidade do ar inte-

rior, a realizar por técnicos de saúde 

ambiental”. 

Incentivos a melhorias  
Os edifícios são responsáveis por 40% 

dos consumos energéticos da União 

Europeia e responsáveis por 36% das 

emissões totais de gases de efeito de 

estufa. Por isso a prioridade de Bru-

xelas neste sector, e a garantia, dei-

xada pelo Governo na proposta de 

articulado do decreto-lei, de que 

avançará com a concessão ou atribui-

ção de medidas e incentivos nancei-

ros para a renovação dos edifícios 

abrangidos “em função das melho-

rias obtidas, ou do desempenho 

energético das soluções construtivas 

ou equipamentos utilizados”. 

O decreto-lei impõe também que 

os edifícios com maiores necessida-

des energéticas terão obrigatoria-

mente de instalar um sistema de 

automatização e controlo que possa 

assegurar a monitorização, o registo 

e a análise, contínua e comparativa, 

dos consumos de energia e da e ciên-

cia energética dos edifícios, “com 

vista à recolha de informação sobre 

o seu efectivo ou potencial desempe-

nho energético”. 

Existem já alguns mecanismos de 

apoio, nacional e europeu, para a 

renovação de edifícios. No início des-

ta semana arrancou, por exemplo, o 

prazo para as candidaturas ao pro-

grama Edifícios mais Sustentáveis, 

destinado a apoiar cidadãos particu-

lares proprietários de fracções ou 

edifícios de habitação, construídos 

até ao nal de 2006, e cuja taxa de 

comparticipação pode chegar aos 

70%. O programa tem uma dotação 

de 4,5 milhões euros em 2020 e 2021 

(1,75 milhões de euros este ano e 2,75 

milhões de euros em 2021), prove-

niente do Fundo Ambiental.  

No total, a ELPRE prevê a necessi-

dade de investimentos totais de 144 

mil milhões de euros (dos quais 110 

mil milhões especi camente para 

habitações) na “transformação ren-

tável dos edifícios existentes em edi-

fícios com necessidades quase nulas 

de energia” até 2050. 

Ambiente
Luísa Pinto

Governo quer mudar  
todo o sistema de 
certificação energética  
dos edifícios e impor 
inspecções periódicas 

Todos os edifícios 
de comércio e 
serviços com mais 
de 20 lugares de 
estacionamento 
terão de instalar 
até 2024, dois 
pontos de 
carregamento 

RUI GAUDÊNCIO

Os edifícios novos “devem ser edifícios com necessidades quase nulas de energia”, escreve o Governo

luisa.pinto@publico.pt

Há ainda muitos aspectos técnicos 

que terão de ser de nidos em despa-

cho da Direcção-Geral de Energia e 

geologia. Mas do que já é possível 

perceber, é que vai haver todo um 

novo Sistema de Certi cação Energé-

tica dos Edifícios (SCE), a começar 

pela metodologia de cálculo do 

desempenho energético (e conse-

quente emissão de Certi cado Ener-

gético, que tem data de validade), 

bem como novas obrigações de rea-

lização de inspecções periódicas aos 

sistemas técnicos de aquecimento, 

arrefecimento e ventilação. Os gran-

des edifícios de serviços estão obri-

gados a inspecções periódicas a cada 

oito anos a todos os sistemas. E todos 
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Deloitte realça que 50% das 
perdas registaram-se entre 

nal de 2017 e 2018 p22/23

Direcção do PS não quis 
comentar a entrada de Ana 
Gomes na corrida p12/13

Ministro da Irlanda do Norte 
assume ilegalidade. Chefe do 
área jurídica demite-se p25

Optimista sobre regresso do 
público, director projecta a 
próxima temporada p28/29

Capitão da selecção nacional 
marcou os dois golos  
da vitória de ontem p37

Comércio e serviços obrigados a 
ter postos para carros eléctricos
Governo avança com mudança do sistema de certi cação energética. Edifícios comerciais e de serviços 
obrigados a instalar postos para carregamento de veículos eléctricos até 2024 Economia, 24

Perdas do Novo 
Banco disparam 
após venda à 
Lone Star

Alegre lamenta 
falta de posição 
oficial do PS nas 
presidenciais

Londres admite 
que recuo no 
“Brexit” viola lei 
internacional 

O poder político 
nunca interferiu 
no Teatro Rivoli, 
diz Tiago Guedes 

Ronaldo garante 
vitória na Suécia 
e supera marca 
dos 100 golos

1945-2020

Vicente
Um espírito livre

Destaque, 2 a 7 e Editorial
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PCP

Diálogo com Governo 
sobre Orçamento é no 
Parlamento
O líder do PCP remeteu ontem 
o diálogo do seu partido com o 
Governo sobre o Orçamento 
do Estado de 2021 (OE 2021) 
para o Parlamento e afirmou 
que ainda não tem qualquer 
encontro marcado com o 
primeiro-ministro. 
“Haveremos de encontrar 
formas de relacionamento 
normal e natural que tem 
sempre existido na 
Assembleia da República”, 
afirmou Jerónimo de Sousa, 
após uma visita à Escola 
António Arroio, em Lisboa. 
Grande parte dos contactos 
dos comunistas com o 
executivo sobre o OE 2021 é 
feita a nível do Parlamento, 
havendo encontros entre 
Jerónimo e Costa ou no início 
ou no fim do processo.
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PROFESSORES 

  

75 378 
ALUNOS 

123 620 <,! /5,4,
1/

 

DO QUADRO 
PRÉ-ESCOLAR 16 277 

ADULTOS 

 

1Q CICLO 39 178 

85 347 146 992 2Q CICLO 23 802 
ALUNOS 

DAS REGIÕES 
AUTÓNOMAS 

23 372 
CONTRATADOS 

  

3Q CICLO 
E SECUNDÁRIO 

76 735 

   

PROFESSORES EM 2005/2006: 181 433 REG. AUTÓNOMAS 10 595 

ENSINO MOVIMENTA 2,2 MILHÕES DE PESSOAS 
ALUNOS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

1 291 925 
ENSINO 
PÚBLICO 

1 613 334 

ALUNOS EM 2005/2006 -1 754 636 

PRÉ-ESCOLAR 

1Q CICLO 

321409 
2Q CICLO 

ENSINO 3Q CICLO 
PRIVADO 

SECUNDÁRIO 

243 719 

393 793 

218 907 

357 529 

399 386 

ENSINO RELATÓRIO DA OCDE 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL 

5 

..•*5 
fy 

ANA MARIA RIBEIRO 

O
s professores jovens estão 
em minoria no Ensino 
Secundário e são, tam-

bém, os mais mal pagos do corpo 
docente português. De acordo 
como relatório anual 'Education 
at a Glance' (literalmente, 'a 
educação num olhar'), só 2% dos 
professores do 32  ciclo e do Se-
cundário são considerados jo-
vens, ou seja, têm menos de 30 
anos - entre 2005 e 2018, a 
proporção caiu 15 pontos per-

 

DOCENTES PORTUGUESES 
ENTRE OS LICENCIADOS 
COM MELHORES SALÁRIOS 
centeais. O número baixa para 
1-% entre os docentes dos 1° e 2Q 
ciclos de escolaridade, o que re-
lega Portugal para um dos países 
com o corpo docente mais en-
velhecido entre os 37 países da 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico 
(OCDE). 

Dados divulgados ontem re-
velam ainda que os professores 
portugueses estão entre os mais 
bem pagos do grupo quando 
comparados com outros traba-
lhadores com cursos superiores. 
Só a Lituânia e a Costa Rica têm 

,, 

professores com salários tão al-
tos, comparativamente a ou-
tros licenciados. Os professo-
res mais jovens, pelo contrário, 
são dos mais mal pagos do con-
junto dos membros da OCDE, o 
que torna Portugal num dos paí- . 
ses onde a diferença salarial en-
tre os docentes em topo de 
carreira e aqueles em início de 
carreira é maior. A diferença 
salarial entre uns e outros 
chega a ser dei% °/0. 

O relatório refere que,. 
entre 2005 e 2019, os 
professores dos ensinos 
Básico e Secundário com 
15 anos de experiência e 
mais qualificações so-
freram, em média, 
uma redução salarial 
de 6%, enquanto a 
média da OCDE 
aponta para um au-

 

mento de 5 a 7%. 
(mais napág. e 

IDADE O  A esmagadora maioria dos 
professores portugueses tem mais de 
30 anos. Portugal é um dos países da O 
com a classe docente mais envelhecid 

ORDENADOS O  No nosso país, 
os professores ganham mais 

do que outros licenciados, 
mas os mais jovens fic 

de fora desta tendênci 

69« 

5,554-z".5 

V.' 

• 
vey 
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FUNCIONÁRIOS 

70 310 
MULHERES 

80 854 

OCDE anali-
sou sistemas 
de ensino 
de 37 países 

- • •  4,--•, ?,.:V•r,,~ , 

1 

:4,4" 4:•••.,, , 

Wi• 

> Intervalos desfasados 
para evitar contactos 

> Aulas de cada turma 

na mesma sala 

> Manter distanciamento 

de um metro, se possível 

ATUAÇÃO PERANTE 
CASO SUSPEITO 

> Encaminhamento para zona 

de isolamento 

> Contactar encarregado de 
educação e Linha SNS 24 

> Realização de teste 
se for caso suspeito 

> Caso se confirme a infeção 

a autoridade de saúde avalia 

risco 

> É realizado um rastreio 

aos contactos de alto 

e baixo risco 

> Autoridade de saúde pode 

isolar casos e contactos, 
encerrar turmas ou áreas 
da escola, ou mesmo fechar 

a escola 

Fonte Direção-Geral da Saúde 
e Ministério da Educação 

REGRAS ANTI-COVID 
NAS ESCOLAS 

ELABORAÇÃO DE PLANO 
DE  CONTINGÊNCIA COM: 

> Procedimentos perante um 
caso suspeito 

> Criação de uma área 
de isolamento com telefone, 
cadeira, água, alimentos 
e acesso a casa de banho 

Trajetos para chegar à área 
de isolamento 

> Atualização dos contactos 
de emergência dos alunos 

Formação de várias equipas 
de auxiliares 

gf;,1 ) 

Higienização das mãos 
com água e sabão 

Distanciamento físico 

Utilização obrigatória 

de máscara (exceto alunos 
do 10  ciclo) 

---• Arejamento dos espaços 
com janelas e portas abertas 

Via digital para procedimen-

 

tos administrativos -

 

Circuitos distintos de 
entrada e saída 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

TOTAL DE ALUNOS, 
PROFESSORES 

E FUNCIONÁRIOS 

2  226 427 

56 659 O

 

247 385  

*Dados de 2018/2019 

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 

316 189 
PÚBLICO 

69 058 
PRIVADO 

121 Fonte arcção-Geral de Educação e Estatisticas 

PÚBLICO 

PRIVADO 
DEPENDENTE  e  11 780 DO ESTADO 

PRIVADO  112  415 
INDEPENDENTE 

57% DOS ALUNOS FAZEM 
SECUNDÁRIO EM 3 ANOS 
I3  A taxa de conclusão do F:nsi--
no Secundário dentro do tempo 
previsto em Portugal é de 57%, 
tanto entre estudantes do ensi-
no regular como do ensino pro-
fissional. Uma exceção, já que 
a via profissionalizante tem me-
nos sucesso noutros países. 

ENSINO OBRIGATÓRIO 
GARANTE EMPREGO A 88% 
e  No ano passado, 88% dos jo-
vens com Ensino Secundário, 
ou qualificação de nível pós-se-
cundário não superior no País, 
tinham emprego. Entre os li-
cenciados, a taxa de emprego 
era de 86%, mas estes ganha-
vam, em média, mais 69%. 

PANDEMIA 

Vírus afeta escolas 
públicas e privadas 

Pais com Educação foi infe-
rior à média da OCDE. 

No que diz respeito ao sistema 
privado de ensino, a organiza-
ção antecipa ainda que, por 
causa do desemprego, é previ-
sível que as famílias tenham 
menor capacidade financeira 

para colocar 
GOVERNOS  E FAMÍLIAS os filhos em 
PODEM VIRA TER MENOS escolas e cre-

 

DINHEIRO PARA EDUCAÇÃO ches. Em Por-

 

tugal, 96')/0 do 
total das crianças que frequen-
tam berçários e creches estão 
no privado, e no Pré-Escolar só 
53% das crianças estão em jar-
dins de infância públicos, de 
acordo com dados de 2018. • 

Recursos podem vir a faltar, quer no ensino público, quer no privado 

13  Podem vir a faltar recursos 
no sistema de ensino - quer no 
público, quer no privado - por 
efeito da pandemia de Covid-
-19, alerta a OCDE. No relatório 
anual sobre a Educação ( Edu-
cation ata Glance'), ontem di-
vulgado, a organização avisa 
que os efeitos 
da infeção 
pelo novo co-
ronavírus po-
dem levar os 
governos a cortarem na despe-
sa com Educação. Uma situação 
que em Portugal será particu-
larmente preocupante, já que, 
de acordo como mesmo docu-
mento, em 2017, a despesa do 
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CONFERÊNCIAS DE IMPRENSA 

Si vai pedir 
audiências 

O Sindicato dos Jornalistas 
(SJ) vai pedir audiências ao 
Presidente da República, ao 
Tribunal Constitucional e ao 
Ministério da Justiça, que esta 
semana "escolheu os órgãos 
de comunicação que quis para 
urna conferência de impren-
sa de apresentação da estraté-
gia de combate à corrupção" . 
O Si "repudia" o aproveita-
mento que está a ser feito, a 
propósito da pandemia, para 
"vedar o acesso dos jornalis-
tas à informação" . • 
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SANTUÁRIO DE FÁTIMA 

Bispos descartam 
despedimentos 
MEDIDAS O  Conferência Episcopal diz que é tudo por "mútuo acordo" 
PADRES O  Santuário diz-se alvo de campanha, por causa dos vencimentos 
ISABEL JORDÃO/MÁRIO FREIRE 

A
existência de uni plano 
para despedimentos de 
funcionários cio Santuá-

rio de Fátima foi ontem descar-
tado pelos bispos que integram 
o Conselho Permanente da 
Conferência Episcopal Portu-
guesa (CEP). Já o Santuário 
de Fátima reafirmou urna que - 
bra de 77% dos donativos. 

"Sabemos que não há despe-
dimentos dos funcionários cio 
Santuário", mas sim "medidas 
de reforma do tempo de traba-
lho ou sua antecipação, de 

APOIOS SOCIAIS REGISTAM 
AUMENTO DE 60%, DIZ 
O SANTUÁRIO DE FÁTIMA 
acordos mútuos, sempre por 
iniciativa dos funcionários", 
refere o comunicado cia CEP 
lido ontem em Fátima. 

Já o Santuário de Fátima ga-
rante que "todas as medidas 
definidas e tomadas visam 
manter uma gestão rigorosa, 
equilibrada e profissional para 
garantir preventivamente a 
sustentabilidade no futuro", 
não estando, "como nunca es --
teve, em falência nem numa si-
tuação de insolvência". 

A pandemia causou unia 
"quebra abrupta" de 99% das 
peregrinações organizadas e 
obrigou a suspender investi-
mentos não urgentes e a cante 
lar ou reduzir eventos para 
"baixar despesas". O Santuário 
garante que "o apoio a famílias e  

pessoas carenciadas" aumen-
tou em 60%. e afirma estar a ser 
alvo de urna "campanha orga 
nizada dentro cia Igreja Dioce-
sana", por causa dos "venci • 
mentos da direção", que serão 
superiores aos dos outros sacer-
dotes da diocese..o 

t a 

Quebra abrupta das peregrinações organizadas ditou quebra dos donativos 
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REESTRUTURAÇÃO DA TAP 

MANUTENÇÃO DE 'HUB' 
Sete sindicatos represei 
vos dos trabalhadores da TAP 
defendem que qualquer rees-
truturação que ponha em 
causa o 'hub' de Lisboa "dita-
rá o fim" da companhia aérea. 
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MÁRIO NOGUEIRA 
DOCENTES A LIMPAR 

El  A Fenprof denuncia a exis-

 

tência de situações anóma-
las nas escolas. Devido à fal-
ta de funcionários, há dire-
ções a exigir aos docentes a 
limpeza dos espaços. Tam-
bém querem atribuir aos alu-
nos essa responsabilidade. 
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ALGAR 
GREVE TERMINOU 
Terminou ontem a greve de 
dois dias dos trabalhadores 
da Algar que reivindicavam 
aumentos salariais. A empre-
sa diz que os prejuízos sofri-
dos não permitem aumentos. 
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Armadores do Porto de Pesca de Lagos vão dispor de um parque de apoio, numa empreitada da Docapesca 

LAGOS, EMPREITADA JÁ FOI MAMADA 

Armadores do porto 
vão ter parque de apoio 
INVESTIMENTO O  Intervenção, a cargo da Docapesca, vai ter um custo de cerca de 215 mil euros 
IMPLANTAÇÃO O  Parque vai ficar num terreno com 2753 m2 dentro do Porto de Pesca da cidade 

ANA PALMA • 

O
s armadores do Porto de 
Pesca de Lagos vão, em 
breve, dispor de um par 

que de apoio, tendo em conta 
que a empreitada já foi mesmo 
adjudicada. A intervenção foi 
ontem anunciada pelaDocapes-
ca, que revelou estar em causa 
um investimento de "cerca de 
215 mil euros" . 

O objetivo é "responder às 
necessidades inerentes às ope-
rações de recolha, reparação e 
acondicionamento de redes e 

OBRA FOI PREPARADA 
EM ARTICULAÇÃO COM 
OS PESCADORES LOCAIS 
apetrechos de pesca dos arma-
dores, bem como do acondicio 
namento e armazenamento de 
isco" , esclarece aquela entida 
de, que tem a seu cargo, no con 
tinente, o apoio ao setor da pes-
ca e respetivos portos, bem 
como o serviço da primeira 
venda de pescado. 

O parque "será implantado 
num terreno no interior do Por-
to de Pesca de Lagos, com 2753 
metros quadrados, delimitado a 
sul pela água (porto), a oeste  

pelo acesso ao edifício da lota, a 
norte e a este por estrada de 
acesso aos ancoradouros", re-
vela ainda a Docapesca. 

O espaço vai ser "organizado 
por zonas, com espaços cober-
tos, de construção aligeirada, 
com condições de salubridade 
e conforto, no sentido de me-

  

I horar as condições de trabalho 
e segurança da comunidade pis-
catória local". A entrada e a saí-
da localizam-se no lado da lota, 
ficando as zonas de lavagem, de 
telheiro, de cofre e iscas junto à 
água. A zona de redes (com 40 
lugares) fica no centro e a zona 
de cerco (com 22 lugares) junto à  

estrada. O espaço excedente, a 
norte e nascente, está "destina-
do a zona verde" . 

A obra, preparada "em articu-
lação com os representantes 
dos pescadores e armadores", 
vem "dar resposta ao anseio de 
reorganização" daquele espaço 
portuário, frisa a Docapesca. • 
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Reestruturação que ponha 
em causa hub de Lisboa 
"ditará o fim" da TAP 
Alerta parte 
de um grupo 
de sete sindicatos 
representativos 
dos trabalhadores. 

Uma reestruturação da TAP que 
ponha em causa hub de Lisboa 
"ditará o fim" da companhia. O 
alerta é dado por sete sindicatos 
representativos dos trabalhado-
res da companhia aérea - Sindi-
cato dos Economistas (SE), Sin-
dicato dos Engenheiros (SERS), 
Sindicato dos Contabilistas 
(SICONT), Sindicato das Indús-
trias Metalúrgica e Afins (SIMA), 
Sindicato Nacional dos Trabalha-
dores da Aviação Civil (SINTAC), 
Sindicato dos Quadros da Avia-
ção Comercial (SQAC) e Sindica-
to dos Técnicos de 'Handling de 
Aeroportos (STHA) - que insis-
tem ainda na defesa dos postos 
de trabalho. 

"Qualquer Plano de Reestru-
turação que coloque em risco 
esta condição ('hub' médio cur-
so — longo curso — médio cur-
so), ditará o fim do grupo TAP, 
com tudo o que lhe é direta e 
indiretamente imputável, isto 
é, maior exportador nacional 
(bens não transacionáveis), um 
dos maiores empregadores, um 
dos maiores contribuintes líqui-
do de impostos (resultante não 
só do fator trabalho (IRS/TSU)  

mas também da sua atividade 
(IVAJIRC), principal impulsio-
nador do nosso turismo, entre 
outros", lê-se no comunicado do 
grupo que esteve reunido com 
o Conselho de Administração 
da TAP e representantes do Bos-
ton Consulting Group (BCG), 
consultora escolhida pela trans-
portadora para assessorar o pla-
no de reestruturação. 

Esta não é, aliás, a primeira 
vez que a reestruturação da TAP 
é abordada por sindicatos e repre-
sen tan tes dos trabalhadores. 
Recorde-se que esta segunda-
feira a Comissão de Trabalha-
dores (CT) da TAP disse estar 
preocupada com a reestrutura-
ção da empresa e defende que 
a mesma deve apostar no des-
envolvimento do negócio e não 
numa "TAPzinha lowcost". 

Também a CT se mostrou 
preocupada com possíveis des-
pedimentos. "Se necessidade 
houver de redução de traba-
lhadores, então que se opte 
como já tem acontecido no pas-
sado por reformas antecipa-
das, pré-reformas e rescisões 
amigáveis, no entanto alertá-
mos que uma vez que se pre-
tende a retoma da operação, 
então temos que manter todos 
os trabalhadores na esfera da 
empresa pois todos serão neces-
sários", defende a representan-
te dos trabalhadores. 
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Emprego 

Taxa 
com maiores 

recuos da série 
na zona euro 

PRIMEIRO SEMESTRE 
A taxa de emprego teve, 
no segundo trimestre 
do ano, os maiores 
recuos da série na zona 
euro e a União Europeia 
(UE) quer na variação 
homóloga quer face 
ao período anterior, 
segundo o Eurostat. 
Face ao mesmo 
trimestre de 2019, 
entre abril e maio, 
período de paralisação 
da atividade económica 
devido à pandemia 
de covid-19, o emprego 
diminuiu 3,1% na zona 
euro e 2,9% na UE, 
depois de ter crescido 
0,4% em ambas nos 
primeiros três meses do 
ano, as maiores quebras 
desde o início das séries 
temporais, em 1995. 

POR PAÍSES 
O número de pessoas 
com emprego caiu 2,9% 
na zona euro e 2,7% 
na UE, face ao primeiro 
trimestre, novos 
máximos na variação 
em cadeia e agravando 
a quebra do indicador 
já assinalada entre 
janeiro e março (0,3% 
na zona euro e 0,2% na 
UE). A Espanha (-7,6%), 
a Hungria (-5,6%), a 
Áustria (-4,0%), a Irlanda 
(-3,9%) e Portugal, Itália 
e Estónia (-3,6% cada) 
apresentaram os 
maiores recuos, com 
Malta a registar a única 
subida homóloga 
do emprego (4,2%). 

PORTUGAL 
Em Portugal recuou 
3,4% na comparação 
com o primeiro trimestre. 
Portugal apresentou 
a terceira maior quebra 
homóloga (-22,6%) 
no número de horas 
trabalhadas, depois 
da Grécia (-29,8%) 
e Espanha (-24.6%). 
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Milhares de trabalhadores estiveram sob o regime de lay-off simplificado 

 

3 

  

O valor que a Seguran-
ça Social prevê gastar 
com os novos pedidos 
de ajuda já aprovados 
atinge os 230 milhões 
de euros. Em mais de 25 
mil candidaturas aos 
novos apoios, foram 
aprovadas 19 500. 

98°  o 
A maior parte dos 
pedidos de acesso ao 
mecanismo sucessor do 
lay-off foram apresen-
tados até aqui por em-
presas do alojamento e 
da restauraç ão 
(27,5%), seguindo-se o 
comércio (14,2%). 

3 o 
Nos cerca de 6900 pe-
didos para manter horá-
rios e salários reduzidos 
com apoio da Segurança 
Social, Lisboa lidera 
com 38,7%. Seguem-se 
Porto (17,6%), Madeira 
(8,5%) e Faro (6,3%). 

Novo lay-off foi pedido 
para abranger apenas 
50 mil trabalhadores 
Número corresponde a 6% dos empregados que estiveram sob o regime 
simplificado. Outros 25% poderão ter proteção temporária do desemprego 

Maria Caetano 
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt 

SEGURANÇA SOCIAL  As em-
presas em crise devido à 
pandemia querem manter 
pouco mais de 50 mil traba-
lhadores no mecanismo su-
cessor do lay-off, o apoio à 
retoma progressiva que au-
menta os encargos dos em-
pregadores com as remune-
rações. O número corres-
ponde a apenas 6% dos tra-
balhadores que foram 
abrangidos pelo lay-offsim-
plificado entre abril e julho. 

No primeiro mês do apoio 
que ficará disponível pelo 
menos até dezembro foram 
6897 as entidades emprega-
doras com candidaturas 
para manter em redução de 
horário um total de 55 014 
trabalhadores, segundo da-
dos detalhados da Seguran-
ça Social cedidos ao JN/Di-
nheiro Vivo. 

Na maioria dos casos, es-
tão em causa ainda cortes 
salariais que podem atingir 
mais de um quinto do salá-
rio, com 67% das empresas 
(4620) a declarar em que-

  

bras de faturação iguais ou 
superiores a 60%. Destas, 
3310 reportaram mesmo re-
duções de faturação iguais 
ou superiores a 75%, que 
dão acesso a uma contribui-
ção maior por parte da Segu-
rança Social nos custos com 
salários. Nestes casos, além 
do pagamento de 70% das 
horas não trabalhadas, os 
empregadores recebem do 
Estado 35% do salário por 
trabalho prestado. 

No exemplo de um traba-
lhador com uma retribuição 
bruta de mil euros e um cor-
te de horário em 70% cuja 
empresa tenha direito a este 
bónus de 35%, a Segurança 
Social pagará 595 euros dos 
767 euros brutos devidos ao 
trabalhador. Já quando as 
quebras de faturação não al-
cançam os 75%, a Seguran-
ça Social entra com 490 em 
767 euros, neste exemplo. 

224 MIL ESTÃO SEGUROS 

O lay-off simplificado, que 
deixou de estar acessível à 
generalidade das empresas 
em crise no mês passado, 
abrangeu desde abril cerca  

de 890 mil trabalhadores. 
Os pedidos de acesso ao re-
gime sucessor representam 
apenas 6% deste universo. 
Já o incentivo extraordiná-
rio à retoma que proíbe os 
despedimentos (por regra, 
mas com exceções) contra 
a entrega de um apoio de até 
1270 euros por trabalhador 
após o fim do lay-off pode 
deixar, para já, um quarto 
dos trabalhadores que esti-
veram em lay-off (223.910) 
com garantia temporária de 
manutenção do emprego. 

Segundo a Segurança So-
cial, houve 14 008 candida-
turas ao apoio de dois salá-
rios mínimos por trabalha-
dor mantido, aquele que li-
mita o afastamento de 
quem esteve em lay-off até 
janeiro. Abrangem 156 175 
trabalhadores, ou 17,5% dos 
890 mil. Outras 4340 candi-
daturas pedem o incentivo 
de um salário mínimo que 
limita despedimentos por 
dois meses, numa garantia 
temporária para 67 735 tra-
balhadores, ou 7,6% do total 
daqueles que estiveram em 
lay-off até julho. • Página 35
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Ligação do ensino profissional às reais necessidades das empresas pode explicar o seu sucesso 

Cursos profissionais com mais 
saída do que as licenciaturas 
Estudo da OCDE justifica alto grau de empregabilidade com forte ligação ao mercado 
de trabalho. Via tradicional de ensino e graus universitários têm desempenho pior 

  

1 

 

PORMENORES 

 

   

Idade dos docentes 
A percentagem de profes-
sores com menos de 30 
anos, no Ensino Secundá-
rio português, caiu 15%, 
entre 2005 e 2018. No 
caso dos países da OCDE, 
a redução foi de 4%. 

    

a 

   

Pré-escolar privado 
Em Portugal, 47% das 
crianças frequentavam o 
ensino pré-escolar em 
instituições privadas. Em 
média, nos países da 
OCDE, a percentagem 
era de 33%. 

Entrada no Superior 
A média de idade de en-
trada no Ensino Superior 
em Portugal era de 20 
anos, em 2018, enquanto 
a média da OCDE era de 
22 anos. 

Alexandra Barata 
sociedade@jn.pt 

EDUCAÇÃO  A taxa de empre-
gabilidade das pessoas entre 
os 25 e os 34 anos que opta-
ram por um curso profissio-
nal era mais elevada do que 
na dos jovens adultos que 
frequentaram o ensino re-
gular ou que concluíram 
uma licenciatura. A conclu-
são é do estudo "Education 
at a Glance 2020", da Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE), apresentado 
ontem. Para a Associação 
Nacional de Escolas Profis-
sionais (ANESPO), isso su-
cede porque dão resposta às 
necessidades do mercado. 

O estudo da OCDE explica 
que Portugal segue o padrão 
dos outros países da OCDE, 
já que 88% das pessoas en-
tre os 25 e os 34 anos com 
curso profissional ou curso 
técnico superior profissio-
nal estavam a trabalhar. No 
caso dos jovens adultos com 
o 12.° ano que escolheram a 
via de ensino científico-hu-

  

manístico, 83% estavam in-
tegrados no mercado de tra-
balho. Os licenciados ti-
nham uma taxa de 86%. 

"Historicamente, as esco-
las profissionais sempre es-
tiveram muito ligadas às 
necessidades do tecido eco-
nómico e social, porque os 
alunos têm competências 
ao nível do saber fazer", 
afirma o presidente da 
ANESPO, José Presa. "Nor-
malmente, quando as em-
presas se apercebem das 
competências técnicas dos 
alunos, nos estágios, fazem-
-lhes propostas de traba-
lho." 

SETOR QUER CRESCER 

Apesar de, de acordo com a 
OCDE, a percentagem de 
alunos no ensino profissio-
nal ter crescido, em 2018, 
para 40% em Portugal, José 
Presa considera este cresci-
mento insuficiente, quan-
do comparado com os países 
do norte da Europa. "Os alu-
nos são orientados para o 
ensino científico-humanís-
tico", lamenta. 

PORMENOR 

Idade 
desvaloriza 
qualificações 
À semelhança da genera-
lidade dos países, em Por-
tugal, as ofertas de em-
prego diminuem quanto 
mais velhos são os candi-
datos. "Entre 0S 45 e os 
54 anos, a taxa de empre-
go dos adultos com cur-
sos profissionais ou cur-
sos técnicos superiores 
profissionais é de 86% e é 
de 87% no caso dos adul-
tos com uma qualificação 
generalista", refere o es-
tudo da OCDE. O valor 
dos vencimentos tam-
bém é mais próximo. 

João Cerejeira, docente 
universitário, discorda, já 
que a percentagem média 
de alunos que seguem a via 
profissional em Portugal 
está próxima da média dos 
países da OCDE, que se si-
tua nos 42%. "Ter uma vo-
cação específica pode limi-
tar o acesso a outras profis-
sões, quando aquela forma-
ção perder importância no 
mercado", alerta. E se reco-
nhece que ter um curso pro-
fissional é mais vantajoso, 
em termos de remuneração, 
nos primeiros anos, diz que 
esta diferença tende a esba-
ter-se com o passar do tem-
po. 

João Cerejeira identifica 
ainda fragilidades no ensino 
profissional, em relação aos 
conteúdos e ao formato, so-
bretudo nas escolas públi-
cas. "Tem de se melhorar a 
qualidade e a organização 
do ensino e tem de haver 
mais flexibilidade para con-
tratar especialistas nas dife-
rentes áreas", exemplifica o 
especialista, professor na 
Universidade do Minho. •  

Mais licenciados 
Entre 2009 e 2019, o nú-
mero de pessoas entre os 
25 e os 34 anos com li-
cenciatura aumentou 
14% em Portugal. A mé-
dia nos países da OCDE 
foi de 9%. 

Investimento tímido 
Entre 2012 e 2017, o in-
vestimento por aluno, 
entre o 1.° Ciclo e o Ensi-
no Superior, aumentou 
em média 1,3% por ano. 
Já em Portugal, este valor 
cresceu 0,9 %, por ano. 

Universidade 
Portugal investiu 10 mil 
euros por estudante do 
Ensino Superior, em 
2017, menos 3850 euros 
do que a média dos países 
da OCDE. 
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Covid-19 Segunda vaga 
impede realização 
de 214 mil cirurgias P. 8 

Ensino Alunos dos cursos 
profissionais têm acesso 
mais fácil ao emprego P.9 
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condena 
amante de 
Rosa Grilo 
a 25 anos 
de cadeia Novo Banco Relatório 
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concessão de créditos P. 12 

Presidenciais 
Ana Gomes, 
a voz inquieta 
que vem dividir 
os socialistas 
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Morre em acidente de trabalho 
LEIRIA  Um homem de 62 anos morreu ontem em 
Amieira, no concelho da Marinha Grande, em Leiria, 
na sequência de um acidente de trabalho. O operário 
participava nas obras de construção de uma rede de 
saneamento básico, disse à agência Lusa fonte da Câ-
mara Municipal. "O trabalhador ficou soterrado, mas 
a causa da morte ainda não sabemos. Vai ser investi-
gado pelas autoridades", adiantou a mesma fonte. 
Segundo os bombeiros da Marinha Grande, o alerta 
foi dado pelas 16 horas, tendo sido mobilizadas equi-
pas de socorro e da GNR. No local esteve também 
uma equipa de psicólogos, uma vez que o acidente 
foi presenciado por outros trabalhadores, que ainda 
tentaram socorrer a vítima. • 
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Mil caixas negras nos Aliados em 
protesto contra despedimentos 
EVENTOS  Um milhar de caixas negras de transporte de 
equipamento ocupou ontem a faixa central da Avenida 
dos Aliados, no Porto, numa manifestação da Associa-
ção Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APS-
TE) contra os despedimentos provocados pela covid-19. 
Abrangendo 170 empresas, das cerca de mil que operam 
no setor, a APSTE revela que 20% delas já iniciou proces-
sos de despedimento por falta de liquidez. O setor con-
ta com 3500 trabalhadores diretos e 3 mil indiretos. As 
empresas falam em quebras de 80% na faturação. 
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Santuário de 
Fátima não 
vai despedir 
funcionários 

Bispos referem 
aposentações e 
rescisões amigáveis 

IGREJA A Conferência Epis-
copal Portuguesa (CEP) ga-
rantiu ontem que não vão 
existir despedimentos no 
Santuário de Fátima, mas 
apenas reformas antecipa-
das e rescisões amigáveis, 
sempre em acordo com os 
trabalhadores. O órgão má-
ximo da Igreja Católica em 
Portugal manifestou ainda 
um voto de confiança na 
estrutura diretiva do tem-
plo mariano e diz estar "em 
sintonia" com as medidas 
que preveem a redução de 
custos. 

"Não se trata de despedi-
mentos mas de enfrentar os 
próximos tempos através 
da antecipação de reformas, 
ou de acordos com os pró-
prios trabalhadores, sem-
pre por iniciativa deles", es-
clareceu o porta-voz da 
CEP, no final da reunião do 
Conselho Permanente, rea-
lizada em Fátima, onde o 
assunto foi debatido. 

PLANO EM CURSO 

O Santuário de Fátima tem 
em curso um plano de rees-
truturação interna e os mais 
de 300 trabalhadores têm 
sido convidados a antecipar 
a reforma, pedir licença sem 
vencimento ou rescindir 
por mútuo acordo. Em co-
municado, a reitoria escla-
receu que a redução de cus-
tos prevista visa "manter 
uma gestão rigorosa, equili-
brada e profissional para ga-
rantir preventivamente a 
sustentabilidade no futu-
ro", e não significa que o 
Santuário esteja "numa si-
tuação de insolvência". 

Os responsáveis do tem-
plo dizem estar a ser alvo de 
uma "campanha difamató-
ria", garantem que as acusa-
ções relacionadas com os 
vencimentos do reitor, 
vice-reitor e ecónomo 
(muito acima das auferidas 
pelos restantes sacerdotes) 
"não traduzem a realidade 
dos factos" e atribuem estas 
denúncias a "uma campa-
nha organizada dentro da 
Igreja diocesana".• F.P. Página 40
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AAlunos do profissional estão mais 
tempo na escola que nas empresas

MANUEL ROBERTO

O Ministério da Educação desvaloriza a importância do indicador

O relatório Education at a Glance, da 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), 

cuja edição mais recente foi publicada 

ontem, chama a atenção para o facto 

de só uma minoria dos alunos do ensi-

no pro ssional estarem inscritos em 

cursos que combinam aulas e forma-

ção em contexto de trabalho. São 

14,3%, menos 20 pontos percentuais 

do que a média internacional. O 

Ministério da Educação desvaloriza a 

importância do indicador. O modelo 

nacional do ensino pro ssional é “dos 

mais equilibrados”, considera Fátima 

Antunes, investigadora da Universi-

dade do Minho. 

Ao nível do ensino secundário, só 

14,3% dos estudantes estão inscritos 

em cursos profissionais que combi-

nam aulas e formação em contexto de 

trabalho. O indicador nacional ca 

quase 20 pontos percentuais abaixo 

da média dos países da OCDE, onde 

34% dos estudantes do ensino pro s-

sional frequentam programas com 

uma forte componente prática. O 

Education at a Glance sublinha o caso 

da Alemanha onde 89% dos estudan-

tes do pro ssional estão inscritos em 

cursos que têm estas características. 

Estes 14,3% referem-se aos cursos 

de aprendizagem, uma modalidade 

que existe desde os anos 1980 e é des-

envolvida pelo Instituto de Emprego 

e Formação Pro ssional. São cursos 

onde, pelo menos, metade do tempo 

de formação é passado dentro das 

empresas. Os restantes 85,7% dos alu-

nos frequentam programas que são 

essencialmente baseados em forma-

ção em contexto escolar e que “têm 

uma forte dimensão de componente 

tecnológica (prática) e de formação 

em contexto de trabalho (estágios)”, 

valoriza o Ministério da Educação, em 

resposta ao PÚBLICO. 

O Education at a Glance re ecte 

“dados da natureza da instituição mais 

do que a natureza dos cursos”, desva-

loriza a tutela. Fátima Antunes diz 

também ter “di culdades em enten-

der” por que motivo a OCDE valoriza 

a modalidade de aprendizagem em 

alternância, quando esta “não é maio-

ritária no contexto europeu”. A excep-

ção é, precisamente, a Alemanha, 

assim como a Áustria ou a Suíça, paí-

ses onde o chamado ensino dual tem 

maior expressão. Um outro dado 

publicado no relatório permite perce-

ber a diferença entre o ensino pro s-

sional de Portugal e da Alemanha. 

Enquanto os estudantes alemães pas-

sam 60% do seu tempo de formação 

em contexto de trabalho, os portugue-

ses estão nas empresas entre 41 e 47% 

do período do curso pro ssional. 

As “fragilidades” do modelo de 

aprendizagem geravam algum con-

senso entre os académicos, mas no 

início desta década houve um “res-

surgimento”, que Fátima Antunes 

admite possa ter in uenciado a forma 

de trabalhar estes indicadores pela 

OCDE no Education at a Glance deste 

ano. Os cursos de aprendizagem “não 

têm melhor desempenho ao nível do 

emprego” e têm formações “menos 

sólidas do que os cursos pro ssio-

nais” que são a via de ensino pro s-

sional maioritária em Portugal, con-

gregando cerca de 46% dos estudan-

tes inscritos no ensino secundário. 

Pelo contrário, os cursos pro ssio-

nais são “formação de banda larga”, 

capazes de combinar a formação prá-

tica, com a tecnológica e a cientí ca. 

Por isso, a investigadora da Universi-

dade do Minho considera o modelo 

português “um dos mais equilibrados 

da Europa”. O Education at a Glance 

dedica este ano especial atenção ao 

ensino pro ssional. Portugal está 

abaixo da média da OCDE no número 

de estudantes inscritos em vias voca-

cionais — combinando os diferentes 

níveis de ensino, do básico aos cursos 

técnicos do ensino superior. Um pou-

co mais de um quarto (26%) de todos 

os estudantes está numa via pro ssio-

nal. A média internacional é de 32%. 

O ensino pro ssional tem especial 

expressão ao nível do secundário. 

Portugal tem 40% dos estudantes des-

te nível de ensino em vias pro ssio-

nais, ligeiramente abaixo da média 

(42%). Os dados dizem respeito a 2018 

e não re ectem, por exemplo, uma 

parte do crescimento recente da pro-

cura dos cursos pro ssionais no ensi-

no superior.

Só 14% dos estudantes do pro ssional ao nível do secundário estão inscritos em programas que combinam 
aulas com formação em contexto de trabalho, 20 pontos percentuais abaixo da média da OCDE

samuel.silva@publico.pt

Relatório
Samuel Silva

PIB pode cair 1,5% se alunos não recuperarem matérias 

O
 Produto Interno Bruto (PIB) 
da generalidade dos países 
pode cair cerca de 1,5% em 
resultado das perdas de 

competências dos alunos que, 
no ano lectivo passado, estavam 
a estudar e tiveram as aulas 
suspensas por causa da 
pandemia. A estimativa, feita por 
dois economistas num estudo da 
OCDE, foi publicada num 
relatório especial dedicado à 
covid-19 que acompanha a 
publicação Education at a 
Glance deste ano, editada 
ontem. Esse efeito só será 
notado a longo prazo, 
mas pode fazer-se sentir 
até ao final do século, 
antecipa. 

A OCDE lembra que a 
generalidade dos 
alunos não teve aulas 

durante cerca de um terço do 
ano de escolaridade por causa da 
suspensão das actividades 
presenciais, uma solução 
seguida pela generalidade dos 
países em resposta à pandemia, 
entre os quais Portugal. “A perda 
nas aprendizagens levará 
também à perda de 
competências, que por sua vez 
estão relacionadas com a 
produtividade”, sublinha a OCDE 

no relatório. Por isso, o PIB dos 
países da OCDE poderá cair 

1,5%, em média, no que resta 
deste século, é antecipado. 

Esta estimativa é feita 
por Eric Hanushek, 
economista que pertence 
ao Hoover Institution, um 
think tank da Universidade 
Stanford, nos EUA, e 

Ludger Woessman, 

professor da Universidade de 
Munique, na Alemanha. Os dois 
académicos usaram uma 
metodologia de regressões de 
crescimento histórico (historical 
growth regressions). Isto é, a 
partir de dados do passado sobre 
o impacto que o tempo de 
escolaridade teve no 
crescimento das economias, 
calculam quanto poderia valer o 
tempo de escolaridade agora 
perdido com a covid-19 no 
crescimento dos países. 

A análise tem por base os 
impactos resultantes das perdas 
de competências entre os alunos 
que estavam nas escolas no 
último ano lectivo. “Se as escolas 
demoram a voltar aos níveis 
anteriores de desempenho, as 
perdas de crescimento serão 
proporcionalmente maiores.”
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