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Sete ministras, sete (e duas chamam-se Fatima)

M

esmo quem pouco sabe de árabe conseguirá identificar com
facilidade vários nomes de mulher na lista dos ministros marroquinos a quem Mohammed VI deu ontem posse, até porque duas delas se chamam Fatima, nome da filha do profeta e
muito popular no mundo islâmico. Assim,
além de Fatima Ezzahra Mansouri, ministra da Gestão Territorial e do Urbanismo, e
de Fatima-Zahra Ammor, ministra do Turismo, há que contar também com Nadia
Fetah Alaoui, Nabila Rmili, Leila Benali,
Aouatif Hayar e Ghita Mezzour. No caso de
Fetah Alaoui e de Rmili, as pastas que assumem são de especial importância, pois a
primeira terá a responsabilidade pela Economia e Finanças de um país que joga forte
na diversificação do tecido produtivo (é a
quinta economia de África) e a segunda
terá sob sua responsabilidade a Saúde
numa altura em que a pandemia dá final-

mente sinais de ceder, com a vacinação a
avançar, depois de um duro ano e meio.
À frente do governo está Aziz Akhannouch, um político com experiência ministerial e também um dos empresários mais
bem sucedidos do reino. Não foi surpresa a
sua nomeação depois de umas legislativas
que resultaram numa estrondosa derrota do
Partido da Justiça e do Desenvolvimento, islamita, que há dez anos fornecia os primeiros-ministros a Marrocos, sempre sob a vigilância de um rei que assume o papel de garante da estabilidade. Desta vez, depois de
conhecidos os resultados das eleições de 8
de setembro, um governo de coligação sob a
liderança da Reunião Nacional dos Independentes surgia não só como a solução óbvia dada a nova composição do parlamento,
como por ser bem mais em consonância
com as ambições modernizantes do monarca. Aliás, não é segredo a proximidade de há
muito entre Akhannouch e Mohammed VI.

Nação de sucesso crescente nos últimos
anos, mas com muitos desafios pela frente
(por exemplo, fronteira fechada com a Argélia desde 1994 – e agora corte de relações
decidido por Argel – custa vários pontos
percentuais ao PIB de ambos os países),
Marrocos desde a independência em 1956
tem sido um membro do campo ocidental.
E é premiado por isso de várias formas,
como a estreita parceria com a União Europeia ou, recentemente, o reconhecimento pela América da soberania sobre o Sara
Ocidental, as províncias do sul que continuam disputadas pelos independentistas
da Polisario, apoiados pela Argélia. Na
enésima tentativa de solução pacífica para
uma disputa que vem de 1975, a ONU acaba de nomear como negociador Staffan de
Mistura, um diplomata italo-sueco.
Mas apesar da tensão persistente com a
Argélia (a Guerra das Areias foi em 1963) e
da importância para a identidade marro-

FOTO DE 1926

OPINIÃO HOJE
“Madame Curie passou
ontem por Lisboa, a
bordo do Lutetia”,
informava o DN a 10 de
setembro de 1926, com
imagens da cientista
Marie Curie a passear
pela capital (na foto,
a mulher de negro, com
chapéu claro). Avisando
que nunca” dava
entrevistas,
a primeira mulher
a ganhar o Prémio Nobel
(da Física,
em 1903, e depois
da Química, em 1911)
deixou apenas breves
impressões sobre
Lisboa, mesmo assim
frisando que “em duas
horas, fica apenas uma
vertiginosa visão
cinematográfica”.
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quino de que se reveste a antiga colónia
espanhola, a realidade deste país de quase
40 milhões de habitantes tem de ser tida
em conta noutras dimensões, como o dinamismo da sua sociedade civil em geral e
a emancipação feminina em particular.
E daí a relevância das sete ministras (mesmo que seja importante sublinhar a continuidade de Nasser Bourita nos Negócios
Estrangeiros e de Abdelouafi Laftit no Interior), pois testemunha a tal realidade de
Marrocos que nos passa despercebida,
mesmo sendo o vizinho do sul. Em termos
de igualdade de género, a Tunísia tem
dado cartas no Magrebe, e agora até tem
uma primeira-ministra, mas Marrocos
evolui na matéria e rapidamente. E recordo que já em 1984, quando Nawal El Moutawakel se tornou campeã olímpica, a festa nacional em torno da atleta marroquina
deixou claro a mentalidade do povo. Aliás,
El Moutawakel mais tarde até foi ministra.

Maria Manuel
Leitão
Marques
Concorrer
pelos melhores
PÁG. 10

Miguel Romão
Europa, migrações,
dúvidas e até pessoas
PÁG. 11

Bruno Bobone
De Quelimane veio
o exemplo
PÁG. 11

Sebastião
Bugalho

O aplauso de Cristo
PÁG. 14

Raul M.
Braga Pires
Quem se mete
com a Argélia “leva”!
PÁG. 24

Victor Ângelo
Não podemos varrer
o Afeganistão para
debaixo do tapete
PÁG. 24

Diretor-geral editorial Domingos de Andrade Diretora Rosália Amorim Diretor adjunto Leonídio Paulo Ferreira Subdiretora Joana Petiz Secretário-geral Afonso Camões Diretor de arte Rui Leitão
Diretor adjunto de arte Vítor Higgs Editores executivos Carlos Ferro, Helena Tecedeiro, Pedro Sequeira e Artur Cassiano (adjunto) Grandes repórteres Ana Mafalda Inácio, Céu Neves e Fernanda Câncio
Editores Lina Santos, Ricardo Simões Ferreira, Rui Frias, Filipe Gil,João Pedro Henriques e Nuno Sousa Fernandes Redatores Carlos Nogueira, César Avó, David Pereira,Isaura Almeida, Paula Sá, Susete Francisco,
Susete Henriques, Susana Salvador e Valentina Marcelino Fecho de edição Elsa Rocha (editora) Arte Eva Almeida (coordenadora), Fernando Almeida, Maria Helena Mendes e Lília Gomes Digitalização Nuno Espada
Dinheiro Vivo Joana Petiz (diretora) Evasões Pedro Ivo Carvalho (diretor ) Notícias Magazine Inês Cardoso (diretora ) Conselho de Redação Ana Mafalda Inácio, Carlos Nogueira, Paula Sá, Susete Francisco
e Rui Frias Secretaria de redação Carla Lopes (coordenadora) e Susana Rocha Alves E-mail geral da redação dnot@dn.pt E-mail geral da publicidade dnpub@dn.pt
Contactos RuaTomás da Fonseca, Torre E, 5.º – 1600-209 Lisboa. Tel.: 213 187 500. Fax: 213 187 515; Rua de Gonçalo Cristóvão, 195, 5.º – 4049-011 Porto. Tel.: 222 096 100;
Rua João Machado, 19, 2.ºA – 3000-226 Coimbra. Tel.: Redação: 961 663 378; Publicidade: 969 105 615. Estatuto editorial disponível em www.dn.pt. Tiragem média de
setembro de 2021: 10 749 exemplares.

Diário de Notícias Sexta-feira 8/10/2021

3
PUBLICIDADE

4

Sexta-feira 8/10/2021 Diário de Notícias

EM FOCO

Luís Cabral
“A tecnologia e a economia
colocaram-nos numa
situação insustentável”
ENTREVISTA DN-TSF Luís Cabral, economista e professor na Universidade de Nova Iorque
(NYU), desafia o Estado português a pensar num novo modelo de segurança social
e de impostos. Lança críticas ao capitalismo e à insensibilidade dos economistas
no livro Introdução à Microeconomia, que lança hoje na AESE Business School,
onde também dá aulas em Lisboa.

ENTREVISTA ROSÁLIA AMORIM E PEDRO CRUZ (TSF) GERARDO SANTOS / GLOBAL IMAGENS

D

eu aulas em Londres, em
Berkeley, em Yale, em
Lisboa, em Nova Iorque.
Formado em Economia
na Universidade Católica Portuguesa, com mestrado pela Nova e
doutoramento pela Universidade
de Stanford, é autor de Introduction to Industrial Organization
(MIT Press, 2000). Nesta sexta-feira, na AESE Business School,
lança o livro Introdução à Microeconomia.

No seu novo livro, de 549 páginas, levanta a pergunta: “É preciso repensar o ensino da Economia ou remontar o sistema capitalista?” Começamos por aí. É
preciso fazer ambos?

Ambos! Começando pelo ensino
da Economia, a forma como ensinamos não muda desde meados do século XX, quando o Famoso professor do MIT, Paul Samuelson, escreveu o seu livro de
Introdução à Economia. A estrutura mantém-se, no essencial,
desde que fui aluno da Universidade Católica em 1978. O ensino
é muito centrado na economia de
mercado como forma privilegiada de criação de riqueza, o que é
verdade. Do ponto de vista académico e político, tem sido pensado como a forma principal de
criar riqueza, mas temos prestado insuficiente atenção a dois aspetos: primeiro, situações em que
o mercado não funciona de forma eficiente; e segundo, não é
uma forma de redistribuição de

riqueza. A função de justiça social
não está incluída na economia de
mercado. A estas duas componentes não foi dada suficiente
importância em termos políticos
e de ensino. E o ensino da Economia é importante, muitas das
pessoas que a estudam hoje terão
cargos importantes não só no setor empresarial como no público,
inclusive na área da política económica. Parece-me importante
este projeto, que é ambicioso e
devo reconhecer, de tentar mudar a forma como ensinamos
Economia, desde o primeiro ano
da universidade.

apenas a tecnologia e a economia
nos podem tirar dela.
De que forma?

Repensando a tecnologia para
que seja mais respeitadora do
ambiente, e toda a estrutura da
economia de mercado e todo o
aparelho de solidariedade social,
que permita que cheguemos a
um sistema social sustentável e

É longa a lista dos problemas
atribuídos ao capitalismo. E,
nesta senda, considera que “a
tecnologia e a economia nos colocaram numa situação insustentável”. Porquê?

Porque foi o desenvolvimento
tecnológico que nos levou a novos produtos e a novas formas de
fabrico, que tem o impacto ambiental que vemos que tem tido,
no que respeita a emissões de CO2
e no dano que causam no planeta, mas também do impacto social, ao nível da desigualdade e
exclusão a que muitas vezes levam a tecnologia e economia de
mercado.
No princípio do século XXI, tanto
do ponto de vista social como do
ecológico, estamos num caminho que não é sustentável e tem
de ser alterado. E o lema principal
do meu livro é: se foi a tecnologia
que nos colocou nesta posição,

“Não é partindo o
Facebook em mini-Facebooks que vamos
resolver o problema.
Temos de considerar
os efeitos sociais e de
poder de mercado que
esta concentração e os
efeitos de superestrela
vão implicar.”

que não leve a níveis de desigualdade que continuam a aumentar.
A revolução digital, que é um fenómeno dos últimos 30 ou 40
anos, cria estruturas de desigualdade. Não é resultado de esquerda ou direita, país A ou B, mas
tem muito que ver com a estrutura da economia na era digital, as
chamadas superestrelas. As empresas superestrelas, os setores,
os artistas, os gestores superestrelas. O facto de haver uma tendência de concentração de ganhos num número muito restrito
de empresas, etc. Não podemos
evitar que, por exemplo, as redes
sociais tenham economias de redes, não é partindo o Facebook
em múltiplos mini Facebooks
que vamos resolver o problema,
mas temos de considerar os efeitos sociais e de poder de mercado
que esta concentração e efeitos
de superestrela vão implicar para
a economia e a sociedade.
No seu livro alerta para a crescente tensão social, em todo o
mundo. Em grande parte considera que estão explodir devido à
maior desigualdade? Como colmatá-la? O que podem os governos fazer?

Essa é a grande pergunta! Diria
que precisamos de ter um sistema de tributação do rendimento
progressivo, até aqui nada de
novo – e em Portugal é um imperativo constitucional. Mas não é
só isso. A solidariedade social não
é só dar rendimento aos que têm
menos, é também dar-lhes traba-
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“O nosso problema
de competitividade
é grande, por causa
do regime fiscal menos
favorável do que a
média europeia, custos
de energia superiores
e o facto de o Estado
português pagar tarde.”

“As pessoas precisam
de ter trabalho.
Temos de criar novos
empregos que
substituam esses
[indiferenciados] que
vão sendo destruídos
inevitavelmente por
novas tecnologias.”

so universal à saúde. Ora, mutatis
mutandis, também me parece fazer pouco sentido que o aparato
da segurança social esteja associado ao emprego. A vantagem
em fazer esta separação entre
emprego e segurança social é que
a empresa teria um maior incentivo em criar empregos em vez de
robots que substituam pessoas,
por outro lado, a empresa tem incentivos para aceder ao capital
para robots, já contratar pessoas
custa muito dinheiro.
E a sua proposta é?

Um outro regime, que não existe
neste momento. Uma contribuição universal para a segurança
social. Como é evidente, vai ter de
ser financiada com outros impostos, é como a manta: puxa de um
lado e destapa do outro. Uma reforma fiscal compensaria a diminuição do impacto sobre o trabalho com outros impostos, poderia ser uma combinação de IVA,
imposto sobre carbono, propriedade, sucessões e um imposto sobre rendimento mais bem desenhado e mais progressivo, que
não desincentive a poupança,
outro aspeto importante. O facto
de hoje ser fácil tributar o trabalho, não significa que seja uma
boa ideia tributar o trabalho!
Em média, trabalhamos seis meses de cada ano para pagar impostos. Como é que isto se inverte?

lho, porque é um direito universal do ser humano. De facto, a forma como as novas tecnologias se
afirmam na desigualdade é justamente substituindo trabalho menos qualificado por inteligência
artificial, robots. Mas essas pessoas precisam de ter trabalho. Temos de criar novos empregos que
substituam esses que vão sendo
destruídos inevitavelmente por
novas tecnologias. Nesse sentido,
para além de um sistema de solidariedade social que seja progressivo na redistribuição de rendimento, é fundamental criar
condições básicas para a criação
do emprego por parte de empresas. Neste momento, uma empresa que queira pagar 500 euros
tem de gastar 1000. No meio estão impostos, segurança social,
uma série de encargos para a entidade empregadora, mas porque
é que é o empregador que tem de
suportar? Historicamente foi feito assim, é mais fácil tributar na
fonte.
Veja-se o exemplo do sistema de
saúde americano, as pessoas têm
acesso à saúde através de um seguro pago pelo empregador, historicamente é assim e resultado
do pós II Guerra Mundial. Mas
isso significa que uma pessoa que
não tenha emprego não tem
acesso à saúde. Um europeu diz
que isso não faz sentido, e não
faz. Portanto, um dos objetivos
do Obama Care é resolver este
problema e separar o emprego da
saúde, para que possa haver aces-

Para quem tem rendimento mais
baixo, inverteria dizendo que se a
empresa lhe paga 500 euros você
recebe 500 e a segurança social
aparece como benefício social
por outro lado do sistema, não
através da sua relação contratual.
Para pessoas de rendimentos
mais elevados, o imposto sobre
rendimento seria altamente progressivo e parte destinado à criação desta contribuição universal
para a segurança social. Qualquer
português, desde o momento
que nasce ou é adulto, tem na sua
conta o montante que é depositado pelo Estado a cada mês ou
ano, que não pode ser tocado.
Essa conta de segurança social
poderia compreender ainda segurança para o desemprego, educação. Mas a ideia é: em vez de
haver um rendimento básico universal – ideia que circula nos
meios políticos – poderia haver
esta contribuição universal para
a segurança social.
Em Portugal estamos em plena
semana de Orçamento do Estado. Que mais deveria ter este OE
para dar a volta à crise?

O ponto que referi é claramente
importante, não seria algo para
fazer em 2021-22, mas seria um
processo gradual mas importante. Há outras questões importantes: a tributação das empresas é
demasiado progressiva, na minha opinião a progressividade
deveria estar ao nível do indivícontinua na página seguinte »
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» continuação da página anterior

duo e não da empresa. Não é por
acaso que Portugal tem empresas, em média, mais pequenas do
que o resto da Europa e da
OCDE. Penso que, em parte, tem
que ver com a progressividade da
tributação das empresas e isso
não faz grande sentido, vai criar
grandes obstáculos à criação de
grandes empresas. E não há nada
de errado com grandes empresas.

“A tributação das empresas é demasiado progressiva.
Na minha opinião, deveria sê-lo ao nível do indivíduo ”

Os patrões têm pedido ao governo um choque fiscal para
2022. Faz sentido?

Faz todo o sentido. O nosso problema de competitividade é um
problema grande, por causa do
regime fiscal menos favorável do
que a média europeia, custos de
energia superiores e custos como
o facto de o Estado português pagar tarde – mais ou menos o dobro do tempo que leva outro país
europeu. Uma empresa alemã
também paga menos juros do
que uma empresa portuguesa,
etc. E tudo isto vai-se adicionando e leva a um clima de competitividade muito difícil para as empresas portuguesas.
A desigualdade aumenta com a
instabilidade no trabalho. O emprego para a vida é coisa do passado. Como preparar os jovens –
muitos deles seus alunos – para
o novo paradigma do mundo laboral? O que lhes quer dizer?

Em primeiro lugar, a ideia de que
um emprego de longo prazo será
cada vez menos uma realidade
na economia do futuro. Temos
direito ao trabalho, não ao emprego para a vida, são conceitos
diferentes. Diria também que
têm de aprender a ser flexíveis –
os millennials portugueses já o
são e muito mais do que foi a minha geração, por exemplo. Já não
anseia uma carreira na função
pública, a perspetiva já é muito
diferente. Têm mais habilitações,
em média. Eu sou otimista, têm
muitas das condições necessárias. Espero é que as reformas
que têm de ser feitas no século
XXI sejam feitas para haver um
modelo de solidariedade e de segurança social que lhes permita
sobreviver numa economia que
tem esta estrutura de desigualdade. Nem todos vão ser bem sucedidos, mesmo com muitas habilitações. A ideia de que a carreira
profissional é um bilhete de lotaria é muito mais verdade no século XXI. O grau de risco de carreira é maior, daí ser fundamental criar um sistema de
solidariedade que tenha isso em
conta.
Uns dizem que a economia é o
melhor que há, outros que os
economistas são o pior que
existe. E na sua opinião, em que
é que ficamos?

Ambos têm razão. O economista
teve muito ênfase nos últimos 50
anos na economia de mercado

como criação de riqueza. Hoje
temos de nos adaptar, porque
após a revolução digital a ideia de
“o mercado é a receita mágica
para a criação de riqueza” deixa
de ser tão verdade, porque o digital leva à existência de muitos
mercados com empresas com

“A ideia de que a
carreira profissional
é um bilhete de lotaria
é mais verdade no
século XXI. O risco
é maior, daí ser
fundamental criar
um sistema de
solidariedade que
tenha isso em conta.”

poder de mercado substancial,
em que a magia do mercado
não funciona da mesma forma
em que funcionaria na típica
economia do séc. XX. Temos de
repensar todo o problema da
concorrência. Em segundo lugar, a economia de mercado
não é um mecanismo de distribuição de riqueza.
A verdade é que o economista
está tão treinado, tão condicionado a pensar na economia de
mercado como processo de
criação de riqueza, que tem
pouca tendência a pensar nos
outros aspetos. Nesse sentido, o
livro que proponho, de forma
ambiciosa, tem vários políticas
de justiça social que não é comum encontrar num livro de
economia: temas como solidariedade, emigração, exclusão
social.
No fundo, os economistas têm
de ser mais humanos?

Por estranho que pareça, sim. O
problema da economia é que é
uma ciência social, mas é também entre elas a ciência mais
formal. Durante muitos anos,
tiveram aquilo a que se chama

“a inveja da física”, ou seja, gostariam que a economia fosse como
a matemática, a física, com regras e fórmulas. E tem, as leis da
economia não são como as da física, mas há regularidades. Mas é
uma ciência social, trata de pessoas e de famílias, empresas com
histórias e emoções. Um dos erros da segunda metade do século XX foi tornar a economia de
mercado não como um meio,
mas como um fim, um padrão de
valor.
Em janeiro de 2020, antes de
estalar a pandemia, disse noutra entrevista ao DN e à TSF, que
a próxima crise seria social, não
económica. Um ano e meio depois, mantém?

Sim. Não tinha penado na pandemia na altura. Mas penso que
continua a ser verdade. Quando
se fala da sustentabilidade hoje,
no contexto académico, pensa-se no respeito pelo planeta. Mas
insisto muitas vezes que sustentabilidade é uma questão também social. Se não reformarmos
o sistema e a rede de segurança
social do ocidente, nos próximos
anos, corremos o risco de chegar

a uma situação que é socialmente insustentável.
Como analisa a recuperação
dos EUA, onde vive, neste cenário já pós-pandemia?

Foi mais rápida do que eu esperaria. Tantas vacinas em tão pouco tempo, foi um milagre da ciên-

“Após a revolução
digital, a ideia de que
o mercado é a receita
mágica para criar
riqueza deixa de ser
tão verdade. Leva à
existência de empresas
com poder substancial
e a magia do mercado
não funciona.”
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cia. Nem as pessoas mais otimistas esperavam que se conseguisse isso tão rapidamente. A resiliência das economias e das cidades também foi extraordinária.
Foi surpreende. Eu vivi em Nova
Iorque depois do 11 de Setembro,
e depois da grande crise financeira de 2008, dois momentos em
que se dizia que era o fim de Nova
Iorque. Mas cidade e o país voltaram ao de cima e estamos a verificar isso agora. Há um certo otimismo, é difícil generalizar num
país tão grande e varia de estado
para estado, mas de forma geral a
atitude é otimista. E é de todos,
principalmente das pessoas.
Vive-se um momento importante nos EUA. Tal como temos aqui
o PRR, nos EUA está a ser discutido o grande plano de infraestruturas e, de facto, estamos numa
encruzilhada muito importante
com três partes: a ala radical do
partido democrata, a parte moderada democrata e o partido republicano, com algumas ideias
comuns mas muitas diferentes e
muitas jogadas de bastidores de
política, para aproveitar este momento crucial do grande plano
de infraestruturas americano. O
destino dos EUA vai depender
bastante do que vai acontecer
nas próximas semanas em relação a este plano. A parte mais radical do partido democrata está
a jogar duro, ou tudo ou nada. Há
várias filosofias sobre o que fazer
para reconstruir a economia
americana. Penso que os moderados democratas vão ganhar.
Quanto a Portugal, como analisa a capacidade de recuperação?

Não tendo tanta informação
acerca de Portugal, e olhando à
distância, sabemos que continuamos a ser uma pequena economia muito dependente do turismo e isso tem uma grande desvantagem, um risco elevado e
dependência de muitas variáveis
que vão além do nosso controlo.
Vamos ver como vários países
vão reagir. Gostaria de ser otimista, acho que Portugal tem um futuro muito grande. Não só no turismo, Portugal já é e será cada
vez um destino mais importante
e um maior exportador de serviços.
Exportador de serviços de saúde e educação, como já referiu,
ou outros?

Sim, esses. Mas um dos passos da
globalização, que é inevitável,
que encontramos no século XXI
é a economia não espacial. Começámos já a viver isso. É possível trabalhar, fazer tantas coisas
sem sair do gabinete. Por exemplo, eu nunca dei tantas conferências como nos últimos anos,
na Austrália, no Japão, em Singapura, na Suécia... é inevitável que
quando as economias são mais
de serviços sejam não espaciais.
A partir de certo momento o fator primordial de definição de re-

“Em vez de haver
um rendimento básico
universal – ideia que
circula nos meios
políticos –, poderia
haver esta
contribuição universal
para a Segurança
Social.”
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sidência deixa de ser o trabalho e
passa a ser a residência. Vemos
isso cada vez mais em Portugal,
com gestores europeus a viver cá
grande parte do ano, ou empresas que têm programadores e
que podem estar cá, em Dublin
ou São Francisco e nesse aspeto
Portugal tem enormes vantagens
de localização. Li num artigo que
a hora espacial mais importante
é a hora de Greenwich, ou seja, a
portuguesa, por ser um balanço
ótimo entre a China e a América
do Norte. Temos o clima, um sistema de saúde bom, uma popu-

lação formada. Nesta lista da
economia não espacial, Portugal
tem enormes oportunidades.
Esse é um dos motivos, ponderando os prós e os contras, a razão porque eu estou relativamente otimista em relação ao futuro do país.
O ministro das Finanças já disse
que quer continuar a cortar o
défice. A esquerda teme que
esse caminho nos deixe sem
respostas para responder às necessidades. Afinal há ou não há
vida além do défice, como dizia
Jorge Sampaio?

(Risos...) Isso implicaria reformas
não só do sistema fiscal, de que já
falámos, mas também do próprio
aparelho do Estado. Há vários indicadores de serviços prestados
pela administração pública, face
ao custo, em que Portugal está
muito, muito, muito aquém da
fronteira das melhores práticas
de administração pública. Por
outras palavras, o rácio de valor
por custo que temos na nossa administração pública é muito pouco eficiente. Essa é uma área que
poderíamos atacar. Na minha
opinião, reduzir o défice não deve
ser à custa dos benefícios das
pessoas que mais precisam. Só
para dar um exemplo, no meu
programa político – não sendo
político – o setor primário e o secundário poderiam ser muito
mais eficientes, muito mais descentralizados e poderiam ser economicamente mais eficientes do
que são.
Defende um pacto político para
o mercado da habitação. Esse
foi um tema muito debatido na
cidade de Lisboa, nos debates
das eleições autárquicas. Que
pacto seria esse e como poderia
ser útil aos cidadãos?

A importância de um pacto de
habitação passa por tornar a legislação mais estável. Um dos
grandes problemas que vimos foi
que houve múltiplas reformas,
cada governo faz uma reforma e
dizem que não há incerteza legal.
Mas as pessoas, ao fim de décadas de mudanças – e sem um sistema judicial, que não é rápido
nem eficaz –, isso tem reflexo
num mercado que está muito
minguado. Portugal tem um
mercado de habitação muito pequeno, e é pena porque reduz
muito a mobilidade económica e
esse é um dos défices que o país
tem. Precisamos de ter um regime jurídico verdadeiramente estável, que dê às partes contratantes certezas e que permita a expansão do mercado da habitação
e mobilidade geográfica.
Para terminar, vamos falar da
relação entre produto interno
bruto e felicidade. Porque parece que o mundo – com exceção
do Butão –, não leva a sério esta
equação? O que ganharíamos
se olhássemos para o indicador
PIB/Felicidade de forma séria?

É evidente que a felicidade é difícil de medir. Décadas de investigação mostram que, para níveis
baixos de rendimento, até aos 10
mil dólares [americanos] por
ano, a relação é muito forte, ter
dinheiro é muito importante. A
partir daí, começa a ser cada vez
menos, estar entre 20 mil dólares/ ou 30 mil dólares/ano já começa a fazer pouca diferença. Aí
começam a ser importantes outras coisas: amizades, confiança,
clima.

Veja o vídeo em dn.pt/dntv
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“Não vale a pena a
gente estar aqui com
meias-tintas. Paulo
Rangel já é candidato
há muito tempo.”

ANDRÉ ROLO / GLOBAL IMAGENS

David Justino
Vice-presidente do PSD

Paulo Rangel e Rui Rio juntos, em Penafiel, na campanha europeia (maio de 2019).

Rio e Rangel mantêm jogo fechado.
O tempo é de contar espingardas
DIRETAS Conselho nacional do partido vai reunir na quinta-feira da próxima semana para
marcar datas das diretas e do congresso. Oposição interna recusa calendários apressados.

R

Paulo Rangel
Eurodeputado

“O Dr. Rui Rio fez um
bom trabalho no que
toca às eleições
autárquicas. Ponto.
Está o Dr. Rui Rio hoje
em condições de poder
dizer que é uma
alternativa sólida,
consistente para
ganhar as eleições ao
PS? Não. Se pode vir a
estar? Depende dele.”
Luís Montenegro
Ex-candidato a líder do PSD

TEXTO JOÃO PEDRO HENRIQUES

ui Rio esteve na quarta-feira reunido durante cerca
de seis horas reunido com
os estruturas distritais e regionais do partido e no fim ninguém ficou a a perceber se será ou
não recandidato à liderança.
Segundo participantes na reunião, esta prolongou-se por várias
horas porque todos os participantes intervieram, num longo diagnóstico distrito a distrito, e das
duas regiões autónomas, sobre os
resultados autárquicos: apostas
ganhas, apostas perdidas, contas
gerais aos ganhos do partido.
O PSD acabou as autárquicas
mantendo-se como a segunda
maior força, como já era em 2017,
mas agora com 113 presidências
de câmara (em 2017 tinha tido
98). A diferença para os socialistas
é agora de 35 presidências, quando há quatro anos era de 60. E registaram-se avanços importantes
a ter em conta nas próximas legislativas, nomeadamente no voto
urbano, como provou a inespera-

“A seu tempo, virá o
ciclo eleitoral normal
do PSD e, aí sim,
cada militante será
chamado a assumir
as suas
responsabilidades.”

da vitória de Carlos Moedas em
Lisboa.
Enganou-se redondamente na
reunião das distritais com Rio
quem estivesse à espera de ver o líder do partido dar pistas sobre o
seu futuro no partido. Rio continua
sem revelar se será recandidato ou
não. Um seu vice-presidente, David Justino, já disse que não espera
outra coisa que não a recandidatura. Contudo, um outro vice, Nuno
Morais Sarmento, avançou precisamente o contrário. “Não tenho
por certa a recandidatura de Rui
Rio”, disse, há dias, num programa
na SIC. “Rui Rio, ao contrário da
contabilidade que normalmente se
faz de ganhos e perdas, está a esta
hora a pensar se tem utilidade para
o país o seu exercício nestes dois
anos”, acrescentou.
Na reunião de quarta-feira, o
presidente do PSD continuou sem
dar sinais nenhuns, nem para um
lado nem para o outro. Aparentemente, a direção conta já como
certa com a candidatura de Paulo

Rangel, quer Rio avance quer não
avance. Foi o mesmo David Justino
quem o disse há dias: “Não vale a
pena a gente estar aqui com meias-tintas. Paulo Rangel é candidato
há muito tempo.”
A candidatura do eurodeputado
– que, como Rio, se mantém também em estado de tabu – já é dada
como certa por muitos dos principais dirigentes da oposição interna. Ela conquistou um importante
incentivo quando se soube que
terá o apoio de Luís Montenegro e
de Miguel Pinto Luz, os dois adversários que Rio venceu nas diretas
de janeiro de 2020 (e nessa altura o
presidente do partido ainda contava com o apoio de Rangel).
Na primeira volta dessas eleições, Rio obteve 49% dos votos.
Uma percentagem porém inferior à que resultou da soma entre
a obtida pelo segundo classificado, Luís Montenegro (41,42%) e
pelo terceiro classificado, Miguel
Pinto Luz (9,55%). Rio e Montenegro passaram então à segunda

volta e Rio venceu com 53% contra 47%.
Tendo portanto em conta os resultados dessa primeira volta, Rangel estará neste momento em vantagem, sendo que, além do mais,
terá já conquistado os seus próprios votos, alguns deles conquistados no “eleitorado” interno do
presidente do PSD, nomeadamente na importante distrital do Porto
(são ambos de lá).
O próximo momento definidor
do “estado da arte” em termos de
contagem de espingardas será a
reunião do conselho nacional marcada para quinta-feira da próxima
semana, dia 14. Antecipa-se uma
reunião à antiga, quente e disputada. Na agenda está a marcação das
datas para as eleições diretas e, semanas depois, do congresso.
A direção do partido não tem
aberto o jogo quanto a datas. Fala
em dezembro ou janeiro. Mas para
a oposição interna, uma marcação
de datas já a mata-cavalos significará que Rio conta a seu favor com

um partido atualmente muito anémico nos níveis de militância ativa
(ou seja, com baixo número de militantes com quotas pagas, sendo
esses exclusivamente os que têm
direito a votar).
Fazer as listas de deputados
Caso Rio se recandidate, antecipa-se um processo eleitoral interno
com o partido totalmente bipolarizado entre o presidente e Rangel. O
debate tenderá até a tornar-se feio
porque nestas alturas, quando combate para dentro, Rio não hesita em
usar todo o tipo de argumentos.
Outro facto marcará a disputa.
Estas serão as últimas diretas no
PSD antes das próximas eleições
legislativas. Dito de outra forma:
serão a próxima direção e o próximo líder a conduzir o processo de
elaboração das listas de candidatos
a deputados. As ofertas que cada
dirigente receber neste capítulo de
uma ou da outra parte tenderão a
ser decisivas na opção de voto.
joao.p.henriques@dn.pt
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OE 2022. Costa e partidos
à esquerda trocam recados

Opinião
Maria Manuel
Leitão Marques

DEBATE Primeiro-ministro esteve no parlamento, onde revelou que
a seguir teria encontro com a liderança do Bloco de Esquerda.

F

SNS lá queira ficar?” Na resposta, o
PM revelou o encontro que ocorreria depois entre os dois. Numa primeira resposta, recorreu a um gráfico para mostrar um “aumento
paulatino, ano a ano” e que permite hoje “ter quase 30 mil profissionais de saúde a mais” do que no
início de 2016. Depois, perante insistências do BE, acrescentaria:
“Como sabe temos nas próximas
horas oportunidade de falar mais
aprofundadamente sobre esta matéria e vamos com certeza continuar a trabalhar juntos para fortalecer o SNS.”
Já pelo lado do PCP, Jerónimo de
Sousa enumerou aquilo que ainda
está por fazer para o governo estar
alinhado com o partido: o aumen-

Reforço dos recursos
humanos no SNS
continuam a dividir
o governo e o Bloco
de Esquerda no
debate orçamental.

to generalizado dos salários, o fim
de “mais de uma década” de congelamento nas progressões da função pública, continuar o aumento
das pensões mais baixas, recuperar
poder de compra “perdido pelos
reformados com pensões superiores a 650 euros” e valorizar carreiras
e salários no Serviço Nacional de
Saúde (SNS). “Com franqueza, senhor primeiro-ministro... São estes
os sinais que o PS quer dar em matéria de resposta à vida de milhões
de portugueses? Que significado
quer que se atribua a estas opções
quando se discute um Orçamento
do Estado?”
António Costa respondeu dizendo partilhar as preocupações com
a resolução dos flagelos agravados
pela crise socioeconómica decorrente da pandemia. E depois tentou pôr o PCP do lado da sua solução: “Este é dos momentos mais
empolgantes para estarmos aqui e
dar a cara, e enfrentar, e a conduzir
aquilo que é necessário fazer para
responder às necessidades do país.
Tenho a certeza de que o PCP não
falhará ao compromisso que tem
para com o país e com o povo português.”
Sobre fiscalidade, o PM prometeu ao PAN a intenção de “prosseguir na trajetória” de eliminar benefícios aos combustíveis fósseis.
DN/LUSA

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

indo o debate parlamentar
de ontem à tarde no parlamento, o primeiro-ministro (PM) reuniu-se com a líder do Bloco de Esquerda, Catarina
Martins, para discutir a proposta
de Orçamento do Estado para o
próximo ano (OE 2022). O Conselho de Ministros voltará a reunir-se
na sexta-feira para discutir o assunto, tendo o diploma de ser entregue
na segunda-feira da semana que
vem no parlamento. Aparentemente, os socialistas não querem
dar ao BE nenhum pretexto para
dizer que o partido foi ignorado. No
ano passado votou contra – pela
primeira vez desde o início da geringonça – e o esforço é de que neste ano isso não se repita.
O OE 2022 foi um dos temas do
debate de ontem e Costa e Catarina Martins trocaram recados. A dado momento, a líder bloquista
questionou: “Há uma preocupação
que o Bloco de Esquerda tem. De
todos os anúncios e intenções que
o governo já apresentou sobre o
próximo Orçamento do Estado,
não conhecemos uma única medida que permita fixar profissionais
no Serviço Nacional de Saúde e a
verdade é que faltam em áreas fundamentais. A pergunta que tenho
para lhe fazer é muito simples: considera o governo mexer nas carreiras para que quem é formado no

O primeiro-ministro, António Costa, no debate de ontem à tarde no parlamento.

Concorrer
pelos melhores

A

trair e conservar as
pessoas mais qualificadas a trabalhar
na União Europeia
é hoje uma condição indispensável para que os desafios
da inovação, que temos pela
frente, possam ser enfrentados com sucesso.
Contudo, no mundo em
que vivemos, o mercado de
emprego a esse nível é global.
Do lado da oferta e da procura, há mecanismos para localizar e aliciar os melhores.
Um jovem gestor ou engenheiro português compara
oportunidades que vão da
Nova Zelândia a Lisboa, passando por muitos outros países do mundo como Singapura, os EUA ou os Emirados
Árabes Unidos. Escolhe sem
medo e sem constrangimentos a melhor oferta que lhe
for apresentada. A melhor
oferta não tem de ser necessariamente a que corresponde ao maior salário. Cada vez
mais outras condições são
colocadas na balança, desde
o clima, os serviços de saúde,
o lazer e naturalmente a segurança.
Reter aqueles que formamos na União Europeia ou
em Portugal tem de ser obviamente uma prioridade.
Mas não tenhamos ilusões,
vamos precisar de atrair pessoas qualificadas de outras
partes do mundo.
Exatamente com esse objetivo foi adotada a Diretiva
Cartão Azul na União Europeia em 2009, estabelecendo
as condições de entrada e de
residência para trabalhadores altamente qualificados de
países terceiros e criando um
canal seguro de entrada na
União. É inspirada no Green
Card americano.
Contudo, os resultados
não foram satisfatórios e o
número de beneficiários reduzido. As razões foram as
que todos somos capazes de
imaginar: um processo excessivamente burocrático,

que mais parecia procurar
um efeito dissuasor do que o
seu contrário.
Por isso foi aprovada no
Parlamento Europeu uma revisão da diretiva, impulsionada pela presidência portuguesa da UE. Visa, entre outros aspetos, facilitar os
processos administrativos,
alargar os setores que podem
beneficiar deste regime,
como as tecnologias de informação, reduzir o tempo do
contrato de um ano para seis
meses, estender aos refugiados e facilitar a mobilidade
entre os Estados.
No entanto, se quisermos
melhorar os resultados não
podemos ficar por aqui. Se
precisamos mesmo, como
está demonstrado, de atrair
pessoas qualificadas (e não
só essas, mas isso é outro assunto), temos de ter uma política proativa para esse efeito, facilitar o reconhecimento
dos diplomas e outras competências formais adquiridas
em países terceiros, ir recrutá-los às universidades que
os formam, cuidar que tenham acesso simples aos serviços de educação, saúde e
segurança social.
Quantos jovens da América Latina não estariam disponíveis para uma experiência
europeia se não fossem tantas as barreiras que têm de
enfrentar?
Sabemos todos que mesmo dentro da União não é
fácil a livre circulação de serviços por causa do reconhecimento das qualificações
profissionais e da proteção
que cada ordem profissional
faz do seu mercado nacional. Se mantivermos esta
cultura de enorme desconfiança, que a maioria das vezes é apenas uma forma de
protecionismo, não haverá
revisão da diretiva que nos
salve.
Eurodeputada
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Opinião
Bruno Bobone

Opinião
Miguel Romão

Europa, migrações, dúvidas
e até pessoas

A

imigração para a Europa não é,
no contexto atual e das últimas
décadas, um fenómeno neutro. A Europa, espaço natural
de emigrantes ao longo de séculos, desde logo para as Américas e para África,
em virtude da sua história colonial e das
suas próprias crises ao longo dos séculos
XIX e XX (e Portugal é aí um bom exemplo), sente-se hoje ameaçada pela imigração de outros povos, culturas, credos,
na sua identidade e na sua segurança.
O medo do outro.
A generalidade dos regimes e das políticas europeias tem tentado lidar com
esse facto com a decência devida – e isso
deve também ser dito. Mas, perante a
pressão do terrorismo de base invocadamente islâmica do pós-11 de Setembro
de 2001, perante a pressão progressiva da
imigração dita ilegal e as dificuldades
acrescidas, ou mesmo a guerra efetiva,
em tantas partes do mundo, e desde logo
na bacia do Mediterrâneo, nos territórios
da África subsariana e no Oriente Próximo, desde o início do milénio, torna-se
difícil à gestão dos países europeus corresponder adequadamente neste domínio com um misto de decência, coerência e compreensibilidade públicas.
“Europa-fortaleza”? Mas que necessita objetivamente de mão-de-obra, mais
fácil de obter além-fronteiras? “Europa-paraíso na Terra”, onde uma retribuição
financeira pelo trabalho existe, existe
proteção social, uma lógica institucional
de serviço público e uma corrupção
controlada, na perspetiva de um recém-chegado, comparativamente com o seu
espaço de origem?
Em relação à imigração para a Europa, o
espaço ideológico da esquerda europeia
tem desde logo uma evidente dificuldade
em lidar com esta realidade. Do ponto de

A “tolerância
à diferença” não
é culturalmente a
mesma em todos os
territórios, em virtude
da sua história e das
suas experiências.

vista ideológico, parece natural uma política de acolhimento quer da imigração económica quer daquela motivada por razões
políticas e humanitárias. Como não corresponder à injustiça e à desigualdade, perante pontos de partida tão distintos e uma
mesma humanidade? Mas, do ponto de
vista da sensibilidade cívica e eleitoral na
Europa, há um cansaço, do qual a esquerda é vítima e ao qual não sabe responder, e
que funciona como alimento para os partidos e movimentos que apresentam a imigração maciça para a Europa como exemplo de como supostas respostas solidárias
e universais não funcionam e são até injustas, usando exemplos concretos de problemas concretos, seguramente sentidos e
reais, nas suas distintas unicidades, mas
cuja dimensão plena nunca é demonstrada nem a sua conexão causal com essa imigração, no sentido de fator de exclusão
imediato e necessário de outros cidadãos.
A Europa Central, o Reino Unido, a Escandinávia, têm uma elevada percentagem da
sua população provinda de outras partes
do mundo e que é sentida efetivamente
como estrangeira, nas diversas aceções da
palavra. O Leste Europeu não a tem. A “tolerância à diferença”, uma expressão com a
sua dose de absurdo intrínseco, não é culturalmente a mesma em todos os espaços
e territórios, em virtude da sua história e
das suas experiências.
Esta é uma dificuldade real e que não se
resolverá tão cedo, porque a Europa é um
poliedro com diversas realidades eventuais: existe uma para quem nela vê o sonho de alguma justiça e conforto efetivamente impossíveis de atingir no espaço
onde vive; outra para quem se sente devidamente confortável no seu espaço europeu; outra ainda para quem se sente injustiçado pela sua terra nativa europeia e
pelas suas promessas tomadas até dado
momento como garantidas...
Sabemos, contudo, que se a dimensão
de “ameaça do outro” e de “perceção de
injustiça” não for devidamente acautelada nos projetos políticos democráticos
europeus, outros ocuparão o seu lugar.
E a Europa nada ganhará com isso, porque quer o medo quer a injustiça são vírus muito contagiosos, como este continente bem sabe.

Professor da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa

De Quelimane veio
o exemplo

E

u sou de Quelimane. Acredito
que a maioria dos portugueses
não tenha ideia de onde é esta
cidade moçambicana, mas foi
de lá que saíram algumas figuras muito
conhecidas no nosso país.
O vice-almirante Henrique Gouveia e
Melo, grande responsável pelo êxito do
programa de vacinação, a ministra Maria Manuel Leitão Marques, responsável
por uma remodelação administrativa
que nos colocou na linha da frente europeia na digitalização, o empresário Fernando Nunes, o economista Victor Bento, o jornalista Camilo Lourenço, entre
bastantes outros, são pessoas que estão
ligadas a esta extraordinária cidade.
Desde que me lembro que a minha
terra era uma pequena cidade de Moçambique. Capital da Zambézia, uma
das maiores contribuintes para o PIB
moçambicano, onde a vida era pacata e
típica de uma cidade sem grandes pretensões.
As pessoas vinham e iam, mas poucas
lá ficavam. Contudo, ali vivia-se uma
cultura de desenvolvimento e de responsabilidade, de respeito e de compromisso, de aventura e coragem, que permitiu dar a Portugal, como também deu
a Moçambique, pessoas que fizeram a
diferença.
Ao contrário do que seria de esperar,
as pessoas de Quelimane não foram
apenas “mais umas” na sociedade em
que se envolveram, foram sim, sempre,
pessoas que se dedicaram a dar a essa
sociedade aquilo que lhes competia
conforme as suas capacidades.
A cultura moçambicana em que foram fazendo o seu caminho deu-lhes

Já chega de seguir
pessoas que se
afirmam as grandes
defensoras das
causas humanas
e que nunca nada
fizeram em prol
dos que as rodeiam.

uma abertura de espírito que lhes permite aceitar que é sempre possível fazer
bem e fazer o bem. A cultura de responsabilidade deu-lhes a capacidade de trabalho e a coragem permitiu-lhes aceitar
as responsabilidades de serem competentes e inovadores.
Mas, acima de tudo, o que caracteriza
estas figuras é a sua humanidade e o
respeito pelos outros a quem servem.
Haverá sem dúvida noutras cidades
pessoas valentes, decididas e
competentes que também dão muito
pelo seu país e haverá com certeza
pessoas de Quelimane que não tenham conseguido fazer tanto pelo seu
próximo, mas aquilo que quero fazer
aqui é valorizar a comunhão de valores
humanos, de humildade e de tolerância que caracterizam estas pessoas
– que também são exigentes e esforçadas no seu desempenho, como
exemplo para aquilo que acredito ser
o modelo de cidadãos que quero para
o meu país.
Que definitivamente deixemos de
aceitar a mentira em que nos temos enredado ao longo dos últimos anos em
que passámos a ter de acreditar que
quem nunca assumiu responsabilidades não se dedica aos outros, não é exigente, é egoísta e sobranceiro, que não
pode ser a referência da nossa sociedade ou que será sequer capaz de assumir
nela um lugar de liderança.
É tempo de reconhecer os atos grandes daqueles que nos conduziram às soluções de sucesso, em quem pudemos
confiar verdadeiramente e que são sempre exemplo de respeito pelas pessoas e
pela sociedade.
Já chega de seguir pessoas que se afirmam as grandes defensoras das causas
humanas e que nunca nada fizeram em
prol das pessoas que as rodeiam. De ser
condicionado por todos os que nos inibem de dizer o que pensamos sob a justificação de que a democracia tem de
inibir a liberdade.
Temos de motivar que venham a público todos os que, oriundos das várias
Quelimanes dispersas por este nosso
país, nos tragam de novo o orgulho de
Portugal e nos levem a sair de casa para
ajudar este nosso grande país.
bruno.bobone.dn@gmail.com
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Alertas da PSP
Estacionamento
A polícia pede para os
condutores terem cuidado ao
parquear o carro: “Evite
estacionar a viatura metade no
passeio e metade na estrada,
pois isso pode tornar o furto do
catalisador mais fácil.”
Denúncia
A PSP pede para os condutores
chamarem os seus agentes caso
detetem “alguma pessoa debaixo
de uma viatura, em espaço
público, como se estivesse a
realizar uma reparação”.

ILUSTRAÇÃO: RAFAEL COSTA

Alerta
Caso veja um carro a “ser
levantado no local de
estacionamento com o uso de
um macaco, e/ou som de
perfuração ou corte, com uma
pessoa debaixo do veículo”,
chame a polícia. E não “recorra
ao mercado paralelo para
adquirir catalisadores”.

Assaltos a carros a subir devido aos
metais preciosos nos catalisadores
INVESTIGAÇÃO Preço elevado de platina, paládio e ródio explica crescimento deste crime. Em
2020, a PSP recebeu 839 queixas, neste ano até agosto já foram 3206. Polícia cria equipas especiais.
TEXTO CARLOS FERRO

T

al como sucedia diariamente nos últimos meses, João
estacionou o carro de manhã junto a uma árvore nas
traseiras da sua casa, uma opção
para proteger o veículo do sol. O que
não podia adivinhar é que ao final
da tarde quando se preparava para
retirar o seu Volkswagen desse local
ao ligar o motor o ruído que ia ouvir
era diferente. Estranhou e, como
mora perto de uma oficina, andou
umas centenas de metros e pediu
que levantassem o carro. Nesse momento soube a que se devia esse barulho forte e estranho: tinha ficado
sem o catalisador. Dois cortes nas
pontas do tubo de escape eram a
prova de que tinha sido roubado.
Nessa tarde, João tornou-se uma
das 3206 pessoas que em oito meses foram surpreendidas pelo desaparecimento desse dispositivo
que filtra as emissões tóxicas do
motor e as transforma em gases
mais limpos como H2O, CO2 ou nitrogénio. Um aumento exponencial quando comparado com as 839
queixas de todo o ano de 2020.
Ficou também a saber que não era
o primeiro caso a acontecer na zona

onde mora, no Seixal (margem sul
do Tejo), e que diariamente estavam
a ser conhecidos casos como o seu.
O motivo também lhe foi explicado: o furto era motivado pela tentativa de retirar os metais preciosos
que fazem parte do catalisador, platina, paládio e ródio. Todos eles com
valores elevados no mercado – por
exemplo, ontem, a platina estava cotada a 27,34 euros o grama, o paládio
a 39,65 euros e o ródio já chegou a
atingir os 50 euros o grama, sendo
considerado o metal mais caro do
grupo da platina e até com valor superior ao ouro.
São estas as contas que fazem os
grupos que se dedicam a estes furtos, atividade que aumentou de tal
forma neste ano que a Polícia de Se-

449
Suspeitos Neste ano as equipas
de investigação à criminalidade
automóvel da PSP já identificaram
449 pessoas como suspeitas
do furto de catalisadores.

gurança Pública decidiu criar equipas especializadas para investigar
este crime (designadas SRICA).
De acordo com as informações
disponibilizadas ao DN por fonte
oficial desta força de segurança, as
Equipas Regionais de Investigação à
Criminalidade Automóvel (SRICA)
tinham referenciados, até a setembro, 449 suspeitos de participarem
nesta atividade. Neste grupo estão
incluídas as pessoas que retiraram
os catalisadores dos carros, quem
recebe esses equipamentos, quem
os revende e indivíduos que “dissimulam a proveniência dos lucros
(branqueamento de capitais)”. Foram ainda recuperados pelas SRICA
mil catalisadores furtados.
De dia e com pessoas a passar
A atuação de quem procura os catalisadores é reconhecida pela PSP
como cada vez mais ousada. “As técnicas utilizadas estão em constante
evolução e são cada vez mais audaciosas, havendo registos de casos de
tentativa de furto destes componentes em veículos estacionados em locais com assinalável passagem de
pessoas e/ou em plena luz do dia.”

Foi esta a situação que aconteceu
a João que deixou o carro praticamente um dia “à sombra” num sítio
onde “passam algumas pessoas”, o
que não impediu que lhe cortassem
o catalisador. E a peça que comprou
para substituir a retirada do seu
Volkswagen custou-lhe perto de 300
euros.
O valor do equipamento é um
dos motivos que levam ao aumento
dos furtos. Após os retirarem dos
carros negoceiam-nos com vende-

7 detidos e material no
valor de 100 mil euros
Em junho a PSP fez aquela que até
hoje é a maior operação contra o
furto de catalisadores. As ações
aconteceram nos distritos do
Porto, Coimbra, Leiria e Santarém
e terminaram com a detenção
de sete pessoas, tendo sido
recuperados mais de 500
catalisadores e 805 quilos de
componentes, num valor global
de 100 mil euros.

dores de peças a um preço baixo e
estes conseguem assim revender o
material a um custo menor do que a
aquisição de um novo. O que é aproveitado por quem se depara com
este tipo de furtos.
De acordo com a PSP, este tipo de
criminalidade tem ocorrido em todo
o país, mas com particular incidência na Área Metropolitana de Lisboa,
estando referenciados grupos que
atuam com “grande mobilidade por
todo o território”.
Quanto aos alvos, a polícia adiantou que os carros mais atingidos por
este tipo de crime são “os registados
entre 1998 e 2001”.
Com ocorrências denunciadas
desde o início do ano, os três meses
com mais queixas foram maio, junho e julho, sendo o período entre
março e junho aquele com maiores
denúncias – neste último registaram-se 726. Agosto foi o segundo
mais elevado, mas com uma descida para 591. Em 2020, o mês com
maior registo foi o de novembro com
222 queixas, o que só supera dois
meses de 2021 – janeiro (138) e fevereiro (145).
Problema ambiental
A PSP diz estar preocupada também
com o impacto que este fenómeno
tem no ambiente. Como refere nos
dados enviados ao DN “os veículos
não podem circular sem este componente [catalisador] e a recolha dos
componentes realizada de forma
ilegal e sem cumprir as normas de
segurança ambiental é suscetível de
causar perigo para o ambiente.
Ciente deste grave risco, a PSP
tem intensificado a partilha de informação com a Agência Portuguesa do Ambiente”.
cferro@dn.pt
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STORYTELLING

4.ª EDIÇ ÃO DO
PORTUG
GAL MOBI SUMMI T

O PARADIGMA ESTÁ A MUDAR, E NÓS?
STORYTELLING
“GOING ELECTRIC”: EDP | VOLVO
Os pontos fundamentais da condução e um guia
de utilização de carros elétricos com a participação de

Catarina Barreiros, fundadora do projeto Do Zero
SEMPRE ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
20 de setembro | 27 de setembro | 4 de outubro | 11 de outubro | 18 de outubro

O GLOBAL MEDI
DIA
A GR
GROU
OU
UP E A EDP
ED
DP, EM PARCERIA COM A VIA VERDE, A VOLVO, A FIDELIDADE, O CEIIA E A CÂMARA MUNICIPAL
DE
E CASCAIS
S APRESENTAM O PORTUGAL MOBI SUMMIT, O EVENTO DE REFERÊNCIA EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL.
ATÉ À GRANDE CIMEIRA DE OUTUBRO, VAMOS CRIAR STORIES SEMANAIS QUE ABORDAM UM CONJUNTO DE TEMÁTICAS
AMPLAS E DIRIGIDAS A TARGETS ESPECÍFICOS. A CADA SEMANA PUBLICAREMOS RUBRICAS DE STORYTELLING COM DIFERENTES
OLHARES SOBRE A MOBILIDADE E A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA. OS JOVENS, AS PEQUENAS E AS MÉDIAS EMPRESAS E OS CARROS
ELÉTRICOS SERÃO OS GRANDES PROTAGONISTAS.
ASSISTA A PARTIR DOS SITES PORTUGALMS.COM, DN, DV, JN, MOTOR24 E TSF
SAIBA MAIS EM PORTUGALMS.COM
ORGANIZAÇÃO

KNOWLEDGE PARTNER

AUTOMOTIVE PARTNER

TECHNOLOGICAL PARTNER

APOIOS
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Juiz negacionista demitido de
funções pelo Conselho Superior
JUSTIÇA Rui Fonseca e Castro, o juiz que incentivava
à violação das regras sanitárias, fica proibido de exercer,
por decisão do Conselho Superior da Magistratura.

Conselho Superior da MagisO
tratura (CSM) decidiu por
unanimidade demitir o juiz Rui
Fonseca e Castro de funções, por
várias infrações cometidas. Entre
as justificações para a demissão, o
CSM aponta o facto de o juiz negacionista, “não deixando de invocar
a sua qualidade de juiz”, publicar
nas redes sociais vídeos em que
“incentivava à violação da lei e das
regras sanitárias” relativas à pandemia de covid-19.
Segundo a deliberação do CSM,
“a sanção de demissão implica
imediato desligamento do serviço”
do juiz, que pode ainda recorrer
nos próximos 30 dias desta deliberação para o Supremo Tribunal de
Justiça, embora o recurso não tenha efeito suspensivo. O CSM
apontou ainda ao juiz nove dias
úteis consecutivos de faltas não
justificadas e não comunicadas no
início de março de 2021, pelo que,
além da demissão (expulsão), foi

também decidida a perda do vencimento relativo a esses dias.
O CSM considerou também que,
num julgamento realizado em 24 de
março passado, Rui Fonseca e Castro deu“instruções contrárias ao disposto na lei no que respeita a obrigações de cuidados sanitários no âmbito da pandemia”, interrompendo
e adiando uma audiência que dirigia
no Tribunal de Odemira por o procurador e o funcionário judicial se
terem recusado a tirar as máscaras.
No dia em que foi ouvido no
CSM, em audiência pública, no
processo disciplinar que propunha
a sua expulsão, Rui Fonseca e Castro insultou membros daquele órgão, incluindo o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que
preside também ao CSM por inerência. À entrada para a audiência
pública em que foi ouvido no processo disciplinar, o juiz chegou a
provocar os polícias da PSP que vigiavam os seus apoiantes. DN/LUSA

Governo autoriza contratação
de médicos para Setúbal
HOSPITAL Ministério da Saúde não especifica número de
contratados, mas destinam-se a sete especialidades. Diretor
clínico e outros 86 médicos pediram demissão.

Ministério da Saúde anunO
ciou ontem que autorizou a
contratação de médicos para sete
especialidades do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) e um investimento de 17,2 milhões de euros na
ampliação das instalações.
“O Ministério da Saúde está, naturalmente, a acompanhar a situação, tendo sido entretanto autorizadas, para além dos médicos especialistas contratados no último
procedimento concursal (em julho
deste ano), contratações nas especialidades de Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, Anestesiologia,
Cardiologia, Pneumologia, Medicina Intensiva e Oncologia Médica”, adiantou o gabinete de Marta
Temido, um dia depois do anúncio
do pedido de demissão do diretor
clínico e de outros 86 médicos daquele centro hospitalar.
Em comunicado, o ministério,
que não especifica quantos médi-

cos serão contratados, referiu ainda que o CHS vai lançar o concurso
internacional para a ampliação durante a primeira quinzena deste
mês e a obra, que representa investimento de 17,2 milhões de euros,
deverá estar terminada em 2023.
“O pedido de demissão do cargo
de diretor clínico do Centro Hospitalar de Setúbal, e agora da restante direção clínica, diretores de serviço e departamentos, coordenadores de unidade e comissões e
ainda chefes de equipa de urgência, num total no total de 87 assinaturas, é o último grito de alerta para
a situação desesperante a que o
CHS chegou, à rutura das urgências e em vários serviços primordiais do hospital”, alertara Nuno
Fachada, diretor clínico do centro
hospitalar. Ontem, o Bloco de Esquerda pediu uma audição parlamentar urgente dos médicos demissionários. DN/LUSA

Opinião
Sebastião Bugalho

O aplauso de Cristo
Vítor Feytor Pinto (1932-2021)

U

m “enorme vazio”. Foi
o que sentiu Manuela
Ferreira Leite, que o
havia conhecido há
mais de duas décadas, quando
soube da sua partida nesta
quarta-feira, com 89 anos. A antiga líder da oposição rumava
de propósito ao Campo Grande
todos os domingos para ouvir a
sua homilia, mesmo não sendo
moradora das proximidades da
paróquia. “Ia só para o ouvir.
Enchia-me a semana. Conseguia um elo de ligação entre as
leituras que as tornava compreensíveis para todos, sempre
com uma lição para levarmos”,
conta. “Era extraordinário.”
Vítor Feytor Pinto, figura incontornável do catolicismo
português, casou todos os seus
filhos e batizou todos os seus
netos. A ligação era antiga e
próxima, começando no mais
improvável dos locais: a política. Quando o governo de Cavaco Silva nomeia o padre para
alto-comissário para o Projeto
Vida – um plano integrado de
combate contra a toxicodependência –, o programa fica
na tutela do Ministério da Educação, isto é, de Manuela Ferreira Leite. A partir daí, a amizade entre ambos estabeleceu-se. “Era um homem especial.
Não conheço ninguém que
junte uma crença tão genuína
a uma inteligência tão evidente. São duas características invulgares, especialmente se
juntas”, descreve.
Do seu modo de decidir, recorda o facto de não ser um ortodoxo ou fundamentalista.
“Tomava decisões nem sempre
exatamente de acordo com a
doutrina, mas de forma genuinamente crente e inteligente.”
Perante o filho de um casal não
unido pela Igreja, não lhe recusava o batismo, pois “não se recusa o batismo a alguém que o
peça”. Dito de outro modo:
Feytor Pinto era dono de uma fé
inabalável, mas não rígida. Capaz, portanto, de chegar a – e tocar – crentes e não crentes.

Outro paroquiano do Campo
Grande nota o exemplo do seu
cuidado em pormenores tão
improváveis quanto o atendimento dos serviços da Igreja.
“E tinha uma razão para isso: fazia tudo para não afastar as pessoas.” Talvez também por isso os
grupos de jovens que fundou tenham alçando números de pertença a rondar os 400 membros.
O padre Fernando Sampaio,
capelão do Hospital de Santa
Maria e atual coordenador nacional dos capelães hospitalares,
enaltece o papel pioneiro de
Feytor Pinto na sua missão. “Nós,
os capelães dos hospitais, devemos-lhe muito, mesmo muito.”
Feytor Pinto, que desempenhou
e concebeu a função de Fernando Sampaio como ela hoje existe,
foi essencial na regulamentação,
formação e estratégia da chamada pastoral da saúde. “Revolucionou o conceito. Virou-o não
apenas para os doentes, mas
também para os funcionários da
saúde. Algo que não tinha precedentes em Portugal”, explica o

Numa missa,
cantámos-lhe
os parabéns
por mais um
aniversário há
tão pouco tempo,
dizendo-nos ele:
“Agradeço estes
anos de vida
a Nosso Senhor
e, claro, ao
Calcitrin.”

capelão. “Sempre com uma cultura da vida, uma humanização
de um local onde o sofrimento e
a perda estão sempre presentes,
uma atenção ética a tudo”, sintetiza também.
Em meados da década de
1990, Feytor Pinto celebrava um
batizado numa pequena igreja
na Malveira da Serra e, insolitamente, faltavam hóstias para a
comunhão. O padre não se manifestou minimamente incomodado e anunciou pronta solução. Celebrariam com pão,
como os apóstolos então fizeram. A criança era o filho de
Paulo Almeida Sande, académico e conselheiro presidencial.
“Com o padre Vítor aprendi: o
sagrado reside no íntimo de
cada um de nós, sendo aquilo
que dele fazemos e em que acreditamos”, conta, com saudade.
Nos últimos anos, Feytor Pinto
levava consigo para o altar as leituras impressas num tamanho
de letra gigantesco, com os
olhos cansados pela idade.
Entre os vários contemporâneos escutados por esta coluna,
a dimensão humorada do sacerdote católico foi talvez a mais frequente. “Eu conto-lhe, mas não
escreva” foi-me dito por padres,
médicos e amigos próximos. Por
pudor e promessa, cumprirei
com o a discrição dos que melhor o conheceram.
Eu, que também passei a estacionar em segunda fila logo a seguir a Entrecampos para ir ouvi-lo, também o chorei assim.
Com o sorriso de um homem
bom na memória, a quem,
numa missa, cantámos os parabéns por mais um aniversário
há tão pouco tempo, dizendo-nos ele: “Agradeço estes anos
de vida a Nosso Senhor e, claro,
ao Calcitrin.” Rimo-nos todos e
batemos-lhe palmas, contra o
que as regras mandam.
Mas não posso deixar de pensar que, naquele momento, era
Cristo que o aplaudia connosco.
Colunista
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Apoio alargado por deputados deu mais
99 euros a trabalhadores independentes
SEGURANÇA SOCIAL Governo previa gastar mais 38 milhões de euros por mês. Mas despesa caiu a pique com restrição
do universo de beneficiários. Empresas afetadas pela pandemia beneficiaram de 62,4% dos apoios neste ano.
TEXTO MARIA CAETANO

A

ARTUR MACHADO / GLOBAL IMAGENS

Beneficiários
tiveram um ganho
de 31% face à
média de valores
pagos nos meses
anteriores.

A mudança na fórmula de cálculo aplicou-se também a independentes sem períodos mínimos de
descontos, no quadro do incentivo
à atividade profissional, sem alterações significativas nos valores: o valor médio subiu 6,14 euros, ou 4%,
para 156,49 euros.

A alteração das regras para o cálculo do apoio à redução de atividade, que o tornaram mais generoso,
foi aprovada em março com os votos favoráveis de todos os deputados, exceto os do PS. As mudanças
foram contestadas pelo governo e
remetidas ao Tribunal Constitucio-

Apoio à redução de atividade dos trabalhadores independentes
em 2021 (por mês de referência do pagamento).
Beneficiários
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s regras de cálculo do
apoio a trabalhadores independentes aprovadas
no final de março deste
ano no parlamento, em coligação
negativa, sob protesto do governo,
garantiram em média mais 99,45
euros aos beneficiários, num ganho
de 31% face à média de valores pagos nos meses anteriores. Está em
causa uma subida de 317,31 euros
para 416,76 euros, em termos de valores médios pagos antes e depois
da aplicação das regras que permitiram ter como referência valores de
rendimentos de 2019, no período
pré-pandemia, para achar a perda
de rendimentos mantida em 2021 e
montantes a receber da Segurança
Social.
A comparação dos valores tem
por base cálculos do DN/Dinheiro
Vivo a partir de estatísticas mensais
de execução das medidas covid.
O valor de 317,31 euros resulta da
média de valores pagos por trabalhador de janeiro a março. Já os
416,76 euros são a média de valores
entregue de abril a agosto, último
mês em que vigorou a medida.
Os valores do apoio à redução de
atividade dos trabalhadores independentes, que foi repescado em janeiro com o agravar da situação epidemiológica e sujeito a várias alterações ao longo do tempo, comparam
ainda mais favoravelmente face à
média de valores pagos em 2020:
esta fica em 290,55 euros.
E, sobretudo, este apoio destaca-se na relação com o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores (AERT), medida do Orçamento de 2021 para resposta a
quem mantivesse perda de rendimentos ou estivesse em situação de
desproteção social neste ano. A média de valores pagos pelo AERT até
setembro fica em 121,10 euros
(abrange apenas oito meses, já que
os valores de setembro são pagos
em outubro), com menos 295,66
euros do que a medida que foi repescada de 2020. O AERT vale menos de um terço do apoio antigo
nesta comparação com o valor médio pago a partir de abril.
No caso dos sócios-gerentes, o valor médio de apoios pagos entre
abril e agosto, de 538,94 euros, surge mais reduzido na comparação
com os três meses anteriores, sendo
neste último caso de 561,77 euros;
há uma diminuição de 4%, ou 22,84
euros.

Apoios são 62%
da despesa covid
As empresas afetadas pela pandemia beneficiaram, até setembro, de
62,4% dos apoios mobilizados
extraordinariamente pela Segurança
Social neste ano, num valor de 1,84
mil milhões de euros. Os apoios para
suportar salários e garantir a manutenção do emprego totalizaram 1,15
mil milhões, sem contar com
isenções de contribuições sociais
– receita que a Segurança Social
deixou de encaixar e que conta
como despesa do Orçamento,
suportada por fundos europeus. Na
despesa covid-19 destacam-se os
custos do apoio à retoma progressiva, de 443,7 milhões de euros,
seguidos dos do lay-off simplificado,
que nos primeiros nove meses foram de 356,5 milhões. Os custos
com apoios a trabalhadores
independentes, sócios-gerentes e
outros com perda de rendimentos e
em situação de desproteção social
ficaram em 249 milhões de euros,
representando 13,6% da despesa.
Segue-se a despesa com baixas
por covid-19 e quarentenas, nos
200,7 milhões, 10,9% do total.

nal, que chumbou a iniciativa parlamentar por desrespeito da chamada norma-travão, que impede os
deputados de aumentar despesa do
Estado. Ainda assim, manteve-se a
aplicação das alterações – que, de
resto, acabaram integradas em diploma do governo, que argumentava que haveria um aumento mensal
da despesa de 38 milhões de euros,
que acabou por não se verificar. Pelo
contrário, os gastos afundaram com
a queda no número de beneficiários
a partir de abril e maio, à medida
que houve o levantamento de restrições à atividade económica. Apenas
as atividades suspensas e os trabalhadores com código de atividade
económica dos setores do turismo,
cultura, evento e espetáculos continuaram com acesso à medida. Dos
mais de 90 mil independentes que
acediam no início do ano, restavam
menos de um décimo de beneficiários a partir de maio.
Assim, se no primeiro trimestre
de 2021 a Segurança Social gastava
uma média mensal de 30 milhões
de euros com o apoio pago a trabalhadores independentes, esta pagou quase o mesmo para o conjunto dos cinco meses seguintes: 32 milhões de euros no total acumulado
de abril a agosto.
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt
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Ministra garante
verbas para regadio
AGRICULTURA Está prevista a modernização de
sistemas de regadio em operação e novas infraestruturas.

Atraso na chegada das novas automotoras vai aumentar a despesa com os alugueres a Espanha.

CP encomenda 22 novos
comboios três anos
após anúncio
FERROVIA Transportadora admite que as novas automotoras,
da empresa suíça Stadler, comecem a chegar a partir de 2025 ou 2026.
TEXTO DIOGO FERREIRA NUNES

A

CP pode finalmente encomendar os 22 novos
comboios para o serviço
regional. Aprovadas pelo
governo em setembro de 2018, as
automotoras apenas deverão começar a circular a partir de 2025 ou
2026. A situação vai obrigar a transportadora a prolongar o aluguer de
unidades a gasóleo da congénere
espanhola Renfe.
Apenas na semana passada a
empresa ferroviária foi autorizada
a encomendar os 22 novos comboios aos suíços da Stadler. O Tribunal de Contas viabilizou a aquisição, no valor de 158,14 milhões de
euros, de 12 unidades híbridas –
para também circularem em linhas
não eletrificadas – e de dez unidades elétricas. A autorização era necessária por se tratar de um contrato público acima dos 350 mil euros.
À conta dos atrasos nas encomendas, a transportadora arrisca
pagar pelo menos mais 17,4 milhões de euros até ao final de 2024
para manter o aluguer do material
a Espanha. A fatura total poderá
aumentar para 23,2 milhões de euros se as unidades suíças só entrarem nos carris a partir de 2026.
Em 6 de setembro de 2018,
quando o Conselho de Ministros
autorizou a transportadora a lan-

çar o concurso para aquisição das
automotoras, esperava-se que as
composições chegassem entre
2023 e 2026.
Três anos à espera
O concurso público internacional
só foi lançado em janeiro de 2019
e houve cinco candidatos na fase
preliminar: os suíços da Stadler, os
espanhóis da CAF e da Talgo, os
franceses da Alstom e os alemães
da Siemens.
Em julho, apenas os suíços e os
espanhóis tinham chegado à segunda fase do concurso – Pedro
Nuno Santos substituíra, entretanto, Pedro Marques. No início de dezembro, a Stadler foi declarada
como a vencedora do concurso. A
CAF, uma das derrotadas, travou o
processo através da entrega de um
contencioso no Tribunal Administrativo de Lisboa.
Dez meses depois, em 4 de outubro de 2020, foi levantada a impugnação. A CP assinou finalmente o
contrato para a compra de comboios em 21 de outubro. O documento chegou pela primeira vez ao
TdC em 11 de novembro, para receber o obrigatório visto para os
contratos acima dos 750 mil euros.
O processo foi devolvido pela primeira vez em 4 de dezembro, pedin-

do novos elementos à CP. A análise
foi reaberta em 8 de fevereiro mas
suspensa por dez dias, para novos
esclarecimentos. Desde então, houve um impasse, que apenas ficou resolvido no final de julho.
O TdC obrigou a reprogramar as
despesas para a compra dos comboios. “Este cronograma estava
elaborado com datas estimadas
para o início do contrato pós-adjudicação, que tiveram de ser adiantadas face ao período de suspensão
judicial”, explica ao DN/Dinheiro
Vivo fonte oficial da CP.
As novas contas para a compra
dos comboios apenas foram aprovadas pelo Conselho de Ministros
em 8 de julho, mas só foram tornadas públicas no Diário da República de 27 do mesmo mês. Só então
o documento foi remetido ao Tribunal de Contas, que visou a aquisição.
A ordem de encomenda da CP já
está pronta para seguir para a Suíça. Os sucessivos atrasos, contudo,
obrigam a empresa pública a refrear expectativas de entrada em
circulação das primeiras novas
unidades. “Estimamos agora a entrega das unidades Stadler com inicio em 2025/2026”, antecipa a
transportadora.
diogofnunes@dinheirovivo.pt

A

ministra da Agricultura, Maria do Céu
Antunes, garantiu
ontem, em Madrid,
que os agricultores portugueses vão ter acesso a novos sistemas de regadio e que os existentes serão melhorados. Em
visita à Fruit Attraction, certame que terminou esta quinta-feira na capital espanhola e
onde marcaram presença
mais de 20 empresas do setor
de fruta e legumes, a governante procurou assim responder às preocupações dos produtores, para os quais as dificuldades de acesso a água são
um entrave ao crescimento
das produções e à realização
de novos investimentos.
Segundo Maria do Céu Antunes, a verba de 750 milhões
de euros inscrita no Programa
Nacional de Investimentos
2030 será utilizada na melhoria dos sistemas já existentes e
na construção de novas infraestruturas nas regiões com
recursos hídricos e terra produtiva disponível. “Metade
será para a modernização e a
outra metade para construção
de novos sistemas”. A responsável pela pasta da Agricultura adiantou ainda que até ao
final do ano será apresentado
um estudo da EDIA, empresa
responsável pelo desenvolvimento do Alqueva, de âmbito
nacional, que dará a conhecer
as regiões com mais potencial
de regadio.
Após um périplo pelos 35 expositores portugueses presentes naquela que é uma das
principais feiras internacionais
do setor, Maria do Céu Antunes
destacou a resiliência dos produtores no período pandémi-

co e a sua capacidade de aumentar as exportações. Foi um
setor “que não parou, que continuou a exportar e a vender,
utilizando os recursos à sua
disposição, nomeadamente os
virtuais”, afirmou. Nos últimos
dez anos, as exportações de
fruta, legumes e flores “cresceram 115%, de 780 milhões de
euros em 2010 para 1683 milhões em 2020”. Já no primeiro
ano da pandemia, em 2020, a
agricultura no seu todo cresceu
5,5% e nestes primeiros seis
meses de 2021 aumentou as
vendas ao exterior em 1,9%,
apesar do mau ano agronómico, realçou ainda.
“A minha presença aqui [na
Fruit Attraction] quer valorizar
este setor tão importante para
a economia”, reconhecer que
“o país pode e está a fazer um
grande trabalho”, mas “precisamos de fazer mais e para
isso estamos a construir o plano estratégico para a PAC (Política Agrícola Comum)”. Nesta matéria, a ministra apontou
a necessidade do uso mais eficiente da água e da substituição de fertilizantes e pesticidas por formas mais orgânicas
para que o setor seja “cada vez
mais competitivo à escala nacional e global”.
Em jeito de balanço da feira, o presidente da Portugal
Fresh, associação de promoção do setor de fruta, legumes
e flores, disse que todas as empresas presentes já anteviam
um crescimento das exportações, mas após estes três dias
do certame “foram superadas
essas expectativas”.
sonia.s.pereira@dinheirovivo.pt
A jornalista viajou a convite
da Portugal Fresh

DR
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TEXTO SÓNIA SANTOS PEREIRA, em Madrid

Estiveram 20 empresas portuguesas na feira em Madrid.
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DINHEIRO

O conselheiro
de Estado Luís Marques
Mendes foi o keynote
speaker da manhã,
na conferência
dos 20 anos do Grupo BEL.

A intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
que entrou por vídeo no encerramento da conferência.

O CEO do Grupo BEL, Marco
Galinha, abriu o programa.

Bernardo Correia, country
manager da Google Portugal.

20 ANOS DO GRUPO BEL
“Não há sustentabilidade
sem mudança de atitude”
CONFERÊNCIA PR defende que clima e inovação são pilares do futuro, mas devem ser vistos
como compromisso de longo prazo, integrados com o financiamento verde, social e económico.

TEXTO ALEXANDRA COSTA FOTOGRAFIAS LEONARDO NEGRÃO

A

sustentabilidade é o caminho e quanto a isso não
há grandes divergências.
Mas, por si só, não constitui uma solução milagrosa. É preciso mudar comportamentos, ter uma
abordagem integrada e investir na
inovação. Foram estas algumas das
conclusões de um dia de debate dedicado ao tema“Pandemia e depois?
A sustentabilidade como resposta”,
uma iniciativa comemorativa dos 20
anos do Grupo BEL (acionista de
DN, JN e TSF) e que contou com a
presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Nos últimos 20 anos, Portugal e o
mundo mudaram radicalmente.
Conforme lembrou o Presidente da
República, entre as consequências
de a principal potência económica
mundial, os Estados Unidos, assumir um papel que a isolou do resto
do mundo, e o novo ciclo da Europa,
com as eleições em França e na Alemanha, fazer duas décadas de existência neste contexto é muito difícil.
As prioridades têm de ser revistas,
ao mesmo tempo que a crise obriga
a uma gestão atenta do dia-a-dia,
defendeu Marcelo, no encontro comemorativo dos 20 anos do Grupo
BEL. E com isso, referiu o Presidente, corre-se o risco de perder de vista

a sustentabilidade, pela urgência de
cumprir ações no imediato em detrimento de gizar estratégias de longo prazo.
A sustentabilidade não é apenas
um tema das empresas ou das famílias, passa também pelos poderes
políticos. Que estão “obsoletos”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa. E de
nada vale investir na sustentabilidade, em soluções que resolvem problemas de Portugal, da Europa e do
mundo, se as estruturas das instituições permanecem as mesmas e se
não houver uma mudança de comportamento e de cultura.

A pandemia revelou
a importância
das empresas no
desenvolvimento da
economia, inclusive
a sua resiliência, fator
de estabilidade social,
defendeu o CEO do
BEL, Marco Galinha.

Empresas essenciais
na estabilidade social
Se a pandemia fez despertar a consciência (ainda mais) para este tema,
também mostrou a importância das
empresas no desenvolvimento da
economia, nomeadamente a sua resiliência, que funciona, segundo palavras de Marco Galinha, CEO do
Grupo BEL, como “um fator de estabilidade social”. Sem empresas não
há emprego, não há rendimentos,
não há riqueza para redistribuir ou
bem-estar que permita focarmo-nos em matérias como o ambiente.
Ou seja, a sustentabilidade ambiental só pode existir havendo sustentabilidade social e económica.
E para Paulo Macedo, presidente
executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), também presente na
conferência, esta é a melhor altura
para as empresas investirem. Na
inovação, na sustentabilidade, na
criação de valor acrescentado. Mesmo porque nunca, como agora, as
taxas de juro estiveram tão baixas,
tudo indicando que o cenário se
mantenha pelo menos mais dois a
três anos. E esta é uma notícia e um
momento importante dado que,
como lembrou o líder da CGD, Portugal ainda está muito longe de alcançar os objetivos de ter 2% a 3% do

PIB em investimento alocado à inovação. Algo essencial à criação de valor acrescentado nas empresas portuguesas, um tema tão importante
que consta dos objetivos estratégicos nacionais inscritos pelo governo
no Portugal 2030. No mesmo consta
a necessidade de aumentar exportações de bens e serviços, incrementar
o investimento em I&D, mas também o de contribuir para a alteração
do perfil de especialização da economia portuguesa, garantir a formação
de adultos e processos de formação
ao longo da vida e ainda de reduzir as
emissões de CO2 em 55% até 2030.
E tudo isso implica, antes de
mais, mudança. Uma mudança de
comportamento de todos nós
como indivíduos – todas as ações,
por mais simples que sejam, têm
impacto – mas também de toda
uma cultura corporativa. Um
exemplo? As qualificações de quem
ficou sem emprego no segundo trimestre deste ano (versus primeiro
trimestre de 2019). Os números
apresentados por Paulo Macedo indicam maior fragilidade das pessoas com poucas qualificações (9.º
ano ou menos) ao tentar regressar
ao mercado de trabalho.
Os dados são inequívocos. É preciso investir na qualificação dos re-

cursos humanos. Aumentar as teses
de doutoramento em ambiente empresarial, aumentar os cursos superiores partilhados entre instituições,
ter cursos superiores com mais opções, fomentar novos licenciados
em Engenharia e ainda trabalhar em
áreas como robotização, gestão, big
data e otimização de processos.
Temos de saber conciliar a competitividade e a sustentabilidade,
alertou Luís Marques Mendes, conselheiro de Estado, também orador
no evento. São áreas que têm de trabalhar em conjunto, caso contrário
pode pôr-se em risco as empresas e
a economia, mas também levar ao
aparecimento de movimentos populistas. O caso dos coletes amarelos, em França, é para Luís Marques
Mendes um bom exemplo disso.
E se é certo que o conselheiro de
Estado está otimista em relação ao
futuro, não deixa de alertar para os
riscos que o país corre, tanto mais
que vai receber 62 mil milhões de
três programas e há que acautelar a
gestão e implementação dos fundos
por forma a não correr riscos. “Já foram cometidos erros.” Que no futuro têm de ser corrigidos. Para o orador, essa “correção” é de vital importância, já que nos últimos anos
Portugal foi ultrapassado por alguns
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Paulo Macedo “Moratórias terão
impacto menor do que previsto.
A CGD já teve 2500 pedidos para
reestruturar crédito de famílias”
ENTREVISTA CEO da Caixa Geral de Depósitos diz-se
“mais otimista do que há um ano”. Ao DN, assegura que
a sustentabilidade é uma arma para dar a volta à crise.

A sustentabilidade é uma arma
para voltar rápido à normalidade?

General
Duarte
Costa,
presidente
da Proteção
Civil, foi
um dos
oradores.

países europeus do Leste, que há
poucos anos tinham uma economia
mais deficitária e hoje dão cartas. Se
Portugal não souber aplicar corretamente os fundos, arrisca-se a ficar
ainda mais para trás, alerta Luís Marques Mendes. Esses países também
vão ter direito a uma bazuca. E, ao
contrário de nós, estão a fazer reformas estruturantes. Um alerta deixado no Farol Hotel, em Cascais, palco
da conferência.
A sustentabilidade
e o turismo são respostas
As respostas para as questões lançadas por Luís Marques Mendes acerca do futuro estão no turismo, considera Luís Araújo – mas também
nas migrações. A Europa precisa de
recursos humanos. Há que investir
no acolhimento e na formação, qualificada das pessoas, defendeu o presidente do Turismo de Portugal.
O turismo é e vai continuar a ser o
motor de desenvolvimento da economia, ainda que a pandemia tenha levado as receitas a regredir dez
anos. Ainda assim, essa realidade
não alterou as metas definidas pelo
Turismo de Portugal. Segundo Luís
Araújo, o objetivo é alcançar 27 mil
milhões de euros de receitas em
2027, uma evolução dos 15 mil mi-

lhões atingidos por Portugal dez
anos antes, em 2017.
A nosso favor, entende o presidente do Turismo de Portugal, “temos a
notoriedade da marca Portugal”,
considerada como sendo “uma
marca fortemente relacional, amigável, atrativa, tradicional, charmosa e acessível, em processo de transformação, afirmação e valorização”.
“A prova está no facto de, na passada
quarta-feira, quer a Condé Nast do
Reino Unido quer a dos Estados Unidos terem considerado Portugal
como o país número um a visitar.”

Se Portugal não
aplicar bem os fundos
arrisca-se a ficar ainda
mais para trás, alerta
Luís Marques Mendes,
lembrando que todos
os países europeus
vão ter direito
a bazucas.

Afonso Camões
e Domingos de
Andrade (secretário-geral e diretor-geral
editorial
do GMG) com as
diretoras do JN,
Inês Cardoso, e do
DN, Rosália Amorim.

Esta distinção reforça a necessidade de o país se promover como
nação de turismo responsável e sustentável. Esta foi mesmo, segundo
Luís Araújo, a premissa para a definição da nova estratégia de comunicação do destino. Uma estratégia
que assenta na sustentabilidade e
cujo objetivo é o de estimular uma
mudança de atitude, inclusive no
digital, onde, entre outras medidas,
o Turismo de Portugal pretende reforçar a digitalização da atividade
promocional.
Ao nível da inovação, o presidente
daquela instituição relembra a necessidade de dotar os centros históricos de wi-fi gratuito, assim como
potenciar a interligação das startups
ao mundo do turismo, levando-as a
feiras internacionais. Tudo isto se
consubstanciou em 119 ações, em
quatro eixos: estruturar, qualificar,
promover e monitorizar a oferta.
Independentemente do setor, há
que olhar com uma visão renovada
para a sustentabilidade, integrá-la
com outras valências e, principalmente, definir uma estratégia integrada, de longo prazo. Porque, para
ter sustentabilidade, também é necessário ter as componentes económica e social. Nenhuma delas vive
de forma isolada.

A sustentabilidade é uma das armas
para o regresso à normalidade, mas
não pode ser só um regresso ao que
tínhamos em 2019. Temos de ter
maior exigência em termos de sustentabilidade, não pode ser só uma
questão de retórica, tem de ser com
casos muito concretos. No mês passado, a CGD já emitiu dívida sustentável , ou seja, quem adquiriu a dívida fê-lo a preços mais baixos também porque tinha um determinado
portfólio a que estava adstrito, com
determinado compromisso para
esses fundos. A Caixa tem um rating
para as empresas, para além do tradicional financeiro que todos os
bancos têm. É um rating ambiental,
de governance e social que vai complementar o financeiro, não de forma a penalizar as empresas, mas
para dizer às empresas como estão
classificadas e como podem evoluir.
A sustentabilidade faz parte de alguma nova normalidade, que tem de
ter pilares mais claros. O desafio é
passar da conversa ao concreto.
A banca está preparada com auditores para contrariar o greenwashing no acesso ao crédito?

Toda a sustentabilidade, em termos
de report, é indispensável para podermos distinguir as coisas e progressos concretos. O report e os auditores são fundamentais. A Caixa
tem feito o seu report anual e sempre auditado. Agora, o nosso desafio
é também com as grandes empresas, muitas têm uma pegada ambiental pesada, mas é também como conseguimos fazer isto com
toda a sociedade, no fundo com as
95% de PME que temos, muitos empresários em nome individual e famílias. O desafio é para as grandes
empresas, mas também para as outras entidades que ainda não reportam qualquer tipo de estratégia ou
progresso em termos ambientais.
É importante falar também nas moratórias. Está tão otimista quanto o
Banco de Portugal? A banca não
teme que o fim das moratórias se
torne num problema maior?

Estamos mais otimistas do que há
um ano. As projeções económicas
são claramente mais positivas. Temos vindo a acompanhar, a Caixa já
recebeu mais de 2500 pedidos de
reestruturação de créditos de famílias, o que fizemos. Acho que vamos

ter ainda mais alguns e serão aceites, como tem acontecido até agora.
Na parte das empresas, as medidas
só foram conhecidas há dez dias, e
há empresas que ainda estão a analisar se vão fazer pedidos de carência, se são inclusive abrangidas pela
nova garantia. Parece-nos que a
nova garantia irá abranger bastante
menos empresas do que se supunha. Mas infelizmente creio que haverá famílias e empresas que terão
problemas. Agora o que acho também é que em termos de agregados
não haverá um problema quer para
o capital dos bancos – dizia-se que
seria preciso ajuda e não vemos
qualquer necessidade – quer para as
empresas. Face aos crescimentos
que a generalidade dos indicadores
aponta – quer do lado do governo
quer do Banco de Portugal, do FMI
ou da UE –, há dados mais positivos
do que antes e o impacto do final
das moratórias será, de certeza, menor. Vai depender também de se
manter este nível de emprego.
Quais os setores empresariais que
estão no radar da CGD?

Os setores mais atingidos, para os
quais foram criadas medidas, os designados setores covid, elencados
pelo governo para efeitos de apoios:
turismo, alojamento local, agências
de viagens, centros comerciais e algumas indústrias pontuais, como
por exemplo uma parte do têxtil,
não o têxtil-lar mas o vestuário. Há
empresas que tiveram grandes quebras de faturação, mas outras conseguiram não só um crescimento da
faturação em 2020 relativamente a
2019, como em 2021 face a 2020. Há
uma saída desta crise de forma bastante mais assimétrica e, por isso, é
preciso ter um balanceamento para
corrigir ou tentar apoiar esta assimetria que a crise agravou.
ROSÁLIA AMORIM
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outros
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GRATUITA

800 200 226
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CALL CENTER

casas

JAZIGO OSS/CINZAS
Vende-se - Pela melhor oferta Jazigo para ossadas e cinzas Cemitério
Ajuda Valor mínimo de 12.000€
☎ 911835608

ANUNCIAR

avisos, tribunais
e conservatórias

VENDA

FÁCIL

Administração Conjunta da AUGI
do Bairro do Vale Grande

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do n.º 1 do art.º 11.º da Lei 91/95, de 2 de
setembro, na sua atual redação, convoca-se todos os
proprietários e comproprietários da Área Urbana de
Génese Ilegal, denominado “Bairro do Vale Grande”, freguesia da Pontinha Famões e concelho de Odivelas, para
a Assembleia Geral, que terá lugar no dia 24 de outubro
do ano 2021, pelas 11.30 horas, na sede da Associação do
Vale Grande, na Rua São Domingos, lote 205, freguesia de
Pontinha Famões, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º - Informações;
2.º - Apresentação, discussão e votação do
Relatório de Contas relativo ao ano de 2019;
3.º - Apresentação, discussão e votação do
Relatório de Contas relativo ao ano de 2020;
4.º - Eleição da Comissão de Fiscalização;
5.º - Outros assuntos.
Se à hora marcada não se encontrar presente ou
representado o número de proprietários e comproprietários suficientes para validamente deliberar,
desde já fica marcada segunda assembleia para as
12 horas do mesmo dia e no mesmo local, nos termos
do Artigo 1432.º, n.º 4, do C.C., deliberando assim com
qualquer número de comproprietários presentes.
Vale Grande, 8 de outubro de 2021
O Presidente da Comissão de Administração Conjunta
João Manuel Simões Bernardo Tomás
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Acompanhamento de Maior
ª

Ref. : 131618399 Data: 24/6/2021
Ricardo José de
Aragão Jorge
Requerente
Varredoura de
Carvalho
Cândida da
Conceição Esteves
Requerido
Varredoura de
Carvalho
FAZ-SE SABER que foi distribuído
neste Tribunal o processo de Acompanhamento de Maior, em que é
Acompanhada Cândida da Conceição Esteves Varredoura de Carvalho, com domicílio na Rua Machado
dos Santos, n.º 2, Parede, 2775-236
CASCAIS, com vista à determinação
de medidas adequadas.

A OBRA DOS ESCRITORES QUE
MARCARAM O NOSSO PAÍS

A Juiz
A Oficial
de Direito
de Justiça
Dra. Ana Maria Carla Cristina
Guerra Afonso
Peixoto

às sextas
4,95€

| ANÚNCIO |
PROMOÇÃO E VENDA
LOTEAMENTO DO CERRO DE MALPIQUE
ALJUSTREL
1.

IDENTIFICAÇÃO E CONTACTO DA ENTIDADE PROMOTORA:
EDMI – EMPRESA DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS, SA
ENDEREÇO: Rua Sampaio e Pina, n.º 1, 8.º andar
CÓDIGO POSTAL: 1070-248 Lisboa
LOCALIDADE: Lisboa
TELEFONE: +351 21 385 91 21 / FAX: +351 21 385 63 44
ENDEREÇO DA ENTIDADE: https://edm.pt
ENDEREÇO ELETRÓNICO: edmi@edm.pt
2.
OBJETO
a)
O objeto da “Promoção e Venda” de lotes no empreendimento habitacional designado como Cerro do Malpique, em Aljustrel
serve para a promoção e venda pública de lotes e constitui uma oportunidade de negócio para particulares, investidores
institucionais e outras entidades com interesse no setor imobiliário.
b) A entidade promotora realizará uma sessão pública de esclarecimento à população e entidades individuais ou coletivas,
públicas ou privadas com interesse na aquisição de imóveis em Aljustrel.
c)
A sessão pública de esclarecimentos realizar-se-á no dia 20 de outubro de 2021, pelas 16.30 horas, no auditório da Biblioteca
Municipal de Aljustrel, no distrito de Beja.
d) A sessão pública de esclarecimentos não formaliza obrigações de qualquer natureza para os intervenientes.
3.
FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA PARA A AQUISIÇÃO DE LOTE
Após a sessão de esclarecimento, os interessados devem apresentar a proposta de aquisição para cada um dos lotes que
a)
pretenda adquirir, na modalidade de carta fechada, conforme regulamento a disponibilizar aos interessados.
b) A proposta deverá conter a identificação completa do proponente, que incluirá, o nome ou a designação da entidade, o número
de identificação e contribuinte fiscal ou de pessoa coletiva, residência ou morada da sede e escritório em Portugal (caso se
aplique) e endereço eletrónico (quando exista).
c)
A apresentação das propostas, por carta fechada, deve ser formalizada de acordo com o previsto no regulamento de venda, a
disponibilizar aos interessados que manifestem a sua intenção, sob pena de não serem aceites ou abertas.
d) Os proponentes podem comparecer no ato público de abertura das propostas, podendo fazer-se representar através de
credencial ou procuração.
e)
A Sessão Pública de Venda em que ocorrerá a abertura das propostas terá lugar no auditório da Biblioteca Municipal de
Aljustrel, no dia 10 de novembro, pelas 16.30 horas. À Sessão Pública de Venda apenas podem assistir e intervir os proponentes ou os seus representantes.
f)
O valor-base para apresentação das propostas para a aquisição de cada um dos lotes consta da tabela anexa ao regulamento
de venda, a disponibilizar aos interessados e publicitado no seguinte endereço: https://edm.pt/.
4.
LOCAL E DATA-LIMITE DA ENTREGA DAS PROPOSTAS
As propostas devem ser dirigidas à EDMI – EMPRESA DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS, SA, para a seguinte morada: Rua Sampaio e
Pina, n.º 1, 5.º andar esquerdo, 1070248 Lisboa, mediante carta registada com aviso de receção, até 5 de novembro de 2021, ou
entregues em mão própria, entre as 14.30 e as 16 horas, no local da sessão pública de aberturas das propostas.
5.
ATO PÚBLICO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
O ato público de abertura das propostas realiza-se pelas 16.30 horas do dia 10 de novembro de 2021, no auditório da Biblioteca
Municipal de Aljustrel.
6.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
A informação constante do anúncio não dispensa a consulta do regulamento de venda disponível na página institucional da EDMI,
alojada em https://edm.pt/, a partir de 20 de outubro de 2021.
A EDMI – EMPRESA DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS, SA reserva-se o direito de retirar de venda qualquer um dos lotes em quaisquer
circunstâncias, nomeadamente no caso de as propostas não alcançarem o valor do preço-base.
Lisboa, 6 de outubro de 2021
O Conselho de Administração
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Nova escola promete ser
“incubadora de músicos”
INOVADOR Atlantic Music Performance Institute, propriedade do
renomado guitarrista Sandro Norton, abriu portas em Matosinhos,
onde vai “preparar e construir carreiras” no mundo da música.

TEXTO CYNTHIA VALENTE

Quem é Sandro Norton?
Sandro Norton é um guitarrista detentor
de uma técnica ímpar: a guitarra
percussiva. Natural do Porto, foi estudar
para Londres em 1999. Mike Outram,
Shaun Baxter, Ian Scott (Beach Boys),
Phillip Mead (George Crumb), Dave Cliff
(Lee Konitz), Eddie Harvey (Ella Fitzgerald)
são apenas alguns dos nomes com quem
Sandro se cruzou no seu percurso
académico. Na capital inglesa, atuou em
vários locais como The Cavern Club em
Liverpool, Jazz Café em Camden Town,
Ronnie’s Scott, 100Club em Oxford Street
e Borderline no Soho. A música levou-o
também a Noruega, Suécia, Espanha e
Holanda como solista e membro de
pequenos ensembles. Sandro já tocou
para mais de 50 mil pessoas em duas
ocasiões: com Jethro Tull e com Jojo Watz
no Ashton Court Festival, em Bristol. O seu
primeiro álbum de originais Flying High…
At the Heart of It 1, lançado em 2020, foi
considerado o sexto melhor álbum de jazz
noa EUA.
Sandro Norton regressou a Portugal em
2007 e, a par da sua carreira na música,
pretende fazer crescer o AMPI, criando um
novo espaço para a música e para os
músicos no nosso país.

C

inco andares, mil metros
quadrados, dez salas de
aula totalmente equipadas com instrumentos,
estúdios de gravação e auditório
até 130 lugares de ocupação. É este
o espaço onde o Atlantic Music
Performance Institute (AMPI) vai
receber alunos, que terão acesso a
uma certificação internacional
após conclusão dos cursos.
O projeto nasce de um sonho
antigo de Sandro Norton. “No momento em que cheguei a Londres
como aluno, em 1999, e vi espaços
como este, quis construir algo semelhante ao que vi em Portugal:
um edifício que respirasse música”, recorda. Há sete anos, o guitarrista que fez, ao longo da sua carreira, parcerias musicais com Pip
Williams, Mike Outram, Xenopoulos Vasilis, Ian Anderson, Mathias
Gwin, Bias, Dyce, Brown Jocelyn e
Kahiali Haifa, pôs mãos à obra.
“Foram sete anos de muito trabalho, onde fiz tetos, chão, paredes,
painéis acústicos e um pouco de
tudo no edifício que estava devoluto”, explica.
Nos seus cinco andares, o Atlantic Music Performance Institute
conta com salas temáticas, com o
nome das várias cidades (Londres,
Berlim, Los Angeles, Atenas, Arkansas, entre outras) por onde o
músico passou, dotadas de todos
os equipamentos musicais, sonorização, salas de ensaio, de canto
ou ainda espaços preparados para
crianças. “Não há nada em Portugal como esta escola. É uma incubadora de músicos. A ideia é construir carreiras e inserir os alunos no
mercado com um método de ensino inovador, baseado na minha

A escola de Sandro
Norton tem salas
temáticas, com o
nome das várias
cidades por onde o
músico passou,
dotadas de todos
os equipamentos
musicais,
sonorização, salas
de ensaio, de canto
ou ainda espaços
preparados para
crianças.

Apesar dos atrasos
provocados pela
pandemia, o AMPI
já conta 50 alunos.
“Somos pioneiros
neste conceito em
Portugal”, diz Sandro
Norton.
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experiência como docente no estrangeiro. Estudar em comunidade, com colegas e com competitividade não é igual a fazê-lo de forma individual”, refere.
Para formar os alunos da escola,
Sandro Norton conta com os
maiores nomes da música internacional e nacional, como Rui Reininho, Mário Barreiros ou a cantora
Maria João, num total de 30 docentes, que irão lecionar cursos de todos os instrumentos, como piano,
guitarra ou bateria, bem como
canto. E não há limite de idade
para as inscrições. “Vamos ter aulas para todos os níveis e para
crianças, no AMPI Junior”, conta
Sandro Norton. A escola estabeleceu parcerias com inúmeras universidades dos Estados Unidos da
América e de Inglaterra, entre outros países.
Eventos semanais
Sandro Norton diz que o AMPI é
uma escola “altamente voltada
para a parte performativa”. “Quero
os alunos no palco. Vamos ter, por
isso, três a quatro eventos semanais como a noite de jazz ao domingo. Vai começar com workshop
das 18h00 às 22h00 e concerto das
22h00 à meia-noite. Vamos ter a
noite Brasil, com roda de samba, a
noite sound writer ou a noite blues”,
conta o guitarrista.
O AMPI contará também com
uma feira de instrumentos usados,
que se realiza no primeiro domingo de cada mês. É possível, ainda,
alugar salas para ensaios e o espaço do bar para eventos e festas, que
podem incluir concertos.
Pandemia atrasou abertura
Sandro Norton encontrava-se em
Los Angeles, nos EUA, quando começou a pandemia de covid-19.
“Estava com um disco para sair em
junho de 2020 e andava a viajar por
vários países em concertos. Para
além do AMPI, estava cheio de
projetos e tinha estado em 12 países desde o início do ano. Perdi 38
concertos por causa da pandemia
e eram espetáculos bem pagos…
Em cada trabalho, já decidia o que
ia investir em obras para abrir portas e estava tudo pronto quando
começou a pandemia”, recorda.
Apesar dos atrasos provocados
pela pandemia, o AMPI abriu e
conta já com várias inscrições.
“O objetivo é chegar aos 50 alunos
e continuar a crescer. Somos pioneiros neste conceito em Portugal
e acredito que vamos ter sucesso”,
avança Sandro Norton. Dos sonhos fazem ainda parte uma expansão para o estrangeiro. “Vamos abrir o Atlantic Music Performance Institute noutros países,
como o Brasil. Vai permitir intercâmbio de alunos e professores”,
conclui. No AMPI, ainda há outros
projetos na manga. “Vamos ter
um jardim fibonacci, com a clave
de sol como elemento central”, explica o músico.
dnot@dn.pt
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Anos de tensões
com o Ocidente
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Rússia abandona tratado
Em julho de 2007, a Rússia saiu
do Tratado das Forças Armadas
Convencionais na Europa, que
limitava a presença de arsenais
e tropas, perante a intenção de
a NATO instalar mísseis
antiaéreos no Leste Europeu.
Os membros da aliança não
tinham ratificado a reforma de
1999 do tratado assinado por
Bush e Gorbachev em 1990
porque acusavam a Rússia de
manter forças na Moldávia e na
Geórgia.

A delegação russa junto da Aliança Atlântica já tinha sido alvo de um corte em 2018.

Relações “no mais baixo nível”.
NATO expulsa oito espiões russos
RETALIAÇÃO “Atividades malignas russas”, acusa o secretário-geral da NATO sem detalhar.
Stoltenberg teve uma reunião tensa com o chefe da diplomacia russa no mês passado.
TEXTO CÉSAR AVÓ

É

o mais recente capítulo
numa relação cada vez
mais encrespada entre a
NATO e o Kremlin. A Aliança Atlântica vai expulsar oito diplomatas que eram membros da delegação russa em Bruxelas, suspeitos
de trabalharem como “agentes não
declarados dos serviços secretos
russos”. Moscovo não negou as
acusações, tendo comentado que
estes desenvolvimentos impedem
“ilusões quanto à normalização
das relações”.
“A decisão é baseada nos serviços
de informação, e nós não vamos comentar os serviços de informação”,
declarou a NATO, que recusou dar
mais pormenores sobre o assunto.
“Podemos confirmar que retirámos
a acreditação de oito membros da
missão russa junto da NATO, que
eram agentes não declarados dos
serviços secretos russos”, lê-se na
declaração. “A política da NATO em
relação à Rússia continua a ser coerente. Reforçámos a nossa dissuasão e defesa em resposta às ações

agressivas da Rússia, ao mesmo
tempo que nos mantemos abertos
a um diálogo construtivo.”
Os oito diplomatas têm até ao
fim do mês para voltar à Rússia.
Além da expulsão dos diplomatas,
a NATO reduziu para metade a dimensão máxima da delegação russa, ou seja, passará a ter dez pessoas. Em 2018, o tamanho da delegação tinha sido reduzido de 30
para 20 na sequência do envenenamento do agente duplo Sergei Skripal em Inglaterra.
As más relações já vêm de muito
antes. Vladimir Putin nunca escondeu o desagrado com os sucessivos
alargamentos da aliança a leste e as
guerras com a Geórgia, em 2008, e
com a Ucrânia, em 2014, foram fatais para dois países que aspiravam
a um lugar nas instituições ocidentais. Desta vez, segundo o secretário-geral da NATO, a decisão de expulsar os representantes russos
não está “ligada a nenhum evento
em particular”, mas “a um aumento das atividades malignas russas,

na Europa em particular. “E, por
conseguinte, precisamos de agir”,
disse Jens Stoltenberg.
Todavia, segundo a Sky News, a
decisão está relacionada com as
conclusões de uma investigação
sobre a explosão de um depósito
de munições em 2014 que, segundo a República Checa, envolveu
dois espiões russos que estarão implicados no envenenamento de
Skripal. Esse incidente levou à expulsão mútua de dezenas de diplomatas da UE e da Rússia.

Sergei Lavrov
interrompeu Jens
Stoltenberg e acusou
a NATO de apoiar
neonazis na Ucrânia
e de abandonar
o Afeganistão.

Na quinta-feira, Stoltenberg
disse que as relações entre NATO
e Rússia estão “no mais baixo nível desde o fim da Guerra Fria”. A
reunião à porta fechada entre o
dirigente norueguês e o ministro
dos Negócios Estrangeiros russo
Sergei Lavrov, na Assembleia Geral das Nações Unidas, no mês
passado, esteve longe de ser um
sucesso. Lavrov interrompeu Stoltenberg e acusou a NATO de
apoiar neonazis na Ucrânia e de
abandonar o Afeganistão. O chefe da diplomacia russa disse também que o Conselho NATO-Rússia é inútil, segundo conta o The
Washington Post. Stoltenberg não
se ficou e lembrou as medidas
agressivas da Rússia na Ucrânia, o
apoio à Bielorrússia e ações híbridas contra os aliados. E contrapôs
que o Conselho NATO-Rússia é
uma “importante plataforma de
diálogo”, pelo que reiterou uma
proposta para realizar nova reunião.
cesar.avo@dn.pt

Guerra na Geórgia
As regiões separatistas da
Abecásia e da Ossétia do Sul,
que já tinham o apoio de
Moscovo, deixam de facto de
pertencer à Geórgia, depois de
uma guerra de cinco dias, em
agosto de 2008. Nesse mesmo
ano, o ministro da Defesa russo
Sergei Ivanov havia declarado
que Tiblíssi passaria a ser um
adversário se entrasse na NATO.
Anexação da Crimeia
Em 2014, a revolta popular
perante a recusa do presidente
Viktor Ianukovich em assinar
um tratado de comércio com a
UE, levou a que este aliado do
Kremlin fugisse. Em resposta,
“pequenos homens verdes”
entram no leste ucraniano e
instauram repúblicas pró-russas, que se mantêm em
guerra com Kiev. A península da
Crimeia, onde a Rússia
mantinha a estratégica base
naval de Sebastopol, é anexada
após um “referendo”. Ainda em
2014, o voo MH17 é derrubado
em espaço aéreo ucraniano por
um míssil russo que causa a
morte dos 298 passageiros.
Novichok para Skripal
Em 2018, o agente neurotóxico
novichok, criado na URSS, é
usado em Salisbury, Inglaterra,
para envenenar o agente duplo
Sergei Skripal, tendo atingido a
filha. Ambos sobrevivem, mas
uma mulher inglesa acaba por
morrer ao tomar contacto com
o veneno. Mais de cem
diplomatas russos são expulsos
de vários países, medida que foi
replicada por Moscovo, e os
EUA aplicaram sanções
económicas.
Outro tratado morto
O Conselho do Atlântico Norte
apoia a decisão dos EUA se
retirarem do Tratado de Forças
Nucleares de Alcance Intermédio, em 2019, ao acusarem a
Rússia de não respeitarem os
termos do tratado com o novo
míssil de cruzeiro 9M729.
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Sara Duterte é a incógnita
nas presidenciais filipinas
EPA/MATTEO BAZZI

ELEIÇÃO Filha do chefe de Estado não é candidata, mas pode mudar de
ideias. Filho do ex-ditador, ex-pugilista e vice-presidente estão na corrida.
TEXTO SUSANA SALVADOR

A

dois cargos são independentes. Mas
Duterte, de 76 anos, anunciou entretanto que se vai reformar da política.
O polémico mas popular presidente quer contudo passar o testemunho a um aliado. Tudo porque
está a ser investigado por possíveis
crimes contra a humanidade pelo
Tribunal Penal Internacional, que
questiona a sua guerra às drogas, e
quer contar com proteção política.
Mas mesmo se Sara não avançar,
isso não é razão para começar a perder a esperança. O senador Christopher ‘Bong” Go, braço direito de
Duterte desde 1998, anunciou a
candidatura a vice-presidente
(quando se esperava que avançasse
para a presidência). Pode ainda
também mudar de ideias.
Outros candidatos
Quem quer seguir as pegadas do pai
é Ferdinand Marcos Jr. O filho do ex-ditador é segundo nas sondagens.
Eleito presidente em 1965, Ferdinand Marcos Sr. governou em ditadura de 1972 até 1986, quando foi expulso numa revolta popular e se exilou nos EUA. Foi acusado de torturas
e assassinatos, além de corrupção,
assim como a sua mulher Imelda,
conhecida pela coleção de três mil
pares de sapatos e outros luxos.
Após a morte do ex-ditador em
1989, a família foi autorizada a voltar às Filipinas e a própria Imelda foi
candidata à presidência – em 1992 e

1998. “Bongbong” Marcos, como é
conhecido o filho, já foi governador
e senador, tendo ficado em segundo na corrida para vice-presidente
em 2016. É outro aliado de Duterte
– o presidente deu um funeral de
herói nacional ao seu pai e falou publicamente em parar com a busca
pela sua fortuna escondida.
O pior que podia acontecer ao
presidente filipino seria uma vitória
eleitoral da sua atual vice-presidente e arquirrival, Leni Robredo – que
em 2016 derrotou por pouco Bongbong. É o nome mais forte dentro da
oposição, sendo uma das poucas
candidatas de primeira linha – ao
todo mais de 40 pessoas registaram
a sua candidatura – que é contra a
guerra às drogas de Duterte. Opôs-se também ao seu plano de reinstaurar a pena de morte.
Mas as hipóteses de Robredo, de
56 anos, são poucas – é sexta nas
sondagens. À sua frente está o ex-pugilista e atual senador Manny
Pacquiao, de 42 anos, campeão
mundial em oito categorias e uma
lenda nas Filipinas. O atual presidente da Câmara de Manila, o antigo ator Francisco Domagoso, de
46 anos, é outro dos fortes candidatos. Antes de Robredo surge também o nome da senadora Grace
Poe, filha adotiva do ex-candidato
presidencial e ator Fernando Poe Jr.
Mas esta ainda não tinha ontem
confirmado a sua candidatura.

Greta Thunberg pode ganhar, se o comité apostar no clima.

Covid-19, liberdade de
imprensa ou clima: para
qual irá o Nobel da Paz?
OSLO Anúncio é nesta sexta-feira às 10h00 de Lisboa.
Em 2020 o prémio de quase um milhão de euros foi
para o Programa Alimentar Mundial da ONU.

M

susana.f.salvador@dn.pt

EPA/ROLEX DELA PENA

s presidenciais filipinas
que vão escolher o sucessor de Rodrigo Duterte,
impedido por lei de se
candidatar a um segundo mandato, são a 9 de maio do próximo ano.
Mas os candidatos têm até hoje
para se registar. A grande dúvida é
saber se Sara Duterte, que substituiu o pai à frente da câmara de Davao quando ele foi eleito em 2016,
dará o salto para a presidência. Ele
diz que sim, ela diz que não, tendo
registado a sua candidatura para
mais três anos como autarca. Contudo, é possível alterar as listas até
15 de novembro – como o seu pai
fez em 2015. Se avançar terá como
adversários, entre outros, o filho do
ex-ditador Ferdinand Marcos, o ex-pugilista Manny Pacquiao e a vice-presidente, Leni Robredo.
Sara Duterte, de 43 anos, está à
frente das sondagens, apesar da incerteza com a candidatura. Os seus
apoiantes têm tentado convencê-la a avançar, mas ela continua a recusar, mesmo depois de o pai dizer
oficiosamente que o ia fazer. “Tenho pena de não poder dar aos
meus amigos o que eles querem.
Quero acabar o meu último mandato como presidente da câmara
antes de servir noutra posição”, escreveu no Facebook. Em setembro
tinha recusado candidatar-se à presidência, dizendo que não o faria
porque o pai ia ser candidato à vice-presidência – as eleições para os

Protesto contra a candidatura do filho do ex-ditador Ferdinand Marcos.

ais do que um indivíduo, a aposta
deste ano é que o
Nobel da Paz irá
para uma causa: a luta contra
a pandemia de covid-19, a defesa da liberdade de imprensa
ou as alterações climáticas.
Mas entre os 329 candidatos
haverá (a lista fica secreta durante 50 anos) também alguns
nomes concretos, como o do
opositor russo Alexei Navalny,
o da bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya ou o do uigur
Ilham Tohti. O anúncio é hoje
às 10h00 de Lisboa.
Depois de em 2020 a escolha do Comité Norueguês ter
recaído no Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, outra agência da ONU
surge entre os favoritos: a Organização Mundial de Saúde
(OMS). Seria uma forma de
distinguir a luta contra a pandemia que já matou 4,8 milhões de pessoas no mundo,
mas não seria uma escolha
isenta de polémica. A OMS, liderada pelo etíope Tedros
Adhanom, tem sido acusada
de falhar na resposta inicial à
pandemia e criticada pela
proximidade com Pequim.
Outra opção seria distinguir a
iniciativa Covax, de acesso
global às vacinas, mas esta falhou os objetivos iniciais.
Mais consensual seria distinguir os Repórteres sem
Fronteiras, chamando a atenção para a importância da liberdade de imprensa, especialmente numa era de desinformação. Nesta área também
podem ser distinguidos o Comité de Proteção de Jornalistas (50 foram mortos em 2020)

ou a Rede Internacional de Verificação de Factos.
A última grande causa de
que se fala para conquistar o
prémio, no valor de quase um
milhão de euros, são as alterações climáticas. Em véspera
da realização da cimeira de
Glasgow, o comité pode querer reforçar a mensagem do
clima. Desde 2019 que há um
nome de que se fala: o da ativista sueca Greta Thunberg.
Mas para que os holofotes não
vão todos para a jovem de 18
anos, o prémio poderá ser partilhado com o seu movimento
Fridays for Future. Ou pode
ser mais oficial, numa aposta
na Convenção Quadro da
ONU para as Alterações Climáticas e a sua secretária executiva, Patricia Espinosa.
Caso o Comité do Nobel decida distinguir um indivíduo,
em vez de uma organização,
deverá afastar-se dos chefes
de Estado ou de governo –
apesar de a neozelandesa Jacinda Ardern voltar a ser falada. A probabilidade é ser escolhido um opositor ou ativista,
com destaque para Navalny
(alvo de tentativa de envenenamento atualmente detido)
ou para Tikhanovskaya, rosto
principal da oposição ao presidente Alexander Lukashenko e vencedora do prémio
Sakharov em 2020. Se os olhares do comité estiverem voltados para a China, há duas hipóteses: o ativista uigur Ilham
Tohti (Sakharov de 2019), condenado a pena perpétua. Ou
os jovens ativistas de Hong
Kong, como Nathan Law, no
exílio no Reino Unido. S.S.
susana.f.salvador@dn.pt
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Opinião
Raul M. Braga Pires

Quem se mete
com a Argélia “leva”!

M

as leva o quê exactamente?
“Uma resposta política
como é evidente!”, tratando-se esta a correcção de tiro
dada por Santos Silva, sobre a inflamada
afirmação em jeito de ameaça de Jorge
Coelho ao ex-bastonário da Ordem dos
Advogados António Pires de Lima, em
2001. Já lá vão 20 anos, mas o “quem se
mete com o PS leva” ficou agarrado à
pele de Jorge Coelho (1954-2021).
Ora é precisamente isso que a Argélia
do novo presidente (PR) Abdelmadjid
Tebboune tem feito desde agosto. Tem
distribuído corajosas respostas políticas
a Marrocos e à França, enquanto forma
de afirmação interna, marcando definitivamente também o período pós-Bouteflika, iniciado já em 2019. A receita é
simples e clássica, à contestação interna
responde-se com decisões vincadas e
fracturantes para o exterior. Factos:
A tensão diplomática entre os dois vizinhos magrebinos foi subindo de tom
desde que a POLISARIO decidiu romper
o cessar-fogo com Marrocos que perdurava há 30 anos, no contexto do Sara em
disputa. Seguiu-se a guerra ainda em
curso e o mal-estar entre vizinhos foi-se
adensando. Aquando do discurso do rei
Mohamed VI (MVI), pela Festa do Trono
em julho último, o monarca surpreen-

Já esteve mais longe,
mas o contexto de
“guerra-fria
magrebina” remete-nos a todos para uma
máxima de Raymond
Aron, de 1948, que
reflecte um cenário
de “paz impossível,
guerra improvável”.

deu ao dizer que fronteiras terrestres fechadas entre vizinhos não criam um clima propício ao entendimento e dificultam a vida de ambas as populações. Da
Argélia obteve silêncio. Em agosto, a propósito dos fogos florestais à Pedrógão
Grande que devastaram o norte da Argélia, MVI colocou à disposição dois aviões
Canadair para ajudar no combate aos
mesmos. Da Argélia recebeu de novo silêncio, sendo que o mesmo em diplomacia significa o maior grito que uma república pode dar a uma monarquia.
No seguimento destes eventos, o PR
Tebboune, no início de setembro, anuncia o corte de relações diplomáticas com
Marrocos, anuncia que o fornecimento
de gás à Península Ibérica passará a ser
efectuado exclusivamente pelo gasoduto Medgáz, que acede directamente a Almeria, não passando por território marroquino, afectando todo o parque industrial de Tânger. Há duas semanas fechou
o seu espaço aéreo a aeronaves civis e
militares marroquinas. Resta dizer que
enquanto a tensão se mantiver neste patamar público e político é bom para todos, incluindo Portugal. Significa que a
Argélia está disposta a usar todos os
meios legais ao seu dispor para evitar ser
arrastada pela questão sarauí para um
confronto militar directo com Marrocos.
Já esteve mais longe, mas o contexto de
“guerra-fria magrebina” remete-nos a
todos para uma máxima de Raymond
Aron, de 1948, que reflecte um cenário
de “paz impossível, guerra improvável”.
No domingo, a Argélia fechou o seu espaço aéreo a aviões militares franceses e
suspendeu o abastecimento de combustível ao contingente militar francês no
Mali. Porquê? Porque Macron, a seis meses da comemoração dos 60 anos do fim
da guerra da Argélia (1954-1962), teceu
considerações num encontro com descendentes destes combatentes, consideradas ofensivas, como por exemplo, que
a história argelina está totalmente reescrita pelos locais, sustentada por mentiras e por um discurso antifrancês, porque se trata de um sistema político-militar desde então. Diplomacia com
diplomacia se paga e enquanto assim
for, tudo corre bem no hexágono!
Politólogo/arabista. www.maghreb-machrek.pt.
Escreve de acordo com a antiga ortografia

Opinião
Victor Ângelo

Não podemos varrer
o Afeganistão
para debaixo do tapete

M

ario Draghi, o primeiro-ministro italiano e atual líder
do G20, convocou para 12
de outubro uma cimeira extraordinária do grupo, com um único
ponto na agenda: o Afeganistão. Trata-se de uma reunião urgente, que não
pode esperar pela cimeira anual, que
está marcada para os dois últimos dias
deste mês. As preocupações sobre o Afeganistão são essencialmente duas: o
drama humanitário, já muito agravado
neste momento, mas que se tornará catastrófico com a iminente chegada do
inverno; e a definição das condições necessárias para o reconhecimento internacional do regime talibã.
A União Europeia aprovou, entretanto, uma ajuda humanitária de 200 milhões de euros. Outras ajudas são urgentes, até porque a comunidade dos doadores havia, a 13 de setembro,
prometido mais de mil milhões de dólares, em resposta a um apelo lançado por
António Guterres. Mas, como sempre,
uma coisa são as promessas, outra a sua
materialização. Para além das dificuldades logísticas e da insegurança, as agências humanitárias precisam de garantias de neutralidade, por parte dos talibãs. Só assim se poderá assegurar que a
ajuda alimentar, a assistência médico-sanitária e o apoio à educação cheguem a quem delas carece, sem qualquer tipo de exclusão por motivos de
pertença étnica, de género, religiosos ou
de relações de força.
Ainda na área humanitária, existem
três outras grandes questões.
Uma tem que ver com o pagamento
dos salários aos funcionários públicos e
às forças de segurança, há meses sem os
seus vencimentos. Não creio que haja
vontade, ao nível do G20, de financiar
essa despesa. Recentemente, o meu antigo colega Jan Egeland, uma voz reconhecida no campo humanitário e que
hoje dirige o prestigiado Norwegian Refugee Council, escreveu uma carta aberta sobre o assunto, dirigida ao secretário-geral da ONU. Apelava para que fossem criados mecanismos que
permitissem encontrar uma solução
para pagar os salários à administração
pública afegã, como já acontecia, em
grande medida, durante a governação
precedente. A carta dava seguimento à
visita que acabara de fazer ao Afeganis-

tão e ao choque que tivera perante a pobreza que se alastra a olhos vistos.
Outra questão respeita ao fornecimento de eletricidade. Milhões em Cabul e nas maiores cidades do país estão
em risco de ficar às escuras. Com a chegada do inverno, isso poderá ser mais
um cataclismo a acrescentar a todos os
outros. O Afeganistão importa cerca de
70% da eletricidade que consome.
O Usbequistão, o Turquemenistão, o
Tajiquistão e o Irão são os fornecedores.
Com a vitória talibã e o caos administrativo que se seguiu, cessaram os pagamentos das importações de eletricidade. Se a situação não mudar em breve, é
muito provável que alguns desses países, sobretudo os que faziam parte da
antiga União Soviética e que não nutrem qualquer espécie de simpatia pelos extremistas de Cabul, suspendam o
fornecimento. Se isso acontecer, a agitação popular ganhará uma nova dimensão.
Por quanto tempo irá o Afeganistão
necessitar de um volume excecional de
ajuda humanitária é a terceira grande
questão. A assistência deve ter um horizonte temporal. O país precisa de construir uma economia que lhe permita
importar a energia e as mercadorias básicas que não consegue produzir, e ter
um nível de vida razoável. A economia
não deve estar baseada quase em exclusivo na produção de ópio.
O reconhecimento do novo regime,
incluindo a sua representação na ONU,
vai depender da posição que cada
membro do G20 vier a adotar. Acontecimentos recentes mostram uma tendência para o estabelecimento de contactos pontuais, enquanto ao nível político se continuará a falar de valores,
de direitos humanos, da inclusão nacional ou do combate ao terrorismo.
E a mostrar muita desconfiança para
com a governação talibã. Com o passar
do tempo, se não surgir uma crise migratória extrema ou um atentado terrorista que afete o mundo ocidental, o
novo regime afegão, reconhecido ou
não, poderá ser apenas mais um a engrossar a lista dos Estados repressivos,
falhados e esquecidos.
Conselheiro em segurança internacional.
Ex-secretário-geral adjunto da ONU
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No relatório e contas
da SAD do Sporting
relativo à época
2020-21 é dito que
Frederico Varandas
auferiu um total de
147 mil euros brutos
em remunerações
fixas.

Frederico Varandas aufere o mesmo salário no Sporting desde que tomou posse em 2018.

Sporting nega aumentos
a dirigentes da SAD
e diz que Varandas ganha
menos do que os rivais
REMUNERAÇÕES Leões garantem que na AG da SAD realizada na
quarta-feira à noite não foi proposto ou aprovado qualquer aumento
aos administradores. E fazem uma comparação com os grandes rivais.

TEXTO NUNO FERNANDES

A

SAD do Sporting negou
ontem que tenha sido
proposto ou aprovado na
AG do clube realizada na
quarta-feira à noite “qualquer aumento da remuneração dos membros do conselho de administração
da Sporting SAD”. Em comunicado, os leões garantem que “o modelo da política de remuneração
aprovado assenta nas mesmas bases desde 2018” e citam mesmo
exemplos dos rivais Benfica e FC
Porto, concluindo que a remuneração fixa do presidente Frederico Varandas “é equivalente a 40% da do
CEO de uma das SAD rivais e 23%
do presidente da outra SAD”.
Mesmo sem nunca mencionar
os nomes dos clubes rivais e dos dirigentes em causa, é fácil perceber
que a comparação é feita com as
remunerações de Domingos Soa-

res Oliveira (CEO do Benfica) e de
Pinto da Costa (presidente do FC
Porto e SAD dos dragões).
No comunicado, os leões garantem ainda que esta diferença salarial seria maior (para 49% e 34%) se
fosse contabilizada a remuneração
variável. “Em qualquer caso e seja
qual for o critério, como se vê, a remuneração do presidente do conselho de administração da Sporting
SAD é muito inferior à dos seus homólogos nas principais SAD rivais”,
pode ainda ler-se.
No relatório e contas relativo à
época 2020-21, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting enumera as remunerações de todos os
membros do conselho de administração da SAD. Assim, na última
temporada, Frederico Varandas
auferiu 147 mil euros brutos, Fran-

cisco Zenha 98 mil, João Sampaio
73,5 e André Bernardo um total de
98 mil euros. Todos estes valores
são brutos.
Nas contas do Benfica relativas
também ao exercício 2020-21, é
descrito que Domingos Soares Oliveira recebeu um total de 451 mil
euros (370 fixos e 81 mil euros em
variáveis). Já Miguel Moreira, administrador da SAD, embolsou 121
mil euros (106 fixos e 15 variáveis).
Relativamente ao FC Porto, e segundo o último relatório e contas
disponível com este item (época
2018-19), Pinto da Costa recebeu
mais de um milhão de euros, sendo 641,140 mil euros de remuneração fixa e 500 mil em gratificações.
Ainda de acordo com os leões, e
tendo em conta os totais dos dirigentes das SAD rivais, “o total das
remunerações fixas da Sporting

SAD é de 75% de uma dessas SAD e
– sublinhe-se – de apenas 24% da
outra SAD”. “Caso se compute a remuneração variável proposta pela
Comissão de Acionistas para o
exercício em curso, o valor total
praticado na Sporting SAD mantém-se inferior aos das principais
SAD rivais: 96% de uma e 36% de
outra”, lê-se ainda na missiva.
Inalterado desde 2018
O Sporting esclarece que, “como
em todos os anos anteriores, por
um lado, o limite máximo da remuneração fixa mantém-se inalterado
desde 2018 e, por outro lado, a remuneração efetiva de todos e de
cada um dos membros do conselho de administração da Sporting
SAD fica – como tem ficado sempre
– muito aquém desse limite máximo, o que equivale a dizer que essas remunerações nem sequer
atingem o limite validado em sucessivas assembleias gerais”. “E é
assim porque o conselho de administração prescindiu, mais uma
vez, como em todos os anos anteriores, do aumento a que teria direito por proposta da Comissão de
Acionistas e deliberação da assembleia geral”, garantem os leões.
A SAD leonina frisa ainda que “o
modelo da política de remuneração aprovado assenta nas mesmas
bases desde 2018, prevendo uma
remuneração fixa e uma remuneração variável”. “A remuneração
variável é calculada com base em
objetivos desportivos e financeiros
e é limitada, até ao corrente exercício, a 50% da remuneração fixa.
A partir do próximo exercício esse
limite passa para 75%, frisando-se,
todavia, que a existência ou não de
uma tal remuneração no próximo
exercício só será apreciada e votada em 2022”, assinalam.
O Sporting destaca ainda no comunicado que “até ao presente
exercício, os membros do conselho
de administração da Sporting SAD
não auferiram, nunca, qualquer remuneração variável” e lembram
que “a política de remunerações é
proposta por uma Comissão de
Acionistas independente e não
pelo próprio conselho de administração”.
nuno.fernandes@dn.pt
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João Mário:
“Foi muito
difícil ficar
fora da
seleção”
ara João Mário foi “muito
P
difícil” ficar fora do grupo
da seleção por tanto tempo.
“Obviamente queremos estar sempre com a seleção, é
um espaço em que nos sentimos bem, valorizados e foi
difícil não estar cá”, desabafou ontem o médio do Benfica, que esteve quase dois
anos sem ser convocado por
Fernando Santos apesar de
no ano passado ter sido
campeão pelo Sporting.
“No ano passado, na minha posição, houve jogadores que fizeram uma época
muito boa, temos muitas opções para o meio-campo, ou
melhor, para todas as posições”, defendeu o jogador, recusando ligar o regresso ao
Benfica. “Não digo que tenha
sido isso que me levou à seleção, sou grato ao Benfica e ao
treinador Jorge Jesus pela forma como me recebeu numa
fase inicial. Não sei se foi só
por isso, mas conheço bem
as ideias de Jesus, adaptei-me
rápido por isso, identifiquei-me com as ideias dele e gosto do estilo de futebol, talvez
seja por isso o meu rendimento no Benfica”, justificou.
João Mário garante que
não olha para Matheus Nunes como concorrência:
“É um grande jogador, trabalhei a época toda com ele
no Sporting no ano passado,
fico feliz por ele. É algo que
ele queria. Foi muito bem recebido, não o vejo como um
concorrente mas como um
colega. Espero que ele possa
ser feliz por Portugal.”
O médio benfiquista revelou ainda que se sente confortável no meio campo,
independentemente do esquema de dois ou três médios. “Já conheço bem o
Matheus Nunes, o Palhinha,
o William Carvalho. A minha
única preferência é jogar
pelo centro e não por fora”,
revelou.
Portugal joga amanhã
com o Qatar. Um jogo que
não conta para o apuramento do Mundial 2022, ao contrário do de terça-feira com
o Luxemburgo. Ambos os
jogos são no Estádio do Algarve. Diogo Jota, Rúben Neves e Nelson Semedo não
treinaram ontem.
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Gurnah começou a escrever aos 21 anos, já
no Reino Unido. O professor agora reformado
é autor de dez romances e vários contos.

AFP

JUNTO AO MAR
Abdulrazak Gurnah
Difel
296 páginas

Um Nobel para Zanzibar que toca
o colonialismo e a vida de refugiado
LITERATURA Aos 73 anos, o tanzaniano Abdulrazak Gurnah viu o seu trabalho reconhecido
por “abrir os olhos para uma África Oriental culturalmente diversa e pouco conhecida”.
TEXTO HELENA TECEDEIRO

F

oi na cozinha da sua casa
no sudeste de Inglaterra
que Abdulrazak Gurnah recebeu o telefonema da
Academia Sueca a avisá-lo que era
o vencedor do Nobel da Literatura
2021. “Achei que era uma brincadeira”, contou pouco depois ao site
da Fundação Nobel. “Estas coisas
andam geralmente a pairar durante semanas... por isso não era coisa
que me passasse pela cabeça”, garantiu o escritor tanzaniano.
Distinguido “pela sua perceção
descomprometida e compassiva
dos efeitos do colonialismo e do destino dos refugiados no espaço entre
culturas e continentes”, Gurnah nasceu (em 1948) e cresceu em Zanzibar, a ilha que os portugueses visitaram pela primeira vez por volta de
1500 e que fez parte do sultanato de
Omã durante dois séculos, antes de,
em 1890, se tornar um protetorado
britânico. Independente em 1963,
no ano seguinte uniu-se ao Tanganica para formar a Tanzânia.

Após a libertação pacífica do domínio colonial britânico, Zanzibar
passou por uma revolução que, sob
a liderança de Abeid Karume, levou
à opressão e à perseguição de cidadãos de origem árabe e à ocorrência de massacres.
Aos 18 anos, Gurnah foi um dos
milhares que tiveram de fugir, escolhendo como destino a Inglaterra para escapar às perseguições de
que a comunidade árabe foi alvo –
com o número de mortos a variar
entre as “centenas” e os 20 mil, dependendo das fontes, e muitos milhares a optar pelo exílio.
Em 2001, num artigo publicado
no The Guardian, Gurnah descreveu a sua experiência: “Eu não subi
para um ferry nem me escondi debaixo de um comboio para entrar
em Inglaterra. O meu irmão e eu
chegámos num voo da Sabena e fomos cortesmente interrogados por
um agente da imigração. Tínhamos 400 libras entre os dois e fomos aceites com vistos de turistas.

As 400 libras eram para pagar a
nossa educação, ou pelo menos era
o que estupidamente achávamos.”
Só em 1984 lhe foi possível regressar a Zanzibar, o que ainda lhe
permitiu ver o pai pouco antes de
este morrer.
Segundo a Academia Sueca, “a
dedicação de Gurnah à verdade e a
sua aversão à simplificação são impressionantes. Isto pode torná-lo
sombrio e intransigente, ao mesmo tempo que segue os destinos

dos indivíduos com grande compaixão e compromisso inflexível”.
O seu trabalho afasta-se das “descrições estereotipadas e abre os
olhos para uma África Oriental culturalmente diversa e pouco conhecida em muitas partes do mundo”.
Pode dizer-se portanto que este
é um Nobel muito mais entregue a
Zanzibar do que à Tanzânia como
um todo. Mesmo se vários jornais
internacionais destacavam ontem
a decisão do Comité do Nobel de
entregar o prémio a um africano –
apenas o quinto em 120 anos de
história dos Nobel. E o primeiro
africano negro desde o nigeriano
Wole Soyinka em 1986. Mesmo se
entretanto foram distinguidos o
egípcio Naguib Mahfouz (1988) e
os sul-africanos Nadine Gordimer
(1991) e J. M. Coetzee (2003).
Até se reformar, recentemente,
Gurnah foi professor de Literaturas
Inglesas e Pós-Coloniais na Universidade de Kent, na Cantuária, concentrando-se principalmente em

escritores como Soyinka, Ngugi wa
Thiong’o e Salman Rushdie.
Começou a escrever quando tinha 21 anos, já no exílio, e embora
o suaíli fosse a sua primeira língua,
o inglês tornou-se a sua ferramenta literária.
Quase sem acesso à literatura em
suaíli enquanto criança, Gurnah
começou cedo a ler poesia árabe e
persa, com As Mil e Uma Noites a
serem uma das suas primeiras fontes de inspiração, assim como as
suras do Alcorão. Mas também foi
beber à tradição inglesa, desde
Shakespeare a V. S. Naipaul.
Na sua obra, Gurnah rompe
conscientemente com a convenção, alterando a perspetiva colonial, para destacar a das populações indígenas. O tema da perturbação dos refugiados atravessa
todo o seu trabalho. A escrita de
Gurnah é do seu tempo no exílio,
mas diz respeito à sua relação com
o lugar que abandonou, demonstrando a importância vital da memória para a génese da sua obra.
Autor de obras como Paradise
(1994) – situado na África Oriental
colonial durante a I Guerra Mundial e que fez parte da short list do
Booker – e Afterlives (2020), em Portugal, o novo Nobel tem apenas um
livro editado, Junto ao Mar, pela Difel, em 2003, e que tem como narrador Saleh Omar, um velho requerente de asilo que vive numa cidade costeira de Inglaterra.
“As personagens deslocadas de
Gurnah, em Inglaterra ou no continente africano, encontram-se entre culturas e continentes, entre a
vida deixada para trás e a que está
por vir, enfrentam racismo e preconceito, mas também obrigam-se
a silenciar a verdade ou a reinventar uma biografia para evitar um
confronto com a realidade”, afirmou a Academia Sueca para justificar a sua escolha.
Ontem, ao saber-se vencedor do
prémio, Gurnah deixou o apelo à
Europa para mudar a sua visão sobre os refugiados de África e a crise
migratória. “Muitas destas pessoas
que vêm, vêm por necessidade, e
também, francamente, porque
têm algo para dar. Não vêm de
mãos vazias”, disse, em entrevista à
Fundação Nobel. COM AGÊNCIAS
helena.r.tecedeiro@dn.pt
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SEINFELD
Larry David e Jerry Seinfeld
Netflix
São 180 episódios em nove
temporadas (1989-1998): uma das
séries canónicas da história da
televisão está, agora, integralmente
disponível. Potenciando as
qualidades de Seinfeld na stand-up
comedy, muito mais do que uma
duplicação preguiçosa das suas
qualidades, este é o retrato de um
universo urbano em que o riso se
cola, como uma segunda natureza,
às maravilhosas contradições do
género humano. Um clássico,
sempre moderno. JOÃO LOPES

FILMES&SÉRIES

AGENDA

007 – ALVO
EM MOVIMENTO
John Glen
Videoclubes
Em boa hora os videoclubes
virtuais lançam uma coleção de
James Bonds do passado para
fazer um certo contexto a este fim
de ciclo que é No Time to Die. Um
desses títulos disponíveis é este
A View to a Kill, resgatado de 1985,
um período em que o agente
secreto menos secreto do mundo
era interpretado com espírito de
paródia por Roger Moore. Para
matar saudades de uma fase 007
inteiramente fantasiosa e com um
humor leve que se perdeu. E, aqui,
o vilão de Chistopher Walken metia
respeito... RUI PEDRO TENDINHA

UM LUGAR AO SOL
George Stevens
TVCine
Na história do romantismo cinematográfico, importa conhecer a esplendorosa mágoa do par interpretado
por Elizabeth Taylor e Montgomery
Clift. Baseado no romance An American Tragedy, de Theodore Dreiser,
publicado em 1925, esta produção de
1951 expõe as convulsões do impulso
amoroso enredadas nas diferenças
das classes sociais. Além do mais,
lembrando-nos a importância, nem
sempre devidamente reconhecida,
da obra de George Stevens. J.L.

Homicídios ao
Domicílio revitaliza
o espírito nova-iorquino dos
mistérios de bairro.

Homicídios ao Domicílio
de John Hoffman e Steve Martin no Disney+

elar pelo velho espírito detetivesZ
co. É isso que faz Homicídios ao
Domicílio, série que reúne três personagens amantes de true crime
podcasts, por coincidência, a viver
no mesmo prédio de luxo. À partida,
o trio formado por Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short é uma

combinação demasiado improvável. Mas três alminhas solitárias no
Upper West Side confrontadas com
uma morte sangrenta mesmo debaixo dos seus narizes é quanto basta para arregaçar as mangas e... iniciar o seu próprio “teatro” áudio
amador, enquanto investigam o

Um Crime no
O DIA MAIS FELIZ DA 12 ANOS ESCRAVO
Steve McQueen
Expresso do Oriente VIDA DE OLLI MAKI
AXN Movies
Sidney Lumet
RTP Memória

Juho Kuosmanen
Filmin

Kenneth Branagh bem tentou
chegar aos calcanhares de Sidney
Lumet com a sua versão de Um
Crime no Expresso do Oriente, mas
não há como o original de 1974
(domingo, 15h00). Sob a direção de
Lumet, dá-se aqui uma lição de
excentricidade a bordo, assegurada
pelo divertidíssimo Hercule Poirot
de Albert Finney e um admirável
elenco de suspeitos: Lauren Bacall,
Ingrid Bergman, Sean Connery, etc.
Sente-se a opressão no ar e uma
autêntica verve policial. I.N.L.

Integrado num programa da Filmin
que propõe visões a preto & branco,
este filme finlandês acaba por servir
para sublinhar a importância de Juho
Kuosmanen, cineasta da nova geração que neste ano venceu ex aequo
o prémio do júri em Cannes com
Compartment n.º 6. Com este, venceu o Un Certain Regard, uma história
verdadeira de um pugilista finlandês
que nos anos 1960 lutou para ser
campeão do mundo. Cinema com
um charme próprio e uma nostalgia
engalanada por outros tempos... R.P.T.

Vencedor dos Óscares de 2013,
vale a pena ver ou rever (domingo,
23h53) esta crónica trágica sobre a
escravatura em Nova Orleães, em
meados do século XIX, tendo como
personagem central um afro-americano (Chiwetel Ejiofor)
vendido como escravo, já depois de
ter conquistado a sua cidadania,
em Nova Iorque – um exemplo
modelar de um cinema realmente
histórico, recusando reduzir cada
personagem a um “símbolo”
abstrato. J.L.

caso. Assim nasce uma bela amizade, e a partir daí a série vai temperando com humor e uma pitada de drama cada nova sugestão enigmática.
Não há que enganar: o que torna
Homicídios ao Domicílio tão prazeroso é mesmo aquele bichinho nova-iorquino de curiosidade pelos

crimes de bairro, tal como ele era retratado em O Misterioso Assassínio
em Manhattan (1993), de Woody
Allen, ou seja, como uma cómica vocação natural para apontar suspeitos. E Selena, embora tão nova, insere-se bem na dinâmica da velha
guarda. INÊS N. LOURENÇO

ORDEM MORAL

MULHERZINHAS

Mário Barroso
HBO

Greta Gerwig
Netflix

Enquanto não chega a HBO MAX há
uma garantia que o cinema português chega a esta plataforma. Agora
é a vez deste filme de Mário Barroso,
um biopic de Maria Adelaide Coelho
da Cunha, dona do Diário de Notícias
e que em 1918, assumiu um romance
com o seu chauffeur décadas mais
novo. O filme é dominado pela
presença fulgurante de uma Maria
de Medeiros rejuvenescida. Um belo
exemplo de um cinema português a
contar grandes histórias sem precisar
de ser sensacionalista. R.P.T.

Um dos papéis pelos quais Saoirse
Ronan será lembrada daqui a
muitos anos é a sua Jo March, a
indomável jovem escritora no
centro de Mulherzinhas (2019),
adaptação que Greta Gerwig soube
trazer ao ar do nosso tempo, sem
descurar as qualidades de época
do clássico muito amado, escrito
por Louisa May Alcott.
Sobejamente conhecida, esta é a
história dos destinos de quatro
irmãs, aqui transformada numa viva
e calorosa dança cronológica. I.N.L.
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VIVER

“Temos o hotel em
construção que será
a unidade principal
para o desenvolvimento
de outros alojamentos
espalhados pela
propriedade.”

a qualquer momento do dia.
Qual a estratégia para os vossos
vinhos. Grandes superfícies ou
apenas garrafeiras? E nos restaurantes?

A estratégia transversal a todo o
portfólio do projeto Quinta Dona
Sancha passa por restaurantes, casas especializadas com serviço de
vinhos e garrafeiras num segmento
de mercado diferenciado.
Têm trabalhado com chefs, se sim,
quais?

Sim, já trabalhamos com alguns
chefs no âmbito da harmonização
de pratos com os nossos vinhos, a título de exemplo, em Lisboa com o
chef Joachim Koerper e no Porto
com o chef Arnaldo Azevedo. Estamos a desenvolver parcerias para
que em conjunto e em breve apresentemos novidades, o projeto tem
três meses no mercado e está tudo
ainda numa fase embrionária de
processos.

Quinta Dona Sancha
Vinhos, chefs e enoturismo
com gosto do Dão

Têm planos para enoturismo?

PROJETO Em Silgueiros, Rui Parente quer lançar mais vinhos com personalidade marcada
do Dão. Ao DN conta os seus planos e qual o perfil das suas marcas.

E outras marcas? Estão a pensar
apostar noutras marcas – que não a
Quinta Dona Sancha – e noutros
segmentos de mercado?

ENTREVISTA FILIPE GIL

R

ui Parente, fundador e
CEO da Quinta Dona Sancha, posiciona os seus vinhos na gama de alta qualidade. Nos últimos tempos tem trabalhado com chefs de renome e está
a preparar surpresas para um hotel
no Dão. E, claro, a internacionalização está nos planos dos vinhos que
produz na sua quinta de 47 hectares.
Têm vários vinhos sob a marca
Quinta Dona Sancha. Qual o perfil
de consumidor que querem “conquistar”?

Quinta Dona Sancha é um projeto
do Dão que iniciou a sua atividade
em 2018, fazendo a primeira safra
em 2019. A gama Dona Sancha inclui vinhos base provenientes das
nossas vinhas, com blends feitos das
castas representativas na propriedade, sendo que estamos a plantar

Sim, vários! Temos o hotel em construção que será a unidade principal
para o desenvolvimento de outros
alojamentos espalhados pela propriedade. Teremos ainda uma oferta diversificada de experiências no
sentido de potencializar os recursos
naturais que a região e Silgueiros em
particular tem para oferecer e uma
surpresa que talvez seja a primeira
experiência no mundo ligada a este
setor do vinho!

novas castas no sentido de criar área
para castas autóctones da região do
Dão. O perfil de consumidor que o
projeto tem em vista é um consumidor exigente, apreciador da elegância e frescura característica dos vinhos do Dão, estes num patamar de
vinhos de alta qualidade para consumo imediato ou numa vertente
que caracteriza esta região que é a
sua longevidade e consequente
guarda.
Conseguem explicar o perfil dos
vossos vinhos?

Os nossos vinhos têm um perfil que
espelha o carácter da região, elegância, frescura, uma acidez equilibrada que lhes confere uma evolução
positiva ao longo da sua longevidade. São perfeitos na ligação com a
gastronomia e agradáveis ao paladar quando bebidos isoladamente,

Alguns dos
vinhos Dona
Sacha:
Encruzado
(2019), Rosé
(2020 ) e Tinto
(2019 ).

Para já, o que está delineado para o
futuro, é lançar novas referências
dentro da Quinta Dona Sancha que
acrescentem valor e espelhem o que
de melhor se produz no Dão, fruto
de um terroir único! Outros mercados que possamos explorar serão
mercados que primem pela excelência, temos inseridos no projeto
profissionais e matéria-prima para
assim o ambicionarmos e concretizarmos.
A nível de internacionalização: o
que estão a pensar fazer com os vinhos Dona Sancha?

Para já o objetivo passa pela afirmação e reconhecimento interno, dentro do nosso país, para que não só o
projeto Quinta Dona Sancha como
também estas regiões de excelência
tenham projeção para dar o passo
seguinte: a internacionalização.
filipe.gil@dn.pt
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CARTOON E PASSATEMPOS
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CARTOON POR RAFAEL COSTA

Horizontais:
1. Enovelar ou enrolar em novelo o fio da meada. Pequeno povoado. 2. Dar o seu parecer.
Cogote. 3. Penteado em que se prende parte do cabelo (fam.). Causar nojo a. 4. Érbio (símbolo
químico). Recusa. Engenheiro (abreviatura). 5. Símbolo da música. Felicidade. 6. Em grau mais
elevado. Força motriz. 7. Entrada da laringe (popular). Embaciado. 8. Prefixo (montanha).
Motocicleta. Avenida (abreviatura). 9. Fictício. Ramosidade. 10. Que não é imaginário. Acritude.
11. Debruar. Mau costume (figurado).
Verticais:
1. Dom natural. Presságio. 2. Confrontar. Andar com velocidade. 3. Dígito binário. Região próxima
da costa. 4. Não assinado. Esclerose Lateral Amiotrófica. 5. Rádio (símbolo químico). Época.
Símbolo de miliampere. 6. Molha (popular). Corpo esférico. 7. Sódio (símbolo químico).
Matemática (abreviatura). Centímetro (abreviatura). 8. Espaço de 12 meses. Abundância de
doces. 9. Indivíduo de quem se não menciona o nome. Molécula portadora da informação
hereditária. 10. Planta espinhosa chamada erva-gigante. Gostei muito. 11. Deixar escapar.
Conjunto de cartas jogadas em cada lance e que são recolhidas pelo parceiro que ganha.

SUDOKU

Palavras Cruzadas
Horizontais:
1. Dobar. Casal. 2. Opinar. Nuca. 3. Totó.
Enojar. 4. Er. Nega. Eng. 5. Lira. Dita.
6. Acima. Motor. 7. Goto. Baço. 8. Oro.
Mota. Av. 9. Irreal. Rama. 10. Real.
Acidez. 11. Orlar. Mania.
Verticais:
1. Dote. Agoiro. 2. Opor. Correr. 3. Bit.
Litoral. 4. Anónimo. ELA. 5. Ra. Era. Ma.
6. Rega. Bola. 7. Na. Mat. Cm. 8. Ano.
Doçaria. 9. Sujeito. ADN. 10. Acanto.
Amei. 11. Largar. Vaza.

PALAVRAS CRUZADAS
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BREVES

Marcelo no
adeus ao “vulto”
Feytor Pinto

ANTÓNIO PEDRO SANTOS / LUSA

“O padre Vítor Feytor Pinto
foi um dos vultos, das
personalidades na Igreja
Católica que mais
acompanharam a viragem
da Igreja do passado para
a nova mensagem do
Vaticano II .“ Foi desta
forma que o Presidente da
República definiu, ontem,
à saída da Igreja do Campo
Grande, em Lisboa, o padre
falecido na quarta-feira.
Marcelo Rebelo de Sousa
foi uma das centenas de
pessoas que estiveram na
homilia presidida pelo
cardeal-patriarca de Lisboa,
Manuel Clemente,
na última homenagem
ao sacerdote.

Governo propõe aumento
de 0,9% na função pública
SALÁRIOS Na última segunda-feira, governo dizia não haver condições
macroeconómicas para uma atualização transversal dos salários.
TEXTO MARIA CAETANO

O

governo propôs nesta quinta-feira aos sindicatos da
função pública uma atualização salarial de 0,9% em
2022, em linha com a inflação prevista
para este ano. A medida deverá ter um
custo de 225 milhões de euros, segundo a informação transmitida pelos sindicatos à saída das reuniões que decorrem na antecâmara para a apresentação da proposta do Orçamento do
Estado para o próximo ano.
O compromisso com a atualização
acontece depois de, numa primeira
reunião negocial, na segunda-feira, a
ministra da Modernização do Estado e
da Administração Pública, Alexandra
Leitão, ter indicado que as condições
macroeconómicas não permitiam

uma atualização geral de salários no
próximo ano. Contudo, o governo gostaria de poder cumprir a promessa de
aumento de 1% que estava prevista
para 2021 e não se concretizou, referiu
a ministra.
“A proposta que o governo nos apresentou hoje foi de 0,9% de aumento.
Entendemos isto como uma manutenção da política que se tem verificado e
uma afronta aos trabalhadores”, indicou o coordenador da Frente Comum,
Sebastião Santana, à saída da segunda
reunião negocial com o governo.
O avanço do executivo face à posição
da última segunda-feira não deixa no
entanto satisfeita a Frente Comum,
que pretende pedir reuniões suplementares de negociação – previsivel-

mente, já após a entrega da proposta de
Orçamento, que chegará ao parlamento na segunda-feira. A estrutura afeta à
CGTP reivindica aumentos de 90 euros.
“Aquilo que pretendemos é que o governo evolua nesta posição e se aproxime das reivindicações da Frente Comum. O que se exige aqui é uma alteração de política salarial. O governo tem
espaço, tem orçamento, e mais do que
isso é a melhor maneira que existe de
recuperar a economia”, defendeu. Sebastião Santana lembrou ainda que “o
Estado tem um papel de charneira na
evolução da política salarial do país”.
Até à hora de fecho desta edição ainda decorriam reuniões com outros sindicatos da função pública.
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt

Rui Oliveira é campeão
europeu de ciclismo
O português Rui Oliveira sagrou-se ontem
campeão europeu de scratch no Campeonato
da Europa de ciclismo de pista, que está a
decorrer na cidade de Grenchen, na Suíça,
somando a terceira medalha para Portugal na
competição. O ciclista de 25 anos, natural de
Vila Nova de Gaia, somou a quarta medalha em
Europeus de elite, depois de duas pratas e um
bronze, sucedendo nesta prova ao compatriota
Iúri Leitão, que tinha conquistado o ouro em
2020. Rui Oliveira cortou a meta bem à frente
do pelotão, tendo somado uma volta de avanço
quando faltavam 16 voltas para o final da prova.
Com a medalha de prata ficou o holandês
Vincent Hoppezak, enquanto o irlandês JB
Murphy ficou no terceiro lugar da prova, já a
uma volta de distância dos dois primeiros.
Refira-se que João Matias venceu a prata na
prova de eliminação, enquanto Iúri Leitão
também foi segundo classificado na
especialidade de pontos. A seleção de Portugal
chegou a metade do total de medalhas
conquistado em todo o Campeonato da Europa
de 2020, quando conseguiu seis pódios, um
deles um primeiro lugar no scratch de Leitão.

Novo governo de Marrocos
inclui sete mulheres
O rei Mohamed VI designou ontem o novo
governo marroquino na sequência das
legislativas de 8 de setembro, um executivo
com 24 pastas, o primeiro numa década não
liderado pelos islamitas moderados. O gabinete
será dirigido pela União Nacional de Independentes (RNI, centrista), o partido do empresário
e magnata Aziz Akhannouch vencedor do
escrutínio, que vai governar em coligação com
o Partido Autenticidade e Modernidade (PAM,
liberal), e o Istiqlal (PI, Partido da
Independência, nacionalista conservador). O
novo executivo integra sete mulheres. Nos
designados ministérios de soberania, cujos
responsáveis são tradicionalmente decididos
pelo monarca, foram reconduzidos Nasser
Bourita (Negócios Estrangeiros), Abdeluafi
Laftit (Interior) e Ahmed Taufiq (Assuntos
Islâmicos), indicou a lista dos membros do
governo divulgada pela agência oficial MAP. As
eleições legislativas, municipais e regionais
saldaram-se por uma ampla vitória da RNI,
próximo do Palácio Real, que também passou a
controlar as cidades mais importantes do país.
O escrutínio resultou no fim de uma década de
hegemonia do Partido da Justiça e
Desenvolvimento (PJD, islamita moderado e
pró-monárquico), que liderava a anterior
coligação no poder, mas que há duas semanas
perdeu mais de 90% dos seus lugares no
hemiciclo e passou à oposição.
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