
O governo angolano está a apostar na transição de uma economia 

maioritariamente informal para um modelo mais regulado. Objectivo:  

maior colecta fiscal e segurança laboral e controlo de qualidade de bens  

e serviços actualmente transaccionados em mercados informais P P.  6 -7

FRENTE-A-FRENTE Administração da TAP deve manter-se, após irregularidades detectadas  pela IGF? P.  2 
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NESTA EDIÇÃO

NEGÓCIOS 
Biojam investe  em canábis para fins medicinais  P.  8 

MERCADOS

Reconversão da economia informal angolana já levou à formalização  de 246 mil operadores

TEMA DA SEMANA Aumentos de capital da EDP e da EDPR ficam concluídos  na terça-feira  P.  3 

MERCADOS 
BNP vê Caixa  “a convergir” com grandes bancos europeus P.  1 0 

MERCADOS 
EDP foi a estrela  da semana na bolsa portuguesa 

P.  1 1 

OPINIÃO 
NUNO VINHA Um plano  para ordenar o turismo  na Madeira  

P.  2 

C ofina e Media Capital dizem que não, mas andam a trocar mensa-gens para reatar um namoro que caiu por terra em 2020. Dois dos maiores grupos de comunicação portugueses dão agora sinais de estarem prontos para uma recon-ciliação mas, para já, sem com-promisso formal.  Os dois grupos, que são cota-dos na praça lisboeta, viram a Comissão do Mercado de Valo-

res Mobiliários suspender, esta sexta-feira, a negociação das suas acções em bolsa. A decisão do regulador veio no seguimento de uma notícia do Observador que dava conta da intenção de com-pra da Cofina por parte da Media Capital – uma inversão dos papéis de 2019. Em comunicado, os dois gigantes portugueses negam qual-quer conversação, mas mostram--se abertos a novas oportunida-des de valorização. Mas haverá 

mais interessados no grupo deten-tor do Correio da Manhã além da empresa que detém a TVI e a CNN Portugal, nomeadamente empresas estrangeiras. O cená-rio de fusão ou de aquisição, que já tinha recebido luz verde dos reguladores no passado, conti-nua a levantar questões quanto a uma potencial posição domi-nante no mercado publicitário – um risco que motivou preocu-pações expressas dos concorren-

Media Capital e Cofina outra vez numa “relação complicada”
tes e das operadoras no passa-do.  

Para os especialistas ouvidos pelo NOVO Economia, é quase certo que haverá uma operação de concentração no sector, mas é improvável que esta resulte numa dominância no segmen-to da publicidade televisiva, já que a tendência de investimen-to publicitário está a mudar e os dois grupos têm portefólios bas-tante distintos. PP. 4-5

Ninguém (nem 
sequer o Estado) 
sabe quantas casas 
devolutas existem 
em Portugal 

N A Ç Ã O  P P.  1 6 -1 7

Marina Gonçalves 
e Carlos Moedas 
na Conferência 
Mais Habitação 
JE/NOVO 
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Companhia aérea está a ter longos atrasos nos cursos obrigatórios que os tripulantes de cabina precisam de fazer 
após ausências prolongadas por gravidez ou doença. Houve casos em que a TAP Express, conhecida por Portugália 
Airlines, ficou a pagar um ano a quem não estava habilitado. Sindicatos confirmam e empresa não comenta P.  3

TAP Express paga a tripulantes  
que não voam por falta de formação

Partido conta com  
a popularidade que 
Mariana Mortágua 
obteve nas comissões 
de inquérito para se 
relançar após o 
desaire de 2022. 
Deputada não será a 
única a avançar para a 
sucessão de Catarina 
Martins P P.  1 0 -1 3

Governo de Angola 
acelera conversão  
da economia informal 
Luanda já integrou 
246 mil operadores 
económicos
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Que 
futuro?

“É pena desperdiçar-se 
uma maioria absoluta”  
Eurodeputada do PSD 
Maria da Graça 
Carvalho quer PRR 
aproveitado P P.  6 - 9 

“Fazer televisão não me 
diminui enquanto actriz”  
Bruna Quintas fala da 
participação na novela 
“Flor Sem Tempo” 
M AG A Z I N E 



C A R T O O N  por A Matilha

País do triplo S: suprimido, 
sobrelotado, sub-humano

Ao longo da semana, 
bastava passar por 
uma estação ou 
apeadeiro para per-

ceber que a chegada do caos 
estava mais garantida do que a 
das composições que servem 
para transportar passageiros. 

A iminência do caos via-se no 
rosto de quem, de pescoço 
inclinado, tentava localizar no 
ecrã um único comboio que 
não tivesse sido suprimido. Ou 
seja, que constasse da míngua 
lista de serviços mínimos, 
essenciais, desde logo, a quem 
não ganhou dimensão laboral 
suficiente para ser apanhado 
nas malhas da digitalização. 
Via-se também no desespero – 
quase sempre contido, pois 
persistimos na amaldiçoada 
bênção dos brandos costumes – 
de quem fazia contas de cabeça 
à percentagem do dinheiro 
ganho nesse dia que reverteria 
para a convocação, à distância 
do dedo a manusear a app, de 
um TVDE com tarifa algoritmi-
camente alterada pelo excesso 
de procura. E ainda mais se via 
na necessidade de caber “só 
mais um”, além do que permitia 
a força humana, quando final-
mente chegava à plataforma 
uma das raras excepções à 
regra dos suprimidos. 

Sem surpresa, mas com 
estrondo, o caos manifestou-se 
no fim da tarde de quarta-feira, 
no que deveria ter sido uma 
ligação entre Lisboa e Sintra, 
largando gente cansada após o 
dia de trabalho, e com a pers-
pectiva de tudo se repetir na 
quinta-feira seguinte, último 
dia do que não será a última 
greve na CP nos próximos tem-

pos. Nas carruagens sobrelota-
das, pois ninguém queria espe-
rar uma hora para confirmar a 
realização do serviço mínimo 
seguinte, alguns dos que esta-
vam a viajar em condições sub-
-humanas, ainda assim afortu-
nados por estarem num com-
boio não suprimido, sentiram-
-se mal. Houve quem puxasse o 
travão de alarme, o que deixou 
o comboio parado entre duas 
estações, e, após um período 
de incerteza, houve quem 
abrisse portas e saltasse para a 
linha, seguindo a pé para a 
estação de Benfica.  

O triste espectáculo daque-
les cidadãos cansados a cami-
nharem na gravilha da Linha de 
Sintra, a partir de certa altura 
sob orientação de agentes da 
PSP que fizeram o possível por 
assegurar a segurança de quem 
apenas queria chegar a casa 
um pouco menos tarde do que 
as más circunstâncias ditavam, 
teve natural impacto mediáti-
co. E ditou um inquérito inter-
no da CP que, provavelmente, 
pouco efeito terá para os lesa-
dos. Aqueles e todos os outros.  

Dependentes de uma rede de 
transportes públicos incentiva-
da pelo Estado, com a aposta de 
António Costa nos passes 
sociais, figurantes da recorrente 
retórica da descarbonização 
repetida em Bruxelas, vítimas 
colaterais dos sindicatos que 
calculam o impacto das greves 
para melhorar a sua posição 
negocial, os utentes da Linha de 
Sintra, ontem, já não tiveram 
comboios suprimidos. Mas será 
certo que, mesmo quando não 
houver greve, continuarão a 
viajar em carruagens sobrelota-
das, num quadro sub-humano. 

Todos lhes falham: decisores 
políticos, gestores públicos, 
dirigentes sindicais, e até nós, 
jornalistas, que devemos estar 
mais atentos aos problemas de 
cidadãos, portugueses e imi-
grantes, que merecem melhor.  

  
Director

João Canijo  
O cineasta português 
teve, aos 65 anos, um 
dos maiores reconhe-
cimentos da sua longa 
carreira nesta edição 
do Festival de Berlim. 
O Urso de Prata, do 
prémio do júri, foi para 
“Mal Viver”, rodado em 
conjunto com “Viver 
Mal”, também visto no 
festival, o que cimenta 
o estatuto interna-
cional de Canijo.

BOA MOEDA MÁ MOEDA
por Leonardo Ralha

Leonardo Ralha

Mariana Mortágua  
Longe de surpreender 
seja quem for, a apre-
sentação da deputada 
eleita por Lisboa como 
candidata à liderança 
do Bloco de Esquerda 
confirmou que a sua 
estratégia passa pelo 
confronto directo com 
um PS que corre riscos 
de erosão à esquerda. 
Recuperar a relevância 
do passado será difícil, 
mas não impossível. 

Manuel Pizarro  
Aceitou herdar uma 
pasta difícil e que não 
dá mostras de ficar 
menos complicada, 
como se viu nos 
últimos dias. O plano 
de encerramento de 
urgências pediátricas 
levou ao choque com 
o autarca socialista de 
Loures, Ricardo Leão, 
e a direcção executiva 
do SNS teve de pôr 
água na fervura.

Exalgina Gambôa  
Todo o processo que 
conduziu à renúncia 
da presidente do 
Tribunal de Contas de 
Angola é lamentável, 
pois as suspeitas que 
recaem sobre Exalgina 
Gambôa e sua família 
constituem, a serem 
provadas, uma inter-
pretação grosseira do 
que é liderar um órgão 
de fiscalização de 
contas de um Estado.
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Há tripulantes de 
cabina da Portu-
gália Airlines (TAP 
Express) que, no 
regresso após 

ausência prolongada, ficam entre 
três e seis meses a receber o 
ordenado-base sem voar, apu-
rou o NOVO. Em causa estão ale-
gados atrasos na formação minis-
trada pela companhia aérea e 
exigida pela lei para que estes 
profissionais estejam habilita-
dos a voltar ao activo. Sindica-
tos confirmam situação, que 
acreditam dever-se à falta de 
formadores.  

À direcção de formação da TAP 
Express, liderada pelo coman-
dante António Sénica, com-
pete assegurar que os técnicos 
de manutenção de aeronaves, o 
pessoal navegante técnico (pilo-
tos) e o pessoal navegante de 
cabina (tripulantes de cabina) 
realizem as formações para esta-
rem aptos a voar de acordo com 
os requisitos legais. A este res-
ponsável compete ainda acau-
telar que esta direcção tem os 
recursos humanos necessários 
para assegurar a actividade for-
mativa dentro da companhia.  

Quando os tripulantes de cabi-
na ingressam na TAP Express 
têm de realizar um pacote de 
formação inicial, em que se inclui 
um curso básico, comum a todas 
as companhias aéreas que ope-
ram no espaço da Agência Euro-
peia para a Segurança da Avia-
ção (EASA, na sigla em inglês), 
e ainda uma formação espe-
cífica da transportadora aérea 
(operator conversion course).  

Finalizadas estas etapas, os 

tripulantes de cabina estão, 
então, aptos a voar e, para man-
terem a validade da formação, 
têm de realizar, anualmente, um 
refrescamento obrigatório recor-
rente (recurrent ground trai-
ning course).  

Se, mediante uma ausência 
prolongada, como acontece nos 
casos de doença ou de licença 
de parentalidade, o tripulante 
de cabina falha o refrescamen-
to obrigatório recorrente, deixa 
de estar habilitado para voar no 
regresso à actividade.  

Impõe a regulamentação euro-
peia que, nestas situações, os 
profissionais façam outra forma-
ção específica de readaptação. 
E é esta componente que tem 
vindo a sofrer adiamentos.  

Ao NOVO chegaram vários tes-

temunhos que relatam casos de 
tripulantes de cabina que regres-
saram de licença de maternida-
de e ficaram meses sem voar, 
continuando a receber o orde-
nado-base. A situação, segun-
do indicam essas fontes, prolon-
ga-se durante uma média de três 
a seis meses e haverá casos excep-
cionais em que o processo se 
estendeu durante cerca de um 
ano. “Enquanto estas tripulan-
tes estão a receber sem voar, a 
companhia está contratar e a dar 
formação inicial a outras profis-
sionais para desempenharem a 
mesma função”, explica ao NOVO 
uma fonte que prefere manter o 
anonimato.  

Sindicatos confirmam  
Quando contactado pelo NOVO, 

o Sindicato Nacional do Pessoal 
de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) 
indicou inicialmente que, até à 
data, não tinha conhecimento 
oficial da situação. Contudo, após 
averiguação, a organização sin-
dical confirma que “na Portugá-
lia Airlines há casos” de tripu-
lantes a aguardar por formação 
após ausência prolongada “por 
falta de formadores”.  

Do lado dos pilotos, o pro-
blema não tem sido sentido, asse-
gura o Sindicato dos Pilotos da 
Aviação Civil (SPAC). “Este tipo 
de dificuldades de planeamen-
to, originando largos meses de 
espera, são sentidas sobretudo 
na classe profissional dos tripu-
lantes de cabina e não têm tanto 
impacto no caso dos pilotos, pois 
apenas cerca de 10% são mulhe-
res.” Estas, pela sua natureza, 
ficam mais tempo afastadas devi-
do às licenças de maternidade 
e perdem a validade da forma-
ção, indica o comandante José 
Azevedo, delegado sindical do 
SPAC, ao NOVO.  

As dificuldades de planeamen-
to de tripulações em formação 
têm vindo a ser acompanha-
das pelo SPAC, que considera 
o actual plano “sobrecarrega-
do, o que onera tanto os for-
madores como os formandos”.  

Mas os problemas no domínio 
da formação não se ficam pela 
sobrecarga do programa. “O facto 
de a Portugália ter um centro de 
formação autónomo em nada 
contribui para diminuir este pro-
blema, que encontraria solução 
fácil caso estivesse integrado 
com o da TAP”, que é “maior e 
mais capaz de lidar com as irre-
gularidades sociais”.  

Estes problemas, diagnostica 
ainda o sindicato, “têm origem 
organizacional e são a herança 
de uma Portugália nem sempre 
bem gerida” – um cenário que, 
acredita, pode ser alterado com 
a chegada de Mário Chaves à 
direcção geral da companhia 
aérea, sucedendo a Valter Fer-
nandes. “O SPAC tem a expec-
tativa de que o novo director-
-geral, uma pessoa com provas 
dadas, ao contrário do seu ante-
cessor, possa renovar e integrar 
a operação da Portugália na TAP, 
resultando daí grandes poupan-
ças para o Estado, actual deten-
tor da Portugália.”  

O NOVO contactou a TAP 
Express esta sexta-feira, pedin-
do esclarecimentos sobre a situa-
ção, mas a companhia não res-
pondeu até ao fecho da edição.  

Atrasos na formação deixam 
tripulantes da TAP Express 
meses a receber sem voar

UNSPLASH

Tripulantes de cabina que regressam de ausência prolongada têm de fazer uma formação 
para voltarem a voar, mas enfrentam meses de espera na Portugália Airlines. Enquanto isso, 
continuam a receber salário-base, ao mesmo tempo que a empresa contrata profissionais 
para a mesma função. Sindicatos confirmam problema, que se deve à falta de formadores 
e à “herança de uma Portugália nem sempre bem gerida”

SNPVAC confirma 
que na Portugália 
Airlines há casos  
de tripulantes 
a receber ordenado 
enquanto aguardam 
formação, 
após ausência 
prolongada, 
por “falta 
de formadores”

Filipa Matias Pereira 
fpereira@medianove.com

Sábado 
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Nos últimos dias assumiu o 
combate ao Chega e, sem citar 
Luís Montenegro, criticou “outros 
que não o fazem e estão dispo-
níveis para acordos”, numa fle-
cha disparada direitinha ao pre-
sidente do PSD. Antes, talvez na 
qualidade de ministro da Edu-
cação do segundo governo de 
António Guterres, tinha feito pon-
taria ao Sindicato de Todos os 
Professores (STOP), falando de 
um “modelo anarco-sindical”. 
Isto sem desprezar a sua sauda-
ção à equipa de futebol femi-
nina pela qualificação para o 
Mundial ou ao realizador João 
Gonzalez pelo prémio Annie para 
a melhor curta metragem de ani-
mação – e aqui é bom lembrar 
que Augusto Santos Silva lide-
rou o Ministério da Cultura nos 
anos de 2001 e 2002.  

Longe vão os tempos em que 
a figura do presidente da Assem-
bleia da República era meramen-
te decorativa. Apesar de perten-
cer a uma família política dife-
rente (ou rival), Marcelo Rebelo 
de Sousa não se coibiu de elo-
giar a segunda figura da nação, 
negando que Santos Silva fosse 
uma espécie de “Presidente-som-
bra” e destacando ainda o “rela-
cionamento muitíssimo bom” 
que mantém com o sociólogo. 

Mais perdidos no tempo, mas 
não esquecidos, estão episódios 
como o do alegado saneamen-
to político da TVI, em que cha-
mou “aiatola de Barcarena” ao 
então director de informação da 
estação, Sérgio Figueiredo, que, 
curiosamente, teve de sair à pres-
sa deste governo, do cargo de 
consultor do ministro das Finan-
ças, Fernando Medina, que 
enquanto autarca lisboeta tinha 
pago a uma empresa do jorna-
lista por 13 dias de trabalho.  

Agora, o que está a dar para 
Santos Silva é falar, intervir e 
mostrar-se, pois as presidenciais 
de 2026 estão mesmo ao virar 
da esquina.

Descalçar a bota chamada 
Lula, intervir e mostrar-se, 
já que 2026 está à porta

Augusto 
Santos Silva 
rompeu com  
o perfil 
discreto  
do titular  
da presidência 
da Assembleia 
da República. 
Faz combate 
ao Chega, visa 
Montenegro e 
recebe elogios 
de Marcelo

Augusto Santos 
Silva é um políti-
co experiente. Tem 
tanto de experiên-
cia acumulada 

como de propensão para a inter-
venção pública (e alguns exage-
ros). E, volta e meia, tem de pres-
tar explicações por acções ou 
declarações.  

A última encruzilhada em que 
se viu metido tem a ver com a 
visita oficial de Lula da Silva a 
Portugal. Supostamente, o pre-
sidente da Assembleia da Repú-
blica terá presenciado um con-
vite de Marcelo Rebelo de Sousa 
para que o homólogo brasilei-
ro pudesse participar na ses-
são do 25 de Abril, tendo-se 
esquecido de levar o assunto à 
conferência de líderes. Nesta 
sexta-feira, interrogado por André 
Ventura se queria dar uma expli-
cação, Santos Silva foi seco: “A 
resposta é simples: não.” 

Mas Augusto Santos Silva, que 
parece em campanha informal 
para as presidenciais de 2026, 
tem opinião sobre quase tudo, 
ao contrário do discreto perfil 
do antecessor, Ferro Rodrigues.  

Habitação, uma visão 
lógica – Parte I

Um dos grandes 
problemas na dis-
cussão da habita-
ção é a ausência 
de premissas lógi-

cas de partida. A discussão 
parte, muitas vezes, de premis-
sas emocionais; porém, bater 
no peito pode ficar muito bem 
num discurso para a claque, 
mas não altera a realidade. 
Essa abordagem emocional faz 
com que se oiçam coisas nesta 
discussão como “vamos garan-
tir que toda a gente tem direito 
a viver no centro de Lisboa”. 
Para percebermos a falácia 
dessa promessa, tomemos um 
exemplo simplificado. 

Vamos imaginar que um país 
com 5 milhões de agregados 
familiares tem uma capital 
onde existem 100 mil casas 
onde moram 100 mil agregados 
familiares. Num cenário de 
mercado puro, estas 100 mil 
casas seriam habitadas pelos 
agregados familiares que 
estivessem dispostos a pagar 
mais por elas (comprando ou 
arrendando).  

Um governo pode achar esta 
situação socialmente injusta e, 
por isso, comprar 20 mil destas 
casas para que agregados sem 
dinheiro para viver nessa 
cidade possam fazê-lo. Nesta 
nova situação, teríamos 80 mil 
casas disponíveis no mercado e 
20 mil atribuídas pelo Estado 
por sorteio. Aquelas 80 mil 
casas restantes ficariam ainda 
mais caras. Dos 100 mil 
agregados familiares que antes 
viviam na capital, 20 mil (os 
menos ricos dos anteriores 100 
mil) deixariam de lá poder 
viver. Em sua substituição, 
entrariam 20 mil novos 
agregados familiares que 

tivessem a sorte de lhes calhar 
uma casa do Estado. 

Será que isto significaria que 
toda a gente passaria a ter o 
direito de viver na capital? 
Como é evidente, não. 
Continuaria a haver 4 milhões e 
900 mil agregados a viver fora 
da cidade, tal como antes. 
Apenas trocaríamos 20 mil que 
antes podiam pagar, e agora 
deixam de poder, por 20 mil 
que antes não podiam pagar e 
agora podem fazê-lo graças ao 
sorteio do Estado. No final, 
ficarão a morar na cidade os 80 
mil mais ricos dos 100 mil que 
lá moravam anteriormente 
mais 20 mil sortudos. 

Os 20 mil que deixariam de 
poder viver na cidade seriam 
punidos de duas formas: 
primeiro, deixariam de poder 
viver na cidade; e, segundo, 
contribuiriam com os seus 
impostos para que os 20 mil 
que os substituíram pudessem 
lá viver.  

O leitor pode considerar esta 
situação justa ou injusta 
socialmente, mas uma coisa é 
certa: esta medida não alargou 
o “direito a viver na capital”, 
apenas o redistribuiu entre 
quem tinha a sorte de poder 
pagá-lo e quem teve a sorte de 
lhe calhar uma casa em sorteio. 

Alguns poderão ver justiça 
social nessa redistribuição, mas 
o que nunca poderão afirmar é 
que a redistribuição garante um 
qualquer direito universal a 
viver na capital. O direito 
universal à habitação 
consagrado na Constituição 
não é, nem fisicamente poderia 
ser, o direito de todos a habitar 
simultaneamente num local do 
país. Alargar a possibilidade de 
habitar numa cidade a mais 
agregados familiares só se faz 
de uma forma: aumentando o 
parque habitacional da cidade. 
Nas próximas semanas 
escreverei sobre as opções que 
podem ser tomadas no 
alargamento do parque habita-
cional e suas implicações 
sociais e económicas. 

 
Deputado da Iniciativa Liberal

Carlos  
Guimarães Pinto 

FIGURA DA SEMANA AUGUSTO SANTOS SILVA por Bruno Pires
Sinédrio
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6 Discurso Directo  

Maria da Graça Carvalho/Deputada no Parlamento Europeu

“É uma pena  
que se esteja  
a desperdiçar 
uma maioria 
absoluta”

Maria da Graça Carvalho, eurodeputada do PSD, entende que 
a Europa aprendeu com as crises, mas precisa de acelerar o 
processo de mudança, aproveitando o financiamento recorde 
que está disponível, para não ser tão dependente do exterior 
no novo quadro geopolítico, mais exigente. Mas, para isso, tem 
de combater a burocracia que a limita. Em entrevista ao NOVO, 
fala sobre a política em Portugal e critica o Governo por estar 
a desperdiçar uma maioria absoluta ao não ter começado ainda 
a governar, evitando fazer reformas que considera essenciais, 
como a justiça, a educação e a saúde. Elogia Luís Montenegro, 
diz que o PSD está pronto para governar, mas não se vê a fazer 
parte, de novo, de uma equipa governativa

Tem acompanhado a resposta 
europeia às crises, primeiro  
da pandemia de covid-19, agora 
das consequências da guerra. 
Como a avalia?  
Tivemos uma sucessão de crises, 
começando pela pandemia e, 
depois, com a invasão da Ucrânia 
pela Rússia, que trouxe graves 
consequências para a Europa. E, a 
seguir, estamos numa crise, que 
se soma à anterior, de reagir a um 
proteccionismo crescente, 
nomeadamente dos Estados 
Unidos da América [EUA], com 
uma lei de diminuição da 
inflação que não é mais do que 
um grande subsídio às grandes 
empresas e proteccionismo.  
A Europa, na primeira crise, da 
pandemia, teve um período 
inicial com alguma incerteza, 
mas relativamente curta, e o 
Parlamento Europeu [PE] teve 
um papel muito importante, 
porque imediatamente exigimos 
que a Comissão Europeia 
respondesse de forma rápida. 
Lembro-me de alertar a 
Comissão para que era essencial 
um financiamento grande a 
desenvolvimentos que já 
estavam na calha, de novas 
tecnologias, do MRNA, que 
depois iria dar origem à vacina, 
que foi uma das grandes 
soluções. É muito interessante 
ver que o conhecimento para a 
solução desta primeira crise veio 
da Europa, do projecto europeu 
Horizonte 2020 – de que eu 
tenho a grande honra de ter sido 
relatora –, que estava a financiar 
uma tecnologia completamente 
inovadora, que não era para a 
covid-19, porque não existia. 
Portanto, na ciência e inovação, a 
Europa agiu bem e a população 
percebeu a importância de se 
investir em ciência e inovação e 
de se investir, por vezes, em áreas 
de que não se vê a utilidade 
imediata. Depois, pedimos – e aí 
também houve hesitação de 
início – que o mercado interno 
funcionasse, e o comissário que 
tem a responsabilidade do 
mercado interno, [Thierry] 
Breton, foi muito firme em 
manter o mercado interno e em 
obrigar à livre circulação, e o 
passo seguinte foi a compra 
conjunta de muitos dos equipa-
mentos que foram essenciais 
mas, principalmente, das 
vacinas. Portanto, a Europa, com 
hesitações iniciais, saiu unida e 
com soluções, e tanto na investi-
gação científica como na compra 
conjunta, como no mercado 
interno, percebemos a 
importância de estar juntos.  
Na segunda crise – quando 
começámos a ver uma 
pequenina luz ao fundo do túnel 
da covid-19, tivemos a guerra –, a 
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Europa também tem tido uma 
posição, com pequenas 
excepções, de união, a defender a 
Ucrânia, de perceber que a 
Ucrânia está a defender os 
nossos valores, os valores 
europeus, os valores da liberdade 
e da democracia, e, num outro 
ponto, nas medidas para fazer 
face às consequências que essa 
guerra tem na Europa, em que a 
principal é o preço da energia. 
Houve uma subida exponencial 
do preço do gás, que é transpor-
tado, na maior parte dos casos, 
por gasoduto, que demora 
muitos anos a construir, e, por 
erro do passado da Europa – de 
alguns países europeus e, temos 
de o dizer, nomeadamente da 
Alemanha –, houve uma grande 
concentração na importação do 
gás russo, por razões 
económicas. Mas o que é facto é 
que a Europa unida conseguiu, 
em pouco tempo, diminuir dras-
ticamente as importações da 
Rússia; neste momento temos 
menos de 10% – tínhamos 40% 
de dependência – e países como 
a Alemanha, neste momento, 
não estão a importar, e estavam 
muito dependentes do gás russo. 
Faltam as interligações 
ibéricas para o resto  
da Europa. 
Ainda há bastante a fazer e uma 
das áreas é completar o mercado 
interno da energia, e um dos 
pontos que estão a prejudicar 
toda a Europa é, exactamente, a 
Península Ibérica não estar ligada 
ao resto da Europa ou estar defi-
cientemente ligada ao resto da 
Europa. Lembro-me que estive 
no governo de 2003 a 2005, 
tivemos duas cimeiras com 
Espanha: nas duas assinámos, 
com fotografia, acordos para 
fazermos as interligações. No 
governo do dr. Pedro Passos 
Coelho também se esteve aí – 
nesse caso muito concreto, com 
financiamento europeu para 
fazermos as interligações. Neste 
governo já houve várias 
cerimónias, até com a presidente 
da Comissão; ainda agora tive 
uma reunião com a comissária 
da Energia em que voltei a 
perguntar se havia financia-
mento para as ligações eléctricas. 
Continuamos a ter notícias de 
que há problemas, essencial-
mente em França, para construir 
esse mercado interno.  
Falou numa nova crise. 
Neste momento, como conse-
quência da inflação, ficou cada 
vez mais notória a falta de 

matérias-primas, a [falta de] 
independência, não só 
energética, mas também nas 
matérias-primas críticas para a 
transição energética que 
estamos a fazer. Há um 
crescimento do proteccionismo 
dos EUA e uma agressividade 
muito grande por parte da China, 
e a Europa tem, neste momento, 
de ter uma posição forte de 
defesa da sua capacidade 
industrial. 
Nesta altura, a Europa já está 
a concretizar essa visão de 
aposta na reindustrialização 
ou esta ainda não saiu  
do discurso político  
para a concretização? 
Está já muito no discurso 
político. Estamos muito 
expectantes em relação a três 
documentos que a Comissão vai 
publicar no dia 14 de Março: um 
deles é exactamente sobre a 
indústria, outro sobre as 
matérias-primas críticas e o 
terceiro sobre o desenho do 
mercado eléctrico europeu. 
Tenho uma grande expectativa e 
espero que haja componentes 
importantes: um grande investi-
mento em ciência e inovação nas 
áreas tecnológicas; uma aposta 
nas competências, portanto, 
mais engenheiros, mais técnicos, 
mais pessoas especializadas – 
não esquecendo as mulheres, 
porque há muito poucas 
mulheres nestas áreas e estamos 
a esquecer quase 50% da 
população –; as infra-estruturas 
modernas de supercomputação, 
computação quântica. Mas há 
outra área, que é a burocracia, e 
nós temos de ser muito mais 
ligeiros; temos uma burocracia 
imensa, comparados com outros. 
Há que ser mais rápido e isso tem 
de ser normal. Algo que eu tenho 
vindo a defender são os standards 
industriais. Em vez de nos 
fecharmos, devíamos ter um 
diálogo, principalmente nas 
tecnologias emergentes; no 
hidrogénio, vai ter de se definir 
tudo; são regras industriais que 
interessa que sejam o mais 
abrangentes possível, que nós 
tenhamos as mesmas regras que 
têm os nossos vizinhos – a 
Turquia, a Noruega –, porque isso 
aumenta o nosso mercado, e até 
mesmo com os próprios EUA 
deverá haver uma cooperação, 
em vez de um combate: regras 
sobre inteligência artificial, o 
carregamento eléctrico 
do hidrogénio, coisas 
que estão a nascer e que 
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que faz no PE é valorizado em 
Portugal? Não só o trabalho, 
mas também os temas. 
Sinto que é mais valorizado 
noutros países da Europa do que 
em Portugal. Eu acho que em 
Portugal não se fala suficiente-
mente da Europa e, principal-
mente, de alguns dos temas da 
Europa. Eu tenho a ciência, 
inovação, a indústria, o mercado 
interno; tenho o digital, trabalho 
muito no digital; e também tenho 
as questões das mulheres e a 
questão do mar. E o interessante 
é que, destes temas todos, o que 
mais se fala em Portugal é das 
questões de género. Sou mais 
conhecida pelas questões de 
género e de igualdade, é mais 
este tema. Eu tenho pena. Por 
exemplo, fui relatora das 
parcerias com a indústria de toda 
a parte do Horizonte Europa, que 
representam 30 mil milhões de 
fundos europeus, que cobrem o 
sector do hidrogénio da aviação, 
do transporte ferroviário, da 
biotecnologia, dos medica-
mentos inovadores, da sida, 
malária, tuberculose e das 
doenças emergentes em África – 
que é uma parceria de que gosto 
muito, porque fui eu que a 
propus como ministra em 2013, 
em conjunto com o primeiro-
-ministro de Moçambique na 
altura –, da computação paralela 
– em que consegui, com o apoio 
da Presidência portuguesa, trazer 
um supercomputador para 
Portugal, que está a ser instalado 
no Minho –, dos microprocessa-
dores, da tecnologia de 5G e 6G, 
mas acho que há muito poucas 
pessoas que conhecem esse 
trabalho. Gostava que tivesse 
mais eco na comunicação e junto 
da população. As pessoas sentem 
que este trabalho está longe, que 
a Europa está longe. Ainda há 
esse distanciamento. 
Esteve na conferência que o 
IDC promoveu em Lisboa sobre 
democracia em África, em que 
foi pedido que o PE tivesse uma 
maior atenção ao continente 
africano, nomeadamente aos 

processos eleitorais.  
As instituições europeias  
estão longe de África? 
As instituições europeias, 
nomeadamente o PE, participam 
nas missões de observação 
eleitoral, mas essas missões têm 
de ser pedidas pelos países e, 
muitas vezes, os países não 
pedem ou não pedem a tempo, 
mas o Parlamento tem, sempre 
que lhe é pedido e que haja 
condições, estado presente. E é 
uma das grandes missões do PE 
promover a democracia, a trans-
parência das eleições. E em 
África, nomeadamente para nós, 
deputados portugueses, os países 
de língua portuguesa são muito 
importantes e será muito 
importante estarmos, no futuro, 
no maior número possível [de 
processos].  
A Europa tem uma aposta 
forte no ambiente e nas 
transições energética e digital. 
Olhando para Portugal, de que 
forma tem sido aproveitada 
esta oportunidade? Tem sido 
crítica da forma e da rapidez 
com que se têm desenvolvido 
os programas. 
Na transição energética, Portugal 
tem feito bem no desenvolvi-
mento das energias renováveis, 
mas na eficiência energética 
estamos muito atrasados e 
temos grandes desafios pela 
frente, porque temos um pacote 
que está a ser a finalizado no PE, 
com 17 directivas. Um pacote é o 
da eficiência energética nos 
edifícios, que vai exigir uma 
grande remodelação das 
habitações, para que não haja 
tanto frio nas nossas casas em 
Portugal. É uma das áreas em que 
nós estamos atrasados e em que 

não sejam completa-
mente diferentes, 
porque o que vai 

acontecer se nós dispersarmos é 
que vamos acordar um dia em 
que o standard mundial destas 
novas tecnologias vem, por 
exemplo, do outro lado do 
mundo, nomeadamente da Ásia, 
e isso prejudica-nos muito em 
termos de comércio interna-
cional. E nós temos de continuar 
não só a fabricar para a Europa, 
mas para o comércio interna-
cional, para sermos grandes 
exportadores de tecnologia. Tem 
de ser essa a nossa ambição. 
Acompanha a área da investi-
gação, que é também uma 
prioridade europeia. Mas o que 
nós vemos é que a Europa tem 
capacidade de investigação, 
tem trabalho feito, mas, 
depois, tem dificuldade em 
monetizar o que faz. Isto tem 
sido alterado? 
Estamos em vias de, mas ainda 
não estamos lá. As vacinas foram 
um exemplo disso mesmo. Foi 
desenvolvido o conhecimento 
aqui, mas para a produção, para 
termos produção em massa, foi 
preciso fazer uma parceria com a 
Pfizer ou a Moderna – o conheci-
mento da Moderna foi financiado 
pelo Horizonte 2020. Portanto, 
isto mostra que, para 
desenvolver o conhecimento, a 
Europa é líder, e, depois, para dar 
escala, vão para outro sítio, e 
porquê? Novamente, os tempos 
para tudo. 
E capital? 
Não é falta de financiamento; na 
Europa, há financiamento. Por 
exemplo, neste momento, o PRR 
[Plano de Recuperação e 
Resiliência] tem um financia-
mento enorme, e se juntarmos os 
fundos estruturais, os financia-
mentos que existem nas 
poupanças poderiam ser 
aplicados a financiar empresas 
inovadoras. [Mas] não há essa 
cultura, enquanto, nos EUA, há 
muito mais facilidade. Portanto, é 
também uma questão de cultura 
de risco, que nós não temos e que 
demora a mudar. Mas podíamos 
começar com um grande investi-
mento dos nossos financia-
mentos, aplicar o que está 
disponível neste momento, e que 
é muito. A Europa nunca teve 
financiamento público a nível 
europeu tão grande como tem 
agora.  
Foi galardoada com um prémio 
pela actividade como eurode-
putada. Sente que o trabalho 

vai ser preciso financiamento; 
vai ser preciso também ter mais 
técnicos e mais engenheiros para 
apoiarem essa transformação; e, 
depois, os prazos são muito 
apertados. Portanto, é preciso 
andar depressa e vamos ver a 
capacidade das instituições 
públicas para pôr isso em 
marcha. Um dos projectos de que 
sou crítica é a grande ambição do 
projecto do hidrogénio. Trabalhei 
muito como investigadora na 
área do hidrogénio e, por isso, sei 
que é uma tecnologia que ainda 
não está suficientemente 
madura para ter já um projecto 
com a ambição que o Governo 
lhe está a atribuir, de 8 mil 
milhões. Tem de se fazer passo a 
passo, e, por exemplo, atraindo 
indústrias que precisam de 
hidrogénio para perto de onde 
ele é produzido, por exemplo, 
para Sines.  
Também critica a falta  
de apoio às empresas. 
Sou bem mais crítica do Governo 
na falta de apoio às empresas, 
principalmente às empresas que 
necessitam de grandes 
quantidades de energia, que são 

muito dependentes da energia e 
intensivas no seu uso: as 
cerâmicas, os vidros, alguns 
sectores do têxtil, que precisam 
mesmo de gás no seu processo 
de fabrico. É para isso que existe 
o PRR, para apoiar as indústrias 
nesta transição, e com o preço 
alto da energia, de modo que não 
se percam postos de trabalho e 
que as indústrias possam 
modernizar-se, alterar os seus 
processos de produção para 
serem menos dependentes e 
para aguentarem todo este 
processo, para não assistirmos a 
mais uma fase de desindustriali-
zação de Portugal e, de certo 
modo, da Europa. 
Estando fora, como viu as 
sucessivas crises políticas 
desde a tomada de posse  
deste governo, que é apoiado 
por uma maioria absoluta?  
É bastante estranho que um 
governo, depois de obter uma 
maioria absoluta e num espaço 
tão curto de tempo, tenha tido 
tantos, como lhe chamam, casos. 
Isso leva a uma dispersão da 
atenção de um Governo que 
devia estar a aproveitar esta 

A única reforma, nos últimos sete anos, é a da 
habitação, que mais valia não ter saído da 
gaveta das más ideias, porque é uma péssima 
ideia, porque vem criar ainda mais 
desconfiança, mais insegurança em quem 
quer investir, vem no sentido contrário”
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oportunidade, porque tem uma 
maioria absoluta, pode fazer as 
reformas necessárias – e muitas 
áreas precisam de reformas –, e 
tem o financiamento – um dos 
problemas de fazer reformas, por 
vezes, é que inicialmente se 
precisa de financiamento.  
Este governo tem as condições 
todas, e sectores como a justiça 
precisam de se modernizar, de 
andar mais rápido, porque isso 
está na base da confiança dos 
investidores, de quem quer 
arrendar casa, por exemplo. Seria 
importantíssimo fazer uma 
reforma na educação, fazer uma 
reforma até do próprio ensino 
superior – muita da legislação do 
ensino superior tem bastantes 
anos, a lei de bases, o regime 
jurídico das instituições de 
ensino superior, os estatutos da 
carreira docente, a lei de finan-
ciamento do ensino superior. As 
coisas mudaram tanto nos 
últimos anos... Portanto, é preciso 
fazer essa mudança da legislação, 
não para mudar a legislação, mas 
para que as coisas funcionem, se 
modernizem, sejam mais 
abertas, se adequem aos dias de 

país, a empobrecer. E para os 
jovens, cada vez mais, principal-
mente qualificados, a esperança 
é sair. É uma pena, porque 
investimos muito no ensino 
superior em Portugal, que é bom, 
temos boas universidades em 
todas as áreas; temos ensino 
superior de excelência, mas 
estamos a investir muito, são os 
portugueses com os seus 
impostos que investem na parte 
pública. Na enfermagem, eu fiz 
uma grande reforma quando 
estava no governo, cursos longos 
e licenciaturas, quando foi a 
reforma de Bolonha, e estão 
neste momento a Suíça, o Reino 
Unido, os países árabes, todos 
encantadíssimos com a minha 
reforma, porque aproveitam-na 
muito bem, porque vão às 
centenas, e isso é algo que nos 
custa. É bom quando vão e 
voltam, mas um êxodo tão 
grande não é bom para Portugal. 
Como olha para a contestação 
que temos visto nas ruas, com 
a multiplicação de greves, por 
exemplo? Estas manifestações 
estão alicerçadas em 
problemas causados pela 
guerra, como o aumento dos 
preços. Corremos o risco de se 
tornar algo que possa ter 
outros efeitos, como o 
crescimento do populismo ou a 
menor aceitação do esforço 
para apoio à Ucrânia?  
Sim, mas uma das causas da 
contestação na rua, e de vários 
sectores ao mesmo tempo, é 
também a falta de respostas por 
parte do Governo. Há condições 
exteriores, mas, por exemplo, 
em relação aos professores, se 
houvesse uma resposta mais 
assertiva e concreta, a 
contestação seria muito menor 
ou inexistente. Se houvesse 
soluções em relação à redução 
da inflação mais eficientes, 
como reduções do IVA, e 
medidas que têm sido aplicadas 
noutros países. É também esta 
inacção do Governo em vários 
sectores ao mesmo tempo – é 
sempre um problema quando 
começamos a juntar a 
contestação de várias direcções 
– que faz com que haja esta 
mistura que pode trazer conse-
quências, nomeadamente o 
populismo ou sentimentos 
antieuropeus ou de falta de 
apoio à Ucrânia. Pode ser – não 
é, por enquanto, mas, mesmo 
por isso, era importante que o 
Governo começasse a governar 
e governasse bem. 

Como avalia a construção de 
uma alternativa do PSD ao 
actual governo? Quais são  
as áreas fundamentais em  
que tem de haver propostas 
alternativas para apresentar? 
O PSD tem um líder que foi eleito 
por uma grande maioria dos 
militantes, mais de 70%, muito 
preparado, muito preparado poli-
ticamente e nos vários dossiês, 
mesmo tecnicamente. Portanto, é 
um partido que está preparado 
em qualquer ocasião, em questão 
de crise, para ir para o governo, 
com muita gente, além do líder, 
capaz nos vários sectores e nas 
várias áreas de actuação. O PSD 
está preparado em todas as áreas, 
mas é evidente que as nossas 
prioridades são aquelas que são as 
principais preocupações dos 
portugueses, começando pela 
educação, pela saúde, pela 
economia, pelas empresas – 
porque daí a consequência do 
emprego e do bem-estar –, parar 
esta onda de empobrecimento do 
país. Há soluções alternativas, há 
um trabalho muito sério e muito 
árduo para ter toda uma 
alternativa, e o PSD está 
preparado para ser governo 
quando assim formos chamados. 
Já foi ministra e o PSD está 
preparado para ser governo. 
Vê-se a voltar ao governo?  
Não, acho que não. Gostei 
muito de ser ministra. Aliás, 
uma das coisas de que gosto é 
de ver a obra feita. [Foi] em 
condições muito difíceis, 
porque tínhamos um processo 
por défice excessivo, e, na 
altura, uma ministra das 
Finanças muito rigorosa, como 
a dra. Ferreira Leite, mas, 
mesmo assim, consegui 
construir de norte a sul um 
conjunto de escolas, cantinas, 
residências – construímos, na 
altura, 16 residências, e agora 
andamos com problemas para 
cumprir a construção de uma 
residência que foi prometida há 
não sei quanto tempo, não 
percebo. Deixei muita obra; dá 
muito gosto olhar para a obra 
que deixei, para aquilo que fiz 
em tão pouco tempo, mas acho 
que não se volta ao lugar em 
que se foi feliz. Estou disponível 
para o que o partido achar que é 
útil, mas não necessariamente 
na mesma posição. Estou 
disponível para o que o partido 
precisar de mim, mas logo se vê. 
 
Versão integral da entrevista disponível, 
na próxima semana, em www.onovo.pt

Há um crescimento 
do proteccionismo 
dos EUA e uma 
agressividade muito 
grande por parte da 
China, e a Europa 
tem, neste momento, 
de ter uma posição 
forte de defesa da sua 
capacidade 
industrial”

esteja concentrado no que é 
essencial fazer, e rapidamente. E 
é nos primeiros anos, é no 
primeiro e no segundo ano de 
uma maioria absoluta que se 
fazem reformas. Nós temos expe-
riências, tivemos governos como 
os do prof. Cavaco Silva em que 
foi assim, fizemos grandes 
reformas, do IVA, da erradicação 
das barracas, que foi um grande 
programa, porque era uma 
situação que nos envergonhava e 
que foi possível resolver. É 
preciso fazer coisas desse género, 
com essa garra, e que este 
governo não tem; tem as 
condições para ter essa garra e 
não a têm. É uma pena que se 
esteja a desperdiçar uma maioria 
absoluta, financiamento, e nada 
esteja a acontecer. A única 
reforma, nos últimos sete anos, é 
a da habitação, que mais valia 
não ter saído da gaveta das más 
ideias, porque é uma péssima 
ideia, porque vem criar ainda 
mais desconfiança, mais 
insegurança em quem quer 
investir, vem no sentido 
contrário. Estamos muito 
preocupados com a situação do 

hoje. Na saúde, a forma de ter 
mais profissionais; tudo o que é 
preciso fazer na saúde é impor-
tantíssimo. Os professores do não 
superior, a burocracia que eles 
sentem... Recuperar o tempo [de 
serviço] – se calhar, não pode ser 
todo de repente, mas ter um 
faseamento de quando for 
possível recuperar. Fazer 
reformas que dêem esperança 
aos professores, que são uma 
classe que é essencial e que está 
na base da nossa democracia, do 
nosso elevador social – que está 
muito mal –; portanto, 
precisamos de ter professores 
satisfeitos, empenhados. Os 
casos fazem com que o Governo 
se disperse na atenção e não 
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Bloco espera crescer  
com Mortágua:  
“Pode ser a porta-voz  
do descontentamento”
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C
om a saída de Catari-
na Martins da coorde-
nação do Bloco de 
Esquerda (BE), no final 
de Maio, e a provável 
entrada de Mariana 
Mortágua para a lide-
rança do partido, os 
bloquistas preparam 
um novo ciclo polí-

tico, afinando a estratégia, que 
passa por um ataque cerrado 
ao Partido Socialista (PS).  

A ideia é marcar terreno e afas-
tar, tanto quanto possível, a ima-
gem de um partido que, ainda 
não há assim tanto tempo, deu a 
mão aos socialistas. E se Catari-
na Martins carrega às costas o 
peso de ter assinado o acordo que 
deu corpo à geringonça, Mariana 
Mortágua parte para o ataque sem 
esse rótulo, com energia renova-
da e com a segurança das sonda-
gens, que dão sinais de cresci-
mento [a mais recente, da Cató-
lica, dá ao partido 7%]. “O Bloco 
de Esquerda não quer dar des-
canso ao PS”, avisou Mortágua, 
na formalização da candidatura. 

Neste novo ciclo, os bloquistas 
não deixarão de cavalgar a onda 
de insatisfação social que cres-
ce no país – o que, aliás, já está 
a acontecer – e de tirar proveito 
do desgaste do PS para consegui-
rem recuperar o terreno perdi-
do nas legislativas de 2022, em 
que viram a bancada parlamen-
tar reduzir-se de 19 para cinco 
deputados  – a maior queda da 
história do partido.  

Conseguirá o BE dar a volta ao 
resultado de há um ano?  
A convicção dos bloquistas é que 
sim. “O Bloco está a recuperar e, 
com a mudança da liderança, essa 
recuperação será ainda mais forte”, 
diz ao NOVO um alto dirigente.  
“A expectativa [que temos] é que 
a Mariana Mortágua, pelas capa-
cidades de comunicação e políti-
cas que tem, possa servir de porta-
-voz do país que se levanta con-
tra o empobrecimento”, acrescenta. 

José Palmeira, professor de Ciên-
cia Política, também acredita que 
o Bloco tem condições para vol-
tar a crescer, porque o país vive 
um período “complexo do ponto 
de vista económico e social” favo-
rável ao partido.  

“Isso tem tido expressão em 
várias manifestações, quer sindi-
cais quer de movimentos sociais, 
e esse é o habitat preferido do 
Bloco de Esquerda”, analisa ao 
NOVO, lembrando que 
esta força política nas-
ceu, sobretudo, como 

Depois do desastre eleitoral  
nas últimas legislativas, o Bloco 
quer aproveitar a insatisfação 
com o Governo para recuperar 
votos. Mariana Mortágua será  
o rosto de um novo ciclo depois 
dos tempos da geringonça.  
E os bloquistas contam com  
a popularidade que a deputada 
ganhou nas comissões  
de inquérito à banca para 
crescerem. “Nunca teve medo 
de enfrentar os poderosos”,  
diz um destacado dirigente. 
Politólogos admitem que 
características da candidata  
a líder podem ajudar T E X T O  

Melissa Lopes
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país a “um ciclo de empobreci-
mento e de desigualdade” e de, 
ao mesmo tempo, estar a contri-
buir para o crescimento da extre-
ma-direita. Ao PS e à “elite que 
lucra com a crise”, a candidata 
a líder garantiu: “Não estamos 
aqui para vos dar sossego.” 

Mariana, a radical 
Apesar de o contexto social e eco-
nómico em que o país está mer-
gulhado ser favorável ao Bloco 
de Esquerda – em períodos de 
insatisfação social, o partido cres-
ce  (ver cronologia) –, o professor 
da Universidade do Minho José 
Palmeira adverte, ainda assim, 
que a provável futura líder do 
Bloco de Esquerda tem pela fren-
te um desafio: procurar um equi-
líbrio entre a sua veia “mais radi-

cal” e a “moderação” que as res-
ponsabilidades exigem. “Mariana 
Mortágua tem, de facto, uma marca 
mais radical. Isso não é propria-
mente muito favorável, se pen-
sarmos que o BE pode não ser só 
um partido de protesto, mas ambi-
cionar também ser um partido 
de poder.”  

O politólogo acredita, porém, 
que a bloquista tem consciên-
cia disso e já começou a adap-
tar o estilo aos novos tempos. 
Na apresentação da candidatu-
ra, Mariana Mortágua “teve essa 
preocupação e usou uma lingua-
gem menos radical”, analisa Pal-
meira, sublinhando que “a pró-
pria tem essa consciência e os 
membros do partido também 
lhe darão esse conselho, no sen-
tido de não ser tão radical como 

Defendendo a ideia de o par-
tido ter vários porta-vozes, Pedro 
Soares criticou a “ansiedade de 
mediatismo” por parte da direc-
ção e insistiu que é crucial o BE 
“descontinuar” o caminho que o 
levou a perder influência políti-
ca, social e eleitoral, reconhecen-
do, em primeiro lugar, os erros 
cometidos. “A incapacidade de 
retirar conclusões coloca-nos 
perante um risco, que é absurdo, 
de diminuição do BE”, vaticinou.  

Horas antes destas críticas, na 
segunda-feira, Mariana Mortágua 
defendera a sua moção jogando 
sobretudo no ataque aos socia-
listas. “O PS desistiu” e “a maio-
ria absoluta nunca foi outra coisa 
que não arrogância, intransigên-
cia e instabilidade”, disse, acusan-
do este governo de conduzir o 

Cronologia

24 anos de altos  
e baixos do BE  
no Parlamento

10 OUT. 1999 
Fundado nesse ano,  
o Bloco estreia-se no 
Parlamento com a elei-
ção de Francisco Louçã  
e Luís Fazenda. O partido 
obteve 2,4%, o que cor-
responde a 132.333 
votos. 
 
17 MAR. 2002 
Com quase 150 mil votos, 
o BE consegue superar  
o resultado da estreia, 
elegendo três deputados.  
 
20 FEV. 2005 
O partido dá o primeiro 
grande salto. Ao somar 
perto de 365 mil votos,  
o BE elege oito deputa-
dos numa eleição em que 
José Sócrates conquista 
a maioria absoluta. 
 
27 SET. 2009 
O BE alcança o maior 
número de votos  
de sempre: 9,82%, com 
cerca de meio milhão  
de votos. E conseguiu 
duplicar o número  
de eleitos para 16.  
 
5 JUN. 2011 
Nestas eleições,  
ue foram antecipadas 
devido ao chumbo  
do chamado PEC IV de 
José Sócrates, o Bloco 
cai significativamente, 
perdendo metade dos 
mandatos.  
 
4 OUT. 2015 
Depois de uma legislatu-
ra marcada pelas medi-
das de austeridade, os 
bloquistas voltam a 
superar a barreira dos 
500 mil votos e alcançam 
o melhor resultado  
de sempre: 10,19%. São 
eleitos 19 deputados.  
 
6 OUT. 2019 
O Bloco consegue man-
ter o número de deputa-
dos ao alcançar 9,52%  
da votação. 
 
30 JAN. 2022 
O BE perde mais de 
metade dos eleitores  
e fica reduzido  
a cinco deputados.

um partido de protes-
to e de causas. “Sente-
-se, por isso, melhor 

neste ambiente.” 
A somar a isso, o Bloco tem a 

seu favor o desgaste da maioria 
absoluta, cada vez mais acentua-
do, com as sondagens a indicar 
que o Governo e o PS estão em 
perda – o que tem sido aprovei-
tado pelos partidos da oposição. 
“As últimas sondagens têm indi-
cado que a oposição tem cres-
cido, incluindo o Bloco”, assina-
la o politólogo. 

Já Adelino Maltez não antevê 
um cenário em que o Bloco de 
Esquerda volte a ter o peso que 
teve no Parlamento no passado 
recente e afasta também a hipó-
tese de uma reedição da gerin-
gonça. Sobre a mudança de lide-
rança, o professor de Ciência Polí-
tica assinala a “continuidade da 
estrutura genética”. “O partido é 
um colectivo que faz textos mag-
níficos que, até agora, têm sido 
interpretados por Catarina Mar-
tins, e Mariana Mortágua vai con-
tinuar a interpretá-los.” 

Movimentos sociais, o trunfo 
No Bloco de Esquerda não exis-
tem dúvidas de que o partido 
deve estar na rua, junto dos movi-
mentos sociais que emergem. 
Esse, aliás, é um ponto de união 
entre as duas moções que vão 
a votos na convenção de 27 e 
28 de Maio.  

Mariana Mortágua, a primeira 
dos 1.300 subscritores da moção 
A, que defende “uma vida boa 
para todas as pessoas”, fez ques-
tão de dar ênfase a essa estraté-
gia no discurso de apresenta-
ção da candidatura. “O BE levan-
ta-se ao lado dos movimentos 
sociais”, disse, referindo-se às 
movimentações populares que 
reclamam salários dignos, habi-
tação e a descida dos preços. “É 
nos movimentos sociais que o 
BE pode crescer” e “está a cres-
cer”, repetiu, três dias depois, em 
entrevista à Renascença.  

O antigo deputado Pedro Soa-
res, a quem coube dar a conhe-
cer a proposta política da opo-
sição interna (subscrita por 410 
bloquistas), concorda com o dia-
gnóstico: “Os movimentos sociais 
são absolutamente centrais”, vin-
cou, na apresentação da moção 
E, durante a qual definiu como 
“desígnio principal” mostrar que 
“é possível uma alternativa de 
esquerda que não fique reduzi-
da ao Bloco.” 
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A propósito...

A (in)sustentabilidade 
da despesa em saúde

Oúltimo relatório 
disponibilizado 
pela Autoridade 
Nacional do 
Medicamento 

revela que a despesa directa dos 
cidadãos com medicamentos 
aumentou 7,4% em 2022, para 
quase 817 milhões. Esta é uma 
notícia muito preocupante, con-
siderando que Portugal tem 
vindo a agravar a despesa direc-
ta das famílias com a saúde, a 
qual representou, em 2021, cerca 
de 6,8 mil milhões de euros. Este 
número coloca o nosso país, no 
contexto da OCDE, como um 
dos países onde a percentagem 
dos gastos directos em saúde 
são mais elevados. Parte signifi-
cativa deste encargo directo dos 
utentes resulta da despesa com 
medicamentos para além da 
componente comparticipada 
pelo Estado. Em 2022, esse 
encargo ultrapassou os 816 
milhões de euros, o que repre-
senta um acréscimo de 56 
milhões comparativamente a 
2021. Este agravamento ocorre, 
em simultâneo, com um 
aumento expressivo (o maior 
dos últimos anos) da despesa do 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) em 2022, para um total de 
1.567 milhões de euros, ou seja, 
em termos percentuais, cerca de 
9,6%. O custo médio por emba-
lagem aumentou cerca de 1,3%, 
com um forte peso dos medica-
mentos antidiabéticos, os quais 
aumentaram, face ao ano ante-
rior, cerca de 20,5%. Estes dados 
indiciam um crescimento desi-
gual da despesa, com preocu-
pantes sinais de desequilíbrio na 
repartição entre custos do SNS e 
custos das famílias. Num país 
com um inquietante nível de 
pobreza, cujo agravamento 
recente se tem feito sentir pelo 
efeito do aumento do custo de 

vida, este relatório deverá fazer 
soar todos os alertas.  

A entrada no mercado de 
novos fármacos, em muitos 
casos de imprescindível valor 
terapêutico, mas de elevado 
custo, recomenda que se retome 
o diálogo estratégico, 
consequente, com a indústria 
farmacêutica no sentido de 
salvaguardar o desejável acesso 
aos medicamentos inovadores, a 
par de uma reforma do modelo 
de preços e de incentivos aos 
medicamentos genéricos e bios-
similares. As tendências identifi-
cadas recomendam ainda uma 
revisão criteriosa do sistema de 
comparticipação de medica-
mentos e do apoio à dispensa, 
bem como no suporte à 
utilização racional do 
medicamento. Neste último 
aspecto, convirá ter presente o 
relevante papel que as farmácias 
comunitárias, enquanto agentes 
de proximidade, podem 
desempenhar na revisão 
terapêutica, com particular 
enfoque nos utentes mais idosos 
e vulneráveis, melhorando a 
efectividade dos planos terapêu-
ticos, a segurança clínica e a efec-
tividade terapêutica. A inércia 
perante esta tendência 
conduzirá, inexoravelmente, a 
um agravamento ineficiente da 
despesa pública, ao mesmo 
tempo que contribuirá para 
acentuar as desigualdades 
sociais no acesso à saúde. O 
crescimento da despesa pública 
no SNS tem de criar valor, 
melhorar o estado de saúde das 
populações e atenuar os dese-
quilíbrios entre grupos sociais de 
diferente rendimento, 
protegendo os mais desfavore-
cidos, com menor rendimento e 
menor facilidade de acesso aos 
cuidados de saúde. A despesa em 
saúde tem de crescer com base 
num modelo estratégico gerador 
de equilíbrio e de equidade 
social. Se tal não acontecer, 
voltaremos a defrontar os riscos 
da despesa descontrolada, com 
as consequências nefastas por 
demais conhecidas.  

 
Professor universitário 
a.camposfernandes@outlook.com

Adalberto Campos 
Fernandes

o seu trajecto aponta”. O politó-
logo assinala que a dirigente se 
revelou, no Parlamento, uma 
deputada “bem aplicada, sobre-
tudo nas comissões de inqué-
rito à banca, e alcançou um pres-
tígio que vai para além do BE”. 
“O facto de ser firme favorece-
-a, o radicalismo é que não”, 
defende Palmeira. 

Hugo Ferrinho Lopes, investi-
gador de doutoramento no Ins-
tituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa, defende que, 
até agora, “não há nenhuma evi-
dência” de que Mariana Mortá-
gua seja mais radical do que Cata-
rina Martins. Tem, isso sim, um 
“perfil mais técnico”, mas as “ban-
deiras do Bloco deverão conti-
nuar a ser as mesmas” – até por-
que se trata de um “partido mais 

ideológico do que personalista”. 
Se “não houver nenhum con-

tratempo” que antecipe as elei-
ções, a futura coordenadora terá 
tempo suficiente para se prepa-
rar e “definir uma estratégia e um 
caminho, o que será bom para 
o Bloco”, antevê.  

Os mais próximos de Mortágua 
contrariam a tese de que a can-
didata a suceder a Catarina Mar-
tins tenha um perfil radical. “Essas 
considerações não passam de 
jogo político” e não “correspon-
dem à verdade”, atira um dirigen-
te do partido. “A Mariana é asser-
tiva com os adversários polí-
ticos e nunca teve problemas em 
confrontar pessoas muito pode-
rosas da economia portuguesa 
que, durante muito tempo, foram 
consideras intocáveis”, defende.

O Bloco  
de Esquerda  
não quer dar 
descanso ao PS”  
Mariana Mortágua 

Candidata a líder do BE 

 

“Queremos 
descontinuar 
este caminho  
de perda  
de influência 
política, social  
e eleitoral  
do Bloco”  
Pedro Soares 

Ex-deputado e subscritor  

da candidatura da oposição 

 
“Mariana 
Mortágua tem  
a seu favor 
a firmeza,  
o radicalismo  
é que não”  
José Palmeira 

Politólogo 

D
IA

N
A

 T
IN

O
C

O



Nação  Sábado 
4 de Março de 202314

Conservador optimista

O mensalão, parte 2: 
a solução 

Quando, na semana 
passada, escrevi 
sobre o inopinado e 
inusitado anúncio 
do ministro 

Cravinho de que Lula da Silva 
iria discursar na sessão solene 
do 25 de Abril, já se antevia 
que, de uma forma ou de outra, 
seria encontrada uma solução. 
Que para essa solução acabaria 
por contribuir o PSD que, 
depois de dizer que não aceita-
va Lula no 25 de Abril, viria a 
explicar que só não aceitava 
mesmo era na sessão solene 
porque, se for no 25 de Abril 
mas uma hora antes ou desde 
que haja, pelo menos, um 
intervalo pelo meio, já não 
teria problema nenhum; que a 
Iniciativa Liberal também não 
seria consequente com a críti-
ca e meteria a viola no saco, 
enquanto a esquerda exultava 
com a iniciativa de receber o 
camarada Lula. 

 Eu não disse? Aconteceu 
exactamente o que aqui 
antevimos, com o dr. Santos 
Silva a anunciar, em tom insti-
tucional, o enorme consenso a 
que todos os partidos 
chegaram, a que só o Chega não 
chegou, e que, portanto, estava 
tudo na paz da maioria absoluta 
para receber o eleito Lula, com 
a bênção de Belém. 

É evidente que a questão 
central nunca foi aflorada. Qual 
seja a de, no dia mais relevante 
do calendário parlamentar, 
marcar a agenda com a 
recepção inédita (nesse dia) a 
um chefe de Estado de um país 
amigo, mas também a um 
político controverso, odiado 
por quase metade dos seus 
concidadãos, preso e 
condenado por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro. 
Neste debate, Lava Jato ou 
Mensalão nunca foram tema, 
porque não interessava aos que 

deram consenso, mas também 
porque o Chega não é particu-
larmente hábil, ficando sempre 
pelo radicalismo e pela rama, 
sem densidade crítica. Em 
assuntos de maior densidade, a 
“conversa de café” não basta.  

Ficaram, ainda assim, por 
esclarecer alguns pontos. 
Desde logo, o papel do 
Presidente da República, pois 
também parece muito evidente 
que Marcelo participou neste 
filme desde o início. Terá sido 
mesmo um dos autores, 
embora apareça discreto no 
papel de silent partner. 

 E uma questão essencial: 
num assunto deste tipo, com 
mais uma aselhice inacredi-
tável de um ministro já de si 
fragilizado pela forma como 
lidou com a corrupção nas 
Forças Armadas, o que anda a 
fazer a oposição de centro-
-direita? No caso do PSD, o 
mesmo que fez quando 
recusou votar a moção de 
censura: uma oposição soft, que 
ninguém entende. É inacredi-
tável a forma como Santos Silva 
lhe trocou as voltas dando, ao 
mesmo tempo, palco à direita 
radical, como lhe convém. No 
mínimo, depois da gafe, devia 
ter exigido que fosse noutro dia. 
Não havia? Paciência. 

 Com o à-vontade de, 
pessoalmente, ter encerrado 
esse capítulo, parece-me que, 
efectivamente, faz muita falta 
uma oposição convictamente 
de direita, experiente e não 
populista. Perante isto, volta 
CDS, estarás seguramente 
perdoado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Advogado

Telmo Correia

PA R T I D O S

 

O regresso de 
Passos Coelho 
à vida políti-
ca começa a 
ser um assun-

to sério nos bastidores do 
PSD. Com os críticos desta 
liderança descrentes de que 
Luís Montenegro consiga che-
gar ao poder, o ex-primeiro-
-ministro é visto como a “solu-
ção” para unir a direita e tra-
var o crescimento do Chega. 
Mas os mais próximos da 
actual direcção não escon-
dem a preocupação com o 
ruído permanente à volta de 
Passos Coelho. 

“É óbvio que é mau”, admi-
te o ex-líder parlamentar do 
PSD Guilherme Silva. Ao 
NOVO, o antigo deputado 
social-democrata assume aqui-
lo que muitos pensam, mas 
não dizem: “Percebo que essa 

Regresso do ex-líder ganha adeptos no PSD. Montenegro garante 
que “não tem nenhum temor”, mas ruído desagrada aos seus mais 
próximos. “É óbvio que é mau”, diz Guilherme Silva

Montenegro confrontado 
com regresso de Passos 

questão possa ser colocada 
pelos nossos adversários, mas 
não por facções ou militan-
tes discordantes da linha actual 
do partido. Não têm o direito 
de criar, junto da opinião públi-
ca, situações que dificultam 
a acção da direcção eleita.”  

Guilherme Silva alerta que 
o partido tem de estar “unido”, 
porque se aproxima um novo 
ciclo eleitoral, e “unir não é 
semear essas hipóteses de 
interrupção de percursos”.  

O discurso de Passos Coe-
lho no Grémio Literário obri-
gou Montenegro a comentar 
um eventual regresso. “Será 
sempre motivo de satisfação. 
Não tenho nenhum temor”, 
garantiu. Não é a primeira vez 
que aborda o assunto, mas, 
numa entrevista à SIC, em 
Janeiro, afastou a possibi-
lidade de Passos voltar à vida 
política para assumir a lide-
rança do PSD: “Essa questão 
não se coloca.”  

Após abandonar a políti-
ca, em 2018, o antigo primei-
ro-ministro recusou todos os 
pedidos de entrevista e são 
poucas as intervenções públi-
cas. Nunca deu sinais de que 
quer voltar, mas também não 
fecha a porta. Se regressar, 
acreditam alguns adeptos 
de tal cenário, será para ten-
tar voltar a ser primeiro-minis-
tro. “É o único político em Por-
tugal que saiu da vida políti-
ca sem ter perdido uma 
eleição”, disse Miguel Rel-
vas, na CNN, garantindo espe-
rar que Montenegro consiga 
vencer as europeias. Até lá, 
Passos continuará em silên-
cio sobre o futuro político.  

Apesar da vontade de Mar-
celo Rebelo de Sousa de ali-
mentar o assunto, um even-
tual regresso de Passos Coe-
lho dificilmente se coloca 
antes das próximas eleições 
europeias, em Maio ou Junho 
de 2024. 

Luís Claro 
lclaro@medianove.com

Pedro Passos 
Coelho 
abandonou  
a política 
activa  
em 2018

LUSA
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manentes como cuidadores infor-
mais, as quais, segundo o Gover-
no, não estão sujeitas ao arrenda-
mento coercivo, chega-se à con-
clusão de que restam menos do 
que as cerca de 723.215 casas, apu-
radas pelo INE, para “as câmaras 
municipais poderem fazer uma 
vistoria e verificar que não estão 
a ser ocupadas”, nos trâmites da 
definição de casa devoluta. 

Mas, afinal, o que  
é uma casa devoluta? 
O decreto-lei n.º 159/2006, de 8 
de Agosto, define casa devo-

luta como um “imóvel desocu-
pado há mais de um ano, sendo 
indícios de desocupação a ine-
xistência de contratos em vigor 
com empresas de telecomuni-
cações, de fornecimento de água, 
gás e electricidade, e a inexis-
tência de facturação relativa a 
consumos de água, gás, electri-
cidade e telecomunicações” – 
uma classificação, ainda que ape-
nas para efeitos do imposto muni-
cipal sobre imóveis (IMI), que 
sofreu somente uma alteração, 
em 2019, quando o segundo 
governo de António Costa apro-

H A B I TA Ç Ã O

Ninguém sabe 
quantas casas 
devolutas  
há no país (nem 
o Governo)

Ana Rita Soares 
asoares@medianove.com

Mistério desvendado: não há mais de 700 mil 
casas devolutas em território português, mas 
cerca de 723.215 casas vagas. A controvérsia 
persiste na definição de casa devoluta, sendo 
esta a possível causadora para a falta de 
precisão do número real deste tipo de imóveis 
em Portugal. Por essa razão, o Governo já 
garantiu que “está a ser feito um inventário”

As casas devolutas 
são um dos alvos 
do Governo para 
intervir no sector 
da habitação como 

uma das soluções de dar habita-
ção às famílias mais vulneráveis 
até 2026 – imóveis que o primei-
ro-ministro, António Costa, garan-
tiu que o Estado não vai “roubar”, 
mas antes “tomar posse adminis-
trativa”. Em dia de apresentação 
das medidas para a habitação, 
António Costa fez crer que exis-
tiam mais de 700 mil casas em 
Portugal para ajudar a aumentar 
o parque habitacional do país mas, 
de acordo com dados dos Censos 
2021, estas cerca de 723 mil casas 
anotadas por Costa, não são defi-
nidas como casas devolutas, mas 
como casas vagas. 

O NOVO apurou que o Gover-
no fez a estimativa dos imóveis 
devolutos em território nacional 
com base nos Censos, aprovei-
tando-se da justificação de que o 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE) tem a preocupação de fazer 
a divisão dos diferentes tipos de 
habitação, possibilitando uma 
melhor apreciação da classifica-
ção dos imóveis. No entanto, “nos 
Censos não existe o conceito de 

casas devolutas”, esclareceu, por 
sua vez, o INE ao NOVO, subli-
nhando que “os alojamentos não 
ocupados como residência habi-
tual são classificados como resi-
dência secundária ou uso sazo-
nal, vagos para venda ou arren-
damento, ou vagos por outros 
motivos, onde se incluem todas 
as situações de alojamentos que 
estão vagos e não se encontram 
para venda ou arrendamento”. 

Segundo o INE, as casas vagas 
por outros motivos incluem ainda 
“um conjunto de situações desde 
alojamentos que estão deso-
cupados por motivo de falecimen-
to do anterior morador, alojamen-
tos que aguardam partilha de her-
deiros ou por obras de beneficiação, 
entre outras situações”. Assim, 
pode concluir-se que nenhuma 
destas casas é definida como devo-
luta, sendo esta a possível razão 
de ser difícil garantir o número 
real deste tipo de imóvel em Por-
tugal. E, por esse motivo, “já está 
a ser feito um inventário”, admi-
tiu o gabinete da ministra da Habi-
tação, Marina Gonçalves, ao NOVO. 

Ora, retirando da equação as 
casas de férias, bem como as casas 
de emigrantes ou de pessoas des-
locadas por razões de saúde e 
as casas cujos proprietários estão 
num equipamento social, como 
um lar ou a prestar cuidados per-

P&R
Nos Censos  
não existe conceito 
de casas devolutas” 
Isabel Silva 
Instituto Nacional de Estatística (INE) 
 

“Definição de casas 
devolutas ainda é 
preliminar. Temos 
de esperar pela lei” 
João Caiado Guerreiro 
Advogado e presidente da Associação 
Portuguesa de Proprietários (APP) 
 

“Quanto aos 
direitos dos 
proprietários, 
já se percebeu 
que o Governo faz 
tábua rasa deles” 
António Frias Marques 
Presidente da Associação Nacional 
de Proprietários (ANP)

O que diz 
o Ministério 
da Habitação?

Quais os critérios 
para se considerar 
uma casa devoluta? 
Considera-se casa 
devoluta o imóvel 
desocupado há um 
ano, declarado pelas 
câmaras municipais, 
pressupondo  
a inexistência  
de contratos  
de fornecimento  
de água, luz e gás.  
E residência 
secundária? 
Imóvel destinado a 
habitação por curtos 
períodos, para arren-
damento temporário 
ou uso próprio, não 
estando sujeito a 
registo nem a qualquer 
limite. 
Estão os proprietários 
obrigados a arrendar 
o imóvel ao Estado? 
O arrendamento 
forçado prevê 
a existência de um 
prévio dever legal de 
dar uso ao imóvel. 
Caso o proprietário 
não queira arrendar, 
será dado um prazo 
formal. 
Podem as residências 
secundárias  
ser arrendadas  
de forma coerciva? 
Não. O mesmo se diga 
de casas cujos proprie-
tários estão num lar ou 
a prestar cuidados 
permanentes como 
cuidador informal. 
E se a casa precisar  
de obras? 
Aplica-se o regime  
já previsto das obras 
coercivas. 
Pode o Governo 
expropriar  
o proprietário? 
Não. A casa continua  
a pertencer ao 
proprietário e o Estado 
pagará a renda por 
estar a arrendar.  
Quem poderá  
aceder a estes  
arrendamentos? 
Os arrendamentos 
serão promovidos  
pelo IHRU ou pelos 
municípios nos 
termos gerais.

CRISTINA BERNARDO
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Mundos e fundos

Aideologia e a 
governação socia-
listas estão a agra-
var as desigualda-
des sociais e as 

assimetrias regionais. 
Exemplo disso é o facto de ter-
mos cada vez mais portugue-
ses a recorrerem aos seguros 
de saúde privados, por falta de 
resposta capaz do Serviço 
Nacional de Saúde, ou ainda o 
facto de as escolas privadas 
estarem com uma crescente 
lista de espera, fruto da degra-
dação que a escola pública 
está a experienciar. Tudo isto 
ocorre apesar da qualidade e 
do esforço dos portugueses. O 
salário médio está cada vez 
mais próximo de ser apanhado 
pelo salário mínimo, e a carga 
fiscal está a asfixiar as famílias 
e as PME. Portugal está cada 
vez mais pobre, desequilibra-
do e inclinado em direcção ao 
litoral. O interior está a ficar 
deserto e as grandes áreas 
metropolitanas são cada vez 
mais pressionadas pelo 
aumento da população. 

As medidas – avulsas – 
embrulhadas no pacote Mais 
Habitação não atacam as 
causas da dificuldade do arren-
damento e da compra de 
habitação própria. Aliás, muitas 
delas têm um efeito contrário 
aos objectivos pretendidos, 
pois minam a confiança dos 
proprietários e investidores.  

O Governo não sabe gerir o 
que lhe pertence, nem sequer 
sabe quantos imóveis possui o 
Estado. No entanto, quer gerir o 
património dos privados, nem 
que seja à força. O arrenda-
mento coercivo não é próprio 
de uma democracia. Este é 
mais um dos ataques do 
socialismo radical, bem à moda 
de Pedro Nuno Santos, cujas 
tropas permanecem presentes 

e fortemente activas no 
Governo. O ataque ao 
alojamento local segue a 
mesma lógica. Omitem que foi 
graças ao seu crescimento que 
muitos imóveis foram reabili-
tados, e os centros da cidade 
dinamizados, aumentando a 
segurança, o consumo e a 
criação de emprego. Não faz 
qualquer sentido adoptar um 
pensamento único quanto ao 
alojamento local, pois o seu 
impacto não é o mesmo em 
todas as cidades e concelhos. 
As câmaras municipais deverão 
ter, obviamente, autonomia 
para decidir.  

A ideologia socialista vai 
passando a mensagem de que 
quem é proprietário é rico e, 
portanto, merece castigo. Não é 
aceitável que quem tenha 
poupado e trabalhado para 
deixar uma casa para um filho 
seja impedido de o fazer. Haja 
respeito! 

O Governo não ouviu nem 
envolveu as autarquias, o que 
constitui mais uma prova do 
seu carácter centralista e 
arrogante.  

Em sete anos de governação, 
os socialistas não tiveram 
tempo de inventariar os seus 
imóveis e de ter estudado e 
proposto um verdadeiro plano 
para a habitação? As medidas 
deveriam responder a duas 
perguntas simples: como 
aumentar a oferta? Como 
tornar os preços acessíveis?  

A tempestade de milhões de 
fundos europeus que 
recebemos permite a sobrevi-
vência do Governo, mas já não 
é suficiente para disfarçar a sua 
incompetência. Também o 
problema da habitação obriga à 
diminuição da burocracia, à 
promoção de uma justiça mais 
célere, a maior previsibilidade 
fiscal e à modernização do 
nosso país – objectivos em que 
o PS falha há sete anos sem 
excepção. Haja governo!  

 
 
 
 
 
 

Eurodeputado do PSD

Habitação: haja 
respeito, haja governo

José Manuel Fernandes

vou um regime de agravamen-
to do IMI. 

Ainda assim, para João Caiado 
Guerreiro, advogado e presiden-
te da Associação Portuguesa de 
Proprietários (APP), a definição 
de casa devoluta “ainda é preli-
minar, logo, tem de se ver como 
a lei a irá definir”, à margem de 
outras normas legislativas. 

À espera da aprovação das 
medidas anunciadas pelo Esta-
do, em Conselho de Ministros, a 
16 de Março, estão também as 
autarquias, uma vez que “as com-
petências do Estado e dos muni-
cípios” dependerão do “novo 
pacote legislativo”, adianta o gabi-
nete da vereadora Filipa Rose-
ta, da Câmara de Lisboa. 

Segundo a mesma lei, “a iden-
tificação dos prédios urbanos 
ou fracções autónomas que se 
encontrem devolutos compete 
aos municípios”. Contudo, o gabi-
nete de Filipa Roseta legitimou 
ao NOVO que o Governo tam-
bém pode e já está a fazer a iden-
tificação de imóveis devolu-
tos, com vista ao arrendamen-
to acessível, através do Instituto 
da Habitação e da Reabilitação 
Urbana (IHRU).  

Governo já identificou  
4 mil imóveis devolutos 
O Ministério da Habitação tem 
identificados mais de 4 mil imó-
veis devolutos com aptidão habi-
tacional, desde terrenos e apar-
tamentos a edifícios públicos 
emblemáticos. 

Integrados no património do 
IHRU já estão mais de 3 mil fogos 
em projecto ou empreitada, acres-
cendo mais de mil imóveis, nos 
próximos meses, que serão alvo 
de promoção pelo IHRU ou pelos 
municípios.  

A título de exemplo, o 
Ministério da Habitação indi-
ca imóveis como o edi-
fício da Defesa Nacional 
situado no Porto ou o Con-
vento da Estrela e o antigo 
Hospital Militar da Estrela, 
em Lisboa. 

Ainda na capital portugue-
sa destaca-se o Palácio Baldaya, 
“cuja reconversão já está em mar-
cha”, o Quartel Cabeço da Bola, 
“com pedido de informação pré-
via aprovado e concurso públi-
co já lançado”, o antigo Hos-
pital Miguel Bombarda, “cujo 
pedido de informação prévia 
aguarda parecer favorável da 
autarquia de Lisboa”, e terrenos 
de Almada ou Setúbal “que estão 
em fase avançada de projecto 
ou em construção e que permi-
tirão disponibilizar centenas de 
imóveis”, lê-se no parecer do 
Governo enviado às redacções.
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Greves outra vez

Da caquistocracia

Já não é a primeira vez 
que falo nisto e, pelos 
vistos, não será a última: 
greves nos transportes. 

Nem parece que temos um 
governo de esquerda. Nunca se 
viu tanta greve em tão diversas 
áreas. O que impede o consen-
so? Não sei, mas não será o 
capitalismo. Terá mais a ver 
com a arrogância da maioria 
absoluta. Enquanto, com a 
geringonça, a insatisfação dos 
trabalhadores era minimizada 
pela instrumentalização do 
PCP junto de muitos sindicatos 
e que, colaborando com o PS, 
mantinha os grevistas contro-
lados, agora não há razões para 
tal. Pelo contrário, há que agi-
tar. Independentemente das 
razões que possam ter, esta 
gestão é desastrosa, pois preju-
dica não o Governo ou “a enti-
dade patronal”, mas outros tra-
balhadores como eles. Aliás, 
bem pior que eles: ganham 
menos, têm menos regalias e 
ainda têm de pagar o passe, 
não usufruir do mesmo e per-
der parte do seu ordenado para 
pagar transportes alternativos. 
Querem prejudicar a entidade 
patronal para que faça alguma 
coisa? Deixem os utentes 
andar de borla. Ou, se querem 
uma greve a sério, façam pas-
seatas, manifestações, não é 
usar dias de greve para férias 
ou pausas. Isto é desleal e 
inqualificável. Não se admite.  
E o Governo que faça algo, pois 
os pilares da democracia e do 
país estão a desmoronar-se: 
saúde – greves e urgências 
fechadas; educação – professo-
res não vão dar aulas; habita-
ção – vem aí o novo PREC; 
transportes – paralisia e insa-
tisfação. Sem falar da falta de 
respeito do Governo para com 
a instituição parlamentar, com 
casos e casinhos contínuos. 
Cabeças rolaram por menos.  

  
Professora universitária

Aline Hall de Beuvink

C O N T E S TA Ç Ã O

Da saúde à educa-
ção, passando 
pelos transportes, 
Março arranca 
como terminou 

Fevereiro: com várias greves 
com impacto nacional, numa 
altura em que o descontenta-
mento aumenta de dia para 
dia, e não abrandará ao longo 
do ano.  

Depois de uma semana mar-
cada pelas paralisações dos 
comboios e dos professores, 
nos próximos dias segue-se a 
greve dos médicos, convoca-
da pela Federação Nacional 
dos Médicos (FNAM) para as 
próximas quarta e quinta-feira, 
dias 8 e 9.  

Ao NOVO, a representante 
do sindicato, Joana Bordalo e 
Sá, lamenta que não haja avan-
ços nas negociações com o 
Governo naquela que consi-

Contestação social está a aumentar e atinge vários sectores.  
As greves na educação, na saúde e nos transportes são as que mais 
impacto têm mas, no dia 17, a paralisação será geral. Sindicalistas 
apontam o dedo ao Governo e avisam que a luta veio para ficar

Da saúde à educação: 
retrato do país em greve de com estas medidas, mas 

parece que é continuar a afas-
tar os médicos do SNS”, criti-
ca a sindicalista, acusando o 
Governo de fazer propostas 
que contrariam todas as boas 
práticas, promovendo a exaus-
tão e o burnout dos profissio-
nais de saúde. 

Mas não é só na saúde que 
a insatisfação cresce. A greve 
por tempo indeterminado con-
vocada pelo Sindicato de Todos 
os Profissionais de Educação 
(STOP) mantém-se. E, nos trans-
portes, a CP e a IP já anun-
ciaram nova paralisação, de 10 
a 17 de Março.  

Esse último dia de para-
lisação nos transportes coin-
cide com a greve nacional da 
função pública, convocada pela 
Frente Comum. Ao NOVO, 
Sebastião Santana diz que “esta-
mos a viver um quadro difícil” 
e que será “inevitável” a inten-
sificação da luta na rua.  

“Este crescendo da luta acon-
tece porque é necessário que 
o Governo entenda que não 
está a dar as respostas adequa-
das”, afirma o coordenador da 
Frente Comum, admitindo que, 
até ao final do ano, podem 
ocorrer muitas mais greves: 
“Com certeza, assim o Gover-
no não saiba dar resposta aos 
problemas dos trabalhadores 
e é precisamente isso que vai 
acontecer (...) Este é apenas o 
primeiro passo.”

dera ser a questão “central” – 
a grelha salarial – e respon-
sabiliza o ministro da Saúde, 
Manuel Pizarro, pela “pouca-
-vergonha a que se assiste”, 
com o fecho de urgências de 
pediatria, de ginecologia e obs-
tetrícia e de pedopsiquiatria. 
“O que é que se vai fechar a 
seguir?”, pergunta.  

Quanto à última reunião 
negocial, na quarta-feira, Joana 
Bordalo e Sá estranhou que 
o Ministério da Saúde tivesse 
voltado a propor que os médi-
cos passem a fazer urgência 
até aos 60 anos (e não até aos 
55) e a fazer noites até aos 
55 anos (e não até aos 50).  

A proposta tinha sido leva-
da à mesa das negociações, 
numa reunião que contou com 
a presença do ministro, em 
Novembro, e reapareceu agora, 
novamente. “Na altura, expli-
cámos que era intolerável, com-
pletamente indecente. Não sei 
o que Manuel Pizarro preten-

Melissa Lopes 
mlopes@medianove.com

Mês de Março ficará marcado 
por várias greves, incluindo uma 
geral que ameaça paralisar o país

Governo tem  
de mudar “se 
quiser paz social”
 O coordenador da Frente 
Comum, Sebastião Santana, 
defende que o Governo tem 
“meios para responder aos 
problemas dos trabalha-
dores” e que “não o faz por 
opção”. E faz um aviso: “Vai 
ter de mudar de opção se 
quiser comprar a paz social 
de que precisará para 
prosseguir o seu caminho.” 
Assinalando que a função 
pública anda a perder salário 
há 13 anos, o sindicalista 
lamenta que o Governo tenha 
oferecido este ano “mais 
empobrecimento”, ao mesmo 
tempo que “os grandes 
grupos económicos registam 
lucros absolutamente incon-
cebíveis e astronómicos”. 

Greves

CALENDÁRIO  
DE PARALISAÇÕES

8 e 9 de Março 
Greve dos médicos 
convocada pela FNAM 
entre as 00h00 do dia 8 e 
as 24 horas do dia 9 
De 10 a 17 de Março 
Comboios de Portugal 
(CP) e Infra-Estruturas de 
Portugal voltam a parar 
17 de Março 
Greve nacional dos traba-
lhadores da administração 
pública, convocada pela 
Frente Comum  
18 de Março 
Manifestação dos traba-
lhadores organizada pela 
CGTP 
De 20 a 29 de Março 
Pilotos da Portugália 
convocam greve parcial de 
dez dias, mas avisam que 
não vão ficar por aí

LUSA
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As conclusões do 
trabalho levado a 
cabo pela Comis-
são Independen-
te para o Estudo 

dos Abusos Sexuais de Crianças 
na Igreja Católica atirou o aumen-
to do prazo de prescrição deste 
tipo de crimes para o topo da 
agenda política. O Governo está 
a estudar alterações legisla-
tivas e, da esquerda à direita, os 
grupos parlamentares estão ali-
nhados com a sugestão da comis-
são de aumentar o prazo de pres-
crição em sete anos. 

Actualmente, o Código Penal 
prevê que as vítimas de crimes 
sexuais menores de idade podem 
apresentar queixa até comple-
tarem 23 anos - um prazo que, 
ao longo dos últimos anos, espe-
cialistas em Direito Penal, psi-
cólogos e vítimas têm vindo a 
exigir ao legislador que seja alar-
gado. Apesar dos apelos, só agora, 
depois de a Comissão ter suge-
rido o alargamento deste prazo 
de prescrição para os 30 anos, é 
que o Governo vai avançar com 
uma proposta de alteração à lei. 

A ministra da Justiça, Catari-
na Sarmento e Castro, garante 

que a proposta será apresenta-
da à Assembleia da República 
no primeiro semestre deste ano.  

O Partido Socialista (PS) não 
apresentou, até à data, nenhu-
ma proposta para alterar o prazo 
de prescrição e pediu, antes 
de mudanças na lei, regras obri-
gatórias para organizações que 
lidem com crianças. “O que em 
primeira linha nos deve preo-
cupar é o que podemos fazer 
para evitar que milhares de crian-
ças possam voltar a ser vítimas 
de crimes destes”, defendeu a 
deputada do PS Cláudia Santos, 
num debate no Parlamento, em 

PA R L A M E N T O

PS à espera  
do Governo para 
discutir abuso 
de menores

Escândalo dos abusos sexuais na Igreja Católica 
vai levar a alterações à lei para proteger as 
vítimas. Iniciativa Liberal, Chega e PAN já 
avançaram com propostas para aumentar 
prazos de prescrição nos crimes contra 
menores. Socialistas estão à espera do Governo, 
mas apoiam alargamento. Parlamento aprovou 
aumento dos prazos de prescrição na legislatura 
passada, mas a proposta ficou pelo caminho 

resposta a um pedido de escla-
recimento do Livre. 

A deputada socialista Isabel 
Moreira justifica a ausência do 
PS neste debate com a decisão 
do Governo de avançar com uma 
proposta de lei. “É correcta esta 
postura propositiva do próprio 
Governo de receber a Comissão 
e de apresentar uma proposta 
de lei, sem prejuízo de depois 
os grupos parlamentares se pro-
nunciarem”, diz ao NOVO.  

Se o Governo não levasse o 
tema ao Parlamento, defende 
a deputada do PS, deveriam ser 
“os grupos parlamentares a avan-
çar para propostas no sentido 
do acolhimento daquilo que foi 
a indicação da Comissão”.  

Reconhecendo o trabalho des-
envolvido pela equipa coorde-
nada por Pedro Strecht, psiquia-
tra da infância e adolescência, 
a deputada socialista  defende 
que, perante os resultados do 
relatório, que derivam de um 
“trabalho muito sério, muito apu-
rado, a minha postura é de enor-
me humildade relativamente à 
proposta de alteração do prazo 
de prescrição para os 30 anos”.  

A deputada alerta, no entan-
to, que esta medida, só por si, 
“não resolve o flagelo do abuso 
sexual”, que “não acontece ape-
nas na Igreja Católica”. “O suges-
tão da comissão para a questão 
da educação parece-me a chave. 
Sou, há anos, defensora da edu-
cação para uma sexualidade sau-
dável” para que “as crianças 
tenham conhecimento dos seus 
direitos, do que é aceitável e 
com quem podem falar”.  

À semelhança dos socialistas, 
o PSD também não apresentou 
ainda nenhum projecto-lei sobre 
o tema, mas Luís Montenegro 
já assegurou que apoia o alar-
gamento do prazo de prescrição 
dos crimes sexuais. Fernando 
Negrão, deputado do PSD e ex-
-presidente da Comissão de 
Assuntos Constitucionais, consi-
dera  “razoável” o alargamento 
de sete anos, “que vai facilitar” a 
investigação criminal. “As víti-
mas não apresentam logo quei-
xa e o decorrer do tempo tem 
o efeito de fazer com que alguns 
receios vão desaparecendo; por-
tanto, é importante esse alarga-
mento”, diz o social-democrata.  

IL, Chega e PAN avançam  
Há partidos que já avançaram 
com iniciativas para acolher a 
sugestão da Comissão, como é 
o caso do PAN, que já na ante-
rior legislatura tinha apresenta-
do um projecto sobre o tema, 
assim como a deputada não ins-
crita Cristina Rodrigues.  

Filipa Matias Pereira 
fpereira@medianove.com

Isabel Moreira 
concorda com  
o alargamento do 
prazo de prescrição 
dos crimes sexuais, 
mas defende 
medidas mais 
abrangentes,  
como a educação 
para a sexualidade
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O Parlamento aprovou, no dia 
15 de Outubro de 2021, na gene-
ralidade, o aumento dos prazos 
de prescrição dos crimes sexuais 
contra menores, mas o proces-
so legislativo foi interrompido 
com a queda do Governo. As pro-
postas foram aprovadas com a 
abstenção do PS e PSD, mas os 
socialistas terão recuado. “O PAN 
já tinha proposto esta alteração 
dos prazos de prescrição na legis-
latura passada e essa proposta 
foi travada pelo PS e PSD”, diz ao 
NOVO Inês de Sousa Real.  

Nesta legislatura, o PAN vol-
tou à carga e já apresentou 
um novo projecto que prevê o 
alargamento do prazo de pres-
crição para 30 anos, bem como 
a criação de um grupo de tra-
balho na Assembleia da Repú-
blica. “É fundamental dar este 
passo legislativo porque todos 
os estudos indicam que há uma 
grande dificuldade por parte 
das vítimas em verbalizarem o 
que lhes aconteceu e muitas só 
o fazem ao fim de muitos anos”, 
acrescenta. O PAN tenciona tam-
bém apresentar uma proposta 
para que as vítimas sejam 
indemnizadas.  

A Iniciativa Liberal já apresen-
tou um projecto-lei e vai além 
da sugestão da Comissão, pro-
pondo aumentar o prazo de pres-
crição para os 40 anos. Os libe-
rais defendem que, “neste caso 
particular e excepcional, deve 
aceitar-se o alargamento do prazo 
de prescrição, por se tratar de 
um crime que leva normalmen-
te décadas até que as vítimas 
tenham o tempo interior neces-
sário, e sempre subjectivo, para 
revelar a violência a que foram 
sujeitas”.  

O Chega mostrou-se disponí-
vel para “aceitar iniciativas de 
todos os partidos políticos” e já 
avançou com um projecto de lei 
para aumentar o prazo de pres-
crição destes crimes para os 30 
anos e outro para agravar as 
penas aplicáveis aos crimes de 
abuso sexual de crianças.  

O partido de André Ventura 
apresentou ainda um projecto 
de resolução onde sugere ao 
Governo que crie um canal per-
manente de denúncia de abu-
sos sexuais e aproveitou para 
trazer a debate uma das suas 
bandeiras: a castração química 
- uma proposta já rejeitada por 
todos os partidos com assento 
parlamentar.  

Bloco de Esquerda, PCP e Livre 
também estão disponíveis para 
acompanhar as iniciativas no 
sentido de aumentar os prazos 
de prescrição para os crimes de 
abuso sexual.

Publicidade

 A Conferência Episcopal Por-
tuguesa (CEP) esteve reunida 
esta sexta-feira, em Fátima, para 
analisar o relatório sobre os abu-
sos sexuais. Após a reunião, os 
responsáveis da Conferência Epis-
copal Portuguesa afirmaram ter 
“tolerância zero para abusado-
res”. Ao mesmo tempo, referi-

Conferência Episcopal 
Portuguesa entregou  
às dioceses a lista de 
abusadores. Manifestou 
“tolerância zero”, mas 
indicou que as acusações 
precisam de “base sólida”

ram que receberam a lista de 
alegados abusadores, que entre-
garam a cada diocese, “as enti-
dades responsáveis pela inves-
tigação de possíveis casos”. 

 Uma investigação que o pre-
sidente da CEP, D. José Orne-
las, admite que terá dificulda-
des. “Sendo uma lista de nomes, 
sem outra caracterização, torna-
-se difícil essa investigação, exige 
redobrados esforços”, sublinhou 
o bispo, acrescentando que sem 
a identidade das vítimas tam-
bém será “muito difícil” investi-
gar os alegados abusadores.  

 D. José Ornelas não se quis 
comprometer com o afastamen-

Investigação e decisão sobre alegados  
abusadores a cargo das dioceses

to de todos os abusadores, expli-
cando que cabe a cada diocese 
ver “quais as medidas a tomar”. 
Além disso, enfatizou que todas 
as acusações têm de partir de 
uma “base sólida”. “Ninguém é 
acusado nem ninguém é cul-
pado antes de isso ser transita-
do em juízo”. 

 A CEP anunciou um “memo-
rial de perdão durante a Jorna-
da Mundial da Juventude”, asse-
gurando apoio às vítimas. Con-
firmou também a criação de uma 
nova comissão para dar segui-
mento ao trabalho da Comissão 
Independente.  
Fábio Nunes 
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As mulheres continuam afastadas dos cargos 
mais relevantes da política portuguesa. Os 
partidos não são excepção e continuam a ser 
dominados por homens. Os socialistas nunca 
foram liderados por uma mulher e Manuela 
Ferreira Leite foi a única presidente do PSD 
em quase meio século de democracia. “Houve 
avanços, mas os altos cargos continuam a ser 
masculinos”, diz Elza Pais, ex-secretária de 
Estado da Igualdade

Em quase meio sécu-
lo de democracia, 
nenhuma mulher 
chegou à Presidên-
cia da República. 

Nem à liderança do PS ou à pre-
sidência da Câmara do Porto. Só 
três exemplos que provam que 
as mulheres continuam a não 
alcançar os cargos mais relevan-
tes da política portuguesa.  

As contas são fáceis de fazer 
e os homens continuam larga-
mente em maioria quando olha-
mos para os cargos de lideran-
ça. Desde o 25 de Abril de 1974, 
os Presidentes d a República são 
todos homens e apenas duas 
mulheres ocuparam o cargo de 
primeiro-ministro e de presiden-
te da Assembleia da República.  

A excepção, em relação à che-
fia do Governo, foi Maria de Lour-
des Pintasilgo – nomeada pelo 
então Presidente da República, 
Ramalho Eanes –, que exerceu 
o cargo durante menos de seis 
meses, entre Agosto de 1979 e 
Janeiro de 1980. Desde essa data, 
em que o país ainda trilhava 
os caminhos da consolidação da 
democracia, Portugal teve dez 
primeiros-ministros, mas nenhu-
ma mulher ocupou o lugar.  

Assunção Esteves foi, até hoje, 
a única mulher a ocupar o cargo 
de presidente da Assembleia da 
República, entre 2011 e 2015, por 
escolha do PSD, liderado por  
Passos Coelho, depois de ter sido 
chumbado duas vezes o nome 
de um homem: Fernando Nobre.  

Na liderança dos partidos polí-
ticos, o cenário não é mais ani-
mador para os defensores da 
igualdade de género. O PS conhe-
ceu dez líderes diferentes desde 
a fundação, há quase 50 anos, 
mas nenhuma mulher desem-
penhou essa função. Elza Pais, 
presidente das Mulheres Socia-
listas, considera que “os par-
tidos reproduzem os funciona-
mentos da sociedade” e isso mos-
tra que “há conquistas a fazer”.  

As lideranças dos partidos 
Manuela Ferreira Leite foi a 
primeira mulher a chegar à lide-
rança de um partido político. 
Eleita em Junho de 2008, numa 
disputa com Pedro Passos Coe-
lho e Santana Lopes, a ex-minis-
tra das Finanças foi, até agora, a 
única mulher entre os 19 líderes 
dos sociais-democratas desde a 
criação do partido, em Maio de 
1974.  

Assunção Cristas, a primeira 
e única mulher a liderar o CDS, 
Catarina Martins, coordena-
dora do Bloco de Esquerda e Inês 
de Sousa Real, do PAN, são tam-
bém excepções num universo 
que continua a dar relevo aos 
homens. 

“Existe ainda uma visão um 
pouco enviesada do que possam 
ser as lideranças no feminino. 
Confunde-se muitas vezes sen-
sibilidade com fragilidade”, diz 
ao NOVO Inês de Sousa Real. 

A líder do PAN considera que 
“as mulheres continuam a ser 
remetidas para a vida privada” 
e dá o exemplo da pandemia: 
“Foram as mulheres que ficaram 
em casa a cuidar dos filhos, mais 
do que os homens.”  

Por outro lado, Sousa Real, uma 
das poucas mulheres a chega-
rem à liderança de um partido 
político em Portugal, defende 
que é necessário que “os homens 
abram o lugar às mulheres”.  

D I A  D A  M U L H E R

Altos cargos ainda 
estão reservados 
para os homens na 
política portuguesa Luís Claro 

lclaro@medianove.com
MARIA DE LOURDES 
PINTASILGO  
Foi a única 
mulher que 
desempenhou 
o cargo  
de primeira-
-ministra. 
Ocupou-o 
durante  
seis meses

ASSUNÇÃO 
ESTEVES  
Foi a primeira 
mulher a 
ocupar o 
cargo de 
presidente da 
Assembleia 
da República

LU
SA
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que nas anteriores, com a elei-
ção de 32. Ou seja, 279 municí-
pios são liderados por homens.  

As maiores câmaras do país 
acompanham esta tendência. 
Marina Ferreira foi a única mulher 
a liderar a autarquia de Lisboa, 
mas apenas durante dois meses 
e depois da queda de Carmona 
Rodrigues, em 2007, que abriu 
a porta à realização de elei-
ções intercalares. A Câmara do 
Porto nunca teve uma mulher 
como presidente.

Publicidade
Ou seja, é preciso que “os 

homens dêem espaço para que 
as mulheres cheguem à lideran-
ça, É importante que também 
os homens sejam convocados 
para este combate da igual-
dade de género”.  

 Por seu lado, Elza Pais, pre-
sidente das Mulheres Socialis-
tas, admite que “houve muitos 
avanços”, mas “os altos cargos 
da nação continuam ainda a ser 
muito masculinos”.  

A ex-secretária de Estado da 
Igualdade lembra que, durante 
muitos anos, a participação das 
mulheres na vida política este-
ve bloqueada. “O trabalho não 
foi em vão, mas não está com-
pleto”, admite Elza Pais, garan-
tindo que as mulheres do PS vão 
continuar “a pugnar por uma 
sociedade 50-50.”  

Mas não “existem tantos blo-
queios como no passado e, pela 
primeira vez, temos um governo 
paritário. Foram precisos 50 anos, 
mas temos”, conclui, em decla-
rações ao NOVO, a antiga presi-
dente da Comissão para a Cida-
dania e Igualdade de Género (CIG).  

Homens dominam poder local 
No poder local, a lei da pari-
dade, aprovada em 2006 e revis-
ta em 2019, prevendo que o núme-
ro mínimo de mulheres nas lis-
tas seja de 40%, veio aumentar a 
presença feminina, mas, também 
aqui, os cargos mais altos conti-
nuam a ser ocupados por homens.  

Nas últimas eleições autárqui-
cas, a 26 de Setembro de 2021, 
foram eleitas apenas 29 presi-
dentes de câmara – menos do 

Números

Foram eleitas, nas últimas autárquicas,  
29 mulheres para liderar câmaras municipais 

29
O Governo em funções tem nove ministras  
e nove ministros 

9

ASSUNÇÃO CRISTAS 
Foi a primeira 
e única 
mulher a 
liderar o CDS. 
Assunção 
Cristas foi 
presidente do 
partido entre 
2016 e 2020 

MANUELA 
FERREIRA LEITE 
Foi a primeira 
mulher  
a liderar  
um partido 
político.  
Foi eleita 
presidente  
do PSD  
em Junho 
de 2008

LUÍSA SALGUEIRO 
Foi a primeira 
mulher a 
liderar a 
Associação 
Nacional de 
Municípios 
Portugueses 
(ANMP)

MARGARIDA 
BALSEIRO LOPES 
Foi a primeira 
mulher a 
liderar a JSD, 
cargo que 
exerceu entre 
2018 e 2020

LU
SA
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TOUP EIRA

Marcelo pede a final
 O inédito apuramento da selecção 
feminina de futebol para o Mundial 
levou a que futebolistas e staff fossem 
recebidas no Palácio de Belém. “Sou 
do tempo em que a mulher não podia 
ser diplomata, polícia, militar, juiz, em 
que a discriminação não era só como 
ainda hoje existe”, disse-lhes Marcelo 
Rebelo de Sousa, realçando que “falar 
em futebol feminino, naquela altura, 
era falar em ficção.” E, após a selfie da 
praxe, pediu que cheguem à final da 
competição, disputada na Austrália e 
na Nova Zelândia, em Julho e Agosto. 
Viagem presidencial no horizonte?

COMO DISSE?  

“Passos Coelho  
é um crónico 
pessimista”  
 Marcelo Rebelo de Sousa a explicar aos portugueses que, depois do “optimista irritante” 

que encontrou em António Costa, poderá vir a caminho algo completamente diferente 

A MulherEndo – 
Associação 

Portuguesa de Apoio 
a Mulheres com 
Endometriose 

manifestou-se a 1 de 
Março último, tendo 

anunciado que enviou 
aos deputados 

“cartas com 
diferentes 

testemunhos de 
mulheres que sofrem 

da doença”, tendo 
ainda pedido 

audiências com o 
Presidente da 

República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, e 
com o ministro da 

Saúde, Manuel 
Pizarro, no sentido  

de fazer regressar o 
tema à agenda 

política. Mas há uma 
dúvida que persiste. 

A dita associação 
garantiu que enviou 
cartas “a cada um 

dos 240 deputados”. 
Ora, se a Assembleia 

da República tem 
230 representantes 

da nação, quem 
foram os dez 

deputados fantasma 
que receberam 
erradamente  

a missiva? Fica  
a pergunta. 

Dez 
deputados 
fantasma

 O capítulo em que Carlos Costa acusa 
António Costa de o ter pressionado 
quando liderava o Banco de Portugal 

levou a que Francisco Assis desistisse de 
apresentar o livro “O Governador”, 
escrito por Luís Rosa. Mas o vento 

mudou desde então e o jornalista do 
Observador pôde agora contar com a 
presença da autarca socialista Isilda 

Gomes, presidente da Câmara de 
Portimão, numa sessão de autógrafos 
feita numa livraria da cidade algarvia. 

A socialista e “O Governador”

 A manifestação do movimento Vida Justa 
encheu as ruas de Lisboa no sábado passado 

e gerou intenso debate político entre os 
próprios participantes no protesto. Foi o que 

descreveu Miguel Tiago, que terá sido 
abordado por um idoso trotskista 

empenhado em mostrar-lhe que os seus 
correligionários eram mais numerosos do 

que os militantes do PCP. “Não vim para aqui 
medir pilas”, sentenciou o antigo deputado 
comunista, virando costas quando ouviu o 
interlocutor retorquir: “Ah, mas eu vim!”

Medições durante a manifestação
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  O partido Reagir Incluir 
Reciclar (RIR) não tem 
enfrentado dias fáceis 
desde que Tino de Rans 
deixou a presidência, em 
Maio de 2022. Liderado 
por Márcia Henriques, 

o partido – que nas últimas 
legislativas teve mais de 23 

mil votos – vê sair o vice-
-presidente Diogo Reis.  
“O partido tem vindo a 
perder a sua génese”, 
escreveu no Facebook, 
lamentando que o RIR 

esteja a tornar-se “uma 
coisa autoritária e de 

imposição de vontades”. 
Usando também as redes 
sociais, Márcia agradeceu 
ao antigo assessor político 
tudo o que deu ao partido, 
apesar de estar “afastado 

de tudo” há meio ano.  
E garantiu: “O RIR 

continua a ser do povo e 
parao povo, mas a actual 
presidente não é influen-

ciável como seria 
o anterior.” 

Na quinta-feira, a Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF) promoveu um pequeno-almoço 
informal de alguns órgãos de comunicação 
social com o seleccionador Roberto Martínez. 
Isso mesmo: o convite foi feito mesmo só 
para alguns, tendo o NOVO ficado no lote 
daqueles que, nesse dia, tiveram de tomar o 
seu pequeno-almoço longe da Cidade do 
Futebol. Ao que parece, a FPF escolheu a 
dedo os órgãos de comunicação social, com a 
curiosidade de até um freelancer ter sido 
“seleccionado” para o encontro. A Toupeira 
fica, desde já, à espera do próximo repasto. 

RIR sem Tino não  
é o melhor remédio

MARIANA APANHA ZERO PESSOAS DE SURPRESA
 Mariana Mortágua revelou, no início da semana, o que toda a gente já sabia: será candidata à 
liderança do Bloco de Esquerda. Fê-lo numa conferência de imprensa, na sede do partido, em 
Lisboa, onde depois recebeu abraços e beijinhos. Já num momento de descompressão, lançou 
aos jornalistas a piada, com a serenidade que se lhe reconhece: “Não estavam nada à espera, 
pois não?” Joana, a irmã, acrescentou: “Nem me maquilhei para vocês não ficarem com ideias 
de que seria eu.” Da parte da tarde, no mesmo edifício, mas no andar de cima, a oposição 
interna juntou-se à corrida, mas lançou a confusão: não escolheram um líder. São um colectivo 
(que representa as bases) e defendem que o partido tenha vários porta-vozes.

 Em contraste com 
os políticos que se 
contentam com 
pouco, Rui Tavares 
reagiu com insatis-
fação ao ranking do 
World of Statistics 
que apontou o pastel 
de Belém e o pastel de 
nata como os dois 
melhores exemplos de 
pastelaria do mundo. 
“Estamos a ser 
roubados! Onde é que 
estão o dom-rodrigo 
do Algarve, a queijada 
de Sintra, a queijada 
da Madeira e os ovos-
-moles de Aveiro na 
lista?”, escreveu o 
deputado único do 
Livre no Twitter.

Um pequeno-almoço  
só para alguns 

Bloco ao Relento 
em Braga

 Nem a certeza de 
que o seu longo ciclo na 
liderança – melhor 
dizendo, coordenação 
– do Bloco de Esquerda 
entrou na recta final 
leva a que a agenda de 
Catarina Martins fique 
menos preenchida. 
Entre os seus muitos 
compromissos está o 
jantar de aniversário 
do partido, marcado 
pela distrital de Braga 
para 17 de Março. E 
que terá lugar, como 
se lê na convocatória 
divulgada nas redes 
sociais bloquistas, no 
restaurante O Relento. 
Muito bem escolhido, 
visto que, nas legisla-
tivas, os eleitores do 
distrito deixaram o 
partido ao relento. 

NUMA CASA “PANTUGUESA” FICA BEM...

 Entre os pacotes de medidas 
para resolver os problemas da 
habitação em Portugal houve 
um pouco de tudo, mas quando 
chegou a vez do PAN – Pessoas-
-Animais-Natureza tornou-se 
impossível não reparar como a 
concepção que o partido tem 
das famílias portuguesas 
influenciou a comunicação das 
propostas. No caso da isenção 
de IMI por cinco anos para a 
aquisição de habitação própria 
permanente, o PAN apostou na 
imagem de uma casa com 
chave à porta acompanhada 
por um homem, uma mulher 
e... um gato. Espera-se que 
nenhum opositor de Inês de 
Sousa Real venha queixar-se de 
heteronormatividade ou de 
ódio aos cães.

Livre e com gosto 
pelos doces

Textos de Bruno Pires, Leonardo Ralha e Melissa Lopes
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MACRON  
FAZ PÉRIPLO  
EM ÁFRICA PARA 
PROMOVER UMA 
NOVA VISÃO
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investimento persistente no con-
tinente –, a aposta é na coope-
ração. França só terá bases mili-
tares em África co-geridas com 
os países onde estiverem ins-
taladas, fará uma “visível redu-
ção” do efectivo, mas, em con-
trapartida, haverá um “aumen-
to do esforço” em termos de 
formação e equipamento. 

França ainda tem cerca de 
3.000 soldados destacados na 
região, particularmente no Níger 
e no Chade. 

Cooperação reforçada 
Esta nova política foi visível na 
capital angolana, Luanda, onde 
o presidente francês chegou 
acompanhado por uma comi-
tiva de cerca de 50 empresários, 
participando no encerramento 
do Fórum Empresarial Angola-
-França, onde foi lançada a par-
ceria para mobilização de empre-
sas nas áreas agrícola e agro-
-industrial. 

Emmanuel Macron reuniu-se 
com o Presidente da República 
de Angola, João Lourenço, tendo, 
depois, evocado, numa curta 
declaração, o “papel estraté-
gico” desempenhado pelo chefe 
de Estado angolano na situação 
de conflito da República Demo-
crática do Congo, na procura de 
um cessar-fogo com os rebeldes 
e nas negociações em curso para 
alcançar a paz, saudando o seu 
empenho na estabilidade regio-
nal. Referiu, também, que as refor-
mas feitas pelo Governo ango-
lano têm permitido melhorar 
o ambiente de negócios, bem 
como a gestão das finanças públi-
cas, a governança do sector finan-
ceiro e a operacionalização das 
parcerias público-privadas. 

No encontro, que durou mais 
de uma hora, foi abordada a coo-
peração bilateral em vários domí-
nios, incluindo educação e inves-
tigação, apontando os acordos 
que foram assinados e outros 
que serão assinados ao longo dos 
próximos dias nas áreas de meteo-
rologia, reforço da defesa, forma-
ção e segurança marítima. 

Agricultura prioritária 
O tema central da visita foi, no 
entanto, o reforço da parceria 
entre os dois países no sector 
agrícola, incluindo formação pro-
fissional, financiamento, e apoio 
veterinário. Macron encontrou-
-se também com o ministro de 
Estado e chefe da Casa Civil 
do Presidente de Angola, Adão 

O
Presidente francês, 
Emmanuel Macron, 
termina este sába-
do, 4 de Março, um 
périplo de quatro 
dias por África, o 18.º 
que faz desde que é 
Presidente da Repú-
blica e o segundo 
desde que foi ree-

leito, em Abril do ano passado, 
para reafirmar a nova política do 
Eliseu para o continente afri-
cano, uma “nova visão” que pre-
tende ser mais inclusiva, basea-
da em parcerias, e que permita 
ultrapassar os sentimentos nega-
tivos do passado. 

Emmanuel Macron começou 
por visitar o Gabão, tendo via-
jado, de seguida, para cumprir a 
primeira visita oficial a Angola, 
avançando depois para a Repú-
blica do Congo e terminando a 
viagem na República Democrá-
tica do Congo. 

Mantém-se, assim, afastado do 
Mali, onde as tropas francesas se 
encontram há nove anos e estão, 
agora, em retirada, a pedido das 
autoridades locais, e depois de 
enfrentarem os mercenários rus-
sos do grupo Wagner, e do Burki-
na Faso, de onde estão também 
a retirar, a pedido de Ouagadou-
gou, num quadro que os ana-
listas consideram ser de cres-
cimento do sentimento antifran-
cófono, que o presidente gaulês 
considera resultar de diferentes 
factores, que tornam a França o 
“bode expiatório ideal” para o 
fracasso dos líderes locais em 
responder aos desafios que os 
seus países enfrentam, dizen-
do que o objectivo nunca seria 
a França substituir-se politica-
mente aos locais. 

Macron aproveitou a oportu-
nidade para reafirmar que o con-
tinente africano é uma “priori-
dade política” da sua presidên-
cia, mas alicerçada numa nova 
política, entendida como mais 
“pragmática”, mais voltada para 
a economia e menos assente na 
segurança e nas intervenções 
militares. “A França deve reco-
nhecer que tem interesses em 
África”, disse Macron, acres-
centando que estes devem ser 
defendidos, “mostrando o máxi-
mo respeito” pelos parceiros. Rea-
firmou os compromissos assu-
midos por França concretizados 
nos últimos anos, nomeadamen-
te a reforma do franco CFA, a ini-
ciativa “Choose Africa” que apoia 
o empreendedorismo na cultu-
ra, desporto e digital, com um 
financiamento de 3.000 milhões 
de euros, entre 2019 e 2022. 

Relativamente à segurança – 
uma área importante, dado o 

Emmanuel Macron está a fazer um 
périplo por três países africanos para 
explicar a nova política diplomática e 
militar de França para o continente, 
mais assente na vertente económica 
e menos na segurança, fugindo aos 
sentimentos negativos que se 
acumulam na região. Angola, onde os 
franceses são os segundos maiores 
investidores, foi uma das paragens, 
com a agricultura a constituir uma 
prioridade e com Paris a procurar 
uma relação mais forte com Luanda

T E X T O  

Ricardo Santos 
Ferreira
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Exalgina Gambôa 
renunciou na quarta-feira, 
depois de ser constituída 
arguida por suspeitas de 
corrupção e peculato, tal 
como um dos seus filhos. 
João Lourenço exigiu 
afastamento incondicional 

presidente do órgão de fiscali-
zação das contas públicas, mas 
também enquanto juíza conse-
lheira, o que veio a suceder, sem 
possibilidade de jubilação. Tinha 
assumido o cargo em 2018. 

A Procuradoria-Geral da Repú-
blica de Angola emitiu na terça-
-feira um comunicado a dar conta 
da abertura de um processo-
-crime por crimes de peculato, 
extorsão e corrupção, no âmbi-
to do qual foi constituída argui-
da. A 22 de Fevereiro, Exalgina 
Gambôa enviou uma carta a João 
Lourenço a dizer que punha à 
disposição a presidência, “na 
sequência das suspeitas de irre-
gularidades veiculadas pelas 
redes sociais dirigidas contra o 
cargo e a instituição”. Cinco dias 
mais tarde, o chefe de Estado 
escreveu na página oficial da Pre-
sidência que, “após rigorosa pon-
deração, considerou que a vene-
randa juíza conselheira presi-
dente do Tribunal de Contas 
deixou de ter condições para o 
exercício das suas funções”, tendo-
-a convidado a renunciar. 

Em entrevista à DW África, a 
deputada da UNITA Mihaela 
Webba disse que a justiça ango-
lana está a viver “uma vergonha”. 
E a eleita do maior partido da 
oposição acrescentou que “está 
mais do que na hora” de Joel Leo-
nardo, presidente do Tribunal 
Supremo, se afastar também. 
Leonardo Ralha

Exigências a ministros 
angolanos provocam 
queda da presidente 
do Tribunal de Contas 

de Almeida, com quem 
falou sobre esta nova 
etapa na produção agrí-

cola, apontando áreas de inte-
resse na transformação agríco-
la, enquadradas na estratégia de 
soberania alimentar que defen-
de para o continente africano. 

Macron insistiu na necessida-
de de se construírem “parcerias 
equilibradas” e disse querer tra-
balhar com o sector privado, des-
envolvendo “uma estratégia made 
in Africa  que deve tornar-se 
um marco de referência”. 

Actualmente, de acordo com 
dados da embaixada francesa 
em Angola, existem 60 filiais de 
sociedades francesas e 45 empre-
sas criadas por franceses em 
Angola, empregando cerca de 10 
mil pessoas. A França é o segun-
do maior investidor estrangeiro, 
depois dos Estados Unidos, devi-
do, especialmente, aos investi-
mentos feitos pela petrolífera 
Total. Os investimentos france-
ses em Angola estão estimados 

em 7,6 mil milhões de euros. 
Paralelamente, a Forbes Áfri-

ca Lusófona noticiou que a Agên-
cia Francesa de Desenvolvimen-
to, financiou, desde 2018, um 
total de 11 projectos em Ango-
la, tendo concedido 806 milhões 
de euros em empréstimos e sub-
venções, com o objectivo de 
apoiar o país nos seus esforços 
para diversificar a economia, tra-
balhando com “parceiros-chave” 
angolanos e com o Governo ango-
lano para promover o acesso à 
água e à energia, desenvolver o 
sector agrícola, apoiar a inova-
ção, o empreendedorismo e a 
investigação, bem como acom-
panhar as reformas macroeco-
nómicas. 

A visita do presidente francês 
a Luanda segue-se à primeira 
visita oficial feita pelo rei de 
Espanha, Filipe VI, a Angola, em 
Fevereiro, para fortalecer as rela-
ções entre os dois países, espe-
cialmente na área económica. 

A última paragem do périplo 
de Emmanuel Macron é Kinsha-
sa, na República Democrática do 
Congo, onde persiste um confli-
to entre as forças armadas con-
golesas e o movimento 23 de 
Março (M23), mas em que um 
outro está latente, porque a ideia 
generalizada – sustentada pela 
Organização das Nações Unidas 
– é que os rebeldes são apoia-
dos pelo Ruanda, o que Kigali 
nega, mas que pode provocar 
uma reacção congolesa.

O Presidente 
angolano, 
João 
Lourenço, viu 
reconhecida a 
sua actuação 
na promoção 
da paz e da 
estabilidade 
na região

A política francesa para 
África quer ser mais 
inclusiva, “mostrando o 
máximo respeito” pelos 
parceiros, mas com 
objectivos mais pragmáticos

 A antiga presidente do Tri-
bunal de Contas de Angola, Exal-
gina Gambôa, que renunciou ao 
cargo na quarta-feira, um dia 
após ser constituída arguida por 
suspeitas de extorsão, corrup-
ção e peculato e de a sua demis-
são ser exigida publicamente 
pelo Presidente angolano, João 
Lourenço, enfrenta acusações 
de ter exigido percentagens de 
negócios do Estado para que con-
tratos ministeriais fossem apro-
vados pelo órgão de fiscali-
zação de que era a principal res-
ponsável. 

Segundo o portal Maka Ango-
la, do jornalista Rafael Marques, 
João Lourenço tomou conheci-
mento de que Exalgina Gambôa 
convocou o ministro dos Petró-
leos e Recursos Minerais, Dia-
mantino de Azevedo, exigindo-
-lhe 1% na estrutura accionista 
da Refinaria do Lobito e alegan-
do “ter tido a anuência” do chefe 
de Estado para fazer tal pedido. 

Além disso, também segundo 
o Maka Angola, o filho da pre-
sidente do Tribunal de Contas, 
Hailé Musapé Vicente da Cruz, 
igualmente constituído arguido, 
mas que se encontra fora do país, 
terá contactado o ministro da 
Energia e Águas, João Baptista 
Borges, para exigir o negócio de 
construção das linhas de trans-
missão de alta tensão no país. 

Tendo alegadamente defendi-
do, ao ser chamada pelo Presi-
dente de Angola, que tinha direi-
to a “não sair pobre do cargo”, 
Gambôa resistiu à pressão de 
João Lourenço para se afastar do 
Tribunal de Contas não só como 

Exalgina Gambôa 
Economista era presidente do 
Tribunal de Contas desde 2018
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Opresidente do Movi-
mento Democráti-
co de Moçambique 
(MDM), Lutero 
Simango, conside-

ra que o país vive “uma situação 
muito difícil”, com problemas eco-
nómicos e sociais que foram refor-
çados pelas crises provocadas pela 
pandemia de covid-19 e, agora, 
pelas consequências da guerra pro-
vocada pela invasão russa da Ucrâ-
nia, e que as políticas delineadas 
pelo Governo não conseguem resol-
ver. A estas questões acresce o con-
flito militar que continua na pro-
víncia de Cabo Delgado, o que 
poderá fazer com que o país se 
torne um Estado falhado. 

“Há esse receio”, afirma Lutero 
Simango, em entrevista ao NOVO. 
“Além de todos os problemas, tam-
bém temos a situação militar que 
se vive no norte do país, e isso, 
de facto, pode levar a um Esta-
do falhado”, diz. 

O MDM é a terceira força polí-
tica moçambicana, tendo elegi-

Ricardo Santos Ferreira  
rsferreira@medianove.com

nos engajámos internamente para 
estabelecer mais união no seio [do 
MDM], mais coesão interna, que 
foram e são factores determinan-
tes para estabilidade. Por isso, foi 
um ano positivo”, diz. 

Nota negativa à Frelimo 
Pelo contrário, a avaliação que faz 
da evolução do país é negativa, res-
ponsabilizando o Governo. “Esta-
mos a viver uma situação muito 
difícil, por falta de políticas de inclu-
são, por falta de políticas acerta-
das para levar Moçambique de 
uma economia destruída para uma 
economia produtiva”, diz. 

A economia moçambicana está 
em aceleração, desde a recessão 
de 2020, quando o produto inter-
no bruto (PIB) caiu 1,2%. Em 2021, 
a economia cresceu 2,4% e, no 
ano passado, o crescimento ace-
lerou para 4,5%, segundo os dados 
do Instituto Nacional de Esta-
tística. O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) prevê nova acele-
ração do passo de expansão este 
ano, para 4,9%. 

Lutero Simango considera que 
a análise não se pode focar ape-
nas no crescimento económico, 
mas no desenvolvimento do que 

O conflito de Cabo Delgado,  
a guerra promovida  
pelo terrorismo, não se resolve  
só com medidas militares.  
É preciso que haja medidas 
económicas e sociais”

do seis deputados à Assembleia 
da República, em 2019, numas 
eleições muito contestadas pelos 
partidos da oposição, em que a 
Frente de Libertação de Moçam-
bique (Frelimo), partido que se 
encontra no poder desde a inde-
pendência, em 1975, venceu com 
maioria absoluta, conquistando 
73% dos votos e 184 lugares dos 
250 do Parlamento moçambica-
no. O candidato da Frelimo, Fili-
pe Nyusi, foi reeleito como Presi-
dente da República, para um segun-
do mandato.  

O candidato da Resistência Nacio-
nal Moçambicana (Renamo), Ossu-
fo Momade, obteve 21,9% dos votos 
e o partido ficou com 60 lugares 
na Assembleia da República, 
enquanto o candidato do MDM, na 
altura Daviz Simango, antigo pre-
sidente do município da Beira, 
obteve 4,38%.  

O MDM foi fundado em 2009, 
em consequência da expulsão 
de Daviz Simango da Renamo; 
depois da morte daquele, em Feve-
reiro de 2021, o seu irmão, Lutero 
Simango, que era presidente da 
bancada parlamentar do partido, 
foi eleito presidente do MDM, 
em Dezembro de 2021. 

Ao NOVO, Lutero Simango, que 
enfrentará este ano a sua primei-
ra disputa eleitoral – as eleições 
autárquicas, previstas para Outu-
bro –, faz um balanço positivo do 
início do seu mandato na lideran-
ça do MDM. “Foi um ano em que 

E N T R E V I S TA

“Há receio de que 
Moçambique possa 
tornar-se um 
Estado falhado”

O crescimento económico moçambicano está a acelerar,  
mas o presidente do MDM, a terceira força política do país, 
considera que é insuficiente para resolver os problemas  
do país. Em entrevista ao NOVO, Lutero Simango considera 
que o Estado está capturado pela corrupção, faltam políticas 
de desenvolvimento, e que, persistindo a falta de alternância 
no poder, Moçambique pode tornar-se um Estado falhado

Lutero 
Simango  
foi eleito 
presidente  
do MDM  
em Dezembro 
de 2021  
e enfrentará 
este ano  
o primeiro 
desafio 
eleitoral  
com as 
autárquicas

considera ser uma “economia inclu-
siva”. Defende, para isso, que se 
responda a três desafios. “Primei-
ro, temos defendido que, quando 
se trata da economia nacional, 
temos de garantir que o país tenha 
uma economia que possa gerar 
oportunidades, emprego para os 
nossos concidadãos. À economia 
nacional não basta gerar riqueza, 
tem de garantir que todos os 
moçambicanos tenham acesso ao 
emprego, a oportunidades, que 
tenham acesso a fazerem os seus 
próprios negócios. E também que 
possam cumprir as suas obriga-
ções para com o Estado, pagan-
do impostos. Esta é a base”, diz. 

“O segundo elemento é que os 
nossos recursos nacionais, desde 
o gás até à madeira, incluindo as 
pedras preciosas, devem servir 
para o desenvolvimento nacional. 
Não faz sentido, hoje, estando no 
século XXI, que Moçambique con-
tinue a exportar todas estas maté-
rias-primas de forma bruta, quan-
do podem ter um tratamento den-
tro do território nacional e serem 
exportadas como produtos acaba-
dos. Fazendo isto, estaremos a criar 
oportunidades de emprego para 
os nossos concidadãos”, aponta, 
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José Manuel Marques 

Opinião

Na baía de Bengala, 
muita toponímia 
portuguesa ainda 
perdura teimosa-
mente. São ecos 

de memórias longínquas, de 
locais que eram referência 
para a navegação das naus e 
caravelas portuguesas, no 
tempo em que elas, como 
albatrozes, senhoreavam os 
mares. A ilha de Coco (palavra 
portuguesa para “cabeça”), o 
estreito de Coco, a ilha de 
Torres, as duas ilhas Sentinela, 
a ilha Kabosa, recortada por 
mais de uma dezena de cabos, 
a praia da Mahuadera (madei-
ra), a praia onde se cura a 
madeira (Kurmadera), a praia 
da Cobra são uns entre deze-
nas de topónimos cuja inven-
tariação urge fazer, antes que 
desapareçam definitivamente 
dos mapas. 

Naqueles mares, por onde se ia 
desenhando o maior império 
marítimo que já se conheceu, a 
fama dos guerreiros portugueses 
era ainda maior que a própria 
largueza do oceano e, por isso, 
eram cobiçados como 
mercenários. A cultura marcial, 
herdade das tribos lusitânicas, 
permanecia viva e, além dos dotes 
de artilheiros, os portugueses 
destacavam-se no combate com a 
lança e, sobretudo, com a espada 
de duas mãos. Aliás, a mestria do 
combate com essa arma manteve-
-se arreigada até meados do 
século XX em quase todo o país, 
na popular arte marcial 
portuguesa conhecida como “jogo 
do pau”. Honre-se a memória do 
Mestre Pedro Ferreira, primeiro 
presidente da Federação 
Portuguesa do Jogo do Pau. 

Nos mares da Índia e das Índias, 
os conflitos entre diversos 
senhores de pequenos reinos 
eram sabiamente utilizados pelos 
portugueses, apoiando este ou 
aquele chefe, consoante os 

interesses que mais convinham ao 
controlo das rotas marítimas. E foi 
assim que Filipe de Brito e Nicote, 
ao serviço do rei Xilimixa, invadiu 
a Baixa Birmânia e se apoderou da 
capital, a cidade de Pegu. A Filipe 
Nicote foi oferecido o porto de 
Sirião, onde construiu alfândega e 
fortaleza. Entre perdas e 
recapturas, Filipe Nicote e um tal 
Sebastião Gonçalves Tibau, 
durante anos, dominaram pela 
força toda a baía de Bengala, com 
contingentes de perto de 4 mil 
homens. 

Filipe Nicote acabou, 
finalmente, derrotado e foi 
empalado em Sirião. Os 
portugueses que o acompa-
nhavam, muitos deles de Goa, 
foram transferidos de Sirião para o 
interior de Burma e serviram 
como artilheiros ao serviço dos 
sucessivos reis da Birmânia. 
Ficaram conhecidos como os 
bainguis, e os bainguis perduram 
até hoje. Com feições ocidentais, 
nunca negaram aquilo que são e 
continuam a afirmar ser: 
portugueses! Católicos, num 
mundo budista radical, foi-lhes 
negado o direito à cidadania.  

A Junta Militar rebaptizou, em 
1989, a Birmânia como Mianmar e 
tem levado a cabo uma dura 
perseguição budista (sim, 
budista!) às minorias católicas e 
islâmicas. Aqueles que têm a fama 
de serem pacatos monges, 
revelam-se em Mianmar como 
verdadeiros torcionários.  

Os bainguis, expulsos das suas 
aldeias, não têm quem lhes valha. 
Portugal, que nada liga ao seu 
riquíssimo património cultural 
espalhado pelo mundo, em 
particular na Ásia, muito menos 
quer saber dos portugueses da 
Birmânia. Mas é tempo de fazer 
regressar a casa os descendentes 
de Filipe de Brito e Nicote, o 
empalado de Sirião. Venham até 
nós, preparemos-lhes uma casa. É 
que Portugal precisa de todos 
aqueles que têm orgulho em ser 
portugueses.  

 
 
 
 
 
 
 

Biólogo

Bainguis, os portugueses  
da Birmânia

acrescentando, como terceiro ponto, 
a necessidade de uma política agrí-
cola diferente. “Em Moçambique, 
acima de 60% da população vive 
em zonas rurais. Por isso, há que 
ter uma política agrária bem defi-
nida, que faça uma combinação 
com o desenvolvimento rural, trans-
formando a nossa terra em opor-
tunidade de emprego para os nos-
sos cidadãos, produzindo comi-
da para consumo interno e para 
exportação”, defende. “Não faz sen-
tido que Moçambique, hoje, con-
tinue a importar arroz; não faz sen-
tido que continue a importar toma-
te, cebola, etc., quando esses 
produtos podem ser produzidos 
internamente e também criar opor-
tunidades de negócios para os 
locais”, afirma. 

Nas críticas que faz, o líder do 
MDM destaca o problema da cor-
rupção. “Estamos a viver uma situa-
ção em que, em Moçambique, ainda 
persiste corrupção generalizada”, 
aponta. “Não devo ter receio de 
dizer que a corrupção em Moçam-
bique já capturou o Estado”, diz.  

Moçambique enfrentou o maior 
escândalo de corrupção da sua his-
tória com a descoberta de 2,7 
mil milhões de dólares (cerca de 

2,5 mil milhões de euros) de dívi-
da oculta, o que levou o FMI a 
encerrar os programas que man-
tinha com o país, em 2016. Dos 
19 acusados levados a julgamen-
to, no ano passado, por terem 
defraudado o Estado, 11 foram con-
denados a penas entre dez e 12 
anos de prisão, incluindo Ndambi 
Guebuza, filho do ex-Presidente 
Armando Guebuza. Os partidos da 
oposição e analistas criticaram 
as penas aplicadas, por serem infe-
riores às verificadas noutros casos 
de corrupção. 

“Portanto, temos um Estado cap-
turado pela corrupção, temos uma 
má governação feita pelo partido 
Frelimo e também notamos deses-
pero no seio das camadas juve-
nis e das mulheres”, diz.  

Política contra a guerra 
Na entrevista ao NOVO, Lutero 
Simango abordou também a guer-
ra em Cabo Delgado, no norte de 
Moçambique, considerando que a 
resolução do conflito passará tam-
bém pela alteração das políticas, 
e não só pela vertente militar. 

“Fiquei muito satisfeito quando 
ouvi, pela voz do Presidente da 
República, que já conhecia a lide-
rança dos que estavam a fazer a 
guerra no norte. Se isso for verda-
de, penso que se deve abrir uma 
janela para a localização desses 
indivíduos e estabelecer uma pla-
taforma para que se termine esta 
guerra, sem pôr em causa a ordem 
constitucional”, defende.  

A guerra em Cabo Delgado ini-
ciou-se em 2017, mas intensi-
ficou-se na segunda metade de 
2019, com ataques a serem reivin-
dicados pelo autoproclamado Esta-
do Islâmico. Só a intervenção de 
forças ruandesas e da Comuni-
dade de Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral permitiu reconquistar 
regiões ocupadas e destruir bases 
terroristas, mas o conflito mantém-
-se activo. 

“Desde o princípio que não foi 
bem conduzido o processo”, acusa 
Simango. “Na nossa perspectiva, 
o conflito de Cabo Delgado, a guer-
ra promovida pelo terrorismo, não 
se resolve só com medidas mili-
tares. É preciso que haja medidas 
económicas e sociais para garan-
tir que a população beneficia daqui-
lo que está sendo explorado em 
Cabo Delgado”, defende. “E esse 
benefício, na nossa óptica, não 
significa a entrega de dinheiro, 
mas sim o desenvolvimento de 
infra-estruturas sociais e a cria-
ção de oportunidades para que 
as pessoas possam ter acesso, não 
só ao emprego, mas também à 
educação, à saúde, à habitação. 
E, muito particularmente, os 
jovens”, acrescenta.

Estamos  
a viver uma 
situação  
em que, em 
Moçambique, 
ainda persiste 
corrupção 
generalizada. 
Não devo  
ter receio  
de dizer 
que a 
corrupção em 
Moçambique  
já capturou  
o Estado”
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U N I Ã O  E U R O P E I A

Depois de mais de 
três anos de oficia-
lização do Brexit, o 
Reino Unido e a 
União Europeia 

(UE) anunciaram na segunda-
-feira, 27 de Fevereiro, um novo 
acordo com regras comerciais 
para a Irlanda do Norte, que prevê 
o fim de alguns controlos de mer-
cadorias, devendo dar aos depu-
tados britânicos norte-irlande-
ses uma maior influência sobre 
as regras futuras da UE. 

Novo acordo entre Reino Unido e União Europeia visa corrigir problemas 
comerciais pós-Brexit na Irlanda do Norte e deve aumentar influência dos 
deputados norte-irlandeses nas regras futuras do espaço comunitário

Londres e Bruxelas 
de acordo sobre 
alterações pós-Brexit

der Leyen, Rishi Sunak saudou 
a decisão como um “avanço deci-
sivo” que “começará a fazer uma 
diferença positiva na vida dos 
norte-irlandeses quase de ime-
diato”. Mas, por outro lado, Boris 
Johnson considera “muito difí-
cil” dar luz verde ao novo acor-
do, fazendo notar que “não favo-
rece o Reino Unido em reto-
mar o seu controlo”. Numa 
intervenção em Westminster, 
Boris acusou ainda a UE de ser 
“inflexível”, pois impede o Reino 
Unido de governar de acordo 
com as suas próprias leis. 

Segundo a proposta, os produ-
tos destinados apenas à Irlan-
da do Norte terão uma “faixa 
verde” de controlos mínimos. Já 
os bens destinados à Irlanda 
do Norte pertencentes ao bloco 
europeu, ou considerados “em 
risco” de entrar no mercado único 
da União Europeia, terão, por sua 
vez, uma “faixa vermelha” e deve-
rão passar por controlos, seguin-
do as regras europeias. 

Nas próximas semanas, a nova 
proposta irá a votos na Casa dos 
Comuns, sendo que a maioria 
dos parlamentares conservado-
res prevêem votar a favor, tal 
como os trabalhistas, que fazem 
a oposição a Sunak. Já o Par-
tido Unionista Democrático (DUP), 
presente na Irlanda do Norte, 
ainda não emitiu o seu veredic-
to sobre o acordo.

LUSA

Ana Rita Soares 
asoares@medianove.com

Em reacção ao novo acordo, o 
ex-primeiro-ministro britânico, 
Boris Johnson, apelida a nova 
proposta de “âncora da UE” e 
sugere restaurar o seu projecto-
-lei do Protocolo da Irlanda do 
Norte, considerado pela UE como 
uma violação ao direito interna-
cional e já descartado por o pri-
meiro-ministro britânico, Rishi 
Sunak, caso a nova proposta não 
funcione. 

Boris Johnson, que finalizou a 
saída do Reino Unido do bloco 
europeu, tinha extraído uma cláu-
sula originalmente criada para 
evitar uma “fronteira rígida”, entre 

Rishi Sunak e Ursula 
von der Leyen 
selaram acordo  
com um aperto de 
mão na segunda-feira

 O terceiro mais votado nas 
eleições presidenciais nigeria-
nas, Peter Gregory Obi, anun-
ciou na quinta-feira que vai recor-
rer judicialmente dos resul-
tados, que culminaram na vitória 
de Bola Ahmed Tinubu. A opo-
sição denuncia a existência de 
fraude “massiva”.  

“Ganhámos as eleições e vamos 
explorar todas as opções legais 
e pacíficas para recuperar o nosso 
mandato”, afirmou Obi, líder do 
Partido Trabalhista, numa con-
ferência de imprensa em Abuja, 
capital do país.  

 A Comissão Eleitoral Nacio-
nal Independente declarou que 
Tinubu, do Congresso de Todos 
os Progressistas e antigo gover-
nador de Lagos, venceu as pre-
sidenciais, com 37% (9,79 milhões 
de votos). Atiku Abubakar, do 
Partido Popular Democrático, 
ficou em segundo, com 29% (6,98 
milhões), e Obi em terceiro, com 
25% (6,1 milhões).  

Perante a contestação dos resul-
tados, a Comissão Europeia ape-
lou à contestação pacífica: “Pedi-
mos a todos os participantes que 
continuem a cumprir com os 
compromissos que assumiram, 
com protestos pacíficos, e qual-
quer disputa deve ser endere-
çada pelos canais legais”, disse 
a porta-voz da Comissão para os 
Negócios Estrangeiros e Polí-
tica de Segurança, Nabila Mass-
rali, em Bruxelas (Bélgica).   

Tinubu sucederá a Muhamma-
du Buhari, muito criticado pelos 
dois mandatos presidenciais mar-
cados pela explosão da pobreza 
e da insegurança. Apesar de 
observadores terem apontado 
que a eleição foi pacífica, houve 
atrasos e dificuldades em che-
gar aos locais de voto. Muitos 
eleitores tiveram de esperar até 
ao dia seguinte para votar.

N I G É R I A

Oposição nigeriana 
aponta “fraude massiva”. 
Observadores dizem que 
eleição foi pacífica, mas 
houve atrasos. Muitos só 
votaram no dia seguinte

Candidato 
derrotado nas 
presidenciais 
vai recorrer 
judicialmente 

a Irlanda do Norte e a Repúbli-
ca da Irlanda, denominada  
“backstop”, que garantia a abo-
lição dos postos de controlo 
do exército britânico na frontei-
ra entre estes dois países. 

Tratavam-se de 500 quilóme-
tros de fronteira marcados por 
postos de controlo de passapor-
te e mercadorias, os quais eram 
frequentemente alvo de ati-
radores do IRA. Mas este novo 
acordo pós-Brexit entre Londres 
e Bruxelas alcança um meio-
-termo para essa negociação.  

Ao lado da presidente da 
Comissão Europeia, Ursula von 
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Covid-19 contribuiu para o aumento de pessoas 
que fazem apostas desportivas online, gerando 
um crescimento do sector que se comprova 
pelo dinheiro movimentado nos últimos anos. 
Não há indicação de que a crise seja um factor 
para o incremento das apostas. Ao NOVO, um 
psicólogo afirma que acessibilidade ao jogo 24/7 
pode ser um problema e adverte que a “ausência  
do contacto sensorial com o dinheiro” 
dificulta a gestão do mesmo

Pandemia  
deu empurrão  
às apostas 
desportivas 
online  

T E X T O  

Fábio Nunes
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O
período da pandemia 
ajudou a impulsio-
nar o sector das apos-
tas desportivas onli-
ne em Portugal, com 
mais pessoas a apos-
tarem e mais dinhei-
ro a ser movimenta-
do nos últimos anos. 
“Aquilo que pudemos 

verificar, no período pós-pan-
démico, foi que aqueles clien-
tes que vieram experimentar a 
Betano nesse período, continua-
ram a jogar connosco. Não houve 
um aumento no valor apos-
tado por jogador; houve foi um 
incremento no número de joga-
dores que contribuiu para um 
aumento no volume total de 
negócios”, diz ao NOVO o coun-
try manager da Betano Portugal, 
Ricardo Branquinho.  

 Os dados divulgados recente-
mente pelo Serviço de Inspec-
ção e Regulação de Jogos (SIRJ) 
do Turismo de Portugal compro-
vam isto mesmo. Entre 2018 e 
2022, as apostas desportivas onli-
ne movimentaram 4.169 milhões 
de euros (um valor que não inclui 
o relatório do quarto trimestre 
do ano passado). Os dados do 
SIRJ indicam que 2021 foi o ano 
em que o sector registou um 
crescimento significativo, com 
um volume de apostas de 1.402 
milhões de euros. Quando estes 
dados foram divulgados, fonte 
da Secretaria de Estado da Juven-
tude e do Desporto afirmou à 
Lusa que o aumento das apos-
tas em Portugal traduzia uma 
“tendência pós-pandémica à esca-
la global”.  

 Este incremento das apostas 
desportivas online  pode sus-
citar um risco de dependência 
por parte de quem aposta. O psi-
cólogo clínico João Nuno Faria 
destacou ao NOVO dois poten-
ciais problemas: por um lado, 
o acesso constante às apostas 
online; por outro, a ausência do 
contacto com o dinheiro, o que 
pode gerar maiores dificuldades 
na gestão financeira.  

Resistência à crise 
A Betano entrou no mercado 
português em 2019, numa fase 
em que o sector estava em expan-
são. “Desde o momento de entra-
da no mercado português, a Beta-
no tem registado um aumento 
consecutivo no número de apos-
tas realizadas, resultado do seu 
crescimento como ope-
rador e conquista de 
quota de mercado”, 
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gueses e aponta preferências na 
hora de apostar. “A emoção está 
também na aposta. Os portugue-
ses são especialmente apaixo-
nados pelo futebol, movem mun-
dos para assistirem ao seu clube 
nas bancadas, e temos assis-
tido a esta paixão a transpare-
cer nos ecrãs dos telemóveis, 
quando fazem uma aposta. Os 
nossos dados confirmam que os 
portugueses apostam sobre-
tudo nos seus próprios clubes: 
a I Liga de futebol é sempre a 
competição desportiva com maior 
volume de apostas e os jogos da 
Selecção cada vez quebram mais 
recordes de apostas”.  

Risco online 
Embora comporte um potencial 
de dependência, tal como as 
apostas offline, há diferenças nas 
apostas online, refere ao NOVO 
João Nuno Faria. “A investigação 
aponta para diferenças interes-
santes. Por um lado, os jogado-
res online são habitualmente mais 
jovens, aumentando o risco de 
uma percepção de vulnerabili-
dade diminuída; por outro, são 
jogadores mais facilmente influen-
ciados por pistas exteriores, 
nomeadamente a acessibilida-
de do jogo 24/7, uma vez que as 
apostas online não obedecem 
a horários de início e fecho”, 
começa por dizer. Um dos pro-
blemas que sobressai nas apos-
tas online é a “ausência do con-
tacto sensorial com o dinheiro”, 
o que “torna a relação com o 
mesmo mais falível”. 

 O número de jogadores que 
pedem auto-exclusão é de cerca 
de 3% do total de jogadores regis-
tados em operações de jogo onli-
ne regulado, indica ao NOVO a 
Betano, socorrendo-se de infor-
mações do SIRJ. Mas há meca-
nismos que podem ser utiliza-
dos para prevenir ou, eventual-
mente, intervir em casos de 
dependência, diz João Nuno Faria, 
que sugere alguns. “Identificar o 
IP/email da conta do jogador e 
bloquear o acesso às platafor-
mas de jogo online; criar limi-
tes nas aplicações financeiras 
para que certos plafonds finan-
ceiros não sejam ultrapassados; 
activar notificações que per-
mitam informar o jogador do 
tempo que está online, dos sites 
que está a visitar e da quan-
tidade de dinheiro que ganha 
e perde; e activar filtros de con-
trolo para bloquear o acesso a 
determinados sites”. 

óbvia. “O povo português tem 
historicamente uma forte liga-
ção ao desporto, em especial ao 
futebol. As apostas em futebol 
são um fenómeno já bastante 
antigo em Portugal, e desde sem-
pre com grande adesão por parte 
dos portugueses. As apostas des-
portivas são uma forma de tra-
zer alguma emoção acrescida 
aos eventos desportivos e de os 
apostadores porem à prova os 
seus conhecimentos. Acredita-
mos que esse é o principal dri-
ver  que faz com que as pes-
soas gostem tanto de apostas 
desportivas”, salienta Ricardo 
Branquinho. O director da Sol-
verde.pt, Américo Loureiro, tam-
bém vinca a paixão dos portu-

tram um volume de apostas de 
1.023 milhões de euros.  

 Porém, isto também não per-
mite aferir que as pessoas este-
jam a apostar mais por causa da 
crise. “Registamos um cresci-
mento da actividade nos últi-
mos trimestres, no entanto, esse 
crescimento também estará rela-
cionado com o nosso posicio-
namento no mercado. Não pode-
mos concluir que se está a apos-
tar mais em tempo de crise”, 
assinala Ricardo Branquinho, da 
Betano. Opinião idêntica tem 
Américo Loureiro. “Não identi-
ficamos qualquer correlação, 
nem acreditamos que exista, 
entre o aumento de apostas des-
portivas e este momento de crise 
económica. As apostas, e o casi-
no online, são uma modalida-
de de entretenimento que está 
em grande expansão em Portu-
gal, em constante evolução tec-
nológica, com cada vez maior 
diversidade, mais operadores, e 
acreditamos que vamos conti-
nuar a assistir a um crescimen-
to deste sector”.  

 A popularidade que as apos-
tas desportivas têm em terri-
tório nacional pode ter uma 
explicação (mais ou menos) 
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sublinha Ricardo Bran-
quinho. Esse cresci-
mento constante tam-

bém é realçado pelo Grupo Sol-
verde, que chegou um ano depois 
ao mercado. “Houve efectiva-
mente um crescimento nas apos-
tas desportivas. Contudo, é pre-
ciso esclarecer que o Grupo Sol-
verde entrou neste mercado 
apenas em Setembro de 2020, 
três anos depois de lançar a Sol-
verde.pt, o nosso casino online. 
O primeiro ano foi de aprendi-
zagem; em 2021, a marca afir-
mou-se neste mercado altamen-
te competitivo; no ano seguin-
te, em 2022, conseguimos superar 
as expectativas de crescimento, 
com destaque para os jogos da 
Selecção Portuguesa no Mundial 
do Catar – a título de exemplo, 
o Portugal-Suíça foi o jogo com 
mais apostas em todo o ano pas-
sado”, frisa Américo Loureiro, 
director da Solverde.pt.  

 A evolução positiva do sector 
não foi afectada pela crise espo-
letada no primeiro trimestre de 
2022, com o início da guerra 
na Ucrânia e a inflação, como 
corroboram os números do SIRJ. 
O relatório de 2022, ainda sem 
dados do quarto trimestre, mos-

As apostas 
desportivas 
online não 
foram 
penalizadas 
pela crise  
e o sector 
continua  
a crescer. No 
entanto, as 
plataformas 
não vêem 
sinais  
de que os 
portugueses 
apostem mais 
em tempo 
de crise

Número

milhões de euros 
Dinheiro movimentado nas apostas 
desportivas online entre 2018 e 2022

4.169 

JOEHAWKINS/WIKICOMMONS
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Contra a corrente

A persistência  
da memória

“É um erro ter razão cedo demais”  
Marguerite Yourcenar 

 
(Faço aqui o meu disclaimer: 
sou do Sporting Clube de 
Portugal e serei sempre, 
mesmo quando discordo das 
opções tomadas. Quando me 
perguntam qual dos rivais prefi-
ro, costumo responder que 
tenho menos amigos do Porto e, 
como tal, chateiam-me menos 
quando ganham. Dito isto, sou 
pela verdade desportiva. Não 
aquela que é constantemente 
apregoada mas a que, pelas 
notícias, nos tem estado a esca-
par há muitos anos. Há dema-
siados anos.) 

 

Há os que esque-
cem as maiores 
lições e há os que 
recordam a todo o 
transe cada episó-

dio. Pelo meio, a maior parte 
de nós vai retendo as memó-
rias que lhe interessam e 
fazendo desaparecer o que lhe 
é mais desagradável.  

Se, em 2018, as capas foram 
feitas à custa de um Sporting 
que estava partido, estranha-
mente, as das últimas semanas, 
muitíssimo mais perturba-
doras sobre a verdade 
desportiva, não parecem 
produzir grande abalo no clube 
que, desde o início da época, 
estava feito para ganhar. Há 
uma espécie de religião à volta 
do Benfica que o tornou quase 
imune à justiça e cujos repre-
sentantes, se demonstra agora 
– e ainda que não sejam 
condenados –, agiam com uma 
total sensação de impunidade. 
Não me refiro sequer aos 
concretos casos que agora 
estão a vir a público, mas a um 
conjunto concertado de 

actuações que, não sendo 
absolutamente novas no 
futebol, incluindo o português, 
espantam pela sua continui-
dade, reiteração e desfaçatez. 
Num país a sério, teriam sido 
tomadas medidas. Aqui 
bastamo-nos com nos darem 
os diversos episódios da 
corrupção ao jantar, entre uma 
garfada e outra, porque a única 
verdadeira preocupação é o 
resultado do jogo, ainda que 
esteja viciado.  

Tudo o que temos sabido foi 
também possível por força de 
uma justiça não apenas 
paralisada, mas verdadeira-
mente dominada por 
interesses inconfessáveis, 
desde logo o de poder 
acompanhar de perto os jogos 
numa qualquer tribuna. E uma 
justiça que se verga perante o 
acesso a bilhetes de futebol e a 
lugares de garagem é uma mera 
sucessão de fábulas em que as 
presas somos todos nós.  

Também para isto é preciso 
ter memória. De um lado, a 
memória dos princípios que 
deviam estar subjacentes à 
prática de um qualquer 
desporto e que, desde que o 
futebol se tornou uma máquina 
de fazer circular milhões, estão 
cada vez mais em desuso. De 
outro, e mais relevante, 
memória sobre o que foi 
possível ser feito, nas nossas 
barbas, visando-se falsear 
resultados.  

Independentemente do que 
venha a provar-se, o que já se 
sabe é demasiado mau para 
que os adeptos do Sporting 
Clube de Portugal não tenham 
orgulho na circunstância de, 
mesmo nos seus piores 
momentos, o seu clube nunca 
se ter enchafurdado numa luta 
de lama que pode ter dado 
taças a alguns, mas sujou-os 
para sempre. E pese embora os 
tempos dos valores e da honra 
estarem cada vez mais 
longínquos, continua a não 
valer tudo. Nem no campo 
nem, principalmente, fora dele.  

 
Advogada

Rita Garcia Pereira

Há algum segredo para  
ter sucesso nas apostas? 
A sorte para mim não 
acontece por acaso e tem a 
ver com a minha convicção 
e a paixão pelo futebol e 
desporto em geral. O 
método que tenho para fazer 
apostas consiste em analisar 
as equipas que me inspiram 
mais confiança. Sempre que 
aposto tenho em conta as 
classificações dos 
campeonatos, a regulari-
dade das equipas e a 
performance dos jogadores 
chave. São factores que 
tenho em conta e depois, 
obviamente, dependo do 
veredicto final, que não 
consigo controlar. Segredos 
não há, porque não controlo 
os resultados nem estou 
dentro das quatro linhas. 
O que explica o sucesso  
das apostas desportivas  
em Portugal? 
É um país onde as pessoas 
trabalham muito e ganham 
pouco. Apostar online é um 
meio fácil de aceder e, com 
um bocado de sorte, ganhar 
mais um extra. 
Há mais pessoas a apostar 
desde a pandemia? 
A pandemia fez com que as 
apostas online ganhassem 
um novo fulgor. As pessoas 
fechadas em quatro paredes 
tinham de ter alguma 
distração, e sem dúvida que 
as apostas foram uma opção. 
Com a crise, cada vez mais 
pessoas vão fazer apostas? 
Cada vez mais, porque existe 
um certo descontentamento 
face à crise e isso repercute-

-se na forma como as 
pessoas querem ganhar 
dinheiro. Posso falar da 
experiência nas minhas 
redes sociais: no Facebook 
pessoal - Severino Brandão 
tenho 60 mil seguidores; a 
página Severino Brandão 
tem 281 mil; a página 
JuntosVencemos tem 80 mil; 
o Grupo JuntosVencemos SB 
tem 225 mil; o Instagram 
Severino Brandão tem 97 
mil; o Telegram 
JuntosVencemos Severino 
Brandão tem 123 mil. Nestas 
redes sociais publico todas 
as apostas antes de os jogos 
acontecerem. Constato que 
durante a crise cada vez 
tenho mais seguidores. 
Deduzo que a crise 
impulsione as pessoas a 
apostar. 
Como se pode gerir o 
dinheiro para as apostas? 
Registo todas as apostas que 
faço no meu computador. 
Desde o dia 1 até ao final de 

cada mês. Anoto os ganhos e 
as perdas. Quando ando 
numa fase negativa tento 
não ir atrás do prejuízo, sob 
pena de gastar ainda mais. 
Quando ando numa fase 
positiva jogo consoante as 
percentagens que acho que 
são racionais, sem exageros. 
Sou bastante criterioso nos 
passos que dou e tento 
controlar a adrenalina que 
está inerente a este vício. 
Passo a mesma mensagem 
aos meus seguidores. Peço-
-lhes que analisem e joguem  
com moderação. Há duas 
coisas que tenho sempre em 
conta, o que controlo e o que 
não controlo. Controlo as 
minhas convicções e não 
controlo o que se passa 
dentro do campo, muito 
menos o resultado. Muitas 
pessoas pensam que sou 
vidente, mas quem anda 
neste mundo das apostas 
sabe que é um jogo de sorte 
ou azar.

Severino Brandão  
Começou a apostar por brincadeira e foi bem-sucedido. Severino 
Brandão é uma referência nas apostas desportivas em Portugal  
e partilha dicas nas suas redes sociais . Em entrevista exclusiva  
ao NOVO, diz que “não há segredos” para o sucesso nas apostas

“Muitas pessoas  
pensam que sou vidente”

Entrevista
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co ou Dortmund. No final da tem-
porada, será sempre uma questão 
de escolha.  

Marcus Thuram 

Clube: Borussia M’Gladbach 
País:  França 
Posição:  Avançado 
Idade:  25 
Valor mercado:  32M 
 
Manchester United, Chelsea, Arse-
nal, Tottenham e Newcastle estão 
de olho no filho de Lilian Thu-
ram, que já anunciou o seu adeus 
ao Borussia Moenchengladbach 
no final da presente temporada. 
O avançado está na flor da idade 
e o seu talento não passa desper-
cebido.  
 

Evan Ndicka 

Clube:  Eintracht 
País:  França 
Posição: Defesa-central 
Idade:  23 
Valor mercado: 32M 
 
É jovem, esquerdino e 
muito talentoso. O Ein-
tracht ainda não desis-
tiu da renovação, mas 
o apelo do Tottenham 
e do Barcelona é ten-
tador para um jogador que 
se evidenciou esta temporada na 
Liga dos Campeões, prova em que 
defrontou o Sporting. 

N’Golo Kanté 

Clube:  Chelsea 
País:  França 
Posição:  Médio 
Idade:  31 
Valor mercado:  30M 
São muitas as interrogações em 

qualquer decisão. Os sauditas do 
Al-Hilal e os norte-americanos do 
Inter Miami estão à espreita, sem 
esquecer o Barcelona, que tem o 
sonho de promover o regresso do 
melhor jogador do último Mun-
dial. Skriniar é o mais valorizado, 
mas a novela em torno de Messi 
promete atrair mais atenções.  

Youri Tielemans 

Clube:  Leicester 
País:  Bélgica 
Posição:  Médio 
Idade:  25 
Valor mercado:  40M 
 
O belga é um dos grandes fute-
bolistas da Premier Lea-
gue. E até pode não sair 
de Inglaterra, visto que 
o Manchester United e 
o Arsenal surgem 
como os mais 
entusiastas com 
a contratação de 
um jogador fiá-
vel, que conhe-
ce bem o país.  

Karim Benzema 

Clube:  Real Madrid 
País:  França 
Posição:  Avançado 
Idade:  35 
Valor mercado:  35M 
 
O Bola de Ouro quer ficar em 
Madrid e o Real também deseja 
manter o mais profícuo avança-
do, que ganhou outro estatuto 
depois da saída de Cristiano Ronal-
do. Contudo, a renovação ainda 
não está assinada, e muito menos 
oficializada. Por isso, tudo pode 
ainda acontecer.  

Wilfried Zaha 
Clube:  Crystal Palace 
País:  Costa do Marfim 
Posição:  Avançado 
Idade: 30 

Valor mercado: 32M 
 

Aos 30 anos, Zaha quer 
aumentar o seu pal-
marés e a sua conta 
bancária, e sabe que 
dificilmente o fará 
no Crystal Palace. O 
dianteiro marfinen-
se está no radar de 
vários emblemas 
de topo, como Chel-

sea, Arsenal, Móna-

torno do médio internacional fran-
cês. O Chelsea também hesita em 
oferecer um novo contrato a um 
futebolista que se tem debatido 
com lesões e aufere 300 mil euros 
semanais. O gaulês gosta do clube, 
mas quer saber das intenções dos 
blues antes de tomar uma decisão.  

Daichi Kamada 
Clube:  Eintracht 
País:  Japão 
Posição:  Médio 
Idade:  26 
Valor mercado:  30M 
Esteve na mira do Benfica no últi-
mo defeso, mas agora, livre para 
negociar, deve ser um alvo ina-
cessível para os encarnados. O 
Dortmund admira o japo-
nês, vê-o como o substi-
tuto ideal para Bellingham, 
pretendido por meia Euro-
pa, mas o Tottenham e o 
Liverpool estão ao virar 
da esquina, com muita 
atenção ao proces-
so. 

F U T E B O L

Os                  melhores 
artistas que ficam 
livres em Junho 

Bruno Pires 
bpires@medianove.com

Até ao final de Junho há muitos e bons futebolistas que podem negociar 
livremente o seu futuro, pois encontram-se em final de contrato. Entre 
eles, um tal Lionel Messi que, apesar dos seus 35 anos, ainda surge como 
o segundo agente livre mais valorizado, apenas superado por um defesa 
esloveno que tem como principal interessado o clube do argentino. Esta 
lista, com os franceses em maioria, contempla um futebolista a jogar em 
Portugal e um internacional português. Curiosamente, ambos ocupam a 
mesma posição

Milan Skriniar 

Clube:  Inter de Milão 
País:  Eslovénia 
Posição:  Defesa-central 
Idade:  28 
Valor mercado:  60M 
 
É o central do momento, o pên-
dulo da defesa do Inter de Milão. 
É muito pretendido e as últimas 
notícias dão-no como certo no 
Paris Saint-Germain, clube para 
o qual esteve quase a mudar-
-se em Janeiro, mas um desacor-
do entre clubes impediu a trans-
ferência – lucra o esloveno, que 
vai receber um chorudo prémio 
de assinatura. Se alguma coisa 
falhar, o Real Madrid pretende 
entrar na disputa.  

 

Lionel Messi 
Clube:  PSG 
País:  Argentina 
Posição:  Avançado 
Idade:  35 
Valor mercado: 50M 

 
Os franceses querem muito segu-
rar Lionel Messi mas, até ao momen-
to, o argentino ainda não tomou 

20

LIONEL MESSI 
O melhor jogador do Mundial 
só vai ter dificuldade na 
escolha. Aos 35 anos, o Paris 
Saint-Germain quer mantê-lo. 
A ver vamos...
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Curiosa a situação do reputado 
alemão. Hesita entre assinar um 
novo contrato com o Real Madrid 
ou pendurar as chuteiras. A forma 
como se sentir em Junho será 
decisiva na opção do germâ-
nico, há nove anos a viver na capi-
tal espanhola.  

Raphaël Guerreiro 
Clube:  B. Dortmund 
País:  Portugal 
Posição:  Defesa-esquerdo 
Idade:  29 
Valor mercado:  20M 
Está a terminar o ciclo do luso-
-francês em Dortmund, inicia-
do depois do Euro2016. Não se 
sabe qual vai ser o seu futuro 
clube, ainda que o seu nome este-
ja na agenda do Benfica – isto 
se Grimaldo abandonar a Luz.  

Ramy Bensebaini 

Clube:  B. M’Gladbach 
País:  Argélia 
Posição:  Defesa-esquerdo 
Idade:  27 
Valor mercado:  20M 
 
Mais uma peça do puzzle do mer-
cado. O argelino é o preferido para 
render Raphaël Guerreiro em 
Dortmund, que terá de enfrentar 
a concorrência de outros emble-
mas, possivelmente mais endi-
nheirados, no concurso pelo joga-
dor magrebino.  

Jonathan Bamba 

Clube:  Lille 
País:  França 
Posição:  Avançado 
Idade:  26 
Valor mercado: 20M 

 
É peça vital no Lille de 
Paulo Fonseca, mas deve 

dizer adeus ao clube do norte 
de França. O extremo está a 

ser muito assediado por clubes 
italianos, nomeadamente pela 
Atalanta e pela Fiorentina, e 
também pelo Bétis de William 

Carvalho. 

Roberto Firmino 

Clube:  Liverpool 
País:  Brasil 
Posição:  Avançado 
Idade:  31 
Valor mercado:  28M 
 
A cumprir a oitava temporada 
em Liverpool, o avançado brasi-
leiro tem perdido gradualmente 
espaço nas opções de Jürgen 
Klopp. Ainda assim, o alemão já 
mostrou vontade de manter o 
canarinho no plantel do clube da 
cidade dos Beatles. E o brasilei-
ro já disse alto e bom som que 
quer ficar. 

sentiu verdadeiramente impor-
tante no Real Madrid. Esse é o 
ponto. Para se manter no San-
tiago Bernabéu, pretende ter 
outro protagonismo. Com 27 anos, 
está em idade de plena afirma-
ção e, por isso, pondera se é 
no Real Madrid que vai ter opor-
tunidades de mostrar todo o seu 
futebol. 

Caglar Söyüncü 

Clube:  Leicester 
País:  Turquia 
Posição:  Defesa-central 
Idade:  26 
Valor mercado:  22M 
 
Com uma época pouco activa, 
vamos dizer assim, o turco já per-
cebeu que a continuidade no Lei-
cester não é opção. O Atlético de 
Madrid surge como a possibi-
lidade para dar seguimento à car-
reira, mas não passa disso mesmo. 

Toni Kroos 
Clube:  Real Madrid 
País:  Alemanha 
Posição:  Médio 
Idade:  33 
Valor mercado:  20M 

Foi a primeira contratação de Pep 
Guardiola como treinador do Man-
chester City, mas a aliança está 
prestes a terminar. O alemão está 
numa idade em que pretende 
fazer um bom contrato e cada 
vez são mais intensas as notícias 
do interesse do Barcelona.  

Adrien Rabiot 

Clube:  Juventus 
País:  França 
Posição:  Médio 
Idade:  27 
Valor mercado:  25M 
 
O esquerdino tem sido associa-
do ao Manchester United, mas 
continua sem se descoser quan-
to ao seu futuro. A Juventus ainda 
pensa na renovação; porém, as 
exigências salariais do médio têm 
sido consideradas incomportá-
veis pela Juventus.  

Alejandro 
Grimaldo 
Clube:  Benfica 
País:  Espanha 
Posição:  Defesa-esquerdo 
Idade:  27 
Valor mercado:  25M 
 
É o único jogador a actuar em 
Portugal nesta lista. O espanhol 
tem pedido um prémio de assi-
natura na ordem dos 10 milhões 
de euros para renovar contrato. 
Sabe-se que a Juventus o man-
tém como alternativa a Alex San-
dro, caso o brasileiro deixe Turim. 
A época aproxima-se do seu final, 
e de Grimaldo, em grande na 
actual Liga dos Campeões, ainda 
não há dados concretos. 

Marco Asensio 

Clube:  Real Madrid 
País:  Espanha 
Posição:  Avançado 
Idade:  27 
Valor mercado:  25M 
O espanhol tem um currículo 
impressionante, mas nunca se 

Konrad Laimer 

Clube:  Leipzig 
País:  Áustria 
Posição:  Médio 
Idade:  25 
Valor mercado:  28M 
 
Tudo definido sobre este médio. 
Vai ser jogador do Bayern Muni-
que, depois de ter recusado uma 
investida do Liverpool.  

Ilkai Gündogan 

Clube: Man. City 
País:  Alemanha 
Posição:  Médio 
Idade:  32 
Valor mercado:  25M 
 

ALEJANDRO GRIMALDO  
O representante da Liga 
portuguesa. Vai ser muito 
complicado para o Benfica 
manter o lateral espanhol

RAPHAËL GUERREIRO 
O único português desta lista 
restrita e com muito poucos 
sinais de qual será o seu 
futuro
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B E N F I C A

Domingos Soares de 
Oliveira, acusado 
no processo Saco 
Azul, não vai demi-
tir-se do Benfica, 

e Rui Costa, presidente do clube 
encarnado, também não vai fazer 
nada para que tal aconteça, apu-
rou o NOVO.  

As razões são simples. Ao que 
o NOVO conseguiu saber, exis-
te a ideia de que Rui Costa pode 
ser acusado no megaprocesso 
de corrupção desportiva. Logo, 
se o co-CEO abandonasse fun-
ções neste momento, o mesmo 
procedimento teria de ser adop-
tado por Rui Costa, o que leva-
ria a um vazio directivo e à ante-
cipação de eleições, com a forte 
probabilidade de o actual pre-
sidente ficar fora da corrida.  

Segundo a CNN, a SAD do Ben-
fica foi constituída arguida no 
megaprocesso de corrupção des-
portiva. O clube da Luz confir-
mou a constituição, “assim como, 
por inerência e entre outros, os 
membros do Conselho de Admi-
nistração no mandato 2016 a 
2020 e que se encontram actual-
mente em funções”, mas sem 
especificar a que processo se 
referia. Ora, Rui Costa era admi-
nistrador da SAD nesse período 
e agora é presidente da SAD. Mas 
uma coisa é ser arguido, outra 
é ser acusado. Contudo, essa 
possibilidade existe.  

Outro factor que pesa a favor 
da manutenção de Domingos Soa-
res de Oliveira tem a ver com a 
garantia dada internamente, sabe 
o NOVO, de que, tal como Rui 
Costa, assinou muita coisa que 
desconhecia. Como tal, se o argu-
mento une Rui Costa e Domin-
gos Soares de Oliveira, a perma-
nência deste último jogará sem-
pre a favor do actual presidente 
num futuro não muito longínquo.  

Co-CEO do Benfica não vai dar qualquer passo para a demissão e já garantiu internamente que desconhecia muitas das coisas 
que se passavam no consulado Vieira. Advogados encarnados confiantes de que o processo Saco Azul cai na próxima fase

Possível acusação a Rui Costa mantém 
Domingos Soares de Oliveira na SAD

são sobre Rui Costa é intensa e 
vem de longe, mas dificilmen-
te colherá frutos. E demissões, 
nem pensar. Como uma fonte 
referiu, com alguma graça, ao 
NOVO, “ninguém vai perder a 
oportunidade de aparecer nos 
festejos do 38.º título”. 

Mais: para os advogados do 
Benfica, as escutas do proces-
so Saco Azul são prejudiciais 
a Luís Filipe Vieira e a Miguel 
Moreira, ex-director-financeiro 
e administrador da SAD, mas 
não são consideradas pernicio-
sas para Domingos Soares de 
Oliveira, e entre a equipa de 
causídicos contratados pela SAD 
do clube da Luz há a confiança 
de que o processo possa cair já 
na próxima fase e nem chegar 
a julgamento.  

Pressão e... demissões 
Não é de hoje que Domingos 
Soares Oliveira é uma figura que 
agrada pouco aos órgãos sociais 
do Benfica. Rui Costa tem sido 
muito pressionado a deixar cair 
o administrador executivo mas, 
desde a primeira hora, mantém 

Bruno Pires 
bpires@medianove.com

Pressões para  
Rui Costa deixar 
cair Soares de 
Oliveira vêm  
de longe, mas não  
se perspectivam 
demissões

MIGUEL A. LOPES/LUSA

a confiança naquele que foi o 
braço-direito de Luís Filipe Viei-
ra. Primeiro, foi o seu alegado 
sportinguismo, depois, a factu-
ra do casamento da filha, reve-
lada através dos emails, e, agora, 
a sua acusação no processo Saco 
Azul. O NOVO sabe que a pres-

 
Rui Costa  
está a ser 
pressionado 
mas vai manter  
em funções  
Soares  
de Oliveira

SLB.PT
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UCRÂNIA INSUBMISSA 
Cândida Pinto e David Araújo 
D. Quixote

A guerra suja da Ucrânia vista 
por dois repórteres portugueses

L I V R O

 No início, era o erro. Mais 
concretamente, o erro de 
Cândida Pinto considerar 
impossível “que, em 2022, não 
existissem vias de entendi-
mento suficientes para evitar 
um conflito de grandes 
proporções no continente 
europeu”. Muito diferente seria 
a realidade, testemunhada pela 
jornalista e pelo repórter de 
imagem David Araújo no livro 
“Ucrânia Insubmissa”, que 
mostra, em texto e fotografias, 
histórias de quem ficou com a 
vida transtornada pela guerra 
provocada pela invasão russa.  

Cândida Pinto e David Araújo 
estavam em Kiev a 24 de 
Fevereiro de 2022, três dias 
antes do aniversário da 
jornalista da RTP, com os céus 
carregados de nuvens cinzentas 
e calafrios generalizados após o 
discurso em que Vladimir Putin 
declarou a independência das 
repúblicas separatistas de 
Donetsk e Lugansk. Tinham 
passagem de comboio e hotel 
reservado em Kramatorsk, na 

fotografias de David Araújo e as 
palavras de Cândida Pinto vão 
transportando o leitor desde o 
bunker do hotel na capital até a 
localidades que passaram a ser 
mundialmente conhecidas, e 
pelos piores motivos, como 
Irpin, Bucha ou a agora muito 
mediática Bakhmut. “Vai ser 
um ano... ou um ano e meio 
muito sangrento... muito duro... 
de uma guerra suja. Os russos 
vão sofrer pesadas baixas. Nós 
também vamos sofrer muito”, 
dizia-lhes, em Março de 2022, o 
paramédico Rustam Ganeev, 
num centro de treino de onde 
saíam militares para travar 
invasores comparados aos orcs 
criados por Tolkien nas páginas 
de “O Senhor dos Anéis”. 

Entre os relatos de terror dos 
habitantes de cidades com ruas 
cobertas por escombros de 
edifícios esventrados, o livro 
traz histórias de esperança. 
Como a de Vova, de 12 anos, que 
ficou sem pai, vítima de um 
tiroteio quando fugia com a 
família ao volante de um Lada 
de fabrico soviético. Também 
baleado no rosto, numa perna e 
junto à coluna vertebral, o 
jovem vai com a mãe para a 
Polónia, onde lhe fazem várias 
cirurgias. E acaba por recuperar 
alguma alegria quando o seu 
cão Jura é encontrado e lhe é 
devolvido, com uma das patas 
amputada devido a uma das 
balas disparadas sobre o carro 
naquele dia.  
Leonardo Ralha

O U T R O S  T Í T U L O S

disputada região do Donbass, 
bem como coletes antibala e 
capacetes comprados num 
armazém de material militar 
em segunda mão. Mas não 
fizeram a viagem pois, nessa 
madrugada, as tropas russas 
entraram na Ucrânia. 

Do que se passou, antes e 
(sobretudo) depois da invasão, 
trata “Ucrânia Insubmissa”, uma 
edição de capa dura em que as 

CRÓNICA DE ÁFRICA 
Manuel S. Fonseca 
Guerra e Paz

 O, entre muitas outras coisas, 
editor livreiro Manuel S. Fonseca 
partilha em “Crónica de África” 
as suas recordações da cidade 
de Luanda e do resto de Angola 
entre 1959 e 1976, mostrando 
uma infância e uma adolescência 
passadas em circunstâncias bem 
diferentes do que teriam sido na 
então metrópole de um país 
governado por uma ditadura em 
fim de ciclo. Descrito como “uma 
viagem encantada”, o livro tanto 
mostra as salas de aula do Liceu 
Salvador Correia como o 
musseque Sambizanga. E 
promete aos leitores “aventuras 
carregadas de ternura, histórias 
de magia, sonho e um pingo de 
nostalgia”.

UM HOMEM EM DECLÍNIO 
Osamu Dazai 
Presença

 O facto de a muito breve, e 
ainda mais tumultuosa, vida do 
escritor japonês Osamu Dazai 
(1909-1948) ter acabado com um 
duplo suicídio por afogamento, 
tal como é descrito numa das 
passagens do seu autobiográfico 
“Um Homem em Declínio” – 
ainda que o protagonista do livro 
sobreviva, ao invés da mulher 
casada sua amante –, é um claro 
indicador de como o romance de 
1948, agora reeditado em língua 
portuguesa, pode ser uma 
experiência perturbadora. 
Relatado na primeira pessoa por 
Oba Yozo, um homem incapaz de 
estar bem na sua pele, a obra-
-prima de Dazai acompanha o 
percurso de alguém “desqualifi-
cado para ser humano”.

Cândida 
Pinto 
e David 
Araújo, aqui 
numa rua de 
Kiev coberta 
de neve, 
têm feito 
a cobertura 
da guerra 
na Ucrânia 
para a RTP
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O cerco a Portugal 

P arece que os socia-
listas estão a tentar 
de tudo para que 
os crimes de José 
Sócrates prescre-

vam. A montante temos os 
problemas estruturais da mal-
fadada justiça portuguesa 
(inclusive delongas e excessos 
garantísticos) – que se man-
têm por vontade política, 
claro. Já a jusante mora Ivo 
Rosa que, na instrução, safou o 
ex-primeiro-ministro dos deli-
tos mais graves e o acusou de 
novas infracções, ofertando de 
bandeja e mão beijada à defe-
sa todo um baú de expedien-
tes e alçapões – ou seja, anos 
de recursos e de adiamentos 
para quem tem dinheiro (e 
muito) para isso, óbvio. Pelos 
vistos, Sócrates tem. Há cri-

PROGÉNIO

Visionário e vanguardista é João 
Galamba, que terá tentado evitar 
o pagamento de imposto sobre a 
mais-valia de uma casa que 
vendeu pelo dobro do preço que 
tinha pago meio ano antes.  
E agora vai processar a TVI por o 
ter noticiado. Quem sai aos seus…

mes que começam a prescre-
ver já em 2024. Por fim, e 
como se não bastasse, uma 
falha do Governo, a falta de 
regulamentação de uma lei, 
está a paralisar a Operação 
Marquês. Nesta altura, o mais 
provável é que José Sócrates 
nunca vá a tribunal e tão-
-pouco seja condenado. Será 
que ainda vamos ter de lhe 
pagar uma indemnização? 
Apertem os cintos. 

“Enquanto não houver 
sorteio de todos os juízes, não 
aceitamos nenhum colectivo. 
Vamos pedir a recusa porque 
isto é pura e simplesmente 
inaceitável”, assegurou o 
advogado do ex-primeiro-
-ministro. Pedro Delille rejeita o 
colectivo presidido por Raquel 
Lima porque só o nome desta 
desembargadora foi sorteado; 
os demais foram escolhidos 
com base na sua antiguidade 
no Tribunal da Relação de 
Lisboa. A defesa de Sócrates 
entende que todos os 
magistrados deveriam ser 
sorteados, como manda uma 
lei aprovada pelo Parlamento 
em Agosto de 2021 e que 
deveria ter sido regulamentada 
pelo Governo “em 30 dias”. Um 
mês. Mas já passou mais de um 
ano. Até hoje. Nunca 
aconteceu. Por conseguinte, os 
tribunais entendem que a lei 
ainda não está em vigor e só 
sorteiam o relator, nomeando 
os adjuntos. Já os represen-
tantes do animal feroz não 
concordam e têm apresentado 
sucessivos pedidos de recusa 
que conseguiram adiar o início 
do seu julgamento. 

Verdade que muitas outras 
regulamentações legislativas se 
atrasam mas, neste cenário de 
justiça de podridão a boiar, é 
legítimo perguntar se este 
empatanço é deliberado e visa 
proteger um dos seus. A lei até 
foi iniciativa social-democrata… 
mas a demora é, de facto e 
objectivamente, socialista.  

Novembro de 2014. O animal 
feroz é preso. Foi o sonho de uma 
noite de Outono. Não porque era 
detida esta pessoa em concreto, 
mas porque parecia que, 
finalmente, a justiça em Portugal 
era mesmo cega, universal, 
imparcial. Só que não. Nada 

disso. Pura ilusão. Mais de oito 
anos volvidos, permanecem os 
experientes dilatórios que 
arrastam processos, os quais, e 
bem, recentemente, o director 
nacional da Polícia Judiciária 
classificou como “terrorismo 
judiciário” (o que tantas críticas 
lhe valeram). É a tal denegação 
da justiça que leva a que, 
inclusive, os delinquentes e 
transgressores se sintam 
impantes e impunes. Talvez por 
isso os últimos tempos nos 
tenham brindado com notícias 
como as transferências 
avultadas de Sócrates que 
levaram a Caixa Geral de 
Depósitos a alertar o Ministério 
Público (MP). O ex-governante 
terá recebido, ao longo de mais 
de um ano, uma mensalidade de 
12.500 euros paga por uma 
empresa de um português 
sediada em Espanha e que, 
entretanto, faliu. À sua velha 
maneira, Sócrates já apresentou 
queixa contra o MP e contra a 
Caixa. Também Sofia Fava, sua 
ex-mulher, vendeu o famigerado 
Monte das Margaridas. A quem? 
Claro que a Carlos Santos Silva, o 
alegado testa-de-ferro. Tudo na 
mesma, como a lesma.  

Há quem brinque dizendo 
que o ex-PM é tão prestimoso 
com a justiça que, quando os 
seus delitos estão prestes a 
prescrever, logo arranja crimes 
novos para que nada lhe falte. 
Rir para não chorar. Portugal 
não é um país, é um sítio, ainda 
por cima mal frequentado, 
como dizia Almada Negreiros. 
Mas mais do que Portugal-Sítio 
talvez seja Portugal-Sitiado. 
Cercado e sem saída.

ANTIGÉNIO

Já se admite a origem laboratorial 
da covid-19. E para se confessar 
que foi tudo uma elefantíaca 
mistificação, ainda falta muito? 

Joana Amaral Dias 
Activista política
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Autoteste

Bem pode Medina 
vangloriar-se.  
Sabe quanto se gastou  
a menos em Portugal  
em produtos alimentares, 
mesmo com a respectiva 
inflação em 20% ?

RESPOSTA: MENOS 573 MILHÕES DE 
EUROS – OU SEJA, OS PORTUGUESES 

CORTARAM A EITO NA COMIDA

Teste rápido

007 vai ser editado 
para não ofender.  
Isso quer dizer que:
1. JAMES BOND NÃO TEM LICENÇA  
PARA INCOMODAR; 
2. A CENSURA ESTÁ DEMENTE,  
E A SOCIEDADE DOENTE; 
3. SE SÃO ELIMINADOS TERMOS COMO 
“GORDO”, “DOIDO” E “FEIO” DOS LIVROS 
INFANTO-JUVENIS DE ROALD DAHL COMO 
“CHARLIE E A FÁBRICA DE CHOCOLATE”  
OU “JAMES E O PÊSSEGO GIGANTE”, 
ESTAVAM À ESPERA QUE ACONTECESSE  
O QUÊ AO AGENTE SECRETO? 
4. O VODCA MARTINI PASSA A LEITE  
DE AMÊNDOA; 
5. EM VEZ DE PERITO EM ARTES MARCIAIS,  
O ESPIÃO TORNA-SE FÃ DE TUTORIAIS  
DE UNHAS DE GEL.

Sábado 
4 de Março de 2023 43A Fechar
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CNOP mantém discor-
dância perante as 
alterações à lei, mas 
assume “abertura” para 
aprofundar debate com 
tutelas e Governo 

Ordens profissionais querem 
aprofundar debate sobre nova lei

Ricardo Santos Ferreira 
rsferreira@medianove.com

L E G I S L A Ç Ã O

As ordens profissio-
nais reunidas no 
Conselho Nacional 
de Ordens Profis-
sionais (CNOP) vão 

estudar o impacto das altera-
ções feitas à Lei das Associações 
Públicas Profissionais, com as quais 
continuam a discordar, mas deci-
diram declarar a abertura para que 
seja aprofundado o debate para a 
sua aplicação. 

Esta decisão surge depois de 
analisada a decisão do Tribunal 
Constitucional (TC), que se deci-
diu pela constitucionalidade das 
normas alteradas na legislação que 
suscitaram dúvidas ao Presiden-
te da República, contribuindo para 
finalizar um processo muito con-
testado pelas ordens profissionais.  

António Mendonça, presidente 
do CNOP e bastonário da Ordem 

dos Economistas, sublinhou ao 
NOVO que se mantêm as críticas 
feitas, que considera limitar o papel 
das ordens na sociedade, mas afir-
mou a “disponibilidade para apro-
fundar o debate com as tutelas e 
com o Governo” para a implemen-
tação da legislação aprovada.  

António Mendonça destaca que, 
apesar das alterações feitas, no 
final, “não foi posto em causa o 
princípio que a primeira atribui-
ção das ordens profissionais é a 

defesa do serviço prestado, ou seja 
o interesse público”. 

A Assembleia da República apro-
vou alterações à Lei das Associa-
ções Públicas Profissionais, que 
foi muito contestada pelas ordens 
profissionais, que consideraram 
pôr em causa a sua independên-
cia, nomeadamente pela impo-
sição de um conselho de super-
visão e de um órgão com funções 
disciplinares que integrem ele-
mentos externos, assim como a 
nomeação de um provedor. 

O Presidente da República enviou 
a lei para o TC para fiscalização 
preventiva, que decidiu pela con-
formidade das normas sobre as 
quais Marcelo Rebelo de Sousa 
manifestou dúvidas.  

O Presidente deverá agora pro-
mulgar a nova lei ainda este mês. 

Terá, então, início um proces-
so de integração das novas nor-
masnos estatutos de cada uma 
das ordens. 

“Todas as ordens são diferentes, 
têm formas de actuar diferentes 
e relações diferentes com as tute-
las”, realça Mendonça.  

As ordens profissionais repre-
sentam entre 400 mil e 500 
mil profissionais e o “objectivo 
é crescer”. 

Combustíveis 
mais caros na 
próxima semana 
O preço do gasóleo vai 
subir 3,5 cêntimos/litro, 
enquanto a gasolina 
sobe 1 cêntimo. A partir 
de segunda-feira, a 
gasolina irá custar 1,67 
euros/litro e o diesel 1,55. 
 
 
Auriol e Pichardo 
conquistam ouro 
nos Europeus  
Auriol Dongmo e Pedro 
Pichardo arrecadaram, 
nesta sexta-feira, duas 
medalhas de ouro nos 
Europeus de Atletismo 
de Pista Coberta, 
sagrando-se campeões 
no lançamento do peso 
e no triplo salto. 

 
MP investiga 
explosão fatal 
em campo militar 
O Ministério Público 
instaurou uma investi-
gação sobre a explosão 
no Campo Militar de 
Santa Margarida, que na 
quinta-feira provocou 
um morto e cinco feridos 
durante uma operação 
de desactivação de 
explosivos. 

 
 
IGAS e ERS 
investigam morte 
nas urgências  
 
A Inspecção-Geral das 
Actividades em Saúde 
(IGAS) e a Entidade 
Reguladora da Saúde 
(ERS) estão a investigar 
a morte de um doente, 
de 82 anos, nas 
urgências do hospital de 
Évora. 

Última hora

CNOP vai “estudar 
os impactos”  
da nova Lei das 
Associações 
Públicas 
Profissionais, 
sublinhando a 
“disponibilidade 
para aprofundar 
debate com tutelas”

próxima terça-feira, 7 de Março.  
A abertura da conferência, que 

decorrerá no auditório Rui Pena, 
em Lisboa, está prevista para as 
8h45, com uma intervenção da 
ministra da Habitação, Marina 
Gonçalves. Conta ainda com a 
presença do economista Antó-

nio Nogueira Leite, de Cecília 
Meireles e do deputado do PS 
Hugo Costa, que vão analisar os 
diversos aspectos aspectos das 
propostas, incluindo o arren-
damento coercivo. O presiden-
te da Câmara de Lisboa, Carlos 
Moedas, encerra o evento.

Pacote Mais Habitação em análise no dia 7, na conferência JE/NOVO 

 O pacote Mais Habitação, apre-
sentado pelo Governo para res-
ponder à crise no sector, vai 
estar em debate numa confe-
rência promovida pelo Jornal 
Económico e pelo NOVO, com 
o apoio da sociedade de advo-
gados CMS, que se realiza na 

Evento conta com a 
presença da ministra da 
Habitação, Marina 
Gonçalves, e de Carlos 
Moedas, presidente da 
Câmara de Lisboa. Nogueira 
Leite, Cecília Meireles e Hugo 
Costa também participam
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