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)&!D'&((E+!D+'!D*'/&!)&!)&/&'C$#*)*(!>+#/&(!l0*#)+!*!#+/_3$*!#E+!7-&(!&'*!>*%+'B%&7U!"C*!)*(!

($/0*;<&(!l0&!C&!C*'3+0!D*'/$307*'C&#/&!>+$!*!)&!0C*!>+#/&!l0&f!*D@(!D0I7$3*)*!*!#+/_3$*f!C&!

!

SI/$%&! /*CIqC! '&*3;<&(! D+($/$%*(! k(! #+/_3$*(f! */'*%q(! )&! 3+C&#/B'$+(! +#7$#&! &! )&! &C*$7(U! S!

3+#/*3/+!3+C!+!7&$/+'!q!/*CIqC!0C*!3+CD+#&#/&!$CD+'/*#/&!)+!/'*I*7-+f!D&7+!l0&!*!>$=0'*!)+!

J'+%&)+'!)+!M&$/+'!/&C!*l0$!0C!D*D&7!>0#)*C&#/*7U!6/'*%q(!)+(!/&8/+(!)+!J'+%&)+'!+(!:+'#*7$(/*(!

D+)&C!D&#(*'!+!(&0!/'*I*7-+f!3+$(*!l0&!)&!+0/'*!>+'C*!)$>$3$7C&#/&!*3+#/&3&'$*U!J&7+!3+#/*3/+!

l0&!/$%&!3+C!+(!:+'#*7$(/*(!)+!Jm\M.1S!f!*(!3'_/$3*(!&!(0=&(/<&(!)+!J'+%&)+'!(E+!I&C!*3&$/&(!#*!

'&)*3;E+!&! '&3+#-&3&n(&!l0&!q!0C*! >$=0'*! $CD+'/*#/&f!l0&!D&#(*!+! /'*I*7-+!)+! :+'#*7$(/*!&!+!

+'$&#/*U!!

!

! !
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..U!A#l0*)'*C&#/+!H&@'$3+!

NUP!1+C0#$3*;E+!&!G+'#*7$(C+!#*!4*9)&?!*I+')*=&#(!/&@'$3*(!

!

6!1+C0#$3*;E+!#*!4*9)&!q!0C!3*CD+!)&!$#%&(/$=*;E+!$#/&='*)+!#*(!1$2#3$*(!)*!1+C0#$3*;E+!

&!&C&'=$0!#+(!*#+(!PWZO!3+C!*(!D&(l0$(*(!)&!*7=0#(!*0/+'&(!ou'&D(!z!H-+'#/+#f!PWZ]h!4-*'>f!

PWZ]h!T+'/-+0(&!z!T+'/-+0(&f!PWZ^!3$/U!$#!M+D&(!&/!*7Uf!NOPPpU!J'&+30D*n(&!3+C!*!$#>702#3$*!)*!

3+C0#$3*;E+!-0C*#*!C&)$*)*!#*!D'&(/*;E+!&!D'+C+;E+!)&!30$)*)+(!)&!(*9)&!k(!D+D07*;<&(U!

1'&(3&0! 3+C+! '&(D+(/*! *+(! $#/&'&((&(! D+7_/$3+(! &! D'*=CB/$3+(! )&! D'+C+;E+! )*! (*9)&! &! )&!

D'&%&#;E+! )*! )+&#;*f! 3+#(/$/0$#)+n(&! 3+C+! 0C*! B'&*! )&! 3+#%&'=2#3$*! &! )&! +D+'/0#$)*)&! )&!

3+7*I+'*;E+! &#/'&! *(! 1$2#3$*(! )*! 1+C0#$3*;E+! &! *! 4*9)&! J9I7$3*U! a+77&'! &! K0//*! )&>$#&C! *!

3+C0#$3*;E+!#*!(*9)&!3+C+!0C!3+#:0#/+!)&!D'+3&((+(!&!C&#(*=&#(!)&!3+C0#$3*;E+!l0&!(&!

3+#(/$/0&C!k!%+7/*!)&!*((0#/+(!)&!(*9)&!oa+77&'!z!K0//*f!NOOZ!3$/U!$#!M+D&(!&/!*7Uf!NOPPpU!

"C! +0/'+! *0/+'! '&>&'&! l0&f! &C! /&'C+(! -$(/@'$3+(f! +! &(/0)+! C&/+)+7@=$3+! )*! 3+C0#$3*;E+! #*!

(*9)&!#+!3*CD+!)*(!3$2#3$*(!(+3$*$(!q!0C!>&#@C&#+!3+#/&CD+'y#&+U!T+!&#/*#/+f!)&>&#)&!l0&!

*(! '&>&'2#3$*(! k! 3+C0#$3*;E+! #*! (*9)&! &(/E+! D'&(&#/&(! )&()&! +(! /&CD+(! *#/$=+(! o5*/F*#f!

!

D&'(0*($%+(! ! &CI+'*! q/$3+(! ! 3$/U! $#!

5*/F*#f! PWW]?NNWpU! 5*)7&s! &! +(! (&0(! 3+7&=*(! '&7&CI'*C! l0&f! #+! >$#*7! )*! )q3*)*! )&! PWWOf!

3+C&;+0n(&!*!'&3+#-&3&'!l0&!*!(*9)&!%*7$*!D+'!($!&!&(/*%*!D*'*!*7qC!)*!*0(2#3$*!)&!)+&#;*U!

L+'*C!(&#)+!>&$/*(!*70(<&(!*!&(/*!)$>&'&#3$*;E+f!l0&!'&(07/*%*f!D+'!0C!7*)+f!)+!&#>'*l0&3&'!)*!

*0/+'$)*)&!Cq)$3*!&f!D+'!+0/'+f!)+!3'&(3$C&#/+!)*!(+3$&)*)&!3+#(0C$(/*!o5*)7&s!&/!*7Uf!NOOXpU!

6(!)&>$#$;<&(!)*l0$7+!l0&!q!*!3+C0#$3*;E+!&C!(*9)&!%*'$*C!3+#(+*#/&!+(!*0/+'&(f!D+$(!&(/&!q!

0C!3*CD+!3$&#/_>$3+!&8/'&C*C&#/&!%*(/+f!l0&! $#370$!+!&(/0)+!)&!)$>&'&#/&(!#_%&$(!&!3*#*$(!)&!

3+C0#$3*;E+f! *D7$3*)+(! *! 0C*! ='*#)&! %*'$&)*)&! )&! 3+#/&8/+(! (+3$*$(U! 4&=0#)+! u'&D(! &/! *7U!

oPWWZ! 3$/U! $#! M+D&(! &/! *7Uf! NOPPpf! +(! #_%&$(! D'$CB'$+(! )&! *#B7$(&! )*! 3+C0#$3*;E+! #*! (*9)&!

$#370&C! *! 3+C0#$3*;E+! $#/'*D&((+*7f! $#/&'D&((+*7f! ='0D*7f! +'=*#$F*3$+#*7! &! (+3$*7U! u'&D(! &!

3$/U! $#!u'&D(f!NOOY?PXNp!)&C+#(/'*Cf!*/'*%q(!)&!%B'$+(!&(/0)+(f!*! $#>702#3$*!)*!

3+C0#$3*;E+! $#/'*D&((+*7f! $#/&'D&((+*7f! ='0D*7f! +'=*#$F*3$+#*7! &! (+3$*7! #+! 3+#-&3$C&#/+! &!

3+CD+'/*C&#/+(!&C!'&7*;E+!k!(*9)&U!

"C!)+(!$#/&'&((&(!)*!$#%&(/$=*;E+!(&=0#)+!*!%&'/&#/&!(+3$*7!q!3+#-&3&'!+!$CD*3/+!)+(!C&)$*!&!

)*! $#>+'C*;E+!C&)$B/$3*!#*!(*9)&f!D'+D+'3$+#*#)+!0C*!3+#/&8/0*7$F*;E+!*+!/'*/*C&#/+!(+3$*7!

)+(!/&C*(!)&(/&!3*CD+!ou'&D(!z!,*$I*3-f!NOOZ!3$/U!$#!M+D&(!&/!*7Uf!NOPPpU!4&#)+!l0&!*(!>+#/&(!
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)&! $#>+'C*;E+! (E+! 0C! )+(! %&3/+'&(! >0#)*C&#/*$(! D*'*! &(/&! &(/0)+f! %+0! 3&#/'*'nC&! #&(/*!

l0&(/E+U!

.CD+'/*!)&>$#$'!0C*!37*(($>$3*;E+!)&!>+#/&(!)&!$#>+'C*;E+f!D*'*!)&D+$(!D'+3&)&'!k!(0*!*#B7$(&U!

dB! %B'$*(! /*I&7*(! )&! 37*(($>$3*;E+! )&! >+#/&(f! C*(! &(3+7-$! )$%$)$n7*(! &C! /'2(! ='*#)&(! ='0D+(?!

>+#/&(!+>$3$*$(!o)&#/'+!&!>+'*!)+!3*CD+!)*!(*9)&ph!>+#/&(!&(D&3$*7$F*)*(!$#(/$/03$+#*$(!o)&#/'+!&!

>+'*!)+!3*CD+!)*!(*9)&ph!&!>+#/&(!&(D&3$*7$F*)*(!#E+n$#(/$/03$+#*$(!o)&#/'+!&!>+'*!)+!3*CD+!)*!

(*9)&pU!6(!>+#/&(!)&!$#>+'C*;E+!#E+!(&!&(=+/*C!#&(/&(!/'2(!='0D+(f!(&#)+!l0&!D+'!&8&CD7+!+!

3$)*)E+! 3+C0C! q! D+'! ($! (@! 0C*! 3*/&=+'$*U! J-$7$D! 43-7&($#=&'f! D+'! &8&CD7+f! 3+#($)&'*!

)&!

o43-7&($#=&'f!PWWN?WP!3$/U!$#!4*#/+(f!PWW[pU!

H+)*(!*(!>+#/&(!&#3+#/'*C!#+(!C&)$*!0C!C&$+!)&!)$>0(E+!)&!$#>+'C*;E+!&!3'$*;E+!)&!(&#/$)+f!

(&:*! &7&! $#>+'C*/$%+f! &)03*3$+#*7! +0!D&'(0*($%+f! 3+C!+! +I:&3/$%+! )&! D'+C+%&'! *! 3+CD'&&#(E+!

'&7*/$%*C&#/&!*+(!*((0#/+(!)&!(*9)&U!

1+C+!/+)*(!*(!>+#/&(!)&!$#>+'C*;E+f!D'+30'*C!$#>70&#3$*'!*!*=&#)*!C&)$B/$3*!&!+!D'+3&((+!)&!

D'+)0;E+!#+/$3$+(*f!)&!C+)+!*!3'$*'&C!&(l0&C*(!)&! $#/&'D'&/*;E+!(+3$*7!)+(! /&C*(!l0&! 7-&(!

$#/&'&((*CU!J*'*!+!&>&$/+f!'&3+''&C!*!)$>&'&#/&(!/q3#$3*(!)&!'&7*;<&(!D9I7$3*(!+0!)&!*((&((+'$*!

3$/U! $#!M+D&(!&/!

*7Uf!NOPPpU!

A(/*!*/'*3;E+!)*(!>+

)+!)$(30'(+!)+(!C&)$*! o,3677$(/&'f!PWWN!3$/U! $#!M+D&(!&/!*7

)*(! (+3$&)*)&(! 3+#/&CD+'y#&*(! '&>&'&n(&! k! $#>702#3$*! )*! ,&)$3$#*! #*! $#/&'D'&/*;E+! )*!

'&*7$)*)&f!l0&!*3*I*!D+'!>$3*'!3&#/'*)*!#+(!D'+I7&C*(!)*!(*9)&U!H'*/*n(&!)&!0C*!3*'*3/&'_(/$3*!

)*! /&+'$*! Cq)$3*! #*(3$)*! #+! (q307+! |.|! o3+C! +! )&(&#%+7%$C&#/+! )+! 3*D$/*7$(C+! &! )*!

0'I*#$F*;E+p!l0&!$#/&='*!*!$#/&#;E+!)&!D'&(3'&%&'!k(!D&((+*(!#+%*(!>+'C*(!)&!%$%&'f!3+CD+'/*'n

C&)$*f!

&((*! >*3$7$)*)&! )&! '&D'+)0;E+! )+! )$(30'(+! )*(! >+#/&(! )*! (*9)&! '&(07/*?! oPp! )*! 3+#3+')y#3$*!

3$&#/$>$3*C&#/&h!oNp!)*!='*#)&!)&D&#)2#3$*!)+!:+'#*7$(/*!'&7*/$%*C&#/&!*!&((*(!>+#/&(f!D&7+!(&0!

&7&%*)+!='*0!)&!&(D&3$*7$F*;E+h!oYp!)*(!D'@D'$*(!#&3&(($)*)&(!'&/@'$3*(!)+!:+'#*7$(C+U!

A(/*!D+($;E+!)&!>+';*!)*(!>+#/&(!)*!(*9)&!/&C!($)+!>+'/*7&3$)*!#+(!97/$C+(!*#+(!3+C!'&30'(+!*!

/q3#$3*(! )&! '&7*;<&(! D9I7$3*(f! )&! 3+C0#$3*;E+! &(/'*/q=$3*f! +0! )&! C*'t&/$#=! l0&! >*3$7$/*C! *!
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3+#l0$(/*! )+! &(D*;+! D9I7$3+U! T&(/&! 3+#/&8/+f! )&(/*3*Cn(&! *(! >+#/&(! +>$3$*$(f! *(! >+#/&(!

&(D&3$*7$F*)*(! #+! 3*CD+! )*! (*9)&! &! *(! >+#/&(! &CD'&(*'$*$(! l0&f! D&7+! (&0! D+)&'! D+7_/$3+f!

='*0c#*/0'&F*! )&! (*I&'! +0! $#>702#3$*! &3+#@C$3+n>$#*#3&$'*! D'+30'*C! $#>70&#3$*'! )&I*/&(f!

*=&#)*(! &! *0)$2#3$*(f! 3+#/'+7*#)+! +! *3&((+! )+(! :+'#*7$(/*(! k! $#>+'C*;E+U! eB'$+(! &(/0)+(!

)&C+#(/'*C!&(/&!*0C&#/+!)&!*3/$%$)*)&(!)*(!'&7*;<&(!D9I7$3*(!D+'!D*'/&!)*(!+'=*#$F*;<&(!)&!

(*9)&f!$#370$#)+!$#(/$/0$;<&(!)&!D&(l0$(*f!-+(D$/*$(!&!+0/'*(!+'=*#$F*;<&(!D'&(/*)+'*(!)&!(*9)&U!

A(/*(! >+#/&(! D'+30'*C! )$(D+#$I$7$F*'! $#>+'C*;<&(! *3&((_%&$(f! >$B%&$(f! &! &(D&3$*7$F*)*(f! 3+C+!

D*'/&!)&!0C*!&(/'*/q=$*!3+#(3$&#/&!o,3677$(/&'f!PWWNh!a++tf!PWW]h!,$77&'!z!}$77$*C(f!PWWZ!3$/U!$#!

M+D&(!&/!*7Uf!NOPPpU!

K+! +0/'+! 7*)+! )&(/&! D'+3&((+! )&! C&)$*/$F*;E+! /&C+(! +(! C&$+(! )&! 3+C0#$3*;E+! (+3$*7U! T*!

3+#(/'0;E+! )&! $#>+'C*;E+! (+I'&! *! (*9)&f! 3+C+! )&! '&(/+! &C! l0*7l0&'! B'&*! )&! $#/&'&((&! )+(!

C&)$*f!+!D*D&7!)*(!>+#/&(!q!>0#)*C&#/*7U!S!#&r(C*t$#=!

,3g0*$7!oNOOYpf!D&7+!l0&!*!'&7*;E+!&#/'&!+(!:+'#*7$(/*(!&!*(!>+#/&(!q!&((&#3$*7!k!D'&D*'*;E+!)*!

#+/_3$*U! A(/*! '&7*;E+! D*((*! D+'! C+C&#/+(! )&! /&#(E+! +0! *>*(/*C&#/+! &! )&! #&=+3$*;E+! +0!

*(!>+#/&(!(&!D'+3 &/!*7Uf!PWWWpf!+(!

:+'#*7$(/*(!/&#/*C!)&(3+I'$'!+!l0&!&(/*(!)&(&:*C!+307/*'!o3$/U!$#!M+D&(!&/!*7Uf!NOPPpU!

T+!yCI$/+!)*!(*9)&f!+!+I:&3/$%+!)*!$#>+'C*;E+!&l0$7$I'*)*!D*'&3&!&#3+#/'*'!*7=0#(!+I(/B307+(U!

S!*3&((+!k(! >+#/&(!)&!(*9)&!qf!D+'!C0$/+(f!)&(3'$/+!3+C+!)$>_3$7U!H+'#*n(&!C0$/+! $CD+'/*#/&!*!

3+#(/'0;E+! )&! '&7*;<&(! (@7$)*(f! 3+C! >+#/&(! *3&((_%&$(f! 3'&)_%&$(f! &! >$B%&$(U! J+'! $((+f! *(! >+#/&(!

3+7+3*)*(!#*!D'$C&$'*!7$#-*!)+(!3+#/*3/+(U!4E+!>+#/&(!*I&'/*(!&!3+#>$B%&$(U!6!(0*!$#>+'C*;E+!q!

*D'&(&#/*'&C! D+($;<&(! >+'C*$(f! &(/*(! >+#/

&!*(!(0*(!&#0#3$*;<&(!I&#&>$3$*C!)&!C*$+'!*3&$/*;E+!D&7+!&(/*/0/+!(+3$*7!3+#>&'$)+! oM+D&(! &/!

*7Uf!NOPPpU!!

1+#%qC!/*CIqC!(0I7$#-*'!l0&!+!#9C&'+!)&!:+'#*7$(/*(!&(D&3$*7$F*)+(!l0&!3+I'&!+(!*((0#/+(!)&!

(*9)&!qf!'&='*!=&'*7f!'&)0F$)+!&C!%B'$+(!D*_(&(!o($/0*;E+!l0&!3*'*3/&'$F*!/*CIqC!J+'/0=*7pU!A(/*!

q! 0C*! )*(! 3+#370(<&(! D'&7$C$#*'&(! )&! 0C! &(/0)+! 7&%*)+! *! 3*I+! &C! %B'$+(! D*_(&(! &0'+D&0(f!

&#/'&!+(!l0*$(!J+'/0=*7!od&*5H! !d&*7/-!5&D+'/$#=!J'+:&3/pf!&!/*CIqC!#+(!$#l0q'$/+(!3+#)0F$)+(!

#+! yCI$/+! )&(/*! $#%&(/$=*;E+! *! :+'#*7$(/*(! D+'/0=0&(&(! l0&! /'*I*7-*C! *! B'&*! )*! (*9)&U! .((+f!
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(&=0#)+! *7=0#(! *0/+'&(f! D<&! &C! 3*0(*! 0C! :+'#*7$(C+! C* -&*7/-!

D*3t( 3$/U!$#!M+D&(!&/!*7U

D*'/$7-*)+(! D&7+(! :+'#*7$(/*(! &#/'&! ($f! 3+#)0F$#)+! *! 0C*! -+C+=&#&$)*)&! )&! /@D$3+(! &! )&!

y#=07+(U!A(/*!3++D&'*;E+!#*!'&3+7-*!)&!)*)+(!&!#+!'&30'(+!k(!C&(C*(!>+#/&(!D*'&3&!>*3$7$/*'!+!

3+#/'+7+! )*! $#>+'C*;E+! D+'! D*'/&! )&! 3&'/*(! +'=*#$F*;<&(! )&! (*9)&U! g0*#/+! C&#+'! q! *!

&(D&3$*7$F*;E+! )+! :+'#*7$(/*f! C*$+'! q! *! )&D&#)2#3$*! &C! '&7*;E+! *! &(/&! /$D+! )&! >+#/&(!

&(D&3$*7$F*)*(U!

,*'$*! 4$CI'*! o3$/U! $#! 43-r$/F&'! &/! *7U

*(!

3+C! *! 3+I&'/0'*! )&! #+/_3$*(! )&! 3$2#3$*! q! +! >*3/+! )&! +(! :+'#*7$(/*(! ($CD7$>$3*'&C! $#>+'C*;E+!

!

$)*(! !&!)0'*#/&!&((&!

3$/U! $#!43-r$/F&'!&/!*7Uf!NOO^pU!4$CI'*!)&(3'&%&!*!C&)$3$#*!3+C+!

C&)$*!l0&'&C!$#>+'C*;E+!l0&!(&:*!)&>$#$/$%*f!l0&'&Cn

o3$/U! $#!43-r$/F&'! &/! *7Uf!NOO^pU!J*'*!*7qC!)*! >*7/*!)&!3+#-&3$C&#/+(!3$&#/_>$3+(! D+'!D*'/&!)+(!

:+'#*7$(/*(f!*(!'&(/'$;<&(!&3+#@C$3*(!#*(!&CD'&(*(!)&!3+C0#$3*;E+!(+3$*7!7&%*C!*!l0&f!C0$/*(!

%&F&(f!#E+!-*:*!D&((+*(!&(D&3$*7$F*)*(!*D&#*(!&C!(*9)&!)&#/'+!)*(!'&)*3;<&(U!S(! :+'#*7$(/*(!

*3*I*C!D+'!/&'!)&!3+I'$'!)$%&'(+(!*((0#/+(!&!D+'!#E+!*D+(/*'!#*!>+'C*;E+U!

4&#)+! 0C*! B'&*! 3+CD7&8*! &! %*(/*f! 0C*! )*(! >+'C*(! l0&! +! :+'#*7$(/*! D+)&! &#3+#/'*'! D*'*!

)$C$#0$'!+!&''+!+0!*!$CD'&3$(E+!#*!-+'*!)&!'&7*/*'!*+!D9I7$3+!*(!#+/_3$*(!)&!(*9)&!D+)&!D*((*'!

D&7*!&(D&3$*7$F*;E+U!S!'&7*/@'$+!)*!u*$(&'!L*C$7s!L+0#)*/$+#!)&!NOOW! !(+I'&!+!&(/*)+!)*!*'/&!

)+!:+'#*7$(C+!)&!(*9)&!#+(!A(/*)+(!"#$)+(! !'&>&'&!*!$CD+'/y#3$*!)*!>+'C*;E+!&(D&3_>$3*!#&(/*!

3'$/$3*C&#/&! *! $#%&(/$=*;E+! 3$&#/_>$3*f! *#*7$(*'! +(! )&/*7-&(! )*(! D'+D+(/*(! D+7_/$3*(f! &! D&'3&I&'!
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(*I&C!l0&!/&#/*C!C*'3*'!0C*!*=&#)*!l0&!>*%+'&;*!*!&CD'&(*!+0!+'=*#$(C+!l0&!'&D'&(&#/*Cf!

&!D+'!$((+!*!$#>+'C*;E+!l0&!/'*#(C$/&C!D+)&!#E+!(&'!3+CD7&/*!&!*D'&(&#/*'!*D&#*(!+!(&0!D+#/+!

)&! %$(/*U! T+! 3*(+! &(D&3_>$3+! )+(! *((&((+'&(! #*! B'&*! )*! (*9)&f! (E+! =&'*7C&#/&! D'+*3/$%+(!

*!3+C!$#>+'C*;E+!D+($/$%*!D*'*!*!+'=*#$F*;E+!&C!l0&!(&!

$#(&'&Cf! &! '&*3/$%+(! l0*#)+! *(! #+/_3$*(! D0I7$3*)*(! (E+! #&=*/$%*(! +0! l0*#)+! +! :+'#*7$(/*! +(!

l0&(/$+#*! (+I'&! $#>+'C*;<&(! D'&:0)$3$*$(! k! &CD'&(*! l0&! '&D'&(&#/*CU! S(! :+'#*7$(/*(!

&(D&3$*7$F*)+(!&C!(*9)&!&(/E+!C0#$)+(!)&!C*$(!>&''*C&#/*(!D*'*!7$)*'!3+C!*(!>+#/&(!#*!B'&*!

)*!(*9)&f!0C*!%&F!l0&!#E+!(E+! /E+!)&D&#)&#/&(!)&(/*(!&! /2C!3+#($=+!0C*!%*(/*!3*'/&$'*!)&!

3+#/*3/+(U!!

A(/*! )$((&'/*;E+! #E+! D'&/&#)&! *D'&(&#/*'! 0C! &(/0)+! &8*0(/$%+! )+! :+'#*7$(C+! )&! (*9)&! &C!

J+'/0=*7f!C*(!*#/&(!*I'$'! 3*C$#-+!*!0C!3*CD+!l0&!*$#)*!q!C0$/+! $#3$D$&#/&!#*! $#%&(/$=*;E+!

*3*)qC$3*U! `! 0C*! )$((&'/*;E+! )&! C&(/'*)+f! 3+C! /+)*(! *(! 7$C$/*;<&(! l0&! (E+! 3*'*3/&'_(/$3*(!

)&(/&! /$D+!)&! $#%&(/$=*;E+U!"C*!D$(/*!D*'*!&(/0)+(! >0/0'+(!D+)&'B!(&'!*!)&!*7*'=*'!*!*C+(/'*!

D*'*! 0C! $#l0q'$/+! C*$(! 3+CD7&/+! *! :+'#*7$(/*(! l0&! 3+I'&C! (*9)&f! D*'*! l0&! (&! 3+#>$'C&C!

/&#)2#3$*(!&!(&!D+((*! /&'!0C*! $)&$*!C*$(!*I'*#=&#/&!)+! /'*I*7-+!l0&!&(/&(! :+'#*7$(/*(! >*F&Cf!

#+C&*)*C&#/&!*!(0*!'&7*;E+!3+C!*(!>+#/&(!)&!$#>+'C*;E+U!
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5&>&'2#3$*(!I$I7$+='B>$3*(!

!

G+0'#*7$(C!4/0)$&(f![?Xf!WNNnWYW!

!

\+0')$&0f!JU!oPWW[p!4+I'&!*!H&7&%$(E+U!S&$'*(?!1&7/*!A)$/+'*U!

!

+7$/$3*7!5&D+'/$#=?!\$+3+CC0#$3*I$7$/s!

G+0'#*7$(Cf!PPoNp?!P]WnPX^U!

!

G+0'#*7! +>! H-&! T*/$+#*7!

1*#3&'!.#(/$/0/&!,+#+='*D-(f!N^!

!

4+3$+7+=$*!)&77*!4*70/&f!PXPn

PZO!

!

1qI'$*#f!GU!MU!oPWWZp!1*'/*(!*!"C!G+%&C!G+'#*7$(/*U!M$(I+*?!A)$/+'*!\$Fy#$3+U!

!

1-&rf!LUf!,*#)&7I*0Cn n

+>n43$&#3&!b*D!$#!,*CC+ 43$&#3&!1+CC0#$3*/$+#f!N[?!YYP!

!

d&*7/-!oM+#)+#pf!PO?!]OPn]NO!

!

K ! H-&!T&r!

A#=7*#)!G+0'#*7!+>!,&)$3$#&f!YXOU!

!

L$)*7=+f!GU!oNOOWp!S!M0=*'!)*!`/$3*!&!)*!60/+n'&=07*;E+!#*!.)&#/$)*)&!J'+>$(($+#*7!)+(!

G+'#*7$(/*(U!M$(I+*?!L0#)*;E+!1*7+0(/&!b07I&#t$*#cL0#)*;E+!D*'*!*!1$2#3$*!&!H&3#+7+=$*U!

!

b*#(f!dU!GU! oPW[WpU!K&3$)$#=!r-*/ (!#&r(?!*!(/0)s!+>!1\4!A%&#$#=!T&r(f!T\1!T$=-/7s!T&r(f!

T&r(r&&t!*#)!H$C&U!A%*#(/+#?!T+'/-r&(/&'#!"#$%&'($/s!J'&((U!

!

!
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d&*7/-!T&r(?!D+(($I$7$/$&(!>+'!*!3$%$3n d&*7/-f!PN!oPp!

!

1+C0#$3*;E+! &! 4+3$&)*)&! n! A)$;E+! &(D&3$*7! (+I'&!

1+C0#$3*;E+!&!4*9)&!o#+!D'&7+p!

 

&'*=&! +>! 3*#3&'! '&(&*'3-?! &>>&3/(! +>!

d0C*#!3+CC0#$3*/$+#!'&(&*'3-f!Y]?!Y][nYXWU!

!

u+%*3-f! \U! z! 5+(&#(/$&7f! HU! oNOO]p! S(! &7&C&#/+(! )+! :+'#*7$(C+U! S! l0&! +(! D'+>$(($+#*$(! )+!

:+'#*7$(C+!)&%&C!(*I&'!&!+!D9I7$3+!)&%&!&8$=$'U!J+'/+?!J+'/+!A)$/+'*!

!

d&*7/-!1+CC0#$3*/$+#!P^oNpf!PXPnPXW!!

!

!3*#3&'!D'&%&#/$+#!*#)!3+#/'+7!/+!

d&*7/-!,*'t&/$#=!g0*'/&'7sf!N^oPcNpU!

!

M+D&(f! L! oNOOOpU! L+#/&(f! G+'#*7$(/*(f! M&$( $#U! 1+C0#$3*;E+! &! 4+3$&)*)&! Nf! 1*)&'#+(! )+!

T+'+&(/&f!4q'$&!1+C0#$3*;E+f!e+7U!P]!oPnNpf!YYWnY]W!

!

M+D&(f! LUf! 50E+f! H

.#>+'C*;E+! ! K&'&3-+!*!1+C0#$3*'f!

N?POOnPNO!

!

G+0'#*7!+>!

4+3$+7+=sf!Y]?!Y^!

!

M0(*! oNOPPp! M$%'+! )&! A(/$7+! ~'&/$'*)+! )&! -//D?ccrrrU70(*UD/c70(*C*/&'$*7cJKL(cM$%'+A(/$7+UD)>!

&C!P^nOYnNOPN�!

!
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$#!1+C0#$3*;E+!&!4+3$&)*)&!Nf!1*)&'#+(!)+!T+'+&(/&f!4q'$&!1+C0#$3*;E+f!e+7U!P]!

oPnNpf!Y^PnY^XU!

!

,3g0*$7f!KU!oNOOYp!H&+'$*!)*!1+C0#$3*;E+!)&!,*((*(U!M$(I+*?!L0#)*;E+!1*7+0(/&!b07I&#t$*#U!

!

$#!

1+C0#$3*;E+!&!4+3$&)*)&!Nf!1*)&'#+(!)+!T+'+&(/&f!4q'$&!1+C0#$3*;E+f!e+7U!P]!oPnNpf!N[[nNW]!

!

J9I7$3+!oNOO^p!M$%'+!)&!A(/$7+U!M$(I+*?!J9I7$3+U!

!

g0$%sf! 5U! z! 1*CD&#-+0)/f! MUeU! oPWW]p! ,*#0*7! )&! $#%&(/$=*;E+! &C! 3$2#3$*(! (+3$*$(U! M$(I+*?!

b'*)$%*U!

!

5*)7&sf!6Uf!1-&&tf!GU!z!5$//&'f!1 !*!'&>7&3/$+#!+#!/-&!>$'(/!PO!s&*'(!

d&*7/-f!PO!o]ph!YZW!

!

6C&'$3*#!\&-*%$+'*7!43$&#/$(/f!YZ!

oNp!

!

d&*7/-! J'+C+/$+#!

.#/&'#*/$+#*7f!PX!oNp?!NO[nNP]!

!

4*#/+(f!5U!oPWW[p!6!#&=+3$*;E+!&#/'&!:+'#*7$(/*(!&!>+#/&(U!,$#&'%*?!1+$CI'*!

!

4*#/+(f!5U!oNOOXp!6!>+#/&!#E+!l0$(!'&%&7*'! !"C!&(/0)+!(+I'&!*!D'+)0;E+!)*(!#+/_3$*(U!1*CD+!

)*(!M&/'*(?!J+'/+!

!

43-r$/F&'f!bUf!,0)0'f!bUf!d&#'sf!KUf!}$7(+#f!6Uf!b++F#&'f!,Uf!4$CI'*f!,Uf!4r&&/f!,Uf!\*%&'(/+3tU!

JM+4!,&)$3$#&f!N!o[p!

!
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43-r$/F&'f!bU! oNOOWp!H-&!4/*/&!+>!d&*7/-! G+0'#*7$(C! $#! /-&!"4U!6!5&D+'/! /+! /-&!u*$(&'!L*C$7s!

L+0#)*/$+#f! 43-++7! +>! G+0'#*7$(C! *#)! ,*((! 1+CC0#$3*/$+#U! ~'&/$'*)+! )&!

-//D?ccrrrUt>>U+'=c&#/C&)$*c0D7+*)c[Z^ZUD)>!&C!NPnOYnNOPN�!

!

3&! (&7&3/$+#f! *#)! -&*7/-! #&r(! */! 7+3*7! /&7&%$($+#!

43$&#3&! 1+CC0#$3*/$+#!

N^?Y^OU!

!

H'*l0$#*f!TU!oPWWYp! f!M$(I+*?!e&=*!

!

H'*l0$#*f!TU!oNOONp!S!l0&!q!G+'#*7$(C+f!M$(I+*?!g0$C&'*!

!

n G+0'#*7! +>!

1+CC0#$3*/$+#f!^[?P]NnP][!

!

!

4$/&(!3+#(07/*)+(?!

6((+3$*;E+!J+'/0=0&(*!D*'*!+!1+#/'+7+!)&!H$'*=&C!&!1$'307*;E+?!-//D?ccrrrU*D3/UD/c!

\7+=0&!J9I7$3+M*I?!-//D?ccI7+=0&(UD0I7$3+UD/cD0I7$3+7*Ic!

!

!

M&=$(7*;E+!1+#(07/*)*?!

1@)$=+!K&+#/+7@=$3+!)+(!G+'#*7$(/*(!J+'/0=0&(&(f!*D'+%*)+!*!]!)&!,*$+!)&!PWWY!

1@)$=+!J'+3&((0*7!J&#*7!

1+#(/$/0$;E+!)*!5&D9I7$3*!J+'/0=0&(*!

A(/*/0/+!)+!G+'#*7$(/*!

M&$!)&!.CD'&#(*!

!

!

!

!
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6D2#)$3&!P!!

!

H$D+7+=$*!)*(!L+#/&(!)&!.#>+'C*;E+?!L+#/&(!S>$3$*$(!
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6D2#)$3&!N!

!

H$D+7+=$*!)*(!L+#/&(!)&!.#>+'C*;E+?!L+#/&(!A(D&3$*7$F*)*(!.#(/$/03$+#*$(!
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6D2#)$3&!Y!

!

H$D+7+=$*!)*(!L+#/&(!)&!.#>+'C*;E+?!L+#/&(!A(D&3$*7$F*)*(!TE+n.#(/$/03$+#*$(!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



56 
 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



57 
 

6D2#)$3&!]!

!

H$D+7+=$*!)*(!L+#/&(!)&!.#>+'C*;E+?!L+#/&(!K+30C&#/*$(!
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6D2#)$3&!^!

!

,+)&7+!)+!g0&(/$+#B'$+!*D7$3*)+!*+(!:+'#*7$(/*(?!

!
!
!

 
 

A(/+0!*!)&(&#%+7%&'!0C*!/&(&!#+!yCI$/+!)+!C&(/'*)+!&C!1$2#3$*(!)*!1+C0#$3*;E+! !
.#>+'C*;E+! &! G+'#*7$(C+! #*! "#$%&'($)*)&! )+! ,$#-+U! A(/+0! *! &(/0)*'! +! :+'#*7$(C+! )&!
(*9)&f!#+C&*)*C&#/&!*!3+#(/'0;E+!)+!D'+3&((+!#+/$3$+(+!&!*!'&7*;E+!)&(&#%+7%$)*!3+C!
*(! >+#/&(! )&! $#>+'C*;E+U! A(/&! D&l0&#+! l0&(/$+#B'$+f! 3+C! D&'=0#/*(! )&! '&(D+(/*!
>&3-*)*! &! *I&'/*f! D'&/&#)&! '&3+7-&'! +(! /&(/&C0#-+(! )+(! :+'#*7$(/*(! l0&! /'*I*7-*C! *!
(*9)&U!!

!
PU dB!l0*#/+!/&CD+!q!:+'#*7$(/*c&)$/+'cD'+)0/+'!)&!(*9)&w!!

!,&#+(!)&!P!*#+!
!Pn^!*#+(!
!XnPO!*#+(!
!PP!+0!C*$(!*#+(!

!
NU 1+C!l0&!>'&l02#3$*!3+I'&c&)$/*!*((0#/+(!)&!(*9)&w!

!,0$/+!>'&l0&#/&C&#/&!
!L'&l0&#/&C&#/&!
!5*'*C&#/&!
!T0#3*!

!
YU 1+C!l0&!>'&l02#3$*!D'+)0F!#+/_3$*(!*!D*'/$'!)&(/*(!>+#/&(?!

!

!
,0$/+!

>'&l0&#/&C&#/&! L'&l0&#/&C&#/&! 5*'*C&#/&!
!

T0#3*!
J'+='*C*(!)&!'B)$+!&!
He!

! ! ! !

6C$=+(c3+#-&3$)+(!>+'*!
)+!:+'#*7$(C+!

! ! ! !

1+#/*3/+(!D&((+*$(!#*!
B'&*!)*!(*9)&!+0!
&(D&3$*7$(/*(!)&!(*9)&!

! ! ! !

5&%$(/*(!3$&#/_>$3*(!
Cq)$3*(!+0!D0I7$3*;<&(!
&(D&3$*7$F*)*(!

! ! ! !

A#/$)*)&(!D9I7$3*(! ! ! ! !
,&)$*!#*3$+#*$(! ! ! ! !
K$3*(!&(D+#/y#&*(!&!
(0=&(/<&(!D+'!D*'/&!)+!

! ! ! !
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D9I7$3+!
5&7*;<&(!D9I7$3*(!+0!
C*'t&/$#=!

! ! ! !

A)$/+'&(! ! ! ! !
L+#/&(!+#7$#&f!3+C+!
I7+=0&(f!'&)&(!(+3$*$(f!&!
3+#/&9)+(!=&'*)+(!
D&7+(!0/$7$F*)+'&(!

! ! ! !

1+7&=*(!)&!+0/'*(!
+'=*#$F*;<&(!)&!C&)$*!

! ! ! !

\*(&(!)&!)*)+(! ! ! ! !
b'0D+(!)&!
/'*I*7-+c3+C$((<&(!+0!
>0#)*;<&(!

! ! ! !

!
]U 1+C!l0&!>'&l02#3$*!*!(0*!+'=*#$F*;E+c&CD'&(*!C&)$B/$3*!3+I'&!#+/_3$*(!3+C!I*(&!&C!

3+C0#$3*)+(!)&!$CD'&#(*!+0!3+#>&'2#3$*(!)&!$CD'&#(*f!(&C!*3'&(3&#/*'!l0*7l0&'!
$#>+'C*;E+!'&7&%*#/&!+0!3+#/*3/*'!>+#/&(!$#)&D&#)&#/&(w!

!L'&l0&#/&C&#/&!
!j(!%&F&(!
!5*'*C&#/&!
!T0#3*!

!
^U g0*7!q!+!(&0!$#/&'&((&!D'$#3$D*7?!~&(3+7-*!/+)*(!*(!l0&!(&!*D7$3*C�!

!4*9)&!&C!/&'C+(!=&#q'$3+(!
!.#%&(/$=*;E+!Cq)$3*!&!3$2#3$*!!
!A3+#+C$*cT&=@3$+(!)*!4*9)&!!
!J+7_/$3*(!)&!4*9)&!
!g0*7$)*)&!&!)&(&CD&#-+!)+(!30$)*)+(!)&!(*9)&!!
!4*9)&!)+!3+#(0C$)+'c&(/$7+(!)&!%$)*!!
!K&($=0*7)*)&(!#*!(*9)&!o&#/'&!='0D+(!&3+#@C$3+(f!307/0'*$(f!q/#$3+(p!
!J+7_/$3*(!)+(!30$)*)+(!)&!(*9)&!!

S0/'+?!
!

XU AC!=&'*7f!3+C+!)&(3'&%&f!&C!/&'C+(!)&!l0*#/$)*)&f!*!3+I&'/0'*!l0&!+(!C&)$*!
=&#&'*7$(/*(!D+'/0=0&(&(!)E+!*+(!(&=0$#/&(!/&C*(!)&!(*9)&?!
!

! K&C*($*)*! 40>$3$&#/&! .#(0>$3$&#/&!
4*9)&!&C!/&'C+(!
=&#q'$3+(!

! ! !

.#%&(/$=*;E+!Cq)$3*!&!
3$2#3$*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! ! !

A3+#+C$*cT&=@3$+(!)*!
(*9)&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! ! !

J+7_/$3*(!)&!(*9)&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
g0*7$)*)&!&! ! ! !
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)&(&CD&#-+!)+(!
30$)*)+(!)&!(*9)&!
4*9)&!)+!
3+#(0C$)+'c&(/$7+(!)&!
%$)*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! ! !

K&($=0*7)*)&(!#*!(*9)&!
o&#/'&!='0D+(!
&3+#@C$3+(f!307/0'*$(f!
q/#$3+(p!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! ! !

J+7_/$3*(!)+(!30$)*)+(!
)&!(*9)&!

! ! !

!
[U AC!=&'*7f!3+C+!37*(($>$3*!*!l0*7$)*)&!)*!3+I&'/0'*!l0&!+(!C&)$*!D+'/0=0&(&(!>*F&C!

)+(!(&=0$#/&(!/&C*(!)&!(*9)&?!!
!

! A83&7&#/&! \+*! 5*F+B%&7! L'*3*!
4*9)&!&C!/&'C+(!
=&#q'$3+(!

! ! ! !

.#%&(/$=*;E+!Cq)$3*!&!
3$2#3$*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! ! ! !

A3+#+C$*cT&=@3$+(!)*!
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Taxas moderadoras Portaria a clarifi car aumentos deve sair na próxima semana

Além dos 20 euros nas urgências, os meios complementares 
de diagnóstico   também vão ter vários aumentosMinistério da Saúde vai 

fazer “ajustes” também 
nas taxas para exames
A maioria das taxas moderadoras para exames e meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica vai sofrer 
aumentos, mas também há casos de reduções

Andrea Cunha Freitas

a A partir de Janeiro, além dos 20 
euros da taxa moderadora no servi-
ço de urgência de um hospital cen-
tral, os utentes que necessitarem de 
exames e meios complementares de 
diagnóstico, como, por exemplo, raios 
X, ressonância magnética ou análises, 
também vão ter de pagar mais por isso. 
De acordo com o Ministério da Saúde, 
os “ajustes” a efectuar nesta parte da 
tabela das taxas moderadoras serão 
“muito variáveis” e terão “um pouco 
de tudo”, incluindo reduções, mas a 
maioria será alterada para valores su-
periores aos cobrados actualmente. A 
portaria que vai clarifi car estes aumen-

tos a aplicar na tabela, e que, “nalguns 
casos, pode ser o dobro”, deverá ser 
publicada na próxima semana. 

Depois das consultas e dos episó-
dios de urgência, há mais aumentos 
das taxas moderadoras. A tabela de 
taxas moderadoras inclui uma longa 
lista de exames e meios complementa-
res de diagnóstico e terapêutica, além 
das consultas ou episódios de urgên-
cia, que vão desde os 25 cêntimos por 
uma pesquisa de lactose até aos 66,50 
euros por uma técnica terapêutica de-
signada litotrícia extracorporal (usada 
para eliminar cálculos [pedras] no sis-
tema urinário). Aliás, segundo fonte 
do gabinete do Ministério da Saúde, o 
caso do exame mais caro na tabela é 

um exemplo de uma das reduções pre-
vistas. Sobre os aumentos o Ministério 
da Saúde, não aponta para exemplos, 
limitando-se a afi rmar que no “grande 
universo” de exames e meios de diag-
nóstico e terapêutico haverá lugar pa-
ra “várias percentagens de aumento”. 
“Em geral, os ajustes serão para fazer 
para cima”, acrescenta. 

Mais do que contas e previsões so-
bre o valor dos aumentos, Pedro Pita 
Barros, especialista em economia da 
saúde, questiona a lógica desta co-
brança. “Estas taxas têm uma carac-
terística muito diferente das taxas co-
bradas pela procura de um serviço de 
urgência. Neste caso estamos perante 
situações em que há sobretudo um 
critério médico e em que não está em 
causa a decisão do utente”, argumen-
ta o especialista. Aliás, segundo de-
fende, “o custo destes exames para os 
utentes devia ser zero sempre que for 
claro que o utente não teve qualquer 
intervenção ou papel no processo”. 
“A lógica da existência destas taxas 
para exames e meios complementa-
res de diagnóstico devia ser revista. 
E talvez este momento seja oportuno 
para o fazer”, refere Pita Barros. O 
economista admite que “alguns doen-
tes fazem pressão junto dos médicos 
para fazer alguns exames, aprovei-
tando para fazer tudo no mesmo dia 
e local”, mas, ainda assim, a decisão 
é do médico. “Se a lógica desta ta-
xa moderadora passa por fazer com 
que as pessoas sintam que o serviço 
prestado tem algum valor, é preciso 
que, pelo menos, se assegure que os 
custos de processamento desta co-
brança não são superiores ao valor 
pedido”, conclui, exemplifi cando 
que, por vezes, o custo do selo para 
a carta enviada ao utente é superior 
à taxa que se pretende cobrar.

Um aumento agravado
Aos aumentos das taxas moderado-
ras, os utentes devem ainda somar 
mais um peso nos ombros. Desde o 
início deste ano que “[…] o não pa-
gamento de taxa moderadora legal-
mente devida decorridos 10 dias da 
data da notifi cação implica o seu pa-
gamento num valor cinco vezes supe-
rior ao inicialmente estipulado, nunca 
inferior a 100 euros”. De acordo com 
declarações recentes do presidente da 
Associação de Administradores Hos-
pitalares, Pedro Lopes, estas multas 
não têm vindo a ser aplicadas pelos 
hospitais devido à burocracia e cus-

tos administrativos que a cobrança 
envolve. No entanto, isso não signifi ca 
que as unidades hospitalares não se 
preparem para as aplicar no futuro. 
As taxas moderadoras representavam 
apenas cerca de um por cento (com 
os aumentos agora anunciados, passa 
para dois por cento) da despesa total 
em saúde. Estes aumentos, somados 
às multas em caso de incumprimento, 
poderão servir de incentivo a algumas 
administrações hospitalares. 

Por outro lado, e ainda relativa-
mente à revisão do valor das taxas 
moderadoras, a Entidade Regulado-
ra da Saúde (ERS) recorda (na sua 
Análise da Sustentabilidade Finan-
ceira do SNS) que foi assumido no 
Memorando de Entendimento o 
compromisso de legislar a indexa-
ção e revisão automática de tal valor 
à taxa de infl ação. A ERS faz o avi-
so: se os rendimentos dos utentes 
(salários e pensões) se mantiverem 
alterados, esta revisão “provocará 
em tais utentes um aumento (dupla-
mente) agravado do valor das taxas 
moderadoras”.

Actualmente, a situação piora com 
os cortes nos salários e pensões. De 
acordo com o Ministério da Saúde, a 
próxima revisão que tem em conta o 
índice de infl ação será realizada em 
Janeiro de 2013.

Após o anúncio do aumento das 
taxas moderadoras, as reacções 
não tardaram. O PCP requereu 
ontem a apreciação parlamentar 
do documento, considerando 
os aumentos inconstitucionais, 
enquanto o PS se refere à medida 
como “violentíssima” para os 
portugueses.

O líder parlamentar do PCP, 
Bernardino Soares, considera 
que, com esta medida, “as taxas 
moderadoras transformam-se 
num verdadeiro co-pagamento, 
o que é inconstitucional e 
inaceitável para a população 
portuguesa”. Após o anúncio do 
ministro da Saúde, Paulo Macedo, 
o PCP requereu uma apreciação 
parlamentar do diploma do 
Governo referente às novas taxas, 
agendada para o próximo dia 21.

Relativamente às isenções 
anunciadas pelo ministério, 
Bernardino Soares defende que 
não podem servir de justificação. 
“Na realidade, essas isenções 
não se concretizarão para muitos 
portugueses, porque o critério é 
muito baixo. Trata-se de pôr os 
portugueses a pagar – e muito – 
pelo acesso à saúde e isso será de 
uma injustiça brutal”, afirma. 

O PS também já condenou 
esta medida. “Achamos que isto 
é uma proposta violentíssima 
no contexto actual, não 
concordamos com ela, achamos 

que a obrigação da troika não 
nos impunha um aumento desta 
dimensão”, declara o socialista 
António Serrano. O deputado 
relembra que o encerramento 
de serviços e a limitação dos 
horários nos centros de saúde 
“forçam” os cidadãos a recorrerem 
às urgências, “onde o serviço é 
mais caro”. Serrano refere que 
está em causa o financiamento do 
Serviço Nacional de Saúde com 
recurso às taxas moderadoras. “É 
um aumento que resulta de uma 
perspectiva de negócio da saúde 
que não podemos aceitar”, declara. 

Por sua vez, o Movimento 
dos Utentes dos Serviços 
Públicos (MUSP) considera 
que os aumentos “são de uma 
insensibilidade humana e 
social muito grande”. O porta-
voz do MUSP, Carlos Braga, 
afirma que “esta medida vai 
aumentar significativamente 
as dificuldades sociais dos 
portugueses” e acusa o Governo 
de tomar medidas “puramente 
economicistas”. Rita Araújo

Reacções da oposição
Medida “inconstitucional” e “violentíssima”

Centros de saúde deram 3

Hospitais já aten

a Os hospitais do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) já atenderam 3,5 mi-
lhões de pessoas nas urgências e os 
centros de saúde já deram 36 milhões 
de consultas nos primeiros nove me-
ses deste ano, de acordo com as con-
tas do PÚBLICO aos dados mensais di-
vulgados pela Administração Central 
do Sistema de Saúde (ACSS).

Só no mês de Setembro os hospi-
tais registaram 364.211 episódios de 
urgência, o que dá uma média de 
12.140 por dia. Deste total, 319.544 
ocorreram nos hospitais e centros 
hospitalares e 44.667 nas urgências 
das seis Unidades Locais de Saúde 
(ULS). Em termos acumulados, os 
dados da ACSS permitem concluir 
que os serviços de urgência atende-
ram, em média, quase 400 mil uten-
tes por mês este ano.

Apesar de os mapas com a monito-
rização mensal não incluírem os Cen-
tros Hospitalares de Leiria/Pombal 
e de Viseu/Tondela — o PÚBLICO já 
questionou a ACSS, mas não recebeu 
nenhuma resposta ao pedido de es-
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Utentes do SNS assustados com aumentos das taxas moderadoras

“Sem a nossa saúde não temos nada”

a Até agora, estava isenta, pensava-
se que sofria de diabetes. Depois 
de alguns exames, a médica 
informou-a de que não sofre 
daquela doença, o que faz com 
que passe a pagar taxas. Maria da 
Conceição Silva está no Centro de 
Saúde de Sete Rios, em Lisboa, à 
espera de uma consulta que afi nal 
vai ser adiada. Aos 60 anos, mostra-
se assustada com a possibilidade 
de fi car sem isenção e coloca a 
hipótese de pôr a saúde de lado: 
“Não há dinheiro, não se pode ir.” 

Numa ronda, hoje, por algumas 
urgências de Lisboa, a maioria 
dos utentes do Serviço Nacional 
de Saúde ouvidos pelo PÚBLICO 
estava assustada com os aumentos 
das taxas moderadoras e, tal como 
Maria da Conceição Silva, admitia 
recorrer menos aos cuidados 
médicos. Há, no entanto, quem 
concorde com os preços e os veja 
como uma forma de triagem.

Do outro lado da sala de 
espera daquele centro de saúde 
da capital, bastante composta, 
Mário Pinto assegura que não 
deixará de recorrer aos serviços 
de saúde: “Temos de cortar em 
muita coisa, mas a nível de saúde 

não. Principalmente por causa das 
crianças”. Está a aguardar por uma 
consulta de saúde oral. Veio com 
o fi lho Tomás, de 11 anos, que teve 
direito a um cheque-dentista. 

À espera encontrámos também 
Cristina Marques, de 42 anos, 
que veio pedir uma requisição de 
análises à médica de família. Os 
aumentos não a assustam, porque 
não recorre muito ao Serviço 
Nacional de Saúde. Até concorda 
com os preços das consultas: “Não 
são nada de mais”, declara perante 
o olhar impaciente da amiga que 
a acompanha. Diz mesmo que os 
preços podem vir a funcionar como 
“uma forma de triagem”. 

A amiga Anabela Brízido mostra-
se indignada, principalmente 
com a cobrança de cuidados de 
enfermagem. “Vai ser um rombo 
muito grande”, afi rma. Apesar de 
ter seguro privado, que, reconhece, 
“não cobre muita coisa”.

Eduardo Assunção também tem 
um seguro privado. Está à saída 
das urgências do Hospital de Santa 
Maria, onde veio acompanhar uma 
tia. “A mim não me vai afectar, 
porque tenho um seguro”, declara, 
sem se mostrar assustado com os 
aumentos. Reconhece, no entanto, 
que para quem recorre muito ao 
SNS é um “aumento brutal”. Diz 
que deveriam ser criados escalões 
para que as pessoas pagassem de 

acordo com os rendimentos. “As 
pessoas vão recorrer menos aos 
hospitais”, diz. 

À porta do hospital, também 
acabada de sair das urgências, 
está Ana Duarte, de 28 anos. Vem 
apressada, com o bebé ao colo. “É 
uma brutalidade”, afi rma. “Estes 
aumentos afectam toda a gente, 
os ordenados são cada vez são 
mais baixos e as pessoas não têm 
capacidade de pagar cuidados 
médicos”, diz. Ana Duarte tem 
uma fi lha de dois anos que sofre 
de asma, pelo que as corridas 
ao hospital são constantes. Por 
enquanto, ainda usufrui da isenção 
que abrange todas as crianças até 
aos 12 anos, mas admite que, no 
futuro, terá de “fazer sacrifícios”. 
“Por nós, ainda vamos aguentando 
[as idas ao médico], mas com os 
fi lhos não podemos fazer isso”.

Já na zona das consultas externas 
do Santa Maria, a sala de espera 
para a especialidade de Cardiologia 
está meio cheia. Aleida Santos 
veio acompanhar a sogra, que 
tem consulta marcada. Apesar de 
reconhecer que não recorre muito 
aos serviços de saúde, esta jovem 
de 31 anos mostra-se preocupada 
com os aumentos. Mesmo assim, 
assegura que não vai adiar os 
cuidados de saúde. “Claro que me 
vai afectar, mas sem a nossa saúde 
não temos nada”, declara.

Rita Araújo

Reportagem

Debate parlamentar decorreu em tom morno

Oposição unânime na crítica às novas taxas, 
maioria diz que isentos serão cinco milhões

a A uma só voz, a oposição criticou 
o aumento das taxas moderadoras 
ontem, no Parlamento, num debate 
morno em que o ministro da Saúde, 
Paulo Macedo, sublinhou a dimensão 
signifi cativa das isenções e justifi cou a 
medida com o memorando da troika. 
A apreciação parlamentar do decreto 
em causa – pedida pelo PCP e acom-
panhada por outras bancadas da es-
querda – para revogar estes aumentos 
chumbará nas votações de hoje. 

A deputada Paula Santos, do PCP, 
começou por criticar os “aumentos 
brutais” das taxas moderadoras, 
“algumas mais que duplicam, por 
exemplo, nas consultas, nos centros 
de saúde ou nas urgências hospitala-
res, e quase que triplicam no caso das 
consultas no SAP”. E mostrou ter dú-
vidas sobre o alargamento das isen-
ções alegado pelo Governo. Para a 
deputada comunista, as medidas “vi-
sam a destruição do Serviço Nacional 
de Saúde a privatização da saúde e o 
aumento do custo de saúde para as fa-
mílias”. Aumentos “exorbitantes” foi 
o adjectivo usado por João Semedo, 
do BE, que também duvida do alar-
gamento das isenções e do valor da 

receita estimada pelo Governo com 
este aumento das taxas. Paulo Mace-
do disse que 100 milhões de euros 
é o valor que o Estado “vai cobrar” 
pelas taxas. Já no fi nal do debate, aos 
jornalistas, Paulo Macedo explicou 
que “a actualização do memorando 
que prevê uma redução de mil mi-
lhões de euros já estava prevista no 
Orçamento do Estado para 2012”. 
E – acrescentou – dessa verba “não 

houve qualquer mexida” na redução 
da despesa. 

Às vozes críticas das bancadas do 
BE e do PCP juntou-se a do PS. Os 
aumentos representam “um esfor-
ço brutal para as populações”, disse 
António Serrano. O deputado socia-
lista acredita mesmo que a medida 
no actual contexto de crise vai deixar 
os cidadãos sem cuidados de saúde. 
“Moderação, não, é impedimento e 

redução do acesso”, disse. O ministro 
admitiu que “as taxas moderadoras 
não moderam” quando são “incobrá-
veis”. Na questão das isenções, Paulo 
Macedo explicou que um casal em 
que cada um dos elementos ganhe 
628 euros por mês está isento. Da 
bancada do CDS, o deputado Serpa 
Oliva acrescentou outro número: 
todas as isenções somadas, dão 7,3 
milhões de utentes que não pagam 
taxas. Só por insufi ciência económi-
ca – acrescentou ainda o deputado 
do PSD Nuno Reis –, o número de 
isentos vai subir cerca de um milhão 
para mais de cinco milhões em 2012. 
E considerou como “legítima opção 
cobrar mais a quem pode para poder 
isentar mais”. 

Paulo Macedo justifi cou o aumento 
das taxas moderadoras com o que es-
tá previsto no memorando da troika e 
como fazendo parte “de um conjunto 
de medidas tendo em vista a susten-
tabilidade do sector”. E neste ponto 
deixou uma crítica aos deputados da 
oposição: “Não vejo ninguém a falar 
disso, o Serviço Nacional de Saúde 
estar capturado pelos credores”. So-
fi a Rodrigues

Ministro da 
Saúde disse 
que o número 
de isentos 
aumentou e que 
o Estado vai 
arrecadar cem 
milhões de euros
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António Tadeia abandonou a direcção do jornal O Jogo, da Controlinveste, 
por razões que o próprio não quis explicar mas que o director do diário 
desportivo, José Manuel Ribeiro, justificou com “indisponibilidade de 
horário para desempenhar as funções de forma satisfatória” 

Epilépticos terão de ir a juntas médicas para 
manterem isenção nas taxas moderadoras

Alexandra Campos

Neurologista diz que 
o novo regime vai implicar 
a “burocratização” 
do sistema actual, obrigando 
doentes a ir a juntas médicas 

a O novo regime de taxas moderado-
ras vai “burocratizar muito” os pedi-
dos de isenção para os doentes com 
formas graves de epilepsia, obrigando-
os a requerer uma junta médica para a 
avaliação da sua incapacidade, critica 
o presidente da Liga Portuguesa Con-
tra a Epilepsia (LPCE), Francisco Sales. 
“Os doentes vão ter que ir ao médico 
ou ao delegado de saúde para pedir 
uma junta médica e solicitar vários 
relatórios. Imagine-se a burocratiza-
ção que isto vai implicar”, lamenta o 
neurologista, que estima em cerca de 
20 mil as pessoas com formas crónicas 
e graves de epilepsia em Portugal.

“São doentes que não respondem à 
medicação e têm crises com frequên-
cia. E que, quando têm crises no meio 
da rua, quase são obrigados a ir às ur-
gências pelas pessoas que os socor-
rem. Vão ter que pagar taxas mode-
radoras? Isto é um bocado perverso”, 
defende Francisco Sales. 

As novas regras, que vão entrar em 
vigor no próximo dia 1 de Janeiro, es-
tipulam que os utentes com grau de 
incapacidade igual ou superior a 60% 
estão isentos do pagamento de taxas 
moderadoras, o que signifi ca que as 
pessoas com epilepsia com crises não 
controladas estarão abrangidas, em 
teoria, apesar de a doença continuar 
a não ser contemplada directamente, 
como acontece no regime actual, ex-
plica o especialista. 

A diferença é que até agora bastava 
que os médicos passassem atestados a 
requerer a isenção com base num ar-
tigo que desaparece no novo regime. 
Um artigo que previa a dispensa de 
pagamento de taxas para “os doen-
tes portadores de doenças crónicas” 
que “obriguem a consultas, exames 
e tratamentos frequentes e sejam po-
tencial causa de invalidez precoce ou 
de signifi cativa redução de esperança 
de vida”. 

Avalancha de pedidos
Agora, para ter direito a isenção, os 
doentes terão que provar que têm in-
capacidade igual ou superior a 60%. 
E, para isso, vão precisar de se dirigir 
ao centro de saúde e requerer ao dele-
gado regional de saúde a convocação 
de uma junta médica para avaliação 
do seu grau de incapacidade e emis-
são do respectivo atestado. A este re-
querimento deverão juntar relatórios 

de especialistas e exames. “Habitual-
mente, os relatórios são efectuados 
nas consultas da especialidade de 
neurologia. Vão-nos cair vários pedi-
dos de relatórios”, antecipa Francis-
co Sales. Resta perceber, ainda, se as 
juntas médicas terão capacidade de 
resposta para uma previsível avalan-
cha de pedidos.

Na nova legislação está prevista a 
dispensa de cobrança de taxas mas 
apenas em situações muito específi -
cas, nomeadamente consultas e tra-
tamentos das pessoas com doenças 
neurológicas degenerativas e desmie-
linizantes, distrofi as musculares, trata-
mento da dor crónica, quimioterapia 
de doenças oncológicas, radioterapia, 
saúde mental, defi ciências de factores 
de coagulação, doentes com VIH/sida 
e diabetes. 

A reivindicação de isenção auto-
mática de taxas moderadoras para 
os doentes com formas mais graves 
de epilepsia é uma luta da LPCE já 
com alguns anos e que estava a ser 
negociada com o anterior Governo. 
A Liga sempre defendeu que devem 
estar isentos apenas os doentes ditos 
“refractários”, os que não respondem 
à medicação, e “que necessitam de um 
acompanhamento médico mais inten-
so, com consultas regulares” e “com 
frequentes admissões hospitalares 
urgentes em resultado de crises epi-
lépticas, admissões essas ocorrendo 
muitas vezes de forma involuntária”. 
Estes doentes representam cerca de 
um terço das 50 a 60 mil pessoas com 
epilepsia em Portugal.

A epilepsia é uma doença que tem 
como ponto de partida uma pertur-
bação do funcionamento do cérebro, 
devido a uma descarga anormal de 
algumas ou da quase totalidade das 
células cerebrais.Existem 50 a 60 mil pessoas com epilepsia em Portugal

FÁBIO TEIXEIRA

As unidades de saúde passam 
a cobrar três euros de taxa 
moderadora pelas consultas 
médicas sem a presença do 
utente a partir de Janeiro. Depois 
de, em Setembro, a notícia de 
que o Hospital Garcia de Orta 
(Almada) cobrava taxas aos 
doentes mesmo sem estes terem 
ido ao médico desencadear 
polémica, agora fica instituído, 
preto no branco, o valor a 
cobrar por este tipo de serviço. 
As consultas não presenciais 
(em que o médico debate com 
colegas um caso clínico, por 
exemplo) estão previstas numa 
portaria de 2009. Mas implicam 
o consentimento do utente.

Consultas sem 
doente pagam taxa

Custos ultrapassam financiamento em muitos hospitais

Catarina Gomes

a Cada vez que um doente é atendido 
numa urgência, esse acto custa a um 
determinado hospital 153,08 euros, 
mas o Ministério da Saúde só paga à 
unidade 134,82 euros — menos 18,26 
euros. Uma auditoria do Tribunal de 
Contas (TC) conhecida ontem revela 
que “os casos em que os custos ultra-
passam o fi nanciamento são os mais 
recorrentes”. Assim, aconselha ao mi-
nistro da Saúde cautela na redução 
da despesa imposta pela troika tendo 
como base o preço, devendo antes 
promover a “redução de custos”.

A grande maioria dos hospitais por-
tugueses já recebe hoje as verbas pa-
ra gerir de acordo com os chamados 
contratos-programa, onde o fi nan-
ciamento é defi nido de acordo com 
níveis de produção defi nidos. O que 
o TC vem dizer é que a fi xação de pre-
ços nestes documentos é administra-

tiva e não corresponde, muitas vezes, 
ao custo real de determinado grupos 
de actos médicos. Mas o oposto tam-
bém acontece, ou seja, há situações 
em que os custos são inferiores ao 
valor fi nanciado, refere a auditoria 
ao sistema de pagamentos e de for-
mação dos preços pagos às unidades 
hospitalares do Serviço Nacional de 
Saúde.

Ainda assim, a análise “conclui que 
a maioria apresenta custos superiores 
ao fi nanciamento atribuído”. Nesta si-
tuação são paradigmáticos a urgência 
e o internamento; o exemplo oposto, 
em que os custos são inferiores aos 
preços fi xados, acontece em actos 
médicos de ambulatório, ou seja, em 
que o doente não está internado. 

Tendo em conta este desajusta-
mento, o TC considera que “o actual 
sistema de pagamento da actividade 
das unidades hospitalares do SNS 
apresenta defi ciências na concepção 

e operacionalização, que limitam a 
indução da efi ciência económica”.

Assim sendo, o Tribunal de Con-
tas aconselha ao ministro da Saúde, 
Paulo Macedo, cautela na redução de 
rubricas de despesa com base ape-
nas no preço, “resultantes de com-
promissos internacionais”, devendo 
antes promover iniciativas “de redu-
ção de custos”. Na mesma auditoria 
recomenda-se também que passe 
a existir “um ranking de efi ciência 
económica dos hospitais do Sistema 
Nacional de Saúde”, de divulgação 
pública obrigatória.

Mesmo dizendo que os custos são 

superiores aos preços fi xados, o TC 
sublinha que, muitas vezes, os custos 
estão infl acionados por inefi ciências 
de diversa ordem, nomeadamente 
organizativas, quantifi cando o dinhei-
ro que se perde com esses desperdí-
cios: no internamento ronda os 242 
milhões de euros, o que representa 
27% do total de custos considerados; 
e no ambulatório atinge os 503 mi-
lhões, ou seja, 41% dos custos levados 
em conta na auditoria.

A auditoria nota que a necessidade 
da revisão do sistema de fi nanciamen-
to já foi assumida pela Administração 
Central do Sistema de Saúde, ao pro-
por um novo modelo de fi nanciamen-
to para 2010, mas a sua entrada em 
vigor foi suspensa pela tutela devido 
ao “constrangimento orçamental” im-
posto pelo Orçamento do Estado para 
esse ano e pela “difi culdade acrescida 
decorrente da necessidade de adap-
tação a um novo modelo”.

O Tribunal 
de Contas pede 
ao ministro 
da Saúde cautela 
na redução 
da despesa 
imposta pela 
troika

Médicos 
contra fi m de 
helicópteros do 
INEM no interior

a O presidente da Associação Por-
tuguesa de Medicina de Emergência 
(APME) critica o corte de helicópte-
ros de emergência médica no interior 
e propõe em alternativa a redução 
dos serviços nocturnos em Lisboa e 
Porto, onde os meios aéreos podem 
inclusive atrasar o socorro.

Vítor Almeida considera que os três 
helicópteros estacionados desde Abril 
de 2010 no interior — em Macedo de 
Cavaleiros, Aguiar da Beira e Loulé 
— fazem falta e admite, em declara-
ções ao PÚBLICO, que os dois que 
actualmente servem Lisboa e Porto 
“poderão não ser necessários”. 

As aeronaves são activadas sobre-
tudo para transferências inter-hospi-
talares, de hospitais periféricos para 
hospitais centrais, e no litoral existe 
já uma oferta sufi ciente de unidades 
de saúde, ambulâncias e viaturas 
médicas de emergência e reanima-
ção, que permite suprir a eventual 
suspensão das viagens nocturnas dos 
helicópteros nestas regiões.

O grande problema, declara o pre-
sidente da APME, é a inexistência de 
uma “rede nacional de transferências 
em ambulância de doentes críticos”, 
com “equipas médicas diferencia-
das”. “Os helicópteros acabam por 
suprir essas necessidades”, acusa. 

Na segunda-feira, o presidente do 
Instituto Nacional de Emergência Mé-
dica (INEM), Miguel Soares Oliveira, 
anunciou estar a considerar cortar 
nas saídas nocturnas dos helicópteros 
nos três municípios do interior. Uma 
decisão defi nitiva sobre este assunto 
será tomada até fi nal do ano.

Esta intenção já foi condenada pe-
los presidentes das câmaras de Loulé 
e Aguiar da Beira, que falam numa 
“medida avulsa sem qualquer sen-
tido”. Também o deputado do PSD 
Mendes Bota revelou ontem à agên-
cia Lusa que vai apelar ao primeiro-
ministro, Pedro Passos Coelho, para 
que o helicóptero de Loulé não dei-
xe de funcionar. Já o ex-secretário de 
Estado adjunto e da Saúde, Manuel 
Pizarro, diz estar em causa “um aten-
tado ao direito das pessoas que vivem 
no interior a terem socorro pré-hos-
pitalar de qualidade”. Rita Araújo, 
com Idálio Revez

INEM dispõe de cinco meios aéreos
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Família deportada “mete papéis” para voltar ao Canadá

Rita Araújo

a A família Sebastião aterrou ontem 
em Ponta Delgada, nos Açores, às 7h45 
(8h45 em Lisboa). No aeroporto estava 
um assessor do presidente do governo 
regional e os pais de Maria Irene, que 
acompanharam os Sebastião à sua no-
va casa. Os dez elementos da família 
terão sido os últimos a sair do avião, 
pedindo para que a imagem das crian-
ças fosse salvaguardada. 

Paulo Sebastião reconheceu que 
a viagem para os Açores “foi difícil”, 
mas afi rmou que vai “meter os papéis” 
no início de 2012 para tentar voltar ao 
Canadá, onde construiu uma vida du-
rante dez anos. Apesar do desejo de 
regressar, Paulo Sebastião mostrou-se 
confi ante relativamente à nova vida 
em Portugal e “satisfeito de mais” com 
a ajuda do governo regional, nomea-
damente com as condições do aloja-
mento que lhes foi atribuído.

 Após uma visita à casa mobilada 
que o governo arrendou para toda a 
família, Paulo Sebastião admitiu: “Per-

A família Sebastião chegou 
aos Açores, ficando o 
regresso marcado por 
críticas aos advogados e 
agradecimentos ao governo 
regional de Carlos César

Família Sebastião foi a última a abandonar o avião à chegada aos Açores
RUI SOARES

di uma oportunidade, mas tenho ou-
tra aqui nas mãos que vou agarrar”. A 
mulher, Maria Irene, reconheceu que 
a casa, na Ribeira Grande, é espaçosa 
para alojar toda a família. “Para quem 
não tinha nada, agora tem tudo e só 
pode agradecer”, afi rmou. O casal 

mostrou-se reconhecido ao governo 
regional e às ajudas que lhes têm sido 
prometidas.

A chegada a Portugal foi também 
marcada por críticas aos advogados 
que assistiram a família no processo 
de legalização no Canadá, o qual terá 

custado 30 mil dólares (cerca de 23 
mil euros). “Estive no Canadá bastan-
tes anos em situação ilegal porque fui 
sempre enganado pelos advogados”, 
afi rmou Paulo Sebastião, que justifi cou 
a permanência no país para além dos 
seis meses que lhe foram concedidos 

com o facto de precisar de sustentar a 
família. “Lá [no Canadá] tinha tudo” e 
a “minha vida corria lá completamen-
te boa”, afi rmou. 

Após a visita à moradia que lhes foi 
atribuída, Paulo Sebastião disse que-
rer visitar Rabo de Peixe, freguesia do 
concelho de Ribeira Grande, de onde 
é originário. “Vou cheirar a água do 
mar. Trabalhei na pesca muitos anos, 
com os meus irmãos, sou fi lho de um 
pescador”, contou. A família Sebastião 
é constituída por Paulo e Maria Irene 
(pais), 46 e 44 anos respectivamente, 
os quatro fi lhos (Marília, 27, Vanessa, 
23, Paulo Júnior, 19, e Beatriz, 13) e 
quatro netos, todos com menos de 
cinco anos e nascidos no Canadá. Es-
ta família vive no Canadá desde 2001, 
mas só pediu o estatuto de refugiado 
em 2007, seis anos após a chegada ao 
país e apenas depois de a polícia ter 
descoberto a sua permanência ilegal. 
Após verem recusado o estatuto de 
refugiado, requereram ainda a per-
manência no país com base em razões 
humanitárias, pedido que foi recusado 
já este ano. 

Continua pendente a situação de 
uma das fi lhas do casal, Marília, casa-
da com um cidadão turco com resi-
dência permanente no Canadá e mãe 
de duas das crianças com cidadania 
canadiana. Marília tem um processo 
na imigração com vista à obtenção do 
visto de residência.

Bolseiros de investigação vão ter limites na docência

Rafaela Freitas

a O Governo vai propor o estabele-
cimento de um limite máximo para 
as actividades docentes exercidas por 
bolseiros, na sequência da recomen-
dação do provedor de Justiça à secre-
tária de Estado da Ciência. Em causa 
está a clarifi cação do regime de bolsas 
de doutoramento da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT). 

De acordo com a nota de imprensa 
publicada ontem no site do provedor 
de Justiça, a secretária de Estado da 
Ciência, Leonor Parreira, terá acatado 
“parcialmente” a recomendação de 

Alfredo José de Sousa sobre a “neces-
sidade de ser ponderada” a compa-
tibilidade da atribuição de bolsas de 
investigação com o exercício de fun-
ções docentes. Quanto à decisão da 
FCT de “não concessão/renovação” de 
bolsas aos docentes enunciados pelo 
provedor, a secretária de Estado diz 
não ver qualquer “incoerência” com 
actuações anteriores. A recomenda-
ção tinha sido enviada pelo provedor 
de Justiça em Novembro, motivada 
pelas queixas recebidas contra a FCT 
por parte de candidatos/bolseiros no 
exercício de funções docentes. Alfredo 
José de Sousa admitia, no documento, 

não questionar os “condicionamentos 
ao exercício” da actividade no quadro 
do “regime de dedicação exclusiva” 
dos bolseiros à investigação. Critica-
va, no entanto, que a condição pro-
fi ssional dos candidatos queixosos 
“não tenha sido questionada pela FCT 
em momento anterior ao do pedido 
de renovação da bolsa”, resultando 
numa decisão que “não foi pautada 
por critérios (…) de coerência”. Para 
o provedor, os estatutos de bolseiro 
de investigação “não estão sufi cien-
temente clarifi cados na lei”. 

A Secretaria de Estado da Ciência 
(SEC) veio esclarecer que o estatuto 

tem exigido “desde sempre” dedica-
ção exclusiva à investigação, tendo a 
possibilidade de exercício de funções 
docentes “um cariz absolutamente ex-
cepcional”. No caso dos bolseiros a 
quem foi negada a renovação da bolsa, 
a secretária de Estado apoia a decisão 
da FCT, argumentando que sempre 
foi incompatível a acumulação com o 
exercício da docência em “regime de 
tempo integral”. Face à resposta da 
SEC, Alfredo de Sousa afi rma manter 
o “entendimento quanto à ilegitimi-
dade da aplicação dessa condição de 
candidatura” no caso de renovação 
de bolsas já em execução. 

Rita Araújo

a Entra amanhã em vigor o novo 
modelo das taxas moderadoras, que 
prevê alterações ao nível da tabela 
de preços e das isenções. O Governo 
pretende alargar a base do número 
de isentos, que pode chegar aos tra-
balhadores por conta própria e aos 
dependentes menores de 25 anos dos 
agregados familiares isentos. 

Ontem, numa sessão de esclare-
cimento aos jornalistas sobre o no-
vo diploma governamental, um dos 
administradores da Administração 

Menores de 25 anos de famílias isentas não pagam taxas
Central dos Sistemas de Saúde (ACSS) 
explicou que todos os dependentes 
com menos de 25 anos dos agregados 
familiares que estejam isentos por in-
sufi ciência económica também fi ca-
rão isentos.

Para calcular o rendimento do agre-
gado familiar contabiliza-se a soma 
do rendimento anual (rendimentos 
do trabalho, valor dos imóveis, apli-
cações fi nanceiras) e divide-se por 12 
para encontrar a média mensal. Fica-
rá dispensado do pagamento de ta-
xas quem tiver um rendimento médio 
mensal inferior a 628,23 euros.

O executivo espera duplicar o valor 
obtido com taxas moderadoras em 
2011, arrecadando 200 milhões no 
próximo ano.

O bastonário da Ordem dos Médi-
cos, José Manuel Silva, considerou o 
aumento das taxas “brutal”, tendo 
em conta a situação económica do 
país. “Uma duplicação das taxas é um 
aumento brutal, não só pelo aumento 
das taxas, mas porque os cidadãos 
estão a ser esmagados por todas as 
vias, com redução dos salários e au-
mento dos impostos”, afi rmou em 
entrevista à Lusa. Novas taxas a partir de amanhã

Mais crimes 
participados 
ao Ministério 
Público em 2010

a No ano passado, deram entrada 
no Ministério Público (MP) 550.394 
inquéritos-crime, mais 3.490 do que 
no ano anterior, revela o relatório anu-
al da Procuradoria-Geral da República 
(PGR). O número de inquéritos movi-
mentados foi de 779.685, tendo sido 
concluídos 561.248 processos, mais 
23.167 do que em 2009. Pendentes, 
continuam 218.437 inquéritos. Em 
mais de 74 mil processos foi dedu-
zida acusação, 9,61% dos processos 
movimentados. Registaram-se no to-
tal 46.402 processos de execução de 
penas (de prisão). O relatório anual 
da PGR indica ainda um aumento de 
distribuição de novos processos nos 
distritos judiciais de Lisboa e de Évora 
e uma diminuição no Porto e Coimbra. 
Em todos os distritos judiciais verifi -
cou-se uma diminuição da pendên-
cia processual e um ligeiro aumento 
no número de inquéritos arquivados 
(431.998) comparativamente ao de 
2009. Também os pedidos para a fase 
de instrução aumentaram em cerca de 
500, sobretudo da parte dos arguidos. 
O mesmo relatório refere ainda que 
houve menos dois pedidos de inter-
venção de júri (de 14 passaram para 
12) em processos comuns.

Conte-nos como está a vencer a crise para  casosdesucesso@publico.pt
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Morreu Walter Cudell, um dos fundadores do CDS

Walter Cudell, fundador do CDS 
e deputado à Assembleia da 
República entre 1976 e 1980, morreu 
ontem no Porto, aos 92 anos. Olíder 
do CDS, Paulo Portas, lembrou que 

“foi uma das pessoas que mais 
ajudaram o CDS na sua fundação”.
O corpo do empresário está na 
Igreja de S. João da Foz, no Porto, e o 
funeral realiza-se hoje.

Corte de 70 milhões no rendimento social de inserção 
vai suportar aumento de sete euros na pensão mínima

a O aumento de cerca de sete eu-
ros mensais nas pensões mínimas, 
rurais e sociais, que entra agora em 
vigor, será aplicado com os 70 mi-
lhões de poupança no rendimento 
social de inserção (RSI), disse ontem 
o ministro Solidariedade e da Segu-
rança Social. A medida já tinha sido 
anunciada antes pelo Governo, mas 
Pedro Mota Soares fez questão de a 

sublinhar ontem em Lisboa, no dia 
em que entra em vigor o aumento 
daquelas pensões, durante uma visi-
ta ao Centro Paroquial de S. Vicente 
de Paulo.

Com este aumento, que é feito em 
linha com a infl ação, a pensão míni-
ma passa a ser de 254 euros, a rural 
234 euros e a social de 195 euros, dis-
se o ministro aos jornalistas. “Não é 

uma medida simbólica. Nós estamos 
a falar de um milhão de portugueses. 
Este milhão de portugueses em 2011 
viu o seu poder de compra ser reduzi-
do. As pessoas, com o congelamento 
das pensões, com o aumento da in-
fl ação, fi caram com menos poder de 
compra”, alertou.

Os cerca de 70 milhões de euros 
canalizados para este aumento do 

valor das pensões serão provenien-
tes do que o Governo quer poupar 
com o conjunto de novas regras de 
atribuição do RSI, “para separar o 
trigo do joio”.

O objectivo é “garantir que quem 
precisa do RSI o pode ter e que quem 
faz abusos e recebe numa situação 
de fraude deixe de o receber”, disse 
Mota Soares. Lusa

Operações da 
PSP afectadas 
por protesto 
dos oficiais

a O Sindicato Nacional dos Ofi ciais de 
Polícia (SNOP) iniciou ontem várias 
acções de luta que podem “difi cul-
tar” o exercício de algumas tarefas 
na PSP, nomeadamente as operações 
policiais. Entre as várias medidas rei-
vindicativas que os ofi ciais da PSP vão 
realizar está a cessação do trabalho 
para além das 36 horas semanais le-
galmente previstas, o que vai impedir 
a realização de várias operações po-
liciais, tendo em conta que a maior 
parte é feita depois do horário de tra-
balho dos polícias, disse à agência Lu-
sa o presidente do SNOP, comissário 
Carlos Ferreira.

Os ofi ciais vão também passar a 
ser “mais exigentes” no que toca à 
segurança das viaturas e dos mate-
riais, passando só a utilizá-los quando 
estão reunidas todas as condições, 
designadamente o estado dos pneus 
dos veículos. A não aceitação da pos-
se no cargo sem nomeação legal e a 
eliminação das situações de aquisição 
e reparação de material e infra-estru-
turas à custa de elementos policiais 
são outras acções de protestos.

Na origem dos protestos está a não 
aplicação do estatuto remuneratório 
a todos os polícias, que deveria ter 
sido aplicado em 2010, a não nome-
ação de profi ssionais para funções 
de comando, direcção e chefi a e o 
congelamento das promoções.

Carlos Ferreira recordou que o Co-
mando Metropolitano de Lisboa, o 
maior do país e com mais de sete mil 
elementos, não tem um comandan-
te nomeado formalmente há cerca 
de nove meses, e muitas esquadras 
estão sem comandantes nomeados 
ofi cialmente. 

Oficiais da PSP 
vão recusar a 
utilização de 
viaturas e de 
materiais que 
não reúnam as 
condições de 
segurança

PUBLICIDADE

Colégio de neurocirurgia suspende funções 
por divergência com Ordem dos Médicos

Rita Araújo

a O colégio de neurocirurgia da Or-
dem dos Médicos (OM) decidiu sus-
pender as suas funções, na sequên-
cia de divergências de opinião com o 
conselho nacional executivo (CNE). 
Em causa está a inscrição de um mé-
dico estrangeiro não-comunitário no 
colégio, contra o parecer dos seus 
membros. 

O presidente do conselho directivo 
do colégio de neurocirurgia confi r-
mou ao PÚBLICO a decisão de sus-
pensão de funções, adiantando que 
o bastonário, José Manuel Silva, ainda 
não se dispôs a analisar esta situação 
de confl ito interno. “Recebemos ape-
nas um telefonema do bastonário, que 
disse que não ia ter disponibilidade 
para responder em tempo útil e pre-
cisaria de se documentar”, afi rmou. 
Ernesto Carvalho confi a, no entanto, 
que “o bom senso ditará que o basto-
nário encontre tempo para responder 
a esta questão”. 

Em virtude da auto-suspensão, des-

de meados de Novembro que todos 
os pareceres, decisões e intervenções 
na área da neurocirurgia estão para-
dos. “Não nos sentimos autorizados 
a emitir pareceres, se a nossa opinião 
técnica é desvalorizada, contrariando 
os estatutos”, diz Ernesto Carvalho. 

Segundo os estatutos da OM, a 
inscrição nos colégios faz-se por re-
querimento ao CNE e está sujeita à 
aprovação do júri da especialidade. 
O artigo 12º contempla a recusa da 

brasileiro, de 36 anos, que confessou 
o crime e foi constituído arguido no 
processo criminal que decorre no Tri-
bunal de Viseu. Entretanto, o clínico 
pediu a demissão do hospital e terá 
regressado ao Brasil. 

O conselho directivo do colégio de 
neurocirurgia foi confrontado com a 
resolução, do CNE, de inscrever o mé-
dico no colégio, decisão que, segundo 
Ernesto Carvalho, é “contrária à do 
parecer do júri”. Explicou ainda que 
a candidatura foi submetida – e rejei-
tada – por três ocasiões. Das três vezes 
foi indicado ao candidato o que fazer 
para que o seu processo fosse consi-
derado elegível, mas o médico nunca 
preencheu as condições requeridas. O 
presidente do colégio reforça que esta 
“não é uma questão pessoal”, mas um 
“problema de ordem técnica”. 

O conselho directivo do colégio 
pediu ao bastonário que tivesse em 
conta a decisão do júri, mas até agora 
não obtiveram esclarecimentos. 

O PÚBLICO tentou falar com José 
Manuel Silva, que recusou prestar de-
clarações, argumentando tratar-se de 
um “assunto interno”. 

No passado dia 16 de Dezembro os 
membros do colégio reuniram-se, no 
Porto, para decidir da formalização 
da demissão, dada a ausência de res-
postas por parte do bastonário. 

Conselho nacional aceitou 
inscrição de médico 
brasileiro contra parecer 
do júri da especialidade

inscrição, referindo que esta poderá 
verifi car-se “sempre que o interessado 
não demonstre possuir os requisitos 
exigidos pela lei”. 

Ao que o PÚBLICO apurou, o médi-
co em causa tem um processo disci-
plinar em curso na OM e está acusado 
do crime de devassa da vida privada 
por ter colocado câmaras de fi lmar 
numa casa de banho do serviço de 
neurocirurgia do Hospital de S. Teotó-
nio, em Viseu. O médico é um cidadão 

Bastonário está em rota de colisão com o colégio de neurocirurgia

RUI SOARES
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As regras de atribuição do Euromilhões mudam em Fevereiro, data a 
partir da qual o valor máximo do primeiro prémio passa a ser 190 milhões. 
Não existindo quem acerte na totalidade da chave, o valor do 1.º prémio 
passa para o concurso seguinte até ao montante de 190 milhões.

PSD e CDS-PP avançam para a proibição das 
drogas vendidas legalmente em smartshops

Rita Araújo

a Os grupos parlamentares do PSD 
e CDS-PP apresentam amanhã na As-
sembleia da República dois projectos 
de lei sobre o tráfi co e consumo de es-
tupefacientes e substâncias psicotró-
picas que acrescentam a mefedrona 
e o tapentadol à lista de substâncias 
ilícitas. Os dois partidos do Governo 
querem que esta droga sintética seja 
comparada ao ecstasy ou à cocaína, 
que constam da tabela de substâncias 
proibidas, estabelecendo medidas de 
controlo e sanções de natureza penal 
e contra-ordenacional. 

José Manuel Rodrigues, do CDS-PP, 
espera que este diploma seja aprovado 
“o mais rápido possível”, prevendo 
que dentro de cerca de um mês estas 
drogas já sejam ilegais. “A mefedro-
na está a ter consequências nefastas, 
sobretudo em jovens que não eram 
consumidores e muitas vezes são en-
ganados”, alerta. O facto de a mefe-

drona ser uma sustância legal, refere 
o deputado, pode levar as pessoas a 
pensar “que não faz mal à saúde”. 

Segundo o relatório anual de 2011 
do Observatório Europeu da Droga 
e da Toxicodependência (OEDT), 
o aparecimento de “novas drogas” 
tem vindo a aumentar (só em 2010 
apareceram 41 novas substâncias). 
José Manuel Rodrigues declara que 
“estas drogas muitas vezes são mais 
nefastas do que aquelas que são proi-
bidas”, nomeadamente porque não 
são indicadas para uso humano. O 
deputado sublinha a importância de 
se “actualizar permanentemente os 
anexos” da lei, para evitar os vazios 
legais. “Melhor seria que a lei andasse 
à frente das lojas”, admite José Ma-
nuel Rodrigues, afi rmando que “há 
mais de um ano” que existe um va-
zio legal em Portugal relativamente 
a estas substâncias. Um projecto que 
proibia a venda de mefedrona deu 
entrada no Parlamento, mas acabaria 
por não ser votado, já que a Assem-
bleia foi entretanto dissolvida.

Quando este diploma entrar em 
vigor, a produção, venda ou compra 
de mefedrona e tapentadol pode re-
sultar numa pena de prisão de qua-
tro a 12 anos. A mefedrona, também 
conhecida por “miau miau”, é uma 
droga sintética da família das catino-

nas, uma espécie de anfetamina. É 
um estimulante comparável ao ecs-
tasy (MDMA) ou à cocaína, tendo sido 
introduzida no mercado europeu em 
2007. Não tem qualquer valor tera-
pêutico estabelecido, nem outros fi ns 
legítimos conhecidos, e é vendida sob 
a forma de pó, mas existe igualmente 
em cápsulas ou em comprimidos. É 
vendida nas smartshops como ferti-
lizante de plantas ou sais de banho, 
não estando recomendada para con-
sumo humano. Em Portugal há regis-
to de pelo menos 12 casos de entradas 
nas urgências por abuso de mefedro-
na, todos no hospital de Faro. Apesar 
de os casos não terem relação entre 
si, há um padrão comum: o consumo 
conjunto de mefedrona e álcool. 

O tapentadol é um analgésico utili-
zado no tratamento da dor moderada 
e severa que ainda não é comerciali-
zado em Portugal. Apesar de ser uma 
substância activa de medicamentos au-
torizados, o PSD refere que “comporta 
riscos de abuso e utilização ilícita”. Em 
Dezembro de 2010, após os alertas do 
Relatório Anual de 2010 do OEDT, os 
ministros da Justiça da UE decidiram 
proibir o fabrico e a comercialização 
da mefedrona, considerando-a uma 
“droga perigosa”. A produção e ven-
da da mefedrona já foi proibida em 15 
Estados-membros da UE.

Partidos da maioria 
parlamentar propõem 
tornar ilícitas drogas legais 
vendidas em Portugal. 
Diploma poderá entrar em 
vigor dentro de um mês

A Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica (ASAE) 
apreendeu 671 mil euros em 
drogas legais que imitam 
ecstasy, cocaína e cannabis. 
No âmbito da Operação 
Smartshop, em Dezembro, foram 
apreendidas cerca de 65 mil 
embalagens de “fertilizantes 
para plantas” (onde se inclui 
a mefedrona) e de “incensos” 
(substitutos da cannabis). 
Segundo o Expresso, a ASAE 
refere que as substâncias 
podem “pôr em risco a saúde do 
consumidor”. Os produtos foram 
apreendidos por má rotulagem 
das embalagens e informação 
deficiente, constituindo um risco 
para a “segurança pública”.

Novas substâncias 
apreendidas

Projecto de lei do PS pretende adequar 
direitos de autor ao mundo digital

Mário Lopes

a Os autores passarão a receber mais 
dinheiro nas cobranças de direitos de 
autor, caso seja aprovado o projecto 
de lei do PS que propõe “fazer incidir 
taxas sobre o preço de venda ao públi-
co dos equipamentos e suportes que 
permitem a reprodução de obras pro-
tegidas”, e que vai amanhã a discussão 
na Assembleia da República.

 Máquinas fotocopiadoras, cartões 
de memória ou gravadores de CD e 
DVD têm facilitado copiar maciçamen-
te fi lmes, discos ou livros, sem possi-
bilidade de controlo, logo, sem que 
os autores possam ser devidamente 
compensados. Proteger melhor os au-
tores face às facilidades tecnológicas é 
uma “prioridade” quando “se vivem 
tempos muitos difíceis no sector cul-
tural”, diz Gabriela Canavilhas.

A ex-ministra da Cultura, actual-
mente deputada do PS, é a principal 
impulsionadora do projecto de lei 
que, a ser aprovado, fará abandonar 
a actual taxa fi xa de 3% sobre o preço 
de venda dos equipamentos. O valor 
a cobrar passará a ser defi nido pela 
capacidade dos mesmos para realizar 
ou armazenar cópias privadas. 

O projecto de lei nasceu ainda no 
seio do anterior Governo e envolveu 
todas as associações e representantes 
dos autores. “A minha prioridade era 
tê-lo aprovado o mais rápido possí-
vel”, afi rma Canavilhas, algo que foi 
impossibilitado pela queda do Gover-
no de José Sócrates.

Das alterações contempladas, Ca-
navilhas destaca ainda a fi xação do 
“carácter inalienável e irrenunciável” 
das compensações, o que protegerá 
os autores de pressões do “lado mais 
forte”, o das “produtoras e editoras”, 
bem como a equiparação a trabalha-
dores dependentes dos profi ssionais 
que tenham como única fonte de 
rendimento os seus direitos de au-
tor. “Esta alteração é da maior im-
portância”, acentua Canavilhas. “Em 
caso de dívida, [os autores] passam 
a ser penhorados em percentagem 
e não na totalidade dos seus rendi-
mentos”.Gabriela Canavilhas é a principal impulsionadora do projecto

DANIEL ROCHA

Provedor alerta
Governo para 
desprotecção da 
floresta estatal

Rafaela Freitas

a Preocupações com o estado da le-
gislação aplicável à fl oresta motivaram 
uma recomendação do provedor de 
Justiça ao Governo. Na nota dirigida 
a Assunção Cristas, Alfredo José de 
Sousa alerta para a urgência da en-
trada em vigor do Código Florestal, 
já suspenso por duas vezes.

Adiamentos fatídicos, considera o 
provedor, pelas práticas administra-
tivas irregulares que se têm vindo a 
verifi car, favorecendo a “delapidação” 
da fl oresta. Na recomendação dirigida 
à ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Terri-
tório, Alfredo José de Sousa diz mesmo 
que, exceptuando a protecção contra 
incêndios, o direito fl orestal se encon-
tra “votado ao esquecimento”. 

O alerta focaliza principalmente os 
terrenos administrados pelo Estado 
que, de acordo com o provedor, são 
insufi cientemente regulados. Para Al-
fredo de Sousa, a “desprotecção” tem 

fomentado a utilização dos terrenos 
“para fi nalidades menos atendíveis 
do ponto de vista do interesse públi-
co”. O que deve ser evitado, atesta, é a 
obtenção de solos a “preços exíguos”, 
permitindo “mais-valias assinaláveis” 
para projectos que vão desde parques 
industriais a campos de futebol. 

O provedor avança ainda com o 
que considera ser o aperfeiçoamento 
necessário às disposições do Código 
Florestal a entrar em vigor, sugerin-
do a aplicação do regime de polícia 
fl orestal. De acordo com Alfredo de 
Sousa, “as autoridades competentes 
[actuais] dispõem de poderes quase 
nulos” para controlar as infracções 
cometidas contra a fl oresta.

O caso da subestação eléctrica insta-
lada no Parque Florestal de Monsanto 
é mencionado, uma “afectação inde-
vida” que o provedor sugere que seja 
compensada com a fl orestação de ou-
tras áreas do mesmo perímetro. Mais 
importante ainda é “adoptar as pro-
vidências legislativas que evitem que 
estes casos se repitam”, reforça, aler-
tando para a necessidade de protec-
ção acrescida do Parque de Monsanto. 
Aquando das obras para a subestação 
do Zambujal, o provedor tinha já ma-
nifestado reservas quanto à sua cons-
trução, pedindo esclarecimentos ao 
vereador com o pelouro dos Espaços 
Verdes, José Sá Fernandes. Na comu-
nicação enviada pelo provedor, vinha 
expresso o descontentamento quanto 
ao “efeito cumulativo” de obras “nu-
ma área que, supostamente, deveria 
manter-se incólume”.

Trabalhadores 
da Tóbis 
recebem salários 
em atraso

a Os salários de Novembro e De-
zembro e o subsídio de Natal foram 
ontem pagos aos trabalhadores da 
Tóbis, como tinha sido anunciado, 
confi rmou ao PÚBLICO Tiago Silva, 
delegado sindical da empresa. A Lu-
sa, citando o vice-presidente do Sin-
dicato Nacional dos Trabalhadores 
das Telecomunicações e do Audiovi-
sual (Sinttav), António Caetano, noti-
ciara que o Ministério das Finanças 
e a Secretaria de Estado da Cultura 
tinham desbloqueado os cerca de 312 
mil euros necessários para os paga-
mentos aos 53 trabalhadores. 

Está marcada uma assembleia ge-
ral da empresa para o próximo dia 6 
e, ainda segundo a Lusa, os funcio-
nários receiam que seja anunciada a 
dissolução da Tóbis. “A assembleia 
tem três pontos na ordem de traba-
lhos, sendo um deles a dissolução 
da empresa e outro o da eleição de 
uma comissão liquidatária, pelo que 
se confi rmam as nossas suspeitas”, 
dissera António Caetano em declara-
ções anteriores à agência noticiosa. 

Contactada pelo PÚBLICO, a SEC 
disse não ter qualquer comentário 
a fazer.   

Alfredo José 
de Sousa 
recomenda 
a aplicação 
do regime de 
polícia florestal 
no controlo de 
infracções
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Acordo entre Estado e Misericódias até ao final do mês

O secretário de Estado da Segurança 
Social, Marco António Costa, revelou 
ontem que até ao fi nal de Janeiro 
deverá estar concluído o protocolo 
de cooperação entre o Estado e as 

Misericórdias, com uma reunião 
fi nal marcada para segunda-feira. O 
protocolo deverá incluir a passagem 
de diversas unidades hospitalares 
para as Misericórdias.

Fugas A nova loja dos amantes de Lisboa http://fugas.publico.pt/Viagens/298781_a-nova-loja-dos-amantes-de-lisboa

Portugueses 
sorriem cada 
vez menos

a A face neutra e o sorriso fechado são 
os tipos de expressão facial mais exi-
bidos nos jornais diários portugueses 
durante o segundo semestre do ano 
passado, concluiu um estudo da Uni-
versidade Fernando Pessoa (UFP).

O estudo científi co, realizado pe-
lo Laboratório de Expressão Facial 
da Emoção da (UFP), após análise a 
15.243 fotografi as, demonstra também 
que os portugueses estão “a sorrir ca-
da vez menos desde 2003”, ano em 
que teve início. Os resultados apontam 
que as mulheres, independentemente 
da idade, continuaram a sorrir mais 
do que os homens no ano passado, 
apesar do registo descendente acen-
tuado em relação a 2010.

Segundo a análise, os homens apre-
sentaram um sorriso mais fechado a 
partir dos 60 anos, enquanto as crian-
ças são as que continuam a apresen-
tar mais frequentemente um sorriso 
largo, padrão que se mantém desde 
2003. Os resultados apontam também 
para uma diminuição “signifi cativa” 
na exibição de qualquer tipo de sor-
riso e o aumento da expressão neutra 
em mulheres e homens.

No universo das fotografi as anali-
sadas verifi cou-se igualmente que a 
expressão facial de emoções negativas 
é mais frequente e intensa do que a 
de emoções positivas, padrão que se 
“acentuou expressivamente” no ano 
passado. Ao longo dos primeiros oito 
anos de estudo, fi cou comprovado que 
um dos moderadores da frequência e 
intensidade da exibição do sorriso é o 
contexto social, o que se verifi cou no 
caso português, pois a situação eco-
nómico-social potenciou a inibição 
da expressão, sendo que o género e a 
idade são os outros dois moderadores, 
consideram os autores. 

Segundo o laboratório, o sorriso é 
uma reacção que se desenvolve em 
situações que envolvam o bem-estar 
e a felicidade e quando tal não se ve-
rifi ca, por motivos externos, o sorriso 
é “inibido e recalcado”.

O estudo, que termina em 2013, faz 
parte de um projecto pioneiro a nível 
mundial.

Governo vai alterar lei do tabaco e proibir 
fumo em espaços públicos fechados

23% das mulheres não previnem cancro do colo do útero 

Catarina Gomes

a Para prevenir o aparecimento do 
cancro do colo do útero, todas as 
mulheres a partir dos 25 anos devem 
fazer, a cada dois a três anos, uma ci-
tologia cervical, também conhecida 
como teste de Papanicolau. Mas de 
acordo com um relatório agora co-
nhecido, mais de um quinto afi rma 
não o ter feito no período previsto, 
refere o estudo Uma observação sobre 
a utilização de cuidados preventivos 
pela mulher, do Instituto Nacional de 
Saúde Ricardo Jorge e da Direcção-
Geral da Saúde.

O objectivo do estudo, que inquiriu 
telefonicamente uma amostra de 826 
mulheres em Maio e Junho do ano 
passado, foi saber se elas têm prá-
ticas preventivas de saúde adequa-
das. Na área oncológica, o relatório 
refere que 77% das mulheres dos 25 
aos 69 anos dizem ter feito o teste de 

Papanicolau com a regularidade pre-
conizada, ou seja, nos últimos três ou 
menos anos, o que deixa mais de um 
quinto (23%) desprotegidas. Mas há 
diferenças regionais: no Norte, a per-
centagem de mulheres que cumpre 
“a prática preventiva adequada” é a 
mais alta do país (85,8); no Algarve, 
é a mais baixa (72,7%).

Quanto à mamografi a, que o Pla-
no Nacional de Prevenção e Controlo 
das Doenças Oncológicas recomenda 
que seja feita a cada dois anos a partir 
dos 50 aos 69 anos, o número é supe-
rior ao do Papanicolau: 88% fi zeram o 
exame há menos de dois anos, o que 

aponta para uma melhoria face aos 
números recolhidos em 2005, em que 
apenas 80,1% tinham realizado o exa-
me com a regularidade prevista. 

Na prevenção do cancro colo-rec-
tal, a pesquisa de sangue oculto nas 
fezes é preconizada a cada dois anos 
para homens e mulheres dos 50 aos 
74 anos, constatando-se que apenas 
21,1% das inquiridas o realizaram.

Em alguns indicadores é notório 
haver mais cuidados por parte de 
quem tem maiores níveis de esco-
laridade. É o caso das mulheres dos 
18 aos 64 anos que fi zeram pelo me-
nos um teste VIH/sida: estima-se que 
61,1% das mulheres com ensino supe-
rior o tenham feito, face a uma média 
total de 49,3%, mas o relatório nota 
que aquele número pode estar em-
polado pelo facto de haver mulheres 
mais novas a fazê-lo, que são também 
as mais instruídas. Realizaram-no por 
iniciativa própria 30,5% e as restantes 

por indicação médica. É na região de 
Lisboa e Vale do Tejo (58,6%) e no Al-
garve (43,2%) que há mais mulheres 
que reportam terem feito o teste do 
VIH/sida.

Quando chega a menopausa, um 
dos riscos é a osteoporose (doença 
que se caracteriza pela diminuição 
da massa óssea). Para detectá-la, 
preconiza-se a realização de uma 
densitometria óssea a partir dos 65 
anos. Dizem ter cumprido esta reco-
mendação 64% das inquiridas. 

Quanto a práticas de vacinação, 
estima-se que 86% da população fe-
minina do continente, de 18 e mais 
anos, tenha a vacina contra o tétano 
em dia, isto é, fez um reforço vaci-
nal há dez ou menos anos. O estudo 
dá conta de que 85% das mulheres 
têm médico assistente, não se espe-
cifi cando se se trata de um médico 
de família ou de clínico a exercer no 
sector privado.

Rita Araújo

Uma última “machadada” 
para os empresários, dizem 
os sectores da hotelaria 
e restauração sobre as 
intenções do executivo

a A secretária-geral adjunta da As-
sociação de Hotelaria, Restauração e 
Similares (AHRESP) mostra-se “mui-
to apreensiva e preocupada” com a 
intenção do Governo de tornar mais 
restritiva a lei do tabaco. “Recebemos 
este anúncio com grande estupefac-
ção”, afi rma Ana Jacinto. “Agora que 
a lei estava estável, somos confronta-
dos com esta notícia”, diz. Ana Jacinto 
declara que, após o aumento do IVA 
na restauração, esta é “mais uma ma-
chadada”. “Parece que o sector está 
constantemente a ser perseguido”, 
lamenta. 

A AHRESP estima que cerca de 21 
mil empresas do sector possam encer-
rar em 2012 e já pediu uma audiência 
com o Ministério da Saúde para apu-
rar as intenções do Governo. O presi-
dente da Associação da Hotelaria de 
Portugal declara que o sector se vai 
“ressentir”, caso estas medidas sejam 
aplicadas. “Este é mais um incentivo 
para que os fumadores não vão jantar 
fora”, afi rma Miguel Júdice. Quanto 
ao investimento feito pelos hotéis por 
altura da implementação da actual lei 
do tabaco, afi rma que “é dinheiro dei-
tado à rua”. “Nos casos onde houve 
grandes investimentos, não haverá re-

torno”, declara. Para os empresários 
que querem cumprir com todos os 
requisitos, esta é uma “machadada”, 
considera o presidente da Associação 
de Bares da Zona Histórica do Porto. 
António Fonseca condena a atitude 
do Governo, que “continua a tentar 
resolver situações por decreto”. “Mais 
importante do que proibir totalmente 
era fazer com que a actual lei funcio-
nasse”, refere. 

O empresário chama a atenção para 
a “concorrência desleal” que se criou, 
com a falta de aplicação da lei, e para 
o grande investimento feito há quatro 
anos e que “ainda não teve retorno”. 
“O desemprego e o encerramento de 
espaços vão ser uma realidade”, aler-
ta. Para além dos restaurantes, bares 
e hotéis, os aeroportos são outra das 
excepções previstas na lei. Rui Olivei-
ra, da ANA Aeroportos, desvaloriza a 
intenção do Governo e sublinha que 
o aeroporto da Portela, em Lisboa, é 
o único gerido pela ANA que tem uma 
área destinada a fumadores.

O secretário de Estado e Adjunto 
da Saúde, Fernando Leal da Costa, 
anunciou que o Ministério da Saúde 
pretende rever a legislação do tabaco, 
proibindo o fumo em todos os espaços 
públicos fechados. 

O Governo ainda não decidiu que 
pontos da lei quer ver mudados, mas 
demonstra uma “vontade clara de di-
minuir a exposição de crianças e ado-
lescentes, reduzir substancialmente a 
exposição passiva em ambientes pú-
blicos e desincentivar o consumo”, se-
gundo se lê numa entrevista publicada 
ontem no Diário de Notícias.

A lei em vigor há quatro anos per-
mite que sejam criados espaços para 
fumadores em locais de trabalho, sa-
las de espectáculos, hotéis, ou aero-
portos. 

No caso dos estabelecimentos de 
restauração e cafetaria, a legislação 
admite a criação de locais próprios pa-
ra fumadores, desde que a sua área 
seja superior a 100 metros quadrados 
e que esses locais não ocupem mais 
de 30% da área total. Mesmo assim, 
têm que ser separados fi sicamente e 
ter apropriada extracção de ar. Um 
estudo da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia indica que a legislação 
levou a que 5,1% dos fumadores dei-
xassem de fumar e 22,3% diminuíssem 
o consumo. 

Restaurantes estão preocupados com a intenção do Governo

Vistas mais de 15 mil fotografias

NÉLSON GARRIDO 

Em quatro anos de lei do 
tabaco, 38,3% dos fumadores 
admitiram ter alterado os seus 
hábitos tabágicos; 64% dos 
inquiridos disseram ter deixado 
de fumar quando estão ao pé 
de filhos, crianças ou mulheres 
grávidas. Mais de um quarto 
dos fumadores (27,2%) deixou de 
fumar dentro de casa e um quinto 
(19,9%) não voltou a acender 
um cigarro no carro, refere um 
estudo da Sociedade Portuguesa 
de Pneumologia.

Lei alterou hábitos 
tabágicos

Mulheres da 
região Norte 
fizeram o 
chamado teste 
de Papanicolau 
nos últimos três 
anos, a taxa mais 
alta do país

85%
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Pesquisa procura técnicas “automáticas”
para diagnóstico de Alzheimer

Rita Araújo

Trabalho do Instituto 
Superior Técnico estuda 
imagens PET (tomografia 
por emissão de positrões)

a Uma equipa de investigadores portu-
gueses quer desenvolver técnicas auto-
máticas de diagnóstico para a doença 
de Alzheimer. Com esta investigação, 
Margarida Silveira pretende “avaliar as 
alterações que a Alzheimer provoca na 
neuroimagem”, ou seja, nas imagens 
do cérebro. A responsável pelo projec-
to, desenvolvido no Instituto Superior 
Técnico (IST), em Lisboa, diz que os 
testes de diagnóstico para a detecção 
de Alzheimer podem envolver exames 
clínicos, testes de memória e de racio-
cínio, e imagens do cérebro. É preci-
samente nas imagens, que podem até 
“despistar outras doenças”, que esta 
investigação se centra.

Doença de Alzheimer: análise de ima-

gens e reconhecimento é o nome do pro-
jecto cujo objectivo é auxiliar os médi-
cos a fazer um diagnóstico da doença 
na fase inicial – denominada por défi ce 
cognitivo ligeiro. Embora os clínicos 
já consigam diagnosticar Alzheimer 
em fases precoces da doença, através 
da análise visual de neuroimagens, a 
investigação do IST pretende desen-

volver ferramentas informáticas que 
facilitem o diagnóstico. “Ensinamos os 
computadores a fazer o diagnóstico”, 
diz a professora.

A equipa liderada por Margarida 
Silveira estuda as imagens PET (to-
mografi a por emissão de positrões), 
imagens funcionais que mostram uma 
redução da actividade cerebral por 

regiões do cérebro. Através das PET é 
possível perceber a forma como o cé-
rebro usa a glucose, que é a sua fonte 
de energia. Este facto é importante, 
pois julga-se que as pessoas com Al-
zheimer tenham quantidades anor-
mais de glucose no cérebro. “Antes 
de haver sinais de declínio mental, 
pode haver já sinais [da doença] nas 
imagens de PET”, afi rma. “Estamos 
muito apostados em estudar o papel 
da imagem”, diz a professora.

A equipa do IST está a utilizar da-
dos norte-americanos fornecidos pe-
la Alzheimer’s Disease Neuroimaging 
Initiative (ADNI), apoiando-se numa 
base de dados com mais de 400 ima-
gens PET correspondentes a cérebros 
normais, com Alzheimer, e com défi ce 
cognitivo ligeiro, ou seja, num estado 
inicial da doença.

Cerca de 90 mil portugueses sofrem 
de Alzheimer. A detecção precoce é im-
portante porque é na fase inicial que os 
tratamentos para retardar a progressão 
da doença podem ter maior impacto.

Detecção precoce é fundamental

NACHO DOCE/REUTERS

Apoios europeus 
à cultura com 
fraca procura

a Das 33 candidaturas que Portu-
gal apresentou em 2010 ao Progra-
ma Cultura da Comissão Europeia, 
apenas quatro foram aprovadas e re-
ceberam apoio fi nanceiro, segundo 
dados divulgados pelo Gabinete de 
Planeamento, Estratégia, Avaliação 
e Relações Internacionais (GPEARI), 
e citados pela Lusa.

As quatro candidaturas que recebe-
ram apoios foram O Espaço do Tem-
po de Rui Horta (Montemor-o-Novo), 
a companhia de teatro Fatias de Cá 
(Tomar), o projecto Ocarina (de Aza-
ruja, Évora) e a associação Encontros 
da Imagem (Braga).

Para o GPEARI, estes números re-
velam a “inexistência de estratégia 
de internacionalização ou de procura 
de novos mercados fora do país”. A 
média de candidaturas apresentadas 
pelos outros países participantes no 
programa é de 55 - acima, portanto, 
das 33 apresentadas por Portugal 
(que mesmo assim triplicou o nú-
mero em relação a anos anteriores).   
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Guta Moura Guedes integrará em Fevereiro o conselho consultivo 
da Fondazione Bisazza, da empresa com o mesmo nome dedicada 
à arquitectura e ao design. Do mesmo órgão fazem também parte 
membros da Fondation Cartier, Vitra Design Museum e Domus

Os médicos também emigram e 500 buscam 
em França melhores condições de vida

Rita Araújo

Susana vai pela estabilidade. 
João vai pelo salário e por 
temer o desemprego. Uma 
associação francesa está 
em Portugal a recrutá-los

a Susana é enfermeira e licenciou-se 
em 2009, mas nunca conseguiu em-
prego num hospital. Trabalhou em 
clínicas privadas e é a “falta de esta-
bilidade a nível de contrato” que a le-
va agora a querer emigrar. A ideia de 
rumar a França surgiu por apresentar 
“melhores condições” salariais. Su-
sana já está na fase de recrutamento, 
mas não sabe em que zona do país 
será colocada. A família vai com ela, 
apesar de não terem emprego garanti-
do. “Estando lá é mais fácil”, diz. 

Susana é um dos 500 candidatos 
cujo processo a associação francesa 
Arime (Associação para a Procura e 
Instalação de Médicos Europeus) vai 
analisar até amanhã, em Lisboa. O 
recrutamento começou na segunda-
feira, no Porto, e Sophie Leroy, da as-
sociação, mostra-se surpreendida com 
a quantidade de jovens recém-licen-
ciados que lhes foi bater à porta. “A 
realidade é que há jovens desemprega-
dos que precisam de trabalhar” e que 
estão receptivos à ideia de emigrar, 
diz. A responsável sublinha que a de-
cisão de ir para outro país “não é fácil” 
e geralmente envolve as famílias.

É precisamente com a ideia de um 
“projecto familiar” em mente que 
uma das médicas que apareceram 
ontem na sede da Alliance Françai-
se em Lisboa, onde decorre o recru-
tamento, se candidatou. Considera 
que “ainda não se pode falar de de-

semprego médico” em Portugal, mas 
diz que já faltou mais para isso. Em 
busca de um “salário melhor” e de 
“perspectivas económicas menos 
assustadoras”, esta ginecologista da 
zona de Lisboa — que não quis ser 
identifi cada — veio informar-se das 
condições para sair do país. “A ideia 
surgiu por causa da conjuntura e, co-
mo projecto familiar, iremos todos 
procurar um sítio onde as condições 
sejam melhores”, declara. 

3900 euros líquidos
João Gonçalves também veio conhecer 
as condições do programa. Este médi-
co internista especializado em diabe-
tologia ainda não sabe se vai avançar 
com a candidatura, mas “gostava de 
experimentar viver noutro país”. A 
vontade de ir para França prende-se 
com a maior “organização, remune-
ração e reconhecimento”. Apesar de 
estar empregado, esta “descoberta de 

novos mundos” é para si também uma 
tentativa de “prevenir o desemprego” 
que, acredita, aí vem.

A má distribuição geográfi ca dos 
profi ssionais de saúde e a carência 
de algumas especialidades em França 
— como Nefrologia, Anestesiologia, 
Radiologia, Cardiologia, Neurologia, 
Gastrenterologia, Psiquiatria e Pedia-
tria — são dois dos motivos que levam 
a Arime a promover a ida de médicos 
para aquele país. As condições impos-
tas passam pela defi nição de um per-
fi l do candidato, que inclui o domínio 
da língua francesa, disponibilidade 
para permanecer em França por um 
período longo de tempo e uma forma-
ção profi ssional adequada. 

O domínio da língua, devidamente 
credenciado pela Alliance Française “é 
importante para validar a competên-
cia profi ssional” do candidato, refere 
Sophie Leroy. O reconhecimento da 
formação dos médicos é atestado pela 
Ordem dos Médicos ou pela Adminis-
tração Central dos Sistemas de Saúde, 
através de um certifi cado de confor-
midade com a directiva europeia. A 
empresa, que faz recrutamento na 
Europa há sete anos, junta a docu-
mentação do profi ssional e verifi ca se 
os requisitos são cumpridos. Só após 
esta fase são abordadas as condições 
salariais, sendo que a Arime garante 
que “não há abusos por parte das en-
tidades francesas”.

O recrutamento é para os sectores 
público e privado, sendo que a grelha 
salarial francesa está dividida em 13 
escalões. Os médicos portugueses são 
colocados directamente no 4.º esca-
lão, com um rendimento mensal de 
3900 euros líquidos. Antes de se ins-
talarem, a associação promove uma 
visita ao país, assegurando os custos 
com a viagem e alojamento.Muitos dos que têm procurado a Arime são jovens recém-licenciados

DANIEL ROCHA

A Ordem dos Médicos não sabe 
quantos profissionais emigram. 
A legislação permite que os 
médicos portugueses trabalhem 
em qualquer país da União 
Europeia mantendo-se inscritos 
em Portugal, o que torna 
quase impossível quantificar 
a dimensão das saídas de 
profissionais do país. Mas o 
bastonário José Manuel Silva 
tem alertado para o fenómeno da 
emigração de clínicos e mesmo 
para o desemprego médico, 
que diz já ser uma realidade. 
E não são os únicos a sair: 
também os médicos dentistas, os 
enfermeiros e os farmacêuticos 
procuram cada vez mais 
oportunidades lá fora. R.A.

Ordem sem dados

Cidadãos pedem embalagens de açúcar mais pequenas

Catarina Gomes

a Tal como aconteceu com a redução 
do teor do sal no pão, um grupo de 
quatro alunos da licenciatura em Ges-
tão e Concepção de Políticas Hospita-
lares do Instituto Politécnico de Tomar 
pediram, através de uma petição, que 
as embalagens individuais de açúcar 
fossem reduzidas por razões “de saú-
de pública”. Na sequência desta ini-
ciativa, o Parlamento ouviu várias en-
tidades, chegando-se à conclusão de 
que a indústria tem vindo a reduzir os 
pacotes voluntariamente.

A petição que “pretende que as em-
balagens individuais de açúcar passem 
a conter um máximo de seis gramas” 
inaugura hoje a ordem de trabalhos da 
Comissão Parlamentar de Saúde. A ini-
ciativa destes quatro estudantes, que 
reuniram 145 assinaturas, não obriga 
a que seja discutida em plenário (algo 
que só acontece acima das quatro mil 

assinaturas), mas “levantou o deba-
te”, diz o deputado socialista Manuel 
Pizarro, que foi incumbido de ser o 
relator desta petição.

O que os peticionantes pedem é 
que seja alterado um decreto-lei de 
2003, introduzindo um limite máxi-
mo de seis gramas para os pacotes 
de açúcar, como “forma de combater 
alguns problemas de saúde, nome-
adamente, a diabetes, a obesidade, 
doenças cardiovasculares e cerebro-
vasculares, cujos tratamentos têm um 
peso signifi cativo para a saúde”.

Manuel Pizarro afi rma que, na se-
quência desta petição, o que se con-

cluiu é que a indústria, “de forma 
auto-regulada”, já tem diminuído o 
tamanho sem que a isso esteja obriga-
da. “A maioria dos pacotes têm entre 
seis e oito gramas e já há muitos de 
cinco e sete gramas e até de quatro. 
Já houve uma adaptação dos produ-
tores”, diz.

Alexandra Bento, presidente da Or-
dem dos Nutricionistas, foi ouvida e 
diz que os pacotes andam pelos seis 
a sete gramas. A especialista defen-
de que “a redução para cinco gramas 
seria uma medida interessante com 
impacto na saúde”, mas defende que 
seria “contraproducente” fazê-lo atra-
vés de uma lei, uma vez que o sector 
tem mostrado que se auto-regula. “Eu 
sou a favor da redução da quantidade 
— só não sou a favor de medidas legis-
lativas para o fazer”, diz, defendendo 
antes um acordo feito no sector.

A nutricionista explica que a Orga-
nização Mundial da Saúde recomen-

da que não deve ser consumido em 
açúcar mais do que 10% das calorias 
indicadas para um adulto, o que cor-
responde a 50 gramas de açúcar por 
dia, mas este valor inclui também o 
açúcar em bolos, bolachas ou bebidas. 
Cerca de 30% do açúcar é consumido 
na forma pura. Alexandra Bento diz 
ainda que a redução do teor do sal no 
pão é uma questão diferente porque 
não pode ser controlada pelo consu-
midor: “No açúcar, tenho a liberdade 
de pôr apenas metade do pacote”. 

Foram também ouvidas a Platafor-
ma Contra a Obesidade e a Associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal. 
Em cima da mesa podia estar a possi-
bilidade de avançar para uma iniciati-
va legislativa, admite Pizarro, mas “a 
realidade mostrou que não é necessá-
ria”. Os quatro estudantes avançaram 
com a petição depois de terem feito 
o trabalho académico Participação do 
Cidadão na Agenda Política.

Apifarma prevê 
corte de mil 
a 1500 empregos

a A Associação Portuguesa da Indús-
tria Farmacêutica (Apifarma) admite 
que os laboratórios venham a redu-
zir durante este ano entre mil e 1500 
postos de trabalho. A previsão é do 
seu presidente, Almeida Lopes, que 
ontem, no Parlamento, disse que a 
“sistemática” baixa de preços dos 
medicamentos já levou a indústria a 
perder 500 milhões de euros e a redu-
zir 2500 postos de trabalho. Segundo 
Almeida Lopes, a descida dos preços 
dos medicamentos, desde 2010, “põe 
em perigo a cadeia fi nanceira das far-
mácias e distribuidores”. 

Já a Associação Portuguesa de Me-
dicamentos Genéricos avisou que o 
abaixamento dos preços dos genéri-
cos está a pôr em risco esta indústria 
e a comprometer a entrada de novos 
genéricos no mercado. Estes remé-
dios devem ter preços baixos, “mas 
não tão baixos que aniquilem a indús-
tria”, referiu o seu presidente.

Laboratórios estão a despedir

Governo deve 
disponibilizar 
Tafamidis, diz PS

a O PS considera “absolutamente 
imperioso” que o Governo disponi-
bilize “com carácter de urgência” o 
medicamento Tafamidis, sem custos, 
a todos os doentes que sofrem de pa-
ramiloidose (doença dos pezinhos). 
Num projecto de resolução entregue 
no Parlamento, o PS diz que a admi-
nistração do Tafamidis “é uma opção 
humanitária que não pode ser adiada 
nem comprometida por constrangi-
mentos de natureza burocrática ou 
fi nanceira”.

“É uma decisão que se impõe numa 
sociedade que se pretende moderna, 
justa e solidária”, refere o texto. Mas 
para que o Tafamidis possa ser ad-
ministrado aos doentes portugueses 
— “alguns dos quais necessitam dele 
de forma dramática e urgente” —, “é 
necessário concretizar o seu registo 
junto da entidade reguladora nacio-
nal, o Infarmed, obtendo a necessária 
autorização de introdução no merca-
do”, sublinha o texto.

6
A petição que 
chegou à AR 
pede um máximo 
de seis gramas 
por embalagem, 
mas a indústria 
já tem vindo a 
reduzi-las  
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BE arrasa projectos do PS e do PSD
sobre maternidade de substituição

a Os projectos do PS e PSD sobre pro-
criação medicamente assistida  (PMA) 
foram considerados por João Semedo 
como “absolutamente frustrantes”, 
permitindo a “felicidade de alguns” e 
promovendo a “discriminação” de ou-
tros. O deputado do BE realçou o que 
diz ser um “paradoxo” no projecto so-
cialista, que pela sua formulação pode 
permitir que duas mulheres recorram 
à maternidade de substituição, mas 
continuem impedidas de recorrer a 
outras técnicas de PMA. 

O projecto bloquista defende que 
“os avanços da medicina devem ser 
colocados ao serviço das pessoas” e 
contempla a possibilidade de uma 
mulher sozinha, “seja qual for a sua 
orientação sexual”, ou uma mulher 
casada com outra mulher poderem 
recorrer a técnicas de PMA. João Se-
medo defende que “a lei e a socie-
dade não devem impor fi gurinos ou 
modelos de vida”, alargando a PMA 
a mulheres sozinhas ou que não se-
jam inférteis. O BE propõe que a PMA 
seja encarada como um método du-
plamente subsidiário e alternativo, 
prevendo também a legalização da 
maternidade de substituição em ca-
sos de gravidezes impossíveis. 

O projecto de lei do PS prevê igual-
mente a celebração de negócios jurí-
dicos de maternidade de substituição, 
“a título excepcional” e de natureza 
gratuita, quando existam situações 

clínicas que impeçam a gravidez. A 
proposta refere que “a maternidade 
de substituição só pode ser autorizada 
através de uma técnica de PMA com 
recurso aos gâmetas de, pelo menos, 
um dos respectivos benefi ciários”. 

A proposta do PSD, apresentada 
pela deputada Ângela Guerra, refere 
que a PMA só deve ser usada para 
tratar uma doença, contemplando 
apenas casais heterossexuais. O docu-
mento dos sociais-democratas prevê 
o acesso à PMA de “pessoas casadas 
que, sendo de sexo diferente, não se 
encontrem separadas judicialmente 
de pessoas e bens ou separadas de 
facto ou as que, sendo de sexo dife-
rente, vivam em condições análogas 
às dos conjugues há, pelo menos, 
dois anos”. Quanto à maternidade 
de substituição, surge como res-
posta a “situações absolutamente 

excepcionais” e “apenas poderá ser 
considerada no âmbito de um casal 
apto a procriar, mas que não o pode 
em virtude de uma situação de in-
fertilidade que afecte o seu parceiro 
feminino”. O PSD diz que é “proibido 
qualquer tipo de pagamento, bene-
fício ou doação de qualquer bem ou 
quantia à mãe de substituição pela 
gestação da criança, excepto o valor 
correspondente às despesas de saúde 
efectivamente realizadas e desde que 
devidamente tituladas em documen-
to próprio”. 

João Semedo criticou a proposta 
dos sociais-democratas, ao dizer que 

Rita Araújo

Procriação medicamente 
assistida (PMA) foi 
ontem discutida na 
Assembleia da República 
e vai hoje a votos

“parecendo um avanço, é um enorme 
recuo”. Semedo fala em “discrimina-
ção”, acusando o PSD de distinguir as 
mulheres “que merecem” ter um be-
bé daquelas a quem não é concedido 
esse direito. Também Isabel Moreira 
do PS teceu críticas a uma proposta 
que, afi rma, acentua duas fi losofi as: 
“A homofobia e o sexismo”.

Foi apresentado um quarto pro-
jecto, encabeçado pelo deputado 
socialista Pedro Delgado Alves, que 
vai ao encontro das propostas do BE. 
Assinado por cinco deputados do PS, 
o projecto propõe um “princípio de 
igualdade” relativamente aos benefi -
ciários da PMA, “sem discriminação 
do sexo, orientação sexual ou estado 
civil”. Consideram os deputados que 
“a lei não deve emitir juízos de valor 
sobre qual é o fi gurino da família” e 
que “não deve olhar-se para a PMA 
apenas como um tratamento de infer-
tilidade”. A proposta encara a PMA 
como um método alternativo.

As deputadas do CDS Isabel Galriça 
Neto e Teresa Caeiro mostraram re-
servas quanto às questões jurídicas 
levantadas pela maternidade de subs-
tituição e consideram que não fi ca 
esclarecido se “o superior interesse 
da criança” é salvaguardado. O grupo 
parlamentar do CDS não apresentou 
nenhum projecto, entendendo que a 
lei actual “pode e deve ser concretiza-
da”. O PCP manifestou o apoio às alte-
rações que contemplem o recurso da 
mulher sozinha à PMA, embora não 
subscreva as propostas que contem-
plem os casais homossexuais. Quan-
to à maternidade de substituição, os 
comunistas consideram não estar 
reunidas as condições para acolher 
esta alteração, enquanto o PEV apoia 
a técnica desde que exclusivamente 
por razões clínicas.

Mendes critica deputados 
socialistas e apatia de Seguro

a A demora de António José Seguro 
a reagir ao acordo entre os patrões, a 
UGT e o Governo, e a incógnita sobre 
que pensa o PS acerca do assunto es-
tão a ser prejudiciais para a imagem do 
partido e do seu líder. “Se não tivesse 
existido acordo, o PS estaria a criticar 
fortemente o Governo e Passos Coe-
lho.” Por isso, “fi caria bem” ao parti-
do e ao seu líder dar uma “palavra de 
saudação” ao Governo hoje, durante 
o debate quinzenal no Parlamento, 
aconselhou ontem Marques Mendes 
no seu comentário na TVI24.

As críticas mais aguçadas de Men-
des foram para a “hipocrisia, o ponta-
pé na coerência e o erro político” dos 

deputados socialistas que pediram a 
fi scalização sucessiva do OE ao TC. Hi-
pocrisia por ser contra o líder do PS: 
“Estes deputados são todos ligados a 
Sócrates e não respeitam nem tole-
ram” Seguro. Estão a ser incoerentes, 
continua Mendes, porque “viabiliza-
ram o OE e agora querem chumbá-lo. 
Por que não tiveram coragem de votar 
contra?” E “há um ano achavam cons-
titucional Sócrates cortar nos salários 
– agora acham inconstitucional Passos 
cortar nos subsídios, quando o princí-
pio é o mesmo. São estas incoerências 
que levam os cidadãos a não acredita-
rem nos políticos.” Assim, “ninguém 
leva o PS a sério” nem Seguro, que “se 
não manda no PS, como há-de mandar 
no país?”, questiona.

Maria Lopes

Ataque da EDP “obriga” 
gestor a falar no Face Oculta

a A sessão de ontem do julgamento 
do processo Face Oculta foi quase to-
talmente dominada pela advogada da 
EDP Dirce Rente, que assiste a acusa-
ção no processo, e se dedicou a um 
interrogatório minucioso ao inspector 
da PJ Rui Carvalho, que coordenou a 
investigação do caso. O alvo foi Do-
mingos Paiva Nunes, ex-administrador 
da EDP Imobiliária acusado de três  
crimes (dois de corrupção e um de 
participação económica em negócio), 
que no início do julgamento, em No-
vembro passado, manifestou a vonta-
de de não prestar declarações. 

Ontem, contudo, após o escrutínio 
detalhado que a EDP fez à prova exis-
tente no processo contra o seu ex-qua-
dro, a quem pede uma indemnização 
por danos à sua imagem, o advogado 
do gestor, Castanheira Neves, admitiu, 

pela primeira vez, que o seu cliente 
irá prestar declarações no processo. 
E desvalorizou a estratégia de ataque 
da EDP: “Não me parece que o meu 
cliente esteja a ser visado de uma for-
ma imprevista. A transcrição das escu-
tas foi conhecida a seu tempo e serão 
enquadradas e esclarecidas pelas tes-
temunhas e por Paiva Nunes”. 

As audiências do Face Oculta foram 
retomadas ontem, com a juíza Liliana 
Carvalho a garantir que estava em con-
dições para trabalhar. A magistrada, 
que esteve internada várias semanas, 
falou pela primeira vez em tribunal 
para assegurar que se encontra em 
condições de trabalhar e integrar o 
colectivo de juízes que está a julgar 
o caso. 

“Estou melhor. Agradeço a compre-
ensão de todos pelo esforço acrescido, 
ciente do incómodo nos agendamen-
tos”, afi rmou a juíza. 

Mariana Oliveira

Poeta Rui Costa encontrado 
morto em Vila Nova de Gaia

a O poeta Rui Costa, que estava de-
saparecido desde o princípio do mês, 
foi ontem encontrado morto na foz 
do rio Douro, na Afurada, Vila Nova 
de Gaia, cofi rmaram fontes policiais 
à Lusa.

Rui Filipe Morais Aguiar da Costa, 
39 anos, tinha uma leitura de poesia 
marcada para Espanha, no princípio 
deste mês, mas não apareceu nem deu 
qualquer notícia à família e amigos.

Fontes policiais assinalaram à agên-
cia Lusa que o corpo encontrado na 
Afurada é o de um homem que caiu 
ou se terá atirado da ponte da Arrá-
bida no dia 4.

O jovem poeta venceu o prémio de 

poesia Daniel Faria, com o seu livro A 

Nuvem Prateada das Pessoas Graves, 
editado em 2005 pela Quasi Edições, 
e dois anos depois recebeu o prémio 
Albufeira de Literatura pelo romance 
A Resistência dos Materiais.

Também no campo da Literatura, 
“cometeu a proeza” de apresentar 
uma lista alternativa à direcção do 
Pen Clube Português em Janeiro de 
2009, ao lado dos poetas Rui Lage e 
Rui Cóias, contou à Lusa o autor do 
blog Da Literatura, Eduardo Pitta.

Longe da literatura, Rui Costa exer-
ceu advocacia durante seis anos em 
Lisboa e em Londres. Actualmente o 
poeta residia no Brasil.

PMA não pode ser encarada apenas como tratamento de infertilidade

4
é o número de 
projectos sobre 
procriação 
medicamente 
assistida que 
hoje serão 
votados no 
Parlamento
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Governo fecha um terço dos centros Novas Oportunidades 

Clara Viana

Decisão de reduzir o número 
de centros financiados 
é justificada com o 
“sobredimensionamento 
da rede” e a “escassez 
de recursos financeiros”

a Pelo menos 130 centros Novas 
Oportunidades (CNO), dos cerca de 
440 actualmente existentes, vão fe-
char portas nos próximos dias por 
falta de fi nanciamento. A decisão de 
reduzir em 30% o número de cen-
tros fi nanciados foi ontem anunciada 
pela Agência Nacional para a Quali-
fi cação (ANQ), que gere a iniciativa 

Novas Oportunidades, lançada em 
2005 pelo primeiro Governo de José 
Sócrates. O fi nanciamento dos outros 
cerca de 70% só estará também ga-
rantido até Agosto.

Em 2010, estavam inscritos nos 
CNO cerca de 243 mil adultos. Cer-
ca de 1,3 milhões de adultos ins-
creveram-se neste programa desde 
a sua criação. Até 2010, perto de 
409 mil obtiveram, através dele, 
uma certifi cação escolar. Segundo 
a ANQ, a decisão de reduzir desde 
já o número de centros fi nanciados 
deve-se ao “sobredimensionamen-
to actual” desta rede, à “escassez 
de recursos fi nanceiros disponíveis 
e às necessidades de fi nanciamento 
de outras medidas, nomeadamen-
te com vista à promoção de níveis 

de 2012 destinadas aos centros exis-
tentes. Na sequência deste concurso 
foi decidido manter o fi nanciamen-
to a cerca de 70% dos centros, mas 
só durante o que a ANQ classifi ca de 
“período transitório”, que termina 
em Agosto próximo. 

“Até Setembro serão anunciadas 
alterações mais profundas na estru-
tura e objectivos do programa No-
vas Oportunidades”, reafi rma-se na 
nota ontem divulgada. Durante este 
tempo, o Governo promete “concluir 
os estudos de avaliação” das Novas 
Oportunidades.

 A ANQ garante que as medidas 
agora adoptadas não irão com-
prometer a conclusão dos pro-
cessos de certificação dos adul-
tos que actualmente frequentam 

os CNO. Mas não explica como.
Aos adultos que frequentavam os 

centros que entretanto já fecharam 
foi proposta a transferência para ou-
tras unidades. Em Dezembro passado 
o Ministério da Educação e Ciência 
encerrou 20, mas esclareceu que os 
fechos não derivaram do processo 
de avaliação em curso: 14 fecharam 
porque não cumpriram as metas con-
tratualizadas e outros seis foram ex-
tintos a pedido dos próprios.  

Quase metade dos centros Novas 
Oportunidades está a funcionar actu-
almente em escolas secundárias pú-
blicas. No geral, o seu número quase 
duplicou entre 2006 e 2010. Só cerca 
de 8% dos inscritos procuraram estes 
centros para obter uma certifi cação 
profi ssional.

Colheitas 
de sangue 
suspensas 
em protesto

Rita Araújo

a Várias associações de dadores de 
sangue de todo o país vão suspender 
as colheitas a partir de hoje e até ao 
próximo dia 15 de Fevereiro, em pro-
testo contra o fi m da isenção total do 
pagamento de taxas moderadoras. 
A iniciativa partiu da Associação de 
Dadores de Sangue de Viana do Cas-
telo, distrito onde as colheitas estarão 
suspensas, mas o seu presidente, José 
Passos, garante ter a confi rmação de 
que há “muitas outras associações no 
país que vão aderir ao protesto”. 

O decreto-lei publicado no fi nal de 
Novembro prevê que os dadores ape-
nas estão isentos do pagamento de ta-
xas nos cuidados de saúde primários, 
acabando com a isenção nos hospitais. 
Passos acusa o Governo de mostrar, 
com esta medida, “falta de respeito” 
pelo trabalho das pessoas “que estão 
a ajudar os outros”. 

O recém-criado Movimento das 
Associações de Dadores de Sangue 
pretende uma revogação da lei e já 
entregou uma petição na Assembleia 
da República com quase cinco mil 
subscritores. Passo sublinha que, por 
iniciativa própria, “os dadores deixa-
ram de ir aos hospitais” a partir do 
momento em que tomaram conheci-
mento do pagamento de taxas. E avisa 
que, caso as dádivas comecem a faltar, 
o Estado vai precisar de comprar san-
gue a outros países. “O Estado quis 
poupar uns cêntimos, mas vai gastar 
milhões”, antecipa. 

Quase mil contributos para proposta de revisão curricular

Clara Viana

a O Ministério da Educação e Ciência 
(MEC) irá fazer “nos próximos dias” 
um balanço da discussão pública da 
proposta de revisão da estrutura cur-
ricular do ensino básico e secundá-
rio, que ontem terminou, indicou ao 
PÚBLICO o gabinete de imprensa do 
MEC. Até à manhã de ontem tinham 
sido enviados ao ministério, por e-
mail, 953 contributos. 

O documento fi nal será apresen-
tado em Março. Entre as propostas 
que o ministério deverá acolher fi -
gura a manutenção da área não cur-
ricular de Formação Cívica, embora 
não necessariamente com o mesmo 
nome. A eliminação desta disciplina, 
contemplada na proposta de revisão 
apresentada pelo ministério em De-
zembro, foi a medida que gerou uma 
contestação mais transversal, num 
debate dominado por posições das 
associações de professores de várias 
disciplinas em defesa dos seus grupos 
de docência. 

A disciplina de Formação Cívica 
tem sido sobretudo aproveitada pe-
los directores de turma para discutir 
e resolver problemas e confl itos pro- O ministério deverá optar por manter a disciplina de Formação Cívica

 JOANA FREITAS

vocados pelos seus alunos. Num pare-
cer aprovado na passada sexta-feira, 
o Conselho das Escolas, um órgão 
consultivo do MEC que representa 
os directores, defendeu que esta área 
deve existir do 5.º ao 12.º ano. Actual-
mente só existe até ao 10.º ano. 

Neste parecer, a que a agência Lu-
sa teve acesso, aquele órgão defende 
também a posição subscrita pela As-

sociação de Professores de Educação 
Visual e Tecnológica, que se opôs à 
divisão desta disciplina em duas com-
ponentes autónomas proposta pelo 
MEC. O Conselho de Escolas propõe 
que esta se mantenha, como está, 
no 2.º ciclo, e que a Educação Tec-
nológica continue a ser uma opção 
no 9.º ano. 

Defende ainda que seja aumentada 

a carga horária de Português em 45 
minutos no 12.º ano, devido à exten-
são e exigência do programa e aos 
resultados “cada vez mais baixos” nos 
exames nacionais. No ano passado, a 
média nacional fi cou-se por 8,9, nu-
ma escala de 0 a 20. 

Na proposta de revisão fi gura tam-
bém a antecipação do 9.º ano para o 
2.º ciclo da disciplina de Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC). 
A associação de professores de TIC 
considera ser “um retrocesso” limitar 
o seu ensino a este ciclo. Já as asso-
ciações de professores de Geografi a e 
de História aplaudiram a proposta do 
ministério, que reforça a carga lectiva 
destas duas disciplinas no 3.º ciclo.

As duas principais federações de 
sindicatos de professores destacaram 
o facto de o ministério ter ignorado, 
nesta proposta, a nova escolaridade 
obrigatória até aos 18 anos. Trata-se 
de “uma revisão curricular conjuntu-
ral, episódica e voluntarista”, conclui 
a Federação Nacional de Educação. 
Para a Federação Nacional de Pro-
fessores, esta proposta revela “uma 
opção ideológica”, implementada 
através da desvalorização das áreas 
ligadas às tecnologias e às artes.

Bloco quer escolas a servir pequeno-almoço às crianças

Natália Faria 

a O Bloco de Esquerda (BE) quer ga-
rantir que nenhuma criança é obri-
gada a passar a manhã na escola em 
jejum. Nesse sentido, apresentou an-
teontem na Assembleia da República 
um projecto de lei que cria o progra-
ma pequeno-almoço na escola. 

A iniciativa, que procura debelar o 
impacto que a crise está a ter sobre 
a vida das crianças e jovens, prevê a 
atribuição às crianças que frequen-
tam o pré-escolar e a escolaridade 
obrigatória de um pequeno-almoço 
constituído por um copo de leite, um 

pão guarnecido e uma peça de fruta. 
Nos termos da proposta, caberá aos 
pais e encarregados de educação que 
queiram benefi ciar deste programa 
fazer a respectiva inscrição nos ser-
viços escolares. 

“A ideia é tornar este pequeno-al-
moço universal, desde que os pais o 
solicitem”, explicitou ao PÚBLICO a 
deputada Ana Drago, para quem “os 
valores da acção social escolar, com 
a prova de condição de recursos, bai-
xaram muito”. 

A proposta bloquista tinha sido 
apresentada aquando da discussão 
do Orçamento do Estado para 2012 

e coincide agora com o lançamento 
de uma petição pública que, apesar 
de ter sido entregue quinta-feira no 
Parlamento, continuava ontem a re-
colher assinaturas: 8844 ao início da 
tarde. “Multiplicaram-se relatos e tes-
temunhos sobre crianças que chegam 
à escola, no início do dia de aulas, sem 
nada terem comido”, lê-se no preâm-
bulo do projecto de lei do BE. 

No caso do 1.º ciclo, o jejum destas 
crianças é atenuado pela distribuição 
de um pacote de leite por volta das 
10h30. Mas não chega. “Os profes-
sores nem aqui estão autorizados a 
dar dois pacotes de leite, sendo que 

o ideal era que ao leite se acrescentas-
se uma sandes e uma peça de fruta, 
de preferência antes das 10h30, para 
que as crianças não permaneçam em 
jejum até essa hora”, precisou Vítor 
Sarmento, um dos subscritores da 
petição. 

Aplaudindo a iniciativa do BE, 
Sarmento levanta algumas reservas 
sobre a universalidade da proposta 
bloquista. “A generalização pode ser 
meio caminho andado para que a 
medida não avance”, diz recear, su-
gerindo que poderão ser as escolas 
as responsáveis por sinalizar os casos 
mais fl agrantes. 

243 mil 
Adultos estavam inscritos 
em 2010 em centros Novas 
Oportunidades de Norte a Sul 
do país. Cerca de 1,3 milhões 
passaram pelo programa 
desde a sua criação, em 2005

Adultos inscritos

mais elevados de empregabilidade”.  
Em Novembro passado, foram 

abertas candidaturas a fi nanciamento 
para o período de Janeiro a Agosto 

Desde o início 
do ano que é 
preciso pagar 
para dar sangue 
nos hospitais. 
Nos centros de 
saúde, continua 
a ser grátis

Diário Gráfi co: Eduardo Salavisa desenha o Largo de S. Carlos http://diario-grafi co.blogspot.com 



  Público • Sexta-feira 3 Fevereiro 2012 • 9

Arguidos no caso 
dos cegos falam em 
documentos forjados

a Os dois arguidos no processo da tro-
ca de medicamentos que provocou a 
cegueira a seis doentes operados no 
Hospital de Santa Maria, em Lisboa, 
em Julho de 2009, declararam ontem 
em tribunal que à data dos factos não 
havia manual de procedimentos no 
sector de produção de medicamen-
tos e que só depois do incidente foi 
criado um, alegadamente forjado e 
com data de 2007.

O caso começou ontem a ser julga-
do em Lisboa e nele respondem o far-
macêutico Hugo Dourado e a técnica 
de farmácia Sónia Baptista, acusados 
de seis crimes de ofensa à integridade 
física por negligência por, entre outros 
motivos, desrespeitarem o manual de 
procedimentos do serviço. Ambos de-
clararam que o manual foi elaborado 
uma semana após a perda de visão dos 
seis doentes, antecipando uma visto-
ria da Inspecção-Geral das Actividades 
em Saúde (IGAS).

A defesa de Hugo Dourado alegou 
que, segundo um relatório da Ordem 
dos Farmacêuticos que consta do pro-
cesso, esta terá recebido outro manual 
de procedimentos. Neste documento, 
também datado de 2007, o hospital 
faz referência à existência de um ar-
mazém virtual criado no seu sistema 
informático — o Farmatech —, o qual só 
viria a ser introduzido em 2009.

Hugo Dourado acusou a coorde-
nadora do sector de produção de ter 
forjado o documento que entregou à 

Polícia Judiciária e à IGAS, no âmbito 
da investigação ao caso, dizendo que 
o documento foi feito “à pressa”. Tam-
bém Sónia Baptista, que começou a 
trabalhar no serviço de manipulação 
de medicamentos em Fevereiro de 
2009 — tinha então 23 anos —, subli-
nhou que apenas em Setembro desse 
ano tomou conhecimento da existên-
cia de um manual.

Numa audiência que durou todo o 
dia, e em que apenas testemunharam 
os dois únicos arguidos no processo, 
ambos destacaram a falta de supervi-
são e de fi scalização no serviço, onde 
apenas respondiam a orientações ver-
bais da coordenadora da unidade de 
produção de medicamentos — Regina 
Lourenço, a coordenadora, está arro-
lada como testemunha de acusação. 

“Tudo mudou” no serviço
Hugo Dourado referiu ainda que, até 
Julho de 2009, não havia normas na 
rotulagem dos medicamentos e que 
depois do incidente “tudo mudou 
drasticamente” no serviço. O núme-
ro de trabalhadores alocados à pro-
dução, por exemplo, passou de cinco 
farmacêuticos para os actuais “30 ou 
40”, disse.

Segundo a acusação, o medicamen-
to que deveria ter sido injectado nos 
pacientes — o Avastin, que começou a 
ser usado no bloco de oftalmologia do 
Santa Maria apenas cinco meses antes 
do incidente — terá sido trocado por 
outro. Nem Hugo Dourado nem Sónia 
Baptista souberam dizer qual.

Dos seis doentes que fi caram total 
ou parcialmente cegos, dois morreram 
entretanto, um não compareceu na 
audiência de ontem e três estiveram 
no Campus da Justiça de Lisboa, onde 
o caso está a ser julgado. Todos irão 
depor na qualidade de testemunhas 
em próximas sessões do julgamento, 
que prossegue no dia 9.

Rita Araújo

Troca de medicamentos 
no Hospital de Santa Maria 
chegou a tribunal. Manual de 
procedimentos só terá sido 
criado após a operação que 
cegou seis pessoas 

Godinho “tinha acesso 
a informação privilegiada”

a Manuel Godinho e alguns dos seus 
colaboradores, nomeadamente, Na-
mércio Cunha, ex-braço direito do em-
presário das sucatas, tinham acesso 
a informação privilegiada de várias 
empresas públicas, como a REN e a 
Empresa de Manutenção de Equipa-
mento Ferroviário (EMEF). A garantia 
é de Namércio Cunha, acusado de dois 
crimes no processo Face Oculta, que 
ontem, pelo terceiro dia consecutivo, 
continuou a prestar declarações em 
Aveiro. O gestor falou, por exemplo, 
das negociações entre a O2 e REN so-

bre o desmantelamento da central de 
Alto Mira, afi rmando que fi cou com 
“a nítida sensação” que Godinho “es-
tava a ter informação do interior” da 
empresa. Concretizou outros negó-
cios com a EMEF e com a REN onde, 
devido a informação privilegiada, foi 
possível fazer segundas propostas, 
após o conhecimento dos preços apre-
sentados pelos concorrentes. Na REN, 
Namércio disse desconher quem dava 
as informações a Godinho, contudo, 
disse acreditar que o fi lho do ex-pre-
sidente, Paulo Penedos, funcionava 
como intermediário com o pai em 
muitas das situações.

Mariana Oliveira

PORQUE O EXERCÍCIO
É PARA TODOS, o SOLINCA 
quer ser o seu melhor 
parceiro de fitness e ajudá-lo 
a alcançar o que tanto desejou!

Para mais informações vá a www.solinca.pt
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nos ginásios Solinca, com 
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Seja um dos 5.000 
a experimentar 
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O fim da tolerância de ponto no Carnaval levará as escolas a abrir 
portas, mas não haverá alunos nem aulas, segundo Adalmiro Fonseca, 
representante dos directores das escolas públicas, lembrando que as 
escolas manterão a interrupção de Carnaval, entre 20 e 22 de Fevereiro. 

Nadir Afonso. Terminaria os seus es-
tudos em 1947, dois anos depois de se 
ter inscrito na história da arte portu-
guesa do século XX com a exposição 
do seu primeiro óleo abstracto, 02-44 
(O Violino). 

No seu percurso, artes e ciências 
unem-se num mesmo desejo de co-

Fernando Lanhas

Morreu Fernando Lanhas, pioneiro 
do abstracionismo, um “artista das sete artes”

Mário Lopes

a Se lhe perguntassem, Fernando La-
nhas diria que era arquitecto. E era. 
Se lhe perguntassem pela pintura, 
diria que não o era propriamente, 
que nem sabia se sabia pintar. Mas 
era pintor, indiscutivelmente. “Um 
dos grandes artistas em Portugal no 
século XX, e um dos nomes mais uni-
versais da arte portuguesa”, considera 
João Fernandes, director do Museu 
de Arte Contemporânea de Serra-
velves. “Alguém que ocupa um lugar 
fundamental [na arte portuguesa]. 
Um dos poucos artistas verdadeira-
mente originais”, destaca Júlio Pomar, 
seu antigo colega na Escola de Belas-

Artes do Porto, na década de 1940.
Fernando Lanhas, que, além de ar-

quitecto e pioneiro do abstracionismo 
em Portugal, foi poeta, astrónomo, 
arqueólogo, etnógrafo e geólogo, 
morreu ontem aos 88 anos. O título 
do livro que o editor Fernando Guedes 
lhe dedicou em 1988, Os Sete Rostos, é 
uma expressão feliz, dado o carácter 
múltiplo da sua obra. 

Como destaca João Fernandes, 
“Lanhas foi radicalmente contempo-
râneo no seu tempo”. E foi também 
alguém que “tornou contemporâneo o 
homem renascentista na reunião dos 
seus múltiplos saberes: a pesquisa ar-
queológica e a atenção ao passado, as 
interrogações da astronomia e a pers-
pectivação do futuro”.

Fernando Resende da Silva Maga-
lhães Lanhas nasceu a 16 de Setembro 
de 1923 na freguesia da Vitória, Porto. 
No ano lectivo 1941-1942, inscreveu-se 
no Curso Especial de Arquitectura da 
Escola de Belas-Artes do Porto, na qual 
teria a companhia de Júlio Pomar e 

Desaparece aos 88 anos um 
dos nomes mais universais 
da arte portuguesa: pintor, 
arquitecto, escultor, poeta, 
astrónomo, arqueólogo

nhecimento. O mistério da origem do 
Homem e a percepção do Universo 
serão uma constante ao longo da sua 
vida. Era coleccionador de fósseis e de 
seixos que recolhia nas praias e que 
depois pintava, “antecipando formas 
estéticas da land art e da earth art”, co-
mo afi rma João Fernandes, mas tam-
bém um mapeador de sonhos: desde 
os 20 anos que os registava.

A primeiro grande exposição dedi-
cada à sua obra deu-se em 1987, no 
Porto e em Lisboa. Em 2001, uma re-
trospectiva em Serralves consagra-o 
defi nitivamente. Júlio Pomar descre-
ve-o como um artista “extremamente 
discreto no seu trabalho e que nunca 
se bateu pelo reconhecimento públi-
co”. Descreve a sua obra como “funda-
mental”: “Pelo muito que investiu na 
mínima coisa que fez, pela exigência 
na procura do essencial”.

O funeral realiza-se hoje às 15h, da 
Igreja de N.ª S.ª da Boavista (Foco) pa-
ra o crematório de Sendim, em Mato-
sinhos. com S.C.A.

Normalife é suspeita de burla a idosos 
atraídos para “rastreio nacional gratuito” 

Rita Araújo 

a Maria João, de 81 anos, admite que 
foi “ao engano”. Ligaram-lhe para ca-
sa, já de noite, a informá-la sobre um 
rastreio gratuito. Do lado de lá sabiam 
o seu nome e disseram pertencer à Or-
ganização Saúde para Todos. Falaram-
lhe num rastreio aos ossos e à coluna 
dirigido a maiores de 65 anos. “Per-
cebi que havia ali qualquer coisa de 
estranho, mas como era gratuito...”. 
Decidiu ir e marcaram-lhe dia e hora 
na clínica Normalife, na Avenida da 
República, em Lisboa. 

Quando lá chegou, “era tudo novo”, 
conta Maria João, e estavam mais ido-
sos à espera. Fizeram-lhe um “inqué-
rito rigoroso”, onde recolheram mais 
dados pessoais. Mediram-lhe a tensão, 
auscultaram-na. No fi nal, disseram-
lhe que tinha um princípio de oste-
oporose e que “convinha que fi zesse 
um tratamento”. Preço: 3000 euros. 
Recusou. “Não tenho dinheiro para 
isso”. Propuseram-se reduzir o preço 
para metade. Nesta altura, alegou que 
tinha de discutir o assunto com o fi lho 
e que depois entraria em contacto. 

Este é um dos muitos casos de 
práticas comerciais desleais de que 
a Associação de Defesa do Consumi-
dor (Deco) tem registo. Só em 2011 
a Deco recebeu 23 queixas contra a 
Normalife, todas relacionadas com 
as chamadas “vendas agressivas”. A 
Deco sublinha que os consumidores 
com reclamações relativas a práticas 
comerciais frequentemente usam o 
nome do produto comprado para sus-
tentar a queixa, podendo nem saber 

o nome da empresa, o que signifi ca 
que “as reclamações sobre as vendas 
efectuadas pela Normalife podem ser 
superiores”. O PÚBLICO contactou a 
Entidade Reguladora da Saúde (ERS), 
que não tem qualquer registo da Or-
ganização Saúde para Todos. Quanto 
à Normalife, está registada como uma 
empresa de comércio a retalho de pro-
dutos médicos e ortopédicos e não é 
regulada pela ERS. No entanto, no de-
curso de 2011 a reguladora recebeu 
duas denúncias relativas à sociedade 
Normalife, Unipessoal, Lda, indicando 
“prática irregular no exercício profi s-
sional”. Em Junho, a ERS encaminhou 
o assunto para a Procuradoria-Geral 
da República, por “eventual prática 
dos crimes de usurpação de funções 
e de burla”. 

O responsável pela Normalife, Al-

fredo Silva, rejeita que as práticas da 
sua empresa sejam “desleais”. A em-
presa abriu em Lisboa há cerca de 
dois anos e, segundo o responsável, 
é um “espaço de reabilitação”. Lá 
trabalham quatro pessoas, entre as 
quais um fi sioterapeuta e um auxiliar 
de enfermagem, que fazem rastreios 
osteoarticulares. “Se as pessoas so-
frem de alguma patologia que pode-
mos tratar, propomos um tratamen-
to”, explica. Alfredo Silva é também o 
responsável pela Organização Saúde 
para Todos, que “faz a ponte” com a 
Normalife. Os 12 funcionários da or-
ganização têm apenas uma função: 
ligar aos potenciais clientes e agendar 
o rastreio. “Contactamos as pesso-
as de Lisboa, Oeiras, Cascais e Algés 
através da lista telefónica”, explica 
Alfredo Silva. 

Tratamentos propostos aos idosos chegam a custar 3000 euros 

DANIEL ROCHA 

Bastonário 
demite colégio 
de Neurocirurgia 

a O bastonário da Ordem dos Médicos 
(OM) demitiu em bloco o colégio de 
Neurocirurgia. Na base desta decisão 
estará a inscrição de um médico es-
trangeiro não-comunitário no colégio, 
contra o parecer dos seus membros e 
por indicação do Conselho Nacional 
Executivo (CNE), presidido por José 
Manuel Silva. 

O colégio de Neurocirurgia estava 
auto-suspenso desde Novembro. Em 
virtude da auto-suspensão, todos os 
pareceres, decisões e intervenções na 
área da Neurocirurgia estavam para-
dos. A inscrição nos colégios faz-se por 
requerimento ao CNE e está sujeita à 
aprovação do júri da especialidade. A 
inscrição poderá ser recusada sempre 
que o interessado não possua os re-
quisitos legais. O conselho directivo 
do colégio de Neurocirurgia foi con-
frontado com a resolução do CNE de 
inscrever o médico no colégio, contra 
o parecer do júri. A candidatura foi 
submetida – e rejeitada – três vezes, 
por não reunir as condições exigidas 
pelos especialistas. 

O médico em causa terá um proces-
so disciplinar a decorrer na OM, por 
ter colocado câmaras de fi lmar num 
WC do Serviço de Neurocirurgia do 
Hospital de São Teotónio, em Viseu. 
Brasileiro, o médico confessou a au-
toria do crime e foi constituído argui-
do num processo criminal a decorrer 
no tribunal. Entretanto, depois de ter 
pedido a demissão, o clínico terá re-
gressado ao Brasil.

Colégios 
particulares 
criam pacotes 
“anticrise”

a Os colégios particulares estão a 
criar “pacotes anticrise” para evita-
rem a “fuga” das crianças para escolas 
públicas e impedir que, por falta de 
inscrições, deixem de ter actividades 
extracurriculares, como já acontece. 
“Este ano, acabámos por retirar o In-
glês, porque não havia inscrições que 
justifi cassem a vinda de um professor”, 
contou à Lusa Ilda Rosa, proprietária 
de um externato em Olival de Basto, 
Odivelas. 

A frequentar a Informática estão 
apenas três alunos, enquanto na Na-
tação estão seis, quando já foram 18. 
“É muito difícil gerir esta situação”, 
lamentou, desabafando: “Já só somos 
cinco a trabalhar, mas não sei até quan-
do conseguiremos aguentar o barco. 
Felizmente, não temos dívidas à Se-
gurança Social e às Finanças e as ins-
talações são nossas”. A somar a esta 
situação, há casos de pais que retiram 
os fi lhos do externato sem pagar e ou-
tros em que o colégio teve de reduzir a 

mensalidade para manter as crianças. 
Esta realidade também é vivida no ex-
ternato “O Gatinho”, no Porto, contou 
André Almeida: “A crise sentiu-se es-
sencialmente na retirada das crianças 
das actividades extracurriculares. Para 
contornar as difi culdades, o colégio 
tentou “adaptar um bocadinho [as 
mensalidades]”. Tendo já em vista o 
próximo ano lectivo, um colégio na 
Amadora criou “pacotes anticrise”. 
Antigamente, a mensalidade, mais 
alimentação e uma atividade extra, 
custariam 501 euros. Agora custam 
480 euros, disse Maria João Afonso, 
do Colégio Moinho de Sonho. Maria 
João contou o caso de dois casais que, 
em 2011, tinham dois fi lhos na escola 
e pagavam as mensalidades mais ca-
ras (cerca de 500 euros mensais). Este 
ano, nem conseguiam pagar a mensa-
lidade-base (325 euros). 

O director executivo da Associação 
de Estabelecimentos de Ensino Par-
ticular e Cooperativo afi rmou que 
é preciso “garantir às famílias com 
maiores difi culdades o apoio para 
a permanência dos fi lhos no ensino 
privado, em defesa do seu percurso 
educativo, mas também para evitar 
um aumento substancial dos custos 
públicos”. “Aumentar os custos do Or-
çamento do Estado e fechar escolas 
privadas quando as famílias estavam 
satisfeitas é uma equação em que toda 
a gente perde”, disse Rodrigo Queiroz 
e Melo, dizendo recear que, em 2012, 
e com o agravamento das difi culdades 
económicas das famílias, “haja uma 
transferência grande de alunos para 
o Estado.”  Lusa 

Colégios 
particulares 
temem grande 
transferência 
de alunos para 
escolas 
públicas por 
causa da crise 

Rita Araújo 
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Baixas margens de lucro levam cada vez mais farmácias a exportar

Mais de meio milhão de euros de multas 
por exportação ilegal de medicamentos
Acção do Infarmed após denúncias de falta de remédios nas farmácias detectou práticas 
ilegais em 34 estabelecimentos e distribuidores — 80% dos que foram sujeitos a inspecção

a Há 34 farmácias e distribuidores 
que foram alvo de contra-ordenações 
por exportação ilegal de medicamen-
tos. No total, as multas desencadea-
das por estes processos “cumulativa-
mente, e numa estimativa preliminar, 
podem ser superiores a meio milhão 
de euros”. É este o resultado das 42 
acções inspectivas levadas a cabo pela 
Autoridade Nacional do Medicamento 
(Infarmed) em 2011 e a cujas conclu-
sões o PÚBLICO teve acesso. Sobre 
a situação actual, Cristina Furtado, 
do conselho directivo do Infarmed, 
refere apenas que se “manterá uma 
vigilância activa de modo a garantir 
a acessibilidade dos utentes aos me-
dicamentos de que necessitam e, tal 
como agora, se actuará em conformi-
dade sempre que essa acessibilidade 
for posta em causa”. 

O recurso à exportação de medi-
camentos não é ilegal. Em mercado 
livre, é possível vender fármacos a 
outros países, garantindo-se assim 
em muitos casos uma boa margem 
de lucro. Os países nórdicos e Angola 
ou Moçambique, onde alguns medica-
mentos são mais caros que em Portu-
gal, são os destinatários mais frequen-
tes destas encomendas. Porém, há um 
limite para este negócio. A exportação 
torna-se ilegal quando compromete o 
abastecimento do mercado nacional. 
Foi isso que aconteceu em 2011 e que 
levou o Infarmed a agir. 

Remédios em falta
A acção decorreu após o Infarmed ter 
tido conhecimento de “difi culdades 
no fornecimento de determinados 
medicamentos para os quais não ti-
nha sido reportada ruptura de forne-
cimento pela indústria farmacêutica”. 
As denúncias, que abrangiam fárma-
cos para problemas do sistema ner-
voso central, aparelho cardiovascular 
e digestivo, levaram à criação de um 
grupo de trabalho específi co no Infar-
med para determinar as razões da não 
dispensa de alguns medicamentos por 
determinadas farmácias. 

Cristina Furtado confi rma que, após 
as 42 acções inspectivas, foram detec-
tados casos em que os medicamentos 
eram canalizados para outros países 
com recurso a “redes articuladas” e 
“com o propósito de exportar medi-
camentos em moldes não conformes 
com o previsto na legislação”. Perce-
beu-se que, por um lado, os distribui-
dores por grosso aprovisionavam-se 

de medicamentos junto de algumas 
farmácias e, por outro, que algumas 
farmácias exerciam a actividade de 
distribuição por grosso, abastecen-
do alguns distribuidores, práticas que 
violam o Estatuto do Medicamento. 
As 34 contra-ordenações instauradas 
envolvem o pagamento de multas mas 
algumas poderão mesmo resultar na 
suspensão do alvará e das licenças. 

“Evidentemente que este não é um 
comportamento generalizado no sec-
tor que, na sua globalidade, conhece 
e cumpre a legislação em vigor e tem 
uma prática eticamente responsável”, 
sublinha Cristina Furtado. 

“Ilegal porquê?”
Sobre a exportação ilegal de medica-
mentos, João Cordeiro, presidente da 
Associação Nacional das Farmácias 
(ANF), diz que ela não existe. E reage: 
“Isso é tudo muito complicado. Ilegal 
porquê?”

Cordeiro argumenta que, tal co-
mo acontece com as mercadorias 
ou capitais, a lei não deveria impor 
limites à exportação de medicamen-
tos. “É uma incongruência. Estamos 
num mercado livre”, diz. E, em caso 
de problemas no mercado nacional, 
o presidente da ANF tem uma solu-
ção simples: “Os laboratórios seriam 
obrigados a abastecer o mercado.” 
Separando as águas entre as exporta-
ções feitas para a Europa e para países 
africanos, João Cordeiro apoia “um 
preço de medicamento europeu”. E 
conclui: “Se exportamos é porque 
temos preços baixos. Devemos tirar 
proveito disso.” 

O bastonário da Ordem dos Farma-
cêuticos (OF), Carlos Maurício Barbo-
sa, acredita que a descida de preços 
dos medicamentos e a redução das 
margens de lucro “aumentam o po-
tencial deste movimento de exporta-
ção” e podem empurrar as farmácias 
e distribuidores para este negócio. E 
se, para o caso das infracções come-
tidas pelas farmácias, o bastonário 
aplaude a intervenção do Infarmed, 
no caso dos distribuidores apela a um 
equilíbrio. “O mercado nacional não 
pode nunca ser posto em causa. Mas 
não podemos esquecer que o país 
precisa de exportar”, defende, con-
siderando que, após a lei que entrou 
em vigor em Janeiro e que reduziu as 
margens de lucro, para alguns gros-
sistas “exportar é a única forma de 
sobreviver”. O bastonário avisa: “Não 
há mais margem para descer o preço 
do medicamento.”

Andrea Cunha Freitas
FERNANDO VELUDO/ NFACTOS

Saúde Fármacos encaminhados para fora do país reduzem stock disponível nas farmácias

A exportação de medicamentos 
pode levar à falta de fármacos 
nas farmácias. É nesses casos que 
se torna ilegal e é nessa altura 
que se exige a intervenção das 
autoridades. No entanto, há outras 
razões que podem levar os utentes 
a ter dificuldade em comprar um 
medicamento específico. São os 
“vulgares” casos de ruptura de 
stock, que têm de ser reportados 
pelos laboratórios à Autoridade 
Nacional do Medicamento. 

Neste momento, segundo o 
Infarmed, há 380 situações de 
ruptura de stock — num total de 
14 mil medicamentos disponíveis 
no mercado — e nenhum dos 
casos é classificado como uma 
situação emergente, existindo 
alternativas no mercado para estes 
medicamentos em falta.

Segundo o Infarmed, as rupturas 
de stock podem ter como origem 
diversas causas (problemas fabris, 

falta de matéria-prima, cessão 
de comercialização de produtos, 
etc.) e, por isso, não devem ser 
confundidas com a gestão de 

stocks dos agentes envolvidos 
na distribuição e dispensa de 
medicamentos. A intervenção do 
Infarmed só se verifica quando não 
existem alternativas que garantem 
ao doente a continuidade de acesso 
à terapêutica. 

No ano passado, isso 
aconteceu duas vezes e “em 
ambas as situações foi reposta a 
normalidade no abastecimento do 
mercado”, confirma a autoridade 
do medicamento. Porém, nas 
farmácias ouvem-se queixas quer 
dos utentes, quer dos 
farmacêuticos. 

Numa farmácia 
no centro de Lisboa, 
um dos farmacêuticos 
ouvidos ontem pelo 
PÚBLICO confirma 

que “a ruptura de stocks é 
transversal a quase todas as áreas 
de terapêutica”. “Espero que isto 
não se confirme, mas parece-me 
que, como o mercado está em 
crise, [os grossistas] exportam os 
medicamentos sem garantirem 
quantidades cá”, diz o funcionário, 
que não quis ser identificado. 
Nos medicamentos em falta 
incluem-se broncodilatadores, anti-
hipertensivos, antidepressivos, 
medicamentos para a disfunção 
eréctil e antiácidos. 

Numa outra farmácia, as 
queixas são as mesmas. Entre 
medicamentos “rateados” — com 
pouca quantidade disponível em 

armazém — e “esgotados”, as 
farmácias queixam-se de 
ser forçadas a apresentar 

alternativas com a 
mesma substância 

activa. A.C.F., com Rita 
Araújo 

Há 380 casos de ruptura de stock comunicados ao Infarmed
Utentes e farmacêuticos queixam-se de problemas no abastecimento
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Saúde Partidos pedem presença do presidente do IPS no Parlamento

Colheitas de sangue baixaram 16% em 
Janeiro, quando dadores perderam isenção
Centros regionais do Instituto Português do Sangue de Lisboa, Porto e Coimbra vão estar 
abertos amanhã, excepcionalmente, mas a situação não é de ruptura, por enquanto

a As colheitas de sangue começaram 
a diminuir logo em Janeiro deste ano, 
e de uma forma acentuada, quando 
os dadores passaram a ter de pagar 
taxas moderadoras nos hospitais, 
benefício de que usufruíam desde 
1990. Os dados fornecidos pelo Ins-
tituto Português de Sangue (IPS), que 
é responsável por 62% das colheitas a 
nível nacional, indicam isso mesmo: 
no primeiro mês deste ano, o IPS co-
lheu pouco mais de 16 mil unidades 
de sangue contra 19 mil no mesmo 
mês do ano anterior. Uma quebra de 
quase 16%, portanto.

O fornecimento de sangue não está 
em risco de ruptura, porém. Quando 
muito, estará a entrar em situação de 
“pré-ruptura”, segundo afi rmou on-
tem Gracinda Sousa, vogal do Con-
selho Directivo do IPS. Mas não ha-
verá razões para alarme, até porque 
nos próximos dias tudo indica que 
as dádivas de sangue vão aumentar. 
O IPS vai até abrir excepcionalmente 
no domingo os seus três centros re-
gionais (Lisboa, Porto e Coimbra). A 
responsável sublinhou que “em De-
zembro tinha havido um aumento 
de dádivas importante”, pelo que “a 
quebra que se verifi cou em Janeiro 
não foi dramática”.

Anteontem, porém, o secretário 
de Estado adjunto da Saúde, Leal da 
Costa, lançou o alarme e a polémica 
ao atribuir aquilo que defi niu como 
uma quebra “abrupta de 20%” ve-
rifi cada em dois dias de Fevereiro à 
notícia sobre o desperdício de parte 
do plasma (uma das componentes do 
sangue) divulgada pelo PÚBLICO na 
edição desta segunda-feira. O PÚBLI-
CO tentou obter dados precisos sobre 
as colheitas deste mês, mas o IPS não 
os forneceu. As declarações de Leal 
da Costa, que pretendiam ser um ape-
lo à dádiva de sangue, adquiriram de 
imediato uma dimensão política. O 
BE já pediu a audição do presidente 
do IPS na Comissão Parlamentar de 
Saúde e o PS também exigiu expli-
cações.

Também os hospitais já estão a sen-
tir a quebra. É o que acontece no S. 
João, no Porto, que colhe cerca de 23 
mil unidades por ano e onde a quebra 
foi de 10% em Janeiro e passou para 
os 20% este mês. Preocupado, o di-
rector do serviço de sangue da maior 
unidade do Norte, Fernando Araú-
jo, está convencido de que o fi m da 
isenção de taxas moderadoras é um 

já não acontecia há muitos anos”, 
lamenta.

Para os responsáveis de algumas 
associações de dadores contactados 
pelo PÚBLICO, a perda da isenção das 
taxas moderadoras nos hospitais (os 
perto de 75 mil dadores de sangue 
contabilizados pelo ministério man-
têm este benefício nos centros de saú-
de) é a principal razão que justifi ca a 
diminuição nas colheitas. O problema 
já tinha sido antecipado em Novem-
bro do ano passado, diz José Passos, 
presidente da Associação de Dado-
res de Sangue de Viana do Castelo 
que convocou uma polémica “greve” 
transitória à dádiva no início deste 
mês, que acabou por desmarcar, face 
às críticas. “Os dadores sentem-se tra-
ídos e o responsável por tudo isto é o 
senhor ministro da Saúde. A isenção 
era a única arma que tínhamos para 
conseguirmos novos dadores e man-
termos os restantes. E a explicação 
que o secretário de Estado deu não 
é correcta nem verdadeira. As notí-
cias [sobre o não aproveitamento da 

Alexandra Campos e Rita Araújo Responsáveis do IPS promoveram ontem uma visita ao centro de Lisboa
NUNO FERREIRA SANTOS

totalidade do plasma] aparecem de 
vez em quando e nunca houve uma 
quebra desta ordem”, sustenta.

“Gerou-se um mal estar devido ao 
problema das taxas moderadoras”, 
sublinha também o presidente da 
Federação das Associações de Da-
dores de Sangue, Joaquim Moreira 
Alves, que faz “um apelo veemente” 
aos portugueses saudáveis para es-
quecerem estas confusões e darem 
sangue.  

Gracinda Sousa considera que ain-
da é cedo para avaliar o impacto da 
perda de isenção, mas admite que “se 
há uma redução do benefício, no con-
texto em que estamos, isso pode ser 
sentido pelos dadores”.

Em relação ao desperdício do plas-
ma, Gracinda Sousa  garante que a 
situação fi cará resolvida no decorrer 
de 2012, sendo que a possibilidade de 
exportação do remanescente está a 
ser estudada. “O que falta é cumprir 
certos requisitos de operacionaliza-
ção para aproveitar todo o plasma”, 
em termos de “transporte e não só”. 

O perfil do dador português
Há mais de 350 mil dadores registados 

Fonte: Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação

Total de dadores

18-24 anos 25-44 45-65 

Por sexo Por idade

361.144

Dadores que realizaram
dádiva em 2010

Dadores que doaram 
pela 1.ª vez em 2010

293.571 32.125

51,7%48,3%

12,5%

51,8%

35,7%

dos factores que justifi ca a diminui-
ção, mas há outros, nomeadamente 
o aumento do preço dos transportes. 
Os dadores têm que pagar este custo 

do seu bolso, lembra. O médico teme 
que, se a situação não se alterar ra-
pidamente, comece a ser necessário 
adiar cirurgias programadas. “Isto 
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O ministro da Saúde ordenou ontem que o director clínico do Hospital 
de Braga – que anestesiou 17 doentes num dia – fosse afastado. E Mário 
de Carvalho demitiu-se, alegando que o caso está a “a ser usado como 
arma de arremesso contra o Hospital de Braga”.

Rita Araújo

Portugal já entrou no 
período epidémico da 
gripe. Boletim de vigilância 
lançado na última quinta-
feira identifica nove vírus 
influenza A (H3)

a O último boletim semanal de vigi-
lância epidemiológica da gripe, lan-
çado na quinta-feira pelo Instituto 
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jor-
ge (INSA), indica a ocorrência de 24 
casos de síndroma gripal. A taxa de 
incidência mais elevada verifi ca-se no 
grupo etário dos 15 aos 64 anos.

Isabel Marinho Falcão, da Direc-
ção-Geral da Saúde, refere: “Estamos 
em pleno período epidémico da gripe 

com tendência crescente”. “É expec-
tável que o número de casos suba nas 
próximas semanas e aumente a inci-
dência”, diz a especialista.

Foram identifi cados nove vírus in-
fl uenza A (H3), estirpe que “está co-
berta pela vacina da gripe sazonal”. 
“Não tem qualquer característica par-
ticular nem exige especiais cuidados 
além dos normalmente necessários 
nestas situações”, afi rma a médica.

O documento revela que não foram 
detectados vírus infl uenza resisten-
tes aos antivirais, ao contrário do que 
tinha acontecido em anos anteriores 
com algumas estirpes.

O boletim do INSA, elaborado em 
conjunto com os médicos sentinela 
(rede composta por cerca de 150 mé-
dicos de família), revela os dados da 
vigilância epidemiológica semanal.

O Sistema Nacional de Vigilância 

Portugal está em período epidémico da gripe e 
população dos 15 aos 64 anos é a mais afectada

da Gripe foi activado em Setembro de 
2011, e funcionará até Maio de 2012. 

Em Janeiro, quase um milhão de 
portugueses com mais de 65 anos já 
se tinha vacinado contra a gripe sa-
zonal. Os dados disponíveis, relativos 
ao último inquérito realizado no âm-
bito do Vacinómetro, mostram que 
41,1% dos portugueses pertencentes 
aos grupos prioritários de vacinação 
já tinham tomado a vacina, sendo que 
4,9% fi zeram-no pela primeira vez.

O Norte é a região do país com mais 
cobertura em termos de prevenção, 
com 49% da população vacinada con-
tra a gripe sazonal.

O Vacinómetro é um projecto da 
Sociedade Portuguesa de Pneumo-
logia e da Associação Portuguesa de 
Médicos de Clínica Geral. A campa-
nha de vacinação iniciou-se a 3 de 
Outubro de 2011.Esperam-se mais casos

Governo não pensa aplicar taxas moderadoras no aborto 

Ana Cristina Pereira

a De vários cantos ecoam propostas 
no quinto aniversário do referendo 
sobre Interrupção Voluntária da Gra-
videz (IVG), por opção da mulher, até 
às dez semanas. Uma das mais audí-
veis é a que pede taxas moderado-
ras para reincidentes. O Ministério da 
Saúde não pretende propor qualquer 
alteração.  

“É extremamente positivo ter prati-
camente deixado de haver mortalida-
de e morbilidade materna por causa 
de uma IVG”, comentou o presidente 
do Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida,  Miguel Oliveira e 
Silva, em declarações à agência Lusa. 
O médico celebra também uma di-
minuição drástica de complicações 

O responsável pelo departamento 
de ginecologia e obstetrícia do Hospi-
tal Santa Maria, em Lisboa, considera 
que, para além das taxas moderado-
ras, outro aspecto deve ser posto em 

cima da mesa: o prazo legal. A expe-
riência diz-lhe que se devia pensar 
em alargar o prazo das dez para as 
onze semanas. “Se recebo uma mu-
lher com gestação de nove semanas e 
quatro dias, não a posso aceitar por-
que após o prazo de refl exão já terá 
ultrapassado as dez semanas.”

Contactado pelo PÚBLICO, o as-
sessor do Ministro da Saúde, Paulo 
Macedo, foi assertivo: “Não estamos 
a planear nenhuma alteração [à IVG]. 
Não estamos a pensar em mudar na-
da, nem em taxas moderadoras”. O 
PSD já disse que quer avaliar a aplica-
ção da lei para a “afi nar”. E o CDS já 
anunciou que estuda a possibilidade 
de acabar com a isenção das taxas 
moderadoras para mulheres reinci-
dentes. 

associadas ao aborto clandestino, co-
mo perfurações, infecções ou hemor-
ragias. Mas não esconde o seu des-
contentamento com a reincidência: 
“É vergonhoso que o Ministério da 
Saúde ou se tenha esquecido ou não 
tenha tido a coragem de impor uma 
taxa moderadora no aborto recorren-
te. Não há qualquer explicação. É ab-
solutamente indesculpável.”

Qualquer coisa estará a falhar em 
matéria de planeamento familiar, 
aponta o presidente da Socieda-
de Portuguesa de Obstetrícia, Luís 
Graça. Dois terço das mulheres não 
vão à consulta de revisão e aconse-
lhamento anticoncepcional. “Nós 
cumprimos a nossa parte, mas as 
utentes não o estão a fazer”, salien-
tou à Lusa. 

80 mil
é o número de interrupções 
voluntárias da gravidez feitas 
a pedido da mulher desde 
2007, segundo a Federação 
Portuguesa Pela Vida. 

Número de IVG

Portugueses detidos em Espanha por trabalho escravo

José Augusto Moreira

a A polícia espanhola anunciou on-
tem a detenção de três portugueses, 
todos da uma mesma família, suspei-
tos de terem mantido cerca de 50 pes-
soas em regime de semiescravatura e 
de serem os mandantes de vários rou-
bos. Os detidos, de 45, 42 e 22 anos, 
recrutavam as vítimas em Portugal 
e na região do Magreb, no Norte de 
África, escolhendo-os pela sua condi-
ção humilde, de dependência econó-
mica e debilidade intelectual.

As detenções tiveram lugar nos 
arredores da vila de Breviesca, en-
tre as cidades de Burgos e Vitória, 
segundo informou, em conferência 
de imprensa, o sargento da Polícia 
Judiciária que dirigiu a operação, 
Carlos Lacalle. Além de instaladas em 
condições infra-humanas, as vítimas 

eram obrigadas a trabalhar  em várias 
explorações agrícolas da região sem 
qualquer tipo de remuneração ou 
compensação, sendo-lhes retirados 
pelo suspeitos todos os documentos, 
“para que não pudessem denunciar 
a situação”, segundo revelou o res-
ponsável policial, citado pela agên-
cia EFE.

Na operação foram também deti-
dos outros três portugueses, de 23, 24 
e 55 anos, que seriam vítimas da situ-
ação, por suspeita de participação em 
vários furtos. Segundo a polícia, além 
do trabalho escravo, os três familia-
res planeavam roubos em quintas da 
região, obrigando os seus dominados 
a executá-los. A polícia calcula que 
tenham sido levados a cabo mais de 
uma centena de roubos.

Mesmo tratando-se na maioria dos 
casos de situações de reduzido va-

lor, o comandante da Guarda Civil de 
Burgos sublinhou tratar-se de “uma 
situação que tinha provocado uma 
grande sensação de insegurança  en-
tre os agricultores da região”, o que 
os tinha levado a solicitar uma maior 
vigilância e presença policial.

Durante a operação, as autoridades 
espanholas apreenderam na casa dos 
suspeitos diverso material suposta-
mente provenientes dos furtos, como 
relógios, telemóveis, computadores 
portáteis, andaimes e gasóleo. A po-
lícia recolheu também diversa docu-
mentação pertencente às vitimas e, 
duas pistolas, duas espingardas e 26 
armas brancas. 

Segundo uma nota divulgada pela 
Guarda Civil, as investigações come-
çaram já em Outubro do ano passado 
e tiverem origem numa denúncia por 
maus tratos.Investigações começaram em 2011

Observatório 
da Emigração 
absorvido por 
direcção-geral

Joana Gorjão Henriques

a O Observatório da Emigração (OE) 
vai ser absorvido pela Direcção-Geral 
dos Assuntos Consulares e Comuni-
dades Portuguesas e deixar de ser 
gerido pelo Centro de Investigação 
e Estudos de Sociologia do ISCTE,  
disse ontem à Lusa o secretário de Es-
tado das Comunidades, José Cesário. 
Mas o actual coordenador científi co, 
o pró-reitor do ISCTE Rui Pena Pires, 
desconhecia a medida, e ainda “na 
semana passada recebeu um pedido 
para renovar”, em “novos termos, 
a colaboração”, disse por email ao 
PÚBLICO a coordenadora da equipa 
técnica do Observatório, Filipa Pinho. 
Rui Pena Pires não esteve disponível 
para esclarecimentos. 

José Cesário confi rma que foi envia-
da de facto, ao ISCTE, uma proposta 
para “renovar o contrato mas por 
valores muito inferiores” e para “co-
laborações científi cas não permanen-
tes”. Na parte científi ca e académica, 
o secretário de Estado diz que quer 
passar a contar com a colaboração de 
várias instituições de ensino, de acor-
do com os projectos que forem sen-
do apresentados, e não com o ISCTE 

em exclusividade. Cesário diz que se 
trata de um acto de “boa gestão ele-
mentar”, pois a Direcção-Geral dos 
Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas (DGACCP) vai “conseguir 
manter o mesmo serviço” e permitir 
poupar 60 mil euros por ano para 
investir noutros projectos ligados à 
emigração. Isto porque, defende, a 
DGACCP tem “os técnicos sufi cientes 
para fazer” o trabalho que o OE fazia. 
O deputado do PS António Braga, an-
tigo titular da pasta, disse à Lusa que 
se tratava de “um erro estratégico” 
e que o ISCTE garantia a “indepen-
dência e isenção na leitura e na apre-
sentação dos fl uxos migratórios”. O 
OE foi criado em 2008 durante o Go-
verno Socialista e era uma parceria 
entre a DGACCP e o ISCTE. No seu 
site disponibilizava informação sobre 
estudos académicos, base de dados, 
estatísticas, tendências e notícias li-
gadas à emigração. O objectivo era 
contribuir para as políticas públicas 
e divulgação de informação sobre as 
comunidades portugueses espalha-
das pelo mundo e estimadas em 2,3 
milhões de portugueses. Funcionava 
no Centro Emissor para a Rede Con-
sular, mas desde 1 de Janeiro que os 
serviços saíram desse local. Também 
o site não tem actualização desde 1 
de Dezembro. 

Secretário de 
Estado José 
Cesário diz que 
a Direcção-Geral 
faz o mesmo 
trabalho do 
Observatório da 
Emigração
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Saúde Numa década, número de novos casos quase duplicou

Ministério da Saúde está preocupado com a “epidemia” desta doença
MANUEL ROBERTO

Recurso a junk food em tempo 
de crise pode aumentar a diabetes
População jovem é a mais afectada. Associação Portuguesa de Nutricionistas 
propõe plano saudável de ementas no seu site com custo muito baixo

a No espaço de uma década, o nú-
mero de novos casos de diabetes por 
100 mil indivíduos quase duplicou: em 
2000 eram 377,4 e em 2010 o núme-
ro aumentou para 623,5 (ver quadro 
ao lado). A presidente da comissão 
instaladora da Ordem dos Nutricio-
nistas, Alexandra Bento, prevê que 
“o momento de crise não ajude” a in-
verter a situação de correlação entre 
a diabetes tipo 2 e a obesidade: “As 
famílias com menores recursos têm 
alimentações menos saudáveis.” “É 
urgente haver uma política alimentar 
bem defi nida e adaptada ao momento 
actual de crise”, defende.

O último relatório anual do Obser-
vatório Nacional da Diabetes, referen-
te a 2010 e apresentado ontem em 
Lisboa, dá conta de um aumento da 
incidência e da prevalência da diabe-
tes, explicadas pelo envelhecimento 

da população, obesidade e sedenta-
rismo. O presidente do observatório, 
Luís Gardete Correia, explica que 
este tipo de diabetes – relacionado 
com os estilos de vida – tem vindo a 
crescer na população entre 20 e 39 
anos, mais afectada pelo aumento de 
peso: “A hiperalimentação, rica em 
gorduras e açúcar, e o sedentarismo 
são os principais factores de risco para 
a diabetes tipo 2 e Portugal está nos 
lugares cimeiros na Europa em exces-
so de peso.”

Alexandra Bento apresenta solu-
ções e declara que, com cinco euros, 
é possível comer de forma saudável. 
No site da Associação Portuguesa de 
Nutricionistas (www.apn.org.pt) está 
disponível um plano de ementas se-
manal, em que o preço por pessoa pa-
ra seis refeições diárias é de 23 euros. 
Por exemplo, uma refeição constituí-
da por um prato de sopa de legumes, 
frango estufado com ervilhas e batatas 

ros em take away, contra 53 milhões 
em 2009. Em relação à comida pronta 
refrigerada, cada lar gastou em média 
29,27 euros no ano de 2011, quando 
em 2009 o gasto fi cava nos 24 euros.

Pela parte do Ministério da Saúde, 
o ministro Paulo Macedo mostra-se 
preocupado com os custos associa-
dos à “epidemia” de diabetes: “Não 
se trata só de uma preocupação com 
custos, mas uma parte do que se pou-
par pode ser canalizada para preven-
ção.” O custo médio de um diabético 
correspondeu, em 2010, a 1881 euros, 
o que perfaz 1859 milhões de euros 
para todos os diabéticos entre 20 e 79 
anos. Este valor representa 1% do PIB 
nacional e 11% da despesa em saúde 
em 2010. Para o governante, importa 
diagnosticar o que ainda não foi diag-
nosticado e prevenir a doença quan-
do possível, através da mudança de 
estilos de vida. “Esta é uma luta que 
todos temos de assumir.”

Rita Araújo
cozidas, salada de tomate e uma ba-
nana fi ca por 0,72 euros.

A nutricionista avisa que, apesar 
de as comidas pré-feitas geralmente 
estarem “carregadas de sal e de gor-
duras”, “não se pode generalizar”. Por 
seu lado, Gardete Correia admite que 
a crise faça com que as pessoas pro-
curem um “determinado tipo de ali-
mentos de elevadíssimo valor calórico 
e baratos [comida conhecida como 
junk food]”. Em declarações à TSF, o 
especialista refere os refrigerantes e 
a fast food, “que não têm subido de 
preço”, como exemplos de alimentos 
mais baratos e mais calóricos.

De acordo com o painel de lares da 
Kantar Worldpanel, empresa de estu-
dos de mercado, “desde que começou 
a intensifi car-se a crise que se verifi -
ca um grande crescimento” da área 
de take away nas grandes superfícies 
comerciais. Em 2011, os portugueses 
compraram mais de 78 milhões de eu-

12,4%
Prevalência total da diabetes em 
Portugal (2010), na população 
dos 20 aos 79 anos.

7%
Prevalência da diabetes (2010): 
casos diagnosticados.

5,4%
Prevalência da diabetes (2010): 
casos não diagnosticados.

623,5
Incidência da diabetes(2010): 
número de novos casos por 100 
mil indivíduos.

4744
Número de óbitos por diabetes 
(2010).

1622
Número de amputações dos 
membros inferiores decorrentes 
da diabetes (2010).

26,9%
Prevalência nas pessoas com 
insuficiência renal crónica em 
hemodiálise (2010).

33,6%
Prevalência nos novos casos de 
insuficiência renal crónica em 
hemodiálise (2010).

18%
Taxa de crescimento médio 
anual (2000-2010): valor das 
vendas de antidiabéticos orais.

11%
Taxa de crescimento médio 
anual (2000-2010): valor das 
vendas de insulinas.

501
Pessoas com diabetes que, 
em 2010, utilizavam bombas 
infusoras de insulina 
comparticipadas pelo SNS.

612.205,60 euros
Despesa do SNS com bombas 
infusoras de insulina e 
consumíveis (2010).

811.690
Número total de consultas de 
diabetes realizadas durante o 
ano de 2010 nos cuidados de 
saúde primários.

2833
Prevalência da diabetes tipo 1 
nas crianças e nos jovens (2010): 
casos totais dos 0 aos 19 anos.

339
Incidência da diabetes tipo 1 
nas crianças e nos jovens (2010): 
número de novos casos dos 0 
aos 19 anos.

Diabetes em números
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Saúde Hoje são revelados os primeiros dados sobre doenças raras em Portugal

Já ouviu falar em síndrome de Cornélia 
de Lange? A vida de Martim gira à volta dele
As doenças que se chamam raras afectam quase um milhão de portugueses. É o caso de Martim, 
cuaj doença quase o impede de falar. A mãe só quer que ele seja um menino “igual aos outros”

a Martim entra na sala a correr, sem-
pre a sorrir. Não quer tirar a chupeta, 
mas rapidamente a mãe o convence a 
trocá-la por um chocolate. Fica muito 
atento a olhar para as sombras que 
se formam no chão, a tentar segui-las 
e a formar recortes novos. O Martim 
foi diagnosticado com síndrome de 
Cornélia de Lange e a confi rmação ge-
nética da doença chegou há cerca de 
um ano. É uma das chamadas doenças 
raras que afectam quase um milhão 
de portugueses e caracteriza-se pelo 
atraso no crescimento e desenvolvi-
mento psicomotor, cabeça pequena, 
baixa estatura e características faciais 
específi cas, como a união das sobran-
celhas ou o lábio superior fi no. Pode 
provocar anomalias nos membros su-
periores, alterações gástricas, como 
refl uxo, e problemas cardíacos.

“Ouvi pela primeira vez a expressão 
Cornélia de Lange quando o Martim 
tinha nove meses”, conta a mãe, que 
na altura vivia em Inglaterra, onde o 
bebé nasceu. Prematuro, nasceu de 
uma cesariana de emergência e seguiu 
para os cuidados intensivos. “Na altu-
ra ninguém me falou de síndrome ne-
nhum, disseram-me que era um bebé 
pequeno”, diz Ana Eça de Queiroz, 
34 anos. “Não sei explicar isto, mas 
mal olhei para o meu fi lho senti que 
ele tinha alguma coisa.” Apesar de o 
“instinto de mãe” lhe dizer que algu-
ma coisa não estava bem, não sabia o 
que era e os médicos não confi rma-
vam os seus receios: “Dentro de mim 
guardava a esperança que fosse só a 
minha imaginação e os meus medos, 
que não fosse verdade”.

Mudar mentalidades
O Martim está longe de ser caso único. 
Estima-se que em Portugal haja entre 
600 a 800 mil doentes raros, portado-
res de uma doença com prevalência 
inferior a cinco em dez mil pessoas. 
Hoje serão divulgados os primeiros 
números — ainda que preliminares — 
do Registo Nacional das Doenças Ra-
ras, que começou a ser feito há dois 
anos e pretende traçar o retrato nacio-
nal destas patologias. A presidente da 
associação Raríssimas, Paula Brito e 
Costa, refere que “é muito importante 
saber qual a realidade” das doenças 
raras e fazer com que a sociedade pen-
se no assunto.

Este é um dos maiores desejos de 
Ana Eça de Queiroz: “trabalhar as 
mentalidades”. Explica que é preciso 
“fazer trabalho de campo”, para que 
um dia o seu fi lho “possa sair, arranjar 
um emprego, ter amigos”. Como “os 
pais sozinhos não conseguem mudar 
nada”, Ana juntou-se à Pais em Rede, 

uma associação que pretende ver a 
mudança na sociedade. Este movi-
mento junta famílias de pessoas com 
defi ciência e, através das Ofi cinas de 
Pais, ajuda os “pais especiais” a desen-
volver competências para ajudar os 
fi lhos e promover a sua inclusão.

A doença rara de Martim só foi 
descoberta porque um dos sintomas 
— refl uxo gastroesofágico — se mani-
festou. Depois de “muitos meses de 
sofrimento” em que o bebé vomitava 
todo o leite que bebia, os médicos fi -
zeram o diagnóstico clínico. Ana conta 
que foi “um choque muito grande” 
mas, agora com seis anos, a criança 
tem poucas manifestações físicas da 
doença. Quanto à saúde mental, “tem 
um atraso no desenvolvimento global, 
problemas graves de comunicação e 
da fala”. Para a família, o caminho tem 
sido difícil, mas não impossível. “Tem 
terapias [ocupacional e da fala] des-
de os dois anos porque, mesmo sem 
diagnóstico, eu sabia que o meu fi lho 
precisava de ajuda”, diz a mãe. 

Emigrada há dez anos e assistente 
social de profi ssão, Ana conta que 

Rita Araújo Martim, seis anos: a confirmação da doença chegou há um ano
ENRIC VIVES-RUBIO

Criado há dois anos, o Registo 
Nacional de Doenças Raras 
surgiu da necessidade de 
desenvolver investigação nesta 
área e da urgência em saber qual 
o impacto do diagnóstico precoce 
e as respostas ao tratamento. Em 
Portugal, como no resto da Europa, 
não há registos organizados para 
estas doenças, que são difíceis 
de caracterizar em termos de 
incidência e prevalência. 

A presidente da 
Raríssimas e da FEDRA 
(Federação de Doenças 
Raras de Portugal) 
considera que há um 
“desinvestimento” na 
investigação e que “as 
doenças raras devem ser um 
eixo prioritário de investimento 
na saúde”. Paula Brito e Costa, 

que refere que os medicamentos 
órfãos (específicos para doentes 
raros) são considerados pela 
indústria farmacêutica um “nicho 
de mercado”, pensa ter encontrado 
“uma solução para o problema 
da comparticipação” e vai 
apresentá-la ao Governo. Alerta 

para o incumprimento da lei 
na aprovação de fármacos 
pelo Infarmed e diz que “há 

medicamentos em espera 
desde 2007”.  O Infarmed 
não precisa quantos, 

referindo apenas que 
durante a avaliação 
prévia obrigatória 

os medicamentos são 
garantidos gratuitamente 

aos doentes, através da 
chamada Autorização de 
Utilização Especial. R.A.

Registo nacional tem dois anos
Em Portugal quase não há dados sobre doenças

quando voltou a Portugal, em 2009, 
se sentiu “no deserto”. “É o meu pa-
ís, é a minha língua, mas continuava 
no meio do deserto e sem saber para 
onde me virar.” Depois de bater “a 
todas as capelinhas” e de receber in-
formações contraditórias — naquilo 
que diz ser a “confusão total” —, foi ao 
Hospital de Santa Maria, em Lisboa. 
Era lá que o fi lho tinha a consulta de 
desenvolvimento e julgou que seria 
acompanhado no hospital: “É um ser-
viço público e o meu fi lho precisava 
de muito apoio”.

Não foi isso que aconteceu, tendo a 
médica dito que “no hospital é só para 
as crianças que têm hipótese de recu-
perar”. “Revoltada” e “triste”, afi rma 
que foi o contacto com outros pais que 
já tinham passado pelo mesmo que a 
ajudou a lutar e a “canalizar” a “muita 
força” que tinha. Hoje, o Martim está 
“bem acompanhado” e a segurança 
social comparticipa as consultas de 
terapia da fala de que necessita. Anda 
na escola — no próximo ano entra na 
primária — e “faz tudo igual aos outros 
meninos”.
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PAULO PIMENTA

O problema em Portugal não é a falta de regras, mas a incapacidade de fazer cumprir a lei

A coordenadora de farmácia do Hos-
pital de Santa Maria declarou ontem 
no Campus da Justiça, em Lisboa, ter 
atirado para o lixo as sobras do me-
dicamento que, em Julho de 2009, 
cegou seis pessoas (duas totalmente 
e quatro parcialmente) no Serviço 
de Oftalmologia daquele hospital. 
Ouvida como testemunha de acu-
sação, Regina Lourenço justifi cou 
a sua decisão como “inata e da al-
tura” e referiu que eliminou os res-
tos do medicamento usado porque 
suspeitou de uma “contaminação 
infecciosa”.

“Nunca me passou pela cabeça 
que estivesse a destruir provas”, 
afi rmou, quando questionada so-
bre a importância que estes fárma-
cos poderiam ter no desenrolar da 
investigação. Estas rejeições do re-
manescente do fármaco não foram, 
no entanto, registadas no mapa de 
rejeições criado para esse efeito. Mo-
mentos antes, a coordenadora – que 
era também supervisora dos únicos 
arguidos neste caso – tinha rejeitado 
qualquer responsabilidade em pos-
síveis falhas no preenchimento des-
tas folhas de rejeições, sublinhando 
que, a haver eliminação de fármacos 
que não conste nos mapas, “foi fei-
to à [sua] revelia”. Regina Lourenço 
disse ainda que, naquele dia, se ob-
servou um conjunto de “situações 
anómalas”, como o número de pe-
didos de Avastin e a hora a que estes 
chegaram: “Não era costume haver 
tantos pedidos de Avastin e chega-
ram extremamente tarde”.

Apesar de hierarquicamente ocu-
par um cargo de chefi a em relação 
aos arguidos Hugo Dourado e Sónia 
Baptista – na altura dos factos, far-
macêutico e técnica de farmácia, 
respectivamente –, Regina Lourenço 
rejeitou que houvesse regras claras 
quanto a esta supervisão: “O concei-
to de supervisão é inerente ao código 
deontológico e não tem de estar im-
plícito ou explícito num manual”. O 
caso remonta a Julho de 2009, quan-
do seis doentes operados no Santa 
Maria fi caram cegos na sequência de 
uma operação, não estando ainda 
esclarecido se a cegueira resultou de 
uma troca de medicamentos.

A publicidade dirigida às crianças 
pode ter os dias contados. O Comité 
Económico e Social Europeu (CESE), 
um órgão consultivo da União Euro-
peia, está a preparar um parecer que 
sugere a proibição da publicidade 
protagonizada por crianças e dirigi-
da à mesma faixa etária nas televi-
sões e nos jornais generalistas. 

“É colocar a fasquia muito alta, 
mas o objectivo intermédio é proi-
bir a publicidade com violência em 
programas infantis e a erotização 
precoce das crianças na publicidade, 
bem como os anúncios de produtos 
que fazem mal à saúde”, adiantou ao 
PÚBLICO Jorge Pegado Liz, membro 
do CESE e relator do parecer. 

O documento, a fi nalizar até Ju-
nho, terá que ser aprovado pelo co-
mité do CESE e depois apresentado 
à União Europeia. A ideia é que aca-
be convertido em directiva e depois 
transposto para a legislação dos di-
ferentes Estados-membros. “Mesmo 
para as empresas é angustiante ter 
27 legislações diferentes”, sublinhou 
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Mário Frota, presidente da Asso-
ciação Portuguesa dos Direitos do 
Consumidor e um dos presentes na 
audição pública que ontem se rea-
lizou na Universidade Lusófona, no 
Porto, onde esteve também Marco 
António Costa, secretário de Estado 
da Segurança Social. 

O problema poderia não ser tão 
premente não fosse a televisão ter-se 
tornado num dos principais “edu-
cadores” das crianças. “As crianças 
entre os dois e os cinco anos passam 
uma média de 27,5 horas por sema-
na a ver televisão”, lembrou Paulo 
Morais, docente na Universidade Lu-
sófona no Porto e perito do CESE. 
Resulta daí que cada criança vê uma 
média de 26 mil anúncios publici-
tários por ano. “É uma verdadeira 
lavagem cerebral”, apontou Mo-
rais, lembrando ainda que 33% das 
crianças com menos de cinco anos 
não distinguem um anúncio de um 
programa de televisão e que mais de 
metade “não conhece o propósito de 
venda” subjacente à publicidade. 

Alimentos nefastos

Acresce que, “quanto menor o ní-
vel económico [das famílias], mais 
permeáveis são as crianças à mensa-
gem publicitária”. Atendendo a que 
muita desta publicidade se refere a 
alimentos nefastos para a saúde, e 
que “na União Europeia existem 20 
milhões de crianças obesas”, impõe-
se restringir a publicidade dirigida a 

crianças “nem que seja para poupar 
dinheiro ao Serviço Nacional de Saú-
de”, como ironizou Paulo Morais. 

Actualmente, as regras sobre pu-
blicidade infantil variam muito de 
país para país. Suécia, Noruega e 
Áustria, por exemplo, proíbem to-
da e qualquer publicidade dirigida 
a menores de 12 anos. Na Grécia, ao 
contrário, não existe qualquer re-
gulamentação. No caso português, 
o problema não reside tanto na ine-
xistência de regulamentação, mas 
na incapacidade de fazer cumprir a 
lei. “Em Portugal, a publicidade com 
crianças só é permitida em produ-
tos, bens ou serviços que tenham a 
ver com crianças, o problema é que 
a lei é desrespeitada todos os dias”, 
lembra Morais. “É como se as leis 
portuguesas não mandassem, não 
obrigassem, não imperassem: suge-
rissem apenas”, concordou Mário 
Frota, para quem “a administração 
pública não pode ser uma cúmplice 
silenciosa” destas violações. 

Do lado do Governo, Marco Antó-
nio mostrou-se contrário à tendência 
proibitiva, defendendo antes uma 
actuação pedagógica para incentivar 
a autodefesa das crianças perante 
a publicidade. “Estamos num âm-
bito em que a proibição não será o 
factor mais adequado para prevenir 
problemas. A melhor forma vai no 
sentido de proporcionar pedagogi-
camente os instrumentos de autode-
fesa às crianças”, sustentou. 
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Condenado autor 
do homicídio de 
director dos CTT

Sindicatos 
convocados para 
reunião nocturna

Dívidas do SNS 
ultrapassam 1,3 mil 
milhões de euros

O enfermeiro e militar da 
Marinha que confessou ter 
morto um director dos CTT, em 
2007, foi ontem condenado 
por homicídio quali!icado a 20 
anos e seis meses de cadeia 
– por homicídio quali!icado e 
omissão do cadáver – e terá 
de indemnizar os familiares da 
vítima. Esta decisão é passível 
de recurso, mas a advogada 
do arguido não quis precisar 
se vai ou não recorrer. O 
advogado da família da vítima 
considera que se “fez justiça”.

O Ministério da Educação 
e Ciência convocou os 
sindicatos dos professores 
para uma ronda de 
negociações ontem à noite, 
que deverá ser a última 
respeitante à proposta de um 
novo diploma para regular 
os concursos de docentes. 
As organizações sindicais 
tinham estado reunidas com o 
secretário de Estado Casanova 
de Almeida durante o dia e 
foram depois convocadas para 
esta ronda ao !im da tarde.  

A dívida dos hospitais do SNS 
aos laboratórios ultrapassou 
os 1,3 mil milhões de euros, 
no !inal de Janeiro. Os dados 
divulgados pela Associação 
Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica (Apifarma) 
revelam um agravamento 
de 28,3% relativamente a 
Fevereiro de 2011 e um prazo 
médio de pagamento que 
passou de 377 dias nesse 
período para 478 em Janeiro 
deste ano.
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