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Limite da ocupação a dois terços 
dos aviões termina a 1 de Junho 
O Governo português decidiu 
acabar com a lotação máxima de 
dois terços nos aviões a partir do 
dia 1 de Junho. Até lá, permanece 
essa exigência, por exemplo, nos 
voos entre Lisboa e os 
arquipélagos nacionais e entre 
Lisboa e o Porto.

Berlim dá nove mil milhões por 
20% da Lufthansa  
O Estado alemão vai ficar com 
20% da Lufthansa e dois lugares 
no conselho de administração ao 
abrigo do plano de ajuda pública 
à transportadora, que inclui 
garantias de três mil milhões de 
euros, totalizando um auxílio de 
nove mil milhões de euros. 

Concorrência avisa bancos para 
cumprir regras nas moratórias 
A lei da concorrência “não está 
suspensa” no contexto da 
covid-19, avisa a Autoridade da 
Concorrência, mesmo quando 
estão em causa medidas “de 
cooperação que visem beneficiar 
os consumidores e a economia”, 
como é o caso das moratórias.

2,4 
milhões de novos pedidos de 
subsídio de desemprego foram 
apresentados nos EUA na 
semana terminada a 16 de Maio
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que foi pedido pela Associação Lisbo-

nense de Proprietários, defendia a 

criação de uma moratória aos senho-

rios que tenham perdas de rendimen-

to superiores a 20%. 

Com a aprovação da proposta de 

Lei do Governo, os contratos de 

arrendamento, habitacional e não 

habitacional estão protegidos até dia 

30 de Setembro. Mas são cada vez 

mais as vozes que sublinham o receio 

de que a situação se desmorone 

quando terminarem estas medidas 

de protecção, e o m das morató-

rias.  

Numa altura em que existe uma lei 

de Bases de Habitação aprovada, e 

que deveria ser regulamentada até ao 

nal do mês de Junho, a sua primeira 

proponente, Helena Roseta, disse ao 

PUBLICO que o importante agora 

seria discutir uma nova lei das ren-

das, “que fosse equilibrada para 

todos”. Era importante ter essa lei 

discutida e aprovada, quando chegás-

semos a Setembro e acabassem estas 

medidas de protecção”, defendeu.

A
té ao nal de Abril, pratica-

mente o primeiro mês em 

que o Estado e os bancos 

apresentaram moratórias 

de crédito, com vista a sus-

pender total ou parcialmen-

te os encargos mensais, os particula-

res e empresas pediram a sua aplica-

ção em 568.912 contratos. 

A informação, ontem revelada pelo 

Banco de Portugal (BdP), mostra a 

dimensão dos pedidos de ajuda das 

famílias, que deverão ter aumentado 

signi cativamente durante o mês de 

Maio, até porque a moratória dina-

mizada pela Associação de Institui-

ções de Crédito Especializado 

(ASFAC), arrancou mais tarde, a 18 de 

Abril. 

Com base na informação reporta-

da, as instituições de crédito tinham 

aprovado 514.750 moratórias, corres-

pondendo os restantes 54.162 pedi-

dos a situações que, nessa data, esta-

vam ainda em apreciação ou não 

preenchiam as condições de nidas 

para acesso às moratórias, adiantou 

o regulador em comunicado. 

“Cerca de dois terços dos contratos 

que bene ciam de medidas de apoio 

estão integrados no regime da mora-

tória pública (345.551 contratos)”, 

que tem regras mais restritas de aces-

so, nomeadamente a prova de que-

bra de rendimentos por causa da 

pandemia, enquanto os restantes 

estão abrangidos por moratórias pri-

vadas (169.199)”, foi revelado. 

No âmbito da moratória pública, 

quase metade dos contratos integra-

dos (162.492) respeitam a crédito 

concedido a consumidores para aqui-

sição de habitação própria perma-

nente, enquanto os restantes envol-

vem crédito a empresas, a empresá-

rios em nome individual e a outros 

clientes, acrescenta o BdP.

Pedidos de 
moratória de 
crédito perto 
dos 570 mil 
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O PÚBLICO e o programa de publicidade do Governo

Merece total repúdio da nossa parte qualquer insinuação de que o PÚBLICO 
recebeu 0,4% das verbas do programa porque faz fretes ao Governo

O
 programa de compra de 
publicidade institucional aos 
órgãos de comunicação 
social decidido pelo 

Governo gerou um 
compreensível coro de críticas 
vindas de diferentes quadrantes. 
Porque, ao colocar em igualdade 
de circunstâncias jornalismo e 
entretenimento, o programa 
subverte toda a relevância de 
serviço público que devia estar 
na base da iniciativa; porque os 
critérios quantitativos adoptados 
são, para lá de confusos, opacos 
e exigem que toda a informação 
e o completo mecanismo de 
cálculo que esteve na base da 
distribuição sejam expostos a 
público; porque a fórmula 
adoptada tanto premeia a 
incompetência e a má gestão 
como penaliza fórmulas mais 
inovadoras de jornalismo, como 
o revelam as verbas que 
couberam ao Observador e ao 
Eco.

Toda esta discussão, porém, 
deixou de se circunscrever aos 
problemas com a origem, os 
defeitos, erros e contradições 
do programa para se estender a 
um domínio mais sensível: o da 
independência dos jornais face 
ao Governo. José Manuel 
Fernandes, publisher do 
Observador, chega a explicar a 
penalização (sem aspas) do seu 
jornal com o facto de “não 
receber recados” do Governo, o 
que por inerência coloca todos 
os outros jornais na situação 
oposta — pela insinuação de  
J.M.F., todos os outros órgãos
de comunicação social tiveram 
direito a fatias maiores de 
publicidade por supostamente 
aceitarem esses “recados”. 
Chegados a este ponto, a 
Direcção Editorial do PÚBLICO 
sente-se no dever de prestar 
explicações aos seus leitores. 

Para começar, o PÚBLICO não 
defende ajudas públicas ao 
jornalismo — no seminário que o 
Sindicato dos Jornalistas 

promoveu sob o alto patrocínio 
do Presidente da República 
sobre a sustentabilidade dos 
media, o seu director assumiu 
essa posição pública sem 
reservas. Em segundo lugar, o 
PÚBLICO nunca pediu ajudas ao 
Governo. A nossa convicção é 
que o jornalismo livre não 
dispensa o envolvimento dos 
cidadãos e da sociedade civil. 
Mas, atendendo à crise 
estrutural que o sector vive e 
que foi agravada pela covid-19, o 
PÚBLICO não recusou 
liminarmente a possibilidade de 
haver medidas excepcionais 
para a comunicação social, à 
semelhança do que aconteceu 
em vários países da União 
Europeia. Por isso, participou na 
discussão do programa de 
publicidade do Governo, como 
todos os jornais fizeram. Por isso 
defendeu fórmulas e medidas 
que não tiveram cabimento na 
decisão final, como todos, 
incluindo o Observador, fizeram. 

A partir do momento em que 
decidiu ir a jogo, o PÚBLICO 
dispôs-se a aceitar o resultado 
final. Mesmo contestando os 
critérios, censurando benefícios 
imerecidos de alguns ou 
penalizações injustas a outros, 
não nos parece fazer sentido 
agora questionar a quota parte 
de publicidade que nos cabe, ou 

até recusá-la, simplesmente 
porque não se ajusta aos nossos 
desejos ou não cumpre as 
nossas expectativas. E é 
exactamente neste ponto que 
merece total repúdio da nossa 
parte qualquer insinuação de 
que o PÚBLICO recebeu 0,4% 
das verbas do programa porque 
faz fretes ao Governo. É aqui 
que se torna indispensável 
sublinhar a hipocrisia do 
Observador, que só recusa a 
compra de publicidade, que 
sempre pôde denunciar como 
uma ajuda directa, depois de 
conhecer as quotas da sua 
distribuição. 

No PÚBLICO a linha de 
separação entre a parte 
comercial e a editorial é 
inamovível e, mesmo que este 
programa tenha implícita a 
natureza de uma ajuda pública, 
isso nada muda. Não seriam 
nunca 320 mil euros de 
publicidade do Governo a 
alterar o nosso posicionamento, 
como não seria qualquer pacote 
de compra de publicidade feita 
por um banco ou por um 
construtor automóvel. O 
Governo sempre gastou milhões 
de euros em publicidade e, que 
se saiba, não foi por isso que o 
jornalismo português se afogou 
na dependência. 
A Direcção Editorial
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