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A1  
RTP 3

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 75425814

 
12-06-2018 18:50

1 1 1

Lei de Bases da Saúde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcd0df8d-734f-45b6-ab14-

c69151cfbbc4&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

 
A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que ninguém deve pagar para ter acesso a cuidados de
saúde. Catarina Martins defende que no pagamento de impostos deve ser estabelecida a diferença dos
portugueses que têm mais rendimentos.
 
Repetições: RTP 2 - Jornal 2 , 2018-06-12 21:52
 RTP 3 - 24 Horas , 2018-06-13 00:18

Página 1



A2  
TVI 24

 	Duração: 00:01:53

 	OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

 
ID: 75431709

 
13-06-2018 09:20

1 1 1

Professores em protesto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=37d500dc-5f13-47d3-b50b-

9105c07e76e9&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

 
A porta-voz do Bloco de Esquerda diz que a proposta feita pelos sindicatos dos professores ao Governo
é possível de acomodar. Catarina Martins já pediu ao Executivo vários estudos para avaliar o impacto
financeiro da proposta.
Declarações de Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda.
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A3 BE defende aposta "na promoção da saúde e na prevenção da doença"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2018

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2e5ba7de

 
2018-06-12T15:35:21Z
 
A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje a necessidade de o país fazer uma aposta
clara "na promoção da saúde e na prevenção da doença", investindo "no reforço do Serviço Nacional
de Saúde (SNS)".
 
Catarina Martins, que visitou esta manhã o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, onde
apresentou os pilares em que assenta a proposta do BE sobre a nova Lei de Bases da Saúde, afirmou
que "um país que se quer proteger é um país que quer promover a saúde e prevenir a doença".
 
"Portugal aumentou e muito a esperança de vida, mas tem muitos anos de vida sem qualidade, com
doença, e esse é um dos maiores problemas que temos", afirmou, defendendo a necessidade de se
investir agora no SNS.
 
Para Catarina Martins, investir agora no SNS "é uma questão de prioridades e é apostar na saúde",
porque "a solução não é andar a correr atrás dos prejuízos, é prevenir".
 
"Cabe aos governos ter uma estratégia, olhar para o futuro. Se nós continuamos a fragilizar o SNS e
deixamos a promoção da saúde para trás teremos um país cada vez mais doente e com cada vez mais
custos. Se, pelo contrário, fizermos o investimento necessário no reforço do SNS e na promoção da
saúde, ainda que seja um investimento que obriga a um esforço agora, é no futuro um investimento
que trará mais saúde ao país e às contas públicas", frisou a coordenadora do Bloco.
 
Na apresentação que fez sobre a proposta do BE da nova Lei de Bases da Saúde, Catarina Martins
reafirmou que a nova legislação "tem que ter no centro a promoção da saúde e a prevenção da
doença", assente nos "princípios fundamentais" de existir no país um "acesso geral, universal e
gratuito ao SNS".
 
"O que significa acabar com as taxas moderadoras e ter o SNS em todo o território, o que não
acontece agora", disse, acrescentando que o documento tem também de "preparar respostas para os
novos desafios demográficos e outros".
 
A coordenadora do Bloco, que espera "que os partidos venham ao encontro deste debate" sobre a
nova Lei de Bases, agendado para o dia 22 no parlamento, reafirmou que a proposta do BE prevê
acabar com os apoios do Estado ao setor privado, sendo assim necessário dotar os serviços públicos
de saúde de recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para dar todas as respostas.
 
"Ou nós viramos as coisas para a prevenção da doença e fazemos o investimento necessário ou vamos
estar cada vez pior", sublinhou.
 
Nesta visita ao ISPUP, a bloquista destacou o trabalho que os profissionais de diferentes áreas
(sociologia, medicina, enfermagem e outras) daquele instituto desenvolvem, considerando que "a área
de estudo da saúde pública é importante", sendo o trabalho ali desenvolvido "a base de mudança de
paradigma" que é necessária.
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O documento do BE propõe que o SNS passe a ser gratuito, que sejam abolidas taxas moderadoras e
que o Estado faculte os recursos necessários e não apenas os disponíveis.
 
De acordo com a lei em vigor, no capítulo relativo ao SNS, estabelece-se que este é "tendencialmente
gratuito para os utentes, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos".
 
O BE vai mais longe e quer que este passe a ser "gratuito para os utentes, nos termos da Constituição
da República", sendo "geral quanto à prestação integrada de cuidados globais" e mantendo-se
"universal quanto à população abrangida".
 
O BE sugere assim uma base intitulada "Natureza da prestação privada", na qual estabelece que a
prestação de cuidados de saúde por entidades privadas "obedece aos princípios da livre iniciativa, com
salvaguarda das regras que regulam a concorrência e o mercado".
 
"A iniciativa privada, sem ou com fins lucrativos, no domínio da prestação de cuidados de saúde, é
complementar do setor público de saúde, nomeadamente, da atividade desenvolvida pelo SNS, não
podendo concorrer nem conflituar com os prestadores públicos", concretizam os bloquistas.
 
No que concerne ao "Estatuto dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde", o BE
acrescenta um ponto à atual lei para estes tenham "direito à sua carreira profissional e à consequente
progressão na carreira".
 
Lusa
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A5

 
Antena 1

 	Duração: 00:01:09

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 75421960

 
12-06-2018 15:06

Carreira dos professores - Declarações de Catarina Martins

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=717ea742-6b3f-4867-8d6b-

d14596a9e7ce&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

 
O Bloco de Esquerda intensifica a pressão sobre o Governo relativamente à contagem do tempo de
serviço dos docentes.
Declarações de Catarina Martins, coordenadora do BE.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2018-06-12 16:09
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A6

 
Antena 1

 	Duração: 00:01:28

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 75420416

 
12-06-2018 14:07

Bloco de Esquerda - Catarina Martins no Porto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8c6166cb-51d9-46aa-9531-

2f9832fa1938&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

 
O Bloco de Esquerda diz que é preciso aguardar para saber dos efeitos concretos do acordo assinado
hoje entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, mas Catarina Martins considera
importantes todos os passos que forem dados para a desmilitarização. Relativamente à contagem do
tempo de serviço dos professores, o Bloco de Esquerda pretende intensificar a pressão sobre o
Governo.
Declarações de Catarina Martins, coordenadora do BE.
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A7

BE considera ser "possivel acomodar" proposta dos sindicatos dos profesores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b86d81a4

 
2018-06-12T13:19:28Z
 
A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou hoje que a proposta que os sindicatos dos
professores apresentaram ao Governo é "bastante possível de acomodar", fazendo "justiça ao tempo
de serviço" daqueles profissionais e sendo financeiramente "compaginável".
 
"Os sindicatos já fizeram uma proposta ao Governo que nos parece bastante possível de acomodar",
afirmou Catarina Martins, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP).
 
Para a coordenadora do BE, a proposta dos sindicatos vai ao encontro do que já foi feito
anteriormente, nomeadamente no governo de António Guterres, e "parece" ser "bastante razoável".
 
"[A proposta faz justiça ao tempo de serviço dos professores, sendo também compaginável com o
esforço das contas públicas", frisou Catarina Martins, relembrando que o partido já entregou hoje um
requerimento para que o Governo "mostre os estudos e as contas de quanto custaria esta proposta
dos sindicatos".
 
A 18 de novembro, o Governo e os sindicatos dos professores chegaram a um princípio de
entendimento para o descongelamento e progressão nas carreiras, mas os termos e condições de
concretização ficaram dependentes de negociações específicas, com início a 15 de dezembro, e que se
arrastaram ao longo dos últimos meses, sem os resultados esperados pelos sindicatos e com uma
inversão no discurso que gelou expectativas, mas descongelou a luta sindical.
 
O processo culminou com a declaração pública, a 04 de junho, do ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, que deu as negociações com os sindicatos sobre esta matéria por terminadas,
sem que se tivesse chegado a acordo, e retirou de cima da mesa a proposta que o executivo foi
afirmando ao longo de meses ser o mais longe que poderia ir, mas que os sindicatos nunca estiveram
dispostos a aceitar: recuperar apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço.
 
Mas um dia depois, no debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, desdisse o
seu ministro e voltou a abrir a porta às negociações, dizendo que se os sindicatos estivessem
disponíveis para voltar à mesa negocial, a proposta do executivo continuava em cima da mesa.
 
Nem greves regionais em março, nem uma grande manifestação nacional que em maio levou para a
avenida da Liberdade, em Lisboa, mais de 50 mil professores, demoveu o Governo que recusa ir além
da sua proposta, acusando os sindicatos de intransigência negocial.
 
O custo do descongelamento das carreiras dos docentes é um dos maiores pontos de discórdia entre
Governo e sindicatos.
 
Segundo números do Governo, um descongelamento total e imediato teria um custo de 650 milhões
de euros (ME). Estes números foram várias vezes repetidos pelo Governo, mas desmentidos pelos
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sindicatos.
 
Em fevereiro passado, em resposta a valores apresentados aos jornalistas pelo Governo sobre o custo
do descongelamento das carreiras dos professores, os sindicatos vieram contrapor outros.
 
Dando o exemplo do faseamento em vigor para a função pública, que só em dezembro de 2019 recebe
o valor correspondente ao descongelamento na íntegra, o líder da Federação Nacional dos Professores,
Mário Nogueira, apontou que nas contas da Fenprof, "feitas por alto", partindo sempre do princípio
que todos os professores em condições de progredir de escalão nesse ano progridem em janeiro, o
que não acontece, a despesa em 2019 será de cerca de 22 ME, quase 60 ME abaixo dos 80 ME
estimados pelo Governo.
 
Catarina Martins lembrou ainda que "o Orçamento do Estado diz que o tempo de serviço deve contar,
mas que o Governo negoceia o faseamento do descongelamento da carreira".
 
No requerimento que hoje entregou, o BE quer saber o impacto orçamental segundo a proposta
apresentada pelos sindicatos dos professores "de recuperação integral faseada do tempo de serviço
congelado, num total de nove anos, quatro meses e dois dias".
 
Segundo o documento do grupo parlamentar bloquista, "têm sido avançados pelas partes [governo e
sindicatos] diferentes números relativos ao impacto orçamental da recuperação integral do tempo de
serviço congelado que importa conhecer e avaliar".
 
O partido quer também conhecer o impacto perante o "cenário apresentado pelo Governo de
recuperação integral do tempo de serviço, incluindo impacto do faseamento previsto para o
descongelamento das carreiras da Administração Pública".
 
Lusa
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A9

BE defende aposta "na promoção da saúde e na prevenção da doença"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f2597bbd

 
2018-06-12T15:35:21Z
 
A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje a necessidade de o país fazer uma aposta
clara "na promoção da saúde e na prevenção da doença", investindo "no reforço do Serviço Nacional
de Saúde (SNS)".
 
Catarina Martins, que visitou esta manhã o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, onde
apresentou os pilares em que assenta a proposta do BE sobre a nova Lei de Bases da Saúde, afirmou
que "um país que se quer proteger é um país que quer promover a saúde e prevenir a doença".
 
"Portugal aumentou e muito a esperança de vida, mas tem muitos anos de vida sem qualidade, com
doença, e esse é um dos maiores problemas que temos", afirmou, defendendo a necessidade de se
investir agora no SNS.
 
Para Catarina Martins, investir agora no SNS "é uma questão de prioridades e é apostar na saúde",
porque "a solução não é andar a correr atrás dos prejuízos, é prevenir".
 
"Cabe aos governos ter uma estratégia, olhar para o futuro. Se nós continuamos a fragilizar o SNS e
deixamos a promoção da saúde para trás teremos um país cada vez mais doente e com cada vez mais
custos. Se, pelo contrário, fizermos o investimento necessário no reforço do SNS e na promoção da
saúde, ainda que seja um investimento que obriga a um esforço agora, é no futuro um investimento
que trará mais saúde ao país e às contas públicas", frisou a coordenadora do Bloco.
 
Na apresentação que fez sobre a proposta do BE da nova Lei de Bases da Saúde, Catarina Martins
reafirmou que a nova legislação "tem que ter no centro a promoção da saúde e a prevenção da
doença", assente nos "princípios fundamentais" de existir no país um "acesso geral, universal e
gratuito ao SNS".
 
"O que significa acabar com as taxas moderadoras e ter o SNS em todo o território, o que não
acontece agora", disse, acrescentando que o documento tem também de "preparar respostas para os
novos desafios demográficos e outros".
 
A coordenadora do Bloco, que espera "que os partidos venham ao encontro deste debate" sobre a
nova Lei de Bases, agendado para o dia 22 no parlamento, reafirmou que a proposta do BE prevê
acabar com os apoios do Estado ao setor privado, sendo assim necessário dotar os serviços públicos
de saúde de recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para dar todas as respostas.
 
"Ou nós viramos as coisas para a prevenção da doença e fazemos o investimento necessário ou vamos
estar cada vez pior", sublinhou.
 
Nesta visita ao ISPUP, a bloquista destacou o trabalho que os profissionais de diferentes áreas
(sociologia, medicina, enfermagem e outras) daquele instituto desenvolvem, considerando que "a área
de estudo da saúde pública é importante", sendo o trabalho ali desenvolvido "a base de mudança de
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paradigma" que é necessária.
 
O documento do BE propõe que o SNS passe a ser gratuito, que sejam abolidas taxas moderadoras e
que o Estado faculte os recursos necessários e não apenas os disponíveis.
 
De acordo com a lei em vigor, no capítulo relativo ao SNS, estabelece-se que este é "tendencialmente
gratuito para os utentes, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos".
 
O BE vai mais longe e quer que este passe a ser "gratuito para os utentes, nos termos da Constituição
da República", sendo "geral quanto à prestação integrada de cuidados globais" e mantendo-se
"universal quanto à população abrangida".
 
O BE sugere assim uma base intitulada "Natureza da prestação privada", na qual estabelece que a
prestação de cuidados de saúde por entidades privadas "obedece aos princípios da livre iniciativa, com
salvaguarda das regras que regulam a concorrência e o mercado".
 
"A iniciativa privada, sem ou com fins lucrativos, no domínio da prestação de cuidados de saúde, é
complementar do setor público de saúde, nomeadamente, da atividade desenvolvida pelo SNS, não
podendo concorrer nem conflituar com os prestadores públicos", concretizam os bloquistas.
 
No que concerne ao "Estatuto dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde", o BE
acrescenta um ponto à atual lei para estes tenham "direito à sua carreira profissional e à consequente
progressão na carreira".
 
Lusa
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A11

Coreia do Norte. Conheça as reações ao acordo entre Trump e Kim
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2018

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e18167a8

 
JONATHAN ERNST // REUTERS
 
Acontecimento histórico e passo crucial e necessário para a desnuclearização da península da Coreia.
Pelo meio, há quem sugira o nome do presidente dos Estados Unidos para Prémio Nobel da Paz. Saiba
como o Mundo reagiu ao acordo entre Trump e Kim
 
Lusa
 
Expresso
 
O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, saudou esta terça-feira o acordo de Singapura entre os
Estados Unidos e a Coreia do Norte como um "acontecimento histórico que põe termo à Guerra Fria".
 
O acordo de 12 de junho "ficará na história mundial como um acontecimento que pôs termo à Guerra
Fria", declarou Moon após o encontro histórico entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o
dirigente norte-coreano, Kim Jong-un.
 
A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, disse esta terça-feira que o
encontro dos líderes dos Estados Unidos da América (EUA) e da Coreia do Norte "foi um passo crucial
e necessário" para a desnuclearização da península.
 
"O principal objetivo, partilhado por toda a comunidade internacional e expresso pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas, continua a ser a desnuclearização total, verificável e irreversível da
Península Coreana. A declaração conjunta esta terça-feira assinada pelos líderes dos EUA e da Coreia
do Norte é um sinal claro de que este objetivo pode ser atingido", disse Mogherini, em comunicado.
 
Para a Alta Representante para a Política Externa e de Defesa da UE, "esta cimeira foi um passo
crucial e necessário para se aprofundar os desenvolvimentos positivos alcançados até agora nas
relações entre as Coreias, graças à liderança, sabedoria e determinação do Presidente da República da
Coreia, Moon Jae-in".
 
A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) está "pronta para realizar quaisquer atividades de
verificação" sobre os complexos nucleares norte-coreanos, afirmou esta terça-feira o secretário-geral
do organismo, que saudou o resultado da cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un.
 
"A AIEA está pronta para realizar quaisquer atividades de verificação na Coreia do Norte que os países
envolvidos possam requerer", declarou Yukiya Amano num comunicado. Amano congratula-se também
com o documento assinado pelos dirigentes norte-americano e norte-coreano sobre a
desnuclearização da península coreana.
 
A Coreia do Norte abandonou no final de 2002 o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares
(TNP) e, após o fracasso das negociações a seis (Estados Unidos, China, Japão, Rússia e as duas
Coreias), os inspetores da AIEA foram expulsos em 2009.
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Desde então, a AIEA vigia apenas através de imagens de satélite e de outras fontes secundárias as
atividades nucleares da Coreia do Norte, que desenvolveu um número não determinado de bombas
atómicas e realizou seis ensaios.
 
O Governo britânico saudou esta terça-feira a "cimeira construtiva" entre o Presidente norte-
americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, no sentido de estabilizar a região,
afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson.
 
"Congratulamo-nos com o facto de o Presidente Trump e Kim Jong-un terem realizado uma cimeira
construtiva. Este é um passo importante para a estabilidade de uma região vital para o crescimento
económico global e onde estão milhares de cidadãos britânicos e o Reino Unido tem interesses
importantes", referiu num comunicado.
 
O compromisso de avançar para completa desnuclearização da Península Coreana que já tinha sido
assumido na Declaração de Panmunjom, acrescentou, "é um sinal de que Kim Jong-un pode ter
finalmente percebido a mensagem de que apenas uma mudança de rumo pode trazer um futuro
seguro e próspero à população da Coreia do Norte".
 
Porém, avisou que "ainda há muito trabalho a ser feito" e exorta o líder norte-coreano para que
"continue a negociar de boa fé uma desnuclearização total, verificável e irreversível", reiterando o
apoio britânico aos EUA neste objetivo.
 
A Rússia considerou esta terça-feira "positiva" a histórica cimeira realizada em Singapura entre o
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para conseguir a
desnuclearização da península coreana.
 
"Vimos a televisão, seguimos os comentários que as duas partes fizeram. Não vimos os documentos,
creio que ainda não foram publicados. Mas o simples facto do encontro se ter realizado é positivo",
declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, citado pela agência Ria Novosti.
 
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Riabkov, pronunciou-se no mesmo sentido em
declarações à agência Tass, indicando que o acontecimento é "bem-vindo" dado tratar-se de "um
passo importante". Riabkov assinalou, no entanto, que "o diabo está nos detalhes", defendendo ser
"necessário entender o mais específico".
 
Adiantou que Moscovo está disposto a apoiar do ponto de vista político e prático um acordo para a
resolução da crise nuclear e para desbloquear a cooperação com Pyongyang.
 
A China considerou esta terça-feira que os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão a "criar uma nova
história", depois da cimeira de Singapura, e lembrou o seu contributo para a pacificação da península.
"A China apoia, porque é aquilo que temos esperado", afirmou o porta-voz do ministério chinês dos
Negócios Estrangeiros, Geng Shuang.
 
Os líderes dos EUA e Coreia do Norte, Donald Trump e Kim Jong-un, respetivamente, assinaram esta
terça-feira uma declaração conjunta, na qual Pyongyang se compromete a trabalhar no sentido de
uma completa desnuclearização e Washington a proporcionar ao país "garantias de segurança".
 
Geng lembrou o contributo da China para a resolução da questão norte-coreana, nomeadamente a
proposta de "dupla suspensão": o fim das manobras militares dos EUA e da Coreia do Sul na península
coreana e, ao mesmo tempo, a paragem dos testes com armamento nuclear por parte da Coreia do
Norte.
 
"A proposta de suspensão por suspensão é a correta e foi concretizada", afirmou Geng, lembrando que
Pequim "tem vindo a apelar aos dois lados para que mantenham o diálogo diplomático". O porta-voz

Página 12



lembrou ainda a importância de os EUA "levarem seriamente e atenderem as preocupações com a
segurança da Coreia do Norte". "A outra parte deve também tomar medidas construtivas", afirmou.
 
A China é o principal aliado diplomático da Coreia do Norte. Em março passado, Kim Jong-un visitou
Pequim e encontrou-se com o Presidente chinês, Xi Jinping, na sua primeira visita ao estrangeiro
desde que assumiu a liderança da Coreia do Norte, há mais de seis anos. Menos de dois meses depois,
Kim voltou a reunir-se com Xi, na cidade chinesa portuária de Dalian, no nordeste do país, numa
cimeira surpresa.
 
O Governo japonês expressou esta terça-feira o desejo de que a Coreia do Norte "se comporte como
um país responsável" após a cimeira de Singapura em que acordou com os Estados Unidos trabalhar
para a total desnuclearização.
 
"Esperamos que a Coreia do Norte se comporte como um país responsável na comunidade
internacional" a partir de agora, disse o porta-voz do executivo japonês numa conferência de imprensa
no final das mais de quatro horas de reuniões entre o presidente dos Estados Unidos da América
(EUA), Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.
 
O responsável escusou-se a avaliar o resultado da cimeira de esta terça-feira até Trump telefonar ao
primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, nas próximas horas para o informar, mas enfatizou "a
liderança e o esforço do presidente Trump para tornar realidade [a reunião]".
 
Enquanto Trump e Kim estavam envolvidos na cimeira, Abe disse ter esperança de que o encontro
ponha fim ao desenvolvimento nuclear e de mísseis de Pyongyang.
 
A Coreia do Norte "tem recursos abundantes [naturais] e uma força de trabalho diligente e terá um
futuro brilhante se seguir o caminho certo", disse Abe em declarações à agência de notícias local
Kyodo, em Tóquio, após uma reunião com o seu colega malaio, Mahathir Mohamad.
 
O chefe da diplomacia japonês, Taro Kono, recebeu um telefonema logo após o encontro com o seu
colega norte-americano, o secretário de Estado Mike Pompeo, uma conversa cujo conteúdo não foi
divulgado. Horas antes, Kono foi cauteloso sobre a cimeira e disse que "o foco deve ser se a Coreia do
Norte mostrará o seu claro compromisso de fazer esforços para abandonar todas as armas de
destruição em massa e mísseis de todos os níveis". Taro Kono viajará entre os dias 13 e 14 de junho
para Seul para se reunir com Pompeo e com a chefe da diplomacia sul-coreana, Kang Kyung-wha.
 
Por seu lado, o ministro da Defesa do Japão, Itsunori Onodera, afirmou: "Mesmo que uma certa
promessa seja feita na cúpula, devemos ter cuidado para não baixar a guarda até que possamos
confirmar que medidas específicas foram tomadas" para cumpri-la.
 
Tóquio tem sido muito cética sobre o diálogo com Pyongyang e é a favor de manter a política de
"pressão máxima" sobre o regime, embora Trump, o principal arquiteto dessa estratégia, tenha
baixado o tom quando a cimeira se aproximou.
 
A ministra francesa dos Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau, considerou esta terça-feira que foi dado
um "passo significativo" com o documento assinado por Donald Trump e Kim Jong-un, mas afirmou
duvidar que se "tenha alcançado tudo nas últimas horas".
 
"Duvido que tudo tenha sido alcançado em poucas horas, mas é um passo significativo", declarou ao
canal de televisão LCP, referindo-se à cimeira que começou pouco depois das 9h de terça-feira (2h em
Lisboa), num hotel em Singapura, e que resulta de uma frenética atividade diplomática em
Washington, Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias.
 
"Esta reunião é em si significativa, mas ainda não sabemos nada do documento que foi assinado. Será
analisado quando for divulgado", indicou. A responsável sublinhou estar à espera do início da
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negociação sobre a desnuclearização da península coreana.
 
O ex-embaixador de Singapura nas Nações Unidas Kishore Mahbubani disse esta terça-feira à Lusa
que Donald Trump merece o Prémio Nobel da Paz pelo "êxito" da cimeira com Kim Jong-un, que
decorreu na cidade-Estado.
 
"Sinceramente, se tivesse de escrever um artigo sobre esta cimeira, diria que deveríamos nomear
Donald Trump para o Prémio Nobel da Paz", disse à Lusa Kishore Mahbubani, considerando que o
Presidente dos Estados Unidos está a contribuir para o desanuviar da tensão na península coreana.
 
"Uma das fronteiras mais perigosas do mundo - entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul - de repente
ficou menos perigosa, graças a Donald Trump. É por isso que ele merece o Prémio Nobel da Paz",
acrescentou.
 
Kishore Mahububani, 70 anos, foi diplomata de Singapura durante 33 anos, ocupou o cargo de
embaixador da cidade-Estado nas Nações Unidas e é professor de Políticas Públicas Aplicadas na
Universidade Nacional de Singapura. Mahububani está em Lisboa para o lançamento do livro "A Queda
do Ocidente - Uma Provocação", em que interpreta as atuais relações políticas ocidentais e a realidade
no Extremo Oriente.
 
"Se nos lembrarmos como estava a situação há um ano - com a Coreia do Norte a executar testes
com mísseis e a realizar ensaios nucleares, e com Donald Trump e Kim Jong-un a insultarem-se um ao
outro -, a situação na Península da Coreia ia de mal a pior. Agora, um ano depois, assistimos a um
grande volte-face", sublinhou Kishore Mahbubani.
 
Para o ex-diplomata de Singapura, "afinal" o regime norte-coreano mostrou que é "muito racional" e
que se pode negociar com Pyongyang.
 
"Eu fui diplomata durante 33 anos e uma das grandes lições da diplomacia é a de que devemos falar
uns com os outros. Uma pessoa fica surpreendida com os progressos que são possíveis quando
entendemos as preocupações e as necessidades dos outros. Os processos são mesmo assim. Donald
Trump e Kim Jong-un agora percebem-se melhor", acrescentou Kishore Mahbubani.
 
Para o académico e ex-diplomata, no processo da península coreana Singapura deve limitar-se a servir
"chá e café". Porém, destacou, a cidade-Estado é um dos poucos pontos do mundo capaz de acolher
um encontro entre Pyongyang e Washington, ao mais alto nível.
 
"Tal como o primeiro-ministro de Singapura disse: 'nós só estamos aqui para servir chá e café'. Não é
inteligente para Singapura envolver-se nos aspetos substanciais da questão, mas é muito importante
criarmos um ambiente confortável para os Estados Unidos e para a Coreia do Norte, dado que temos
relações diplomáticas com ambos os países. Somos um dos poucos Estados que podem garantir
neutralidade e segurança para a realização de um encontro histórico como este", concluiu.
 
O porta-voz do governo iraniano Mohammad Bagher Nobakht alertou esta terça-feira o líder da Coreia
do Norte, Kim Jong-un, que o presidente Donald Trump pode anular qualquer acordo nuclear com
Pyongyang. "Estamos face a um homem que revoga a sua assinatura", disse Nobakht citado pela
agência oficial Fars.
 
As declarações do porta-voz são as primeiras da parte do Irão depois de Trump e Kim terem
terminado em Singapura a sua histórica cimeira sobre a desnuclearização da Coreia do Norte.
 
A coordenadora do BE afirmou esta terça-feira ser preciso "aguardar para saber dos efeitos concretos"
do documento assinado entre Donald Trump e Kim Jong-un, considerando, no entanto, "importantes"
todos os passos que "forem dados para desmilitarização".
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"Tudo o que forem passos para desmilitarização são passos importantes. Eu julgo que temos que
aguardar para saber dos efeitos concretos do que assistimos hoje", afirmou Catarina Martins aos
jornalistas, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP).
 
O dirigente comunista Pedro Guerreiro admitiu esta terça-feira que a cimeira de Singapura, entre
Coreia do Norte e EUA, "poderá ser um passo" para "uma solução pacífica" do conflito na região se o
Presidente norte-americano cumprir o acordado.
 
"Poderá representar um passo no sentido de uma solução pacífica para um conflito que se arrasta há
mais de 65 anos devido a uma política que se caracteriza por uma intransigência e caráter agressivo
dos EUA, que mantém um poderoso dispositivo militar na Coreia do Sul", disse, em declarações à
agência Lusa.
 
Há quase um ano, em entrevista à Lusa, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, afirmou-se
disponível para condenar atos beligerantes do líder norte-coreano, Kim Jong-un, através de um voto
no parlamento português, desde que o texto desaprovasse igualmente as provocações norte-
americanas, em favor de uma "solução política, sem violência militar".
 
"Gostaríamos de recordar que, no passado, também foram estabelecidos acordos e compromissos
entre a República Popular Democrática da Coreia [Coreia do Norte] e os EUA que, posteriormente, não
foram cumpridos pela parte norte-americana", lembrou Pedro Guerreiro.
 
Por isso, sublinhou, "a solução para este conflito passa, necessariamente, pelo respeito pelos
princípios de soberania e independência nacionais e o direito do povo coreano a decidir sobre os seus
próprios destinos, tendo em vista a concretização de uma sua aspiração: a reunificação pacífica da
Coreia".
 
O membro do secretariado do Comité Central do PCP, que recordou outras quebras de compromissos
por parte do líder norte-americano, Donald Trump - como os acordos nuclear com o Irão ou
climatéricos de Paris -, considerou essencial que seja dada "garantia de efetivas medidas de
segurança, com vista ao objetivo da paz estável e duradoura" na península coreana, finalmente "livre
de armas nucleares e de forças estrangeiras estacionadas".
 
"É um processo complexo, mas a realidade demonstra que os EUA têm de mudar posicionamento em
relação a este conflito e, finalmente, aceitar um acordo de paz que têm vindo a negar", afirmou Pedro
Guerreiro.
 
2018-06-12T15:37:21.347Z
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Catarina Martins não comenta o que se passará a seguir à cimeira entre Trump e Kim Jong-un, mas
considera que qualquer avanço sobre a desmilitarização "são passos importantes"
 
Lusa
 
A coordenadora do BE afirmou esta terça-feira ser preciso "aguardar para saber dos efeitos concretos"
do documento assinado entre Donald Trump e Kim Jong-un, considerando, no entanto, "importantes"
todos os passos que "forem dados para desmilitarização".
 
"Tudo o que forem passos para desmilitarização são passos importantes. Eu julgo que temos que
aguardar para saber dos efeitos concretos do que assistimos hoje", afirmou Catarina Martins aos
jornalistas, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP).
 
Os líderes dos EUA e da Coreia do Norte apertaram esta terça-feira as mãos e acordaram a "total
desnuclearização" da península coreana, com Donald Trump a passar a imagem de uma reunião de
sucesso.
 
Na declaração inicial, depois de um encontro histórico com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un,
Trump disse que deu "garantias de segurança" à Península coreana e que em troca recebeu a
promessa de total desnuclearização do programa de armamento norte-coreano, considerando que as
negociações correram "muito bem", mas avisando que o processo é longo e que deverá ser necessário
um segundo encontro com o seu homólogo coreano.
 
Na apresentação do acordo, Trump afirmou que as sanções vão permanecer em vigor até ser
comprovado que a Coreia do Norte está a destruir as suas armas, sublinhando que "esse processo
quando se começa basicamente está feito, porque deixam de poder usar as armas".
 
Sobre as garantias de segurança, o líder norte-americano disse que não vai, para já, reduzir a
presença militar norte-americana na península coreana, mas assegurou: "Nalgum ponto os 32 mil
soldados [norte-americanos] vão voltar a casa e vamos parar com os jogos de guerra".
 
"Kim Jong-un mostrou-se muito firme e quer fazer isto tanto ou até mais do que eu, e quando aterrar
[em Pyongyang] vai começar já o processo", disse ainda Donald Trump.
 
Questionado sobre a questão dos direitos humanos, Trump respondeu que a questão "foi discutida e
será ainda mais debatida no futuro", mas direcionou a resposta para as "muitas cartas e telefonemas"
que recebeu pedindo o regresso dos restos mortais dos soldados norte-americanos mortos na Coreia
do Norte e assegurou que os restos mortais de mais de 6000 soldados vão regressar aos Estados
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Unidos.
 
Trump admitiu ir a Pyongyang no futuro e acrescentou que já convidou o líder norte-coreano para a
Casa Branca "na altura apropriada, e ele aceitou".
 
Este encontro histórico ocorreu depois de, em 2017, as tensões terem atingido níveis inéditos desde o
fim da Guerra da Coreia (1950-53), face aos sucessivos testes nucleares de Pyongyang e à retórica
beligerante de Washington.
 
A cimeira começou pouco depois das 9h de terça-feira (2h em Lisboa), num hotel em Singapura, e
resulta de uma corrida contra o tempo - com uma frenética atividade diplomática em Washington,
Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias -, em que houve anúncios, ameaças,
cancelamentos e retratações surpreendentes.
 
2018-06-12T15:14:41.489Z
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BE considera ser "possível acomodar" proposta dos sindicatos dos professores
          12 Jun 2018 | 13:48
 
A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou hoje que a proposta que os sindicatos dos
professores apresentaram ao Governo é "bastante possível de acomodar", fazendo "justiça ao tempo
de serviço" daqueles profissionais e sendo financeiramente "compaginável".
 
Porto, 12 jun (Lusa) - A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou hoje que a proposta que os
sindicatos dos professores apresentaram ao Governo é "bastante possível de acomodar", fazendo
"justiça ao tempo de serviço" daqueles profissionais e sendo financeiramente "compaginável".
 
"Os sindicatos já fizeram uma proposta ao Governo que nos parece bastante possível de acomodar",
afirmou Catarina Martins, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP).
 
Para a coordenadora do BE, a proposta dos sindicatos vai ao encontro do que já foi feito
anteriormente, nomeadamente no governo de António Guterres, e "parece" ser "bastante razoável".
 
"[A proposta faz justiça ao tempo de serviço dos professores, sendo também compaginável com o
esforço das contas públicas", frisou Catarina Martins, relembrando que o partido já entregou hoje um
requerimento para que o Governo "mostre os estudos e as contas de quanto custaria esta proposta
dos sindicatos".
 
A 18 de novembro, o Governo e os sindicatos dos professores chegaram a um princípio de
entendimento para o descongelamento e progressão nas carreiras, mas os termos e condições de
concretização ficaram dependentes de negociações específicas, com início a 15 de dezembro, e que se
arrastaram ao longo dos últimos meses, sem os resultados esperados pelos sindicatos e com uma
inversão no discurso que gelou expectativas, mas descongelou a luta sindical.
 
O processo culminou com a declaração pública, a 04 de junho, do ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, que deu as negociações com os sindicatos sobre esta matéria por terminadas,
sem que se tivesse chegado a acordo, e retirou de cima da mesa a proposta que o executivo foi
afirmando ao longo de meses ser o mais longe que poderia ir, mas que os sindicatos nunca estiveram
dispostos a aceitar: recuperar apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço.
 
Mas um dia depois, no debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, desdisse o
seu ministro e voltou a abrir a porta às negociações, dizendo que se os sindicatos estivessem
disponíveis para voltar à mesa negocial, a proposta do executivo continuava em cima da mesa.
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Nem greves regionais em março, nem uma grande manifestação nacional que em maio levou para a
avenida da Liberdade, em Lisboa, mais de 50 mil professores, demoveu o Governo que recusa ir além
da sua proposta, acusando os sindicatos de intransigência negocial.
 
O custo do descongelamento das carreiras dos docentes é um dos maiores pontos de discórdia entre
Governo e sindicatos.
 
Segundo números do Governo, um descongelamento total e imediato teria um custo de 650 milhões
de euros (ME). Estes números foram várias vezes repetidos pelo Governo, mas desmentidos pelos
sindicatos.
 
Em fevereiro passado, em resposta a valores apresentados aos jornalistas pelo Governo sobre o custo
do descongelamento das carreiras dos professores, os sindicatos vieram contrapor outros.
 
Dando o exemplo do faseamento em vigor para a função pública, que só em dezembro de 2019 recebe
o valor correspondente ao descongelamento na íntegra, o líder da Federação Nacional dos Professores,
Mário Nogueira, apontou que nas contas da Fenprof, "feitas por alto", partindo sempre do princípio
que todos os professores em condições de progredir de escalão nesse ano progridem em janeiro, o
que não acontece, a despesa em 2019 será de cerca de 22 ME, quase 60 ME abaixo dos 80 ME
estimados pelo Governo.
 
Catarina Martins lembrou ainda que "o Orçamento do Estado diz que o tempo de serviço deve contar,
mas que o Governo negoceia o faseamento do descongelamento da carreira".
 
No requerimento que hoje entregou, o BE quer saber o impacto orçamental segundo a proposta
apresentada pelos sindicatos dos professores "de recuperação integral faseada do tempo de serviço
congelado, num total de nove anos, quatro meses e dois dias".
 
Segundo o documento do grupo parlamentar bloquista, "têm sido avançados pelas partes [governo e
sindicatos] diferentes números relativos ao impacto orçamental da recuperação integral do tempo de
serviço congelado que importa conhecer e avaliar".
 
O partido quer também conhecer o impacto perante o "cenário apresentado pelo Governo de
recuperação integral do tempo de serviço, incluindo impacto do faseamento previsto para o
descongelamento das carreiras da Administração Pública".
 
JAP (SS/IMA) // JPS
 
By Impala News / Lusa
 
LER MAIS
 
Partilhe esta notícia
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A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou hoje que a proposta que os sindicatos dos
professores apresentaram ao Governo é "bastante possível de acomodar", fazendo "justiça ao tempo
de serviço" daqueles profissionais e sendo financeiramente "compaginável".
 
"Os sindicatos já fizeram uma proposta ao Governo que nos parece bastante possível de acomodar",
afirmou Catarina Martins, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP).
 
Para a coordenadora do BE, a proposta dos sindicatos vai ao encontro do que já foi feito
anteriormente, nomeadamente no governo de António Guterres, e "parece" ser "bastante razoável".
 
"[A proposta faz justiça ao tempo de serviço dos professores, sendo também compaginável com o
esforço das contas públicas", frisou Catarina Martins, relembrando que o partido já entregou hoje um
requerimento para que o Governo "mostre os estudos e as contas de quanto custaria esta proposta
dos sindicatos".
 
A 18 de novembro, o Governo e os sindicatos dos professores chegaram a um princípio de
entendimento para o descongelamento e progressão nas carreiras, mas os termos e condições de
concretização ficaram dependentes de negociações específicas, com início a 15 de dezembro, e que se
arrastaram ao longo dos últimos meses, sem os resultados esperados pelos sindicatos e com uma
inversão no discurso que gelou expectativas, mas descongelou a luta sindical.
 
O processo culminou com a declaração pública, a 04 de junho, do ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, que deu as negociações com os sindicatos sobre esta matéria por terminadas,
sem que se tivesse chegado a acordo, e retirou de cima da mesa a proposta que o executivo foi
afirmando ao longo de meses ser o mais longe que poderia ir, mas que os sindicatos nunca estiveram
dispostos a aceitar: recuperar apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço.
 
Mas um dia depois, no debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, desdisse o
seu ministro e voltou a abrir a porta às negociações, dizendo que se os sindicatos estivessem
disponíveis para voltar à mesa negocial, a proposta do executivo continuava em cima da mesa.
 
Nem greves regionais em março, nem uma grande manifestação nacional que em maio levou para a
avenida da Liberdade, em Lisboa, mais de 50 mil professores, demoveu o Governo que recusa ir além
da sua proposta, acusando os sindicatos de intransigência negocial.
 
O custo do descongelamento das carreiras dos docentes é um dos maiores pontos de discórdia entre
Governo e sindicatos.
 
Segundo números do Governo, um descongelamento total e imediato teria um custo de 650 milhões
de euros (ME). Estes números foram várias vezes repetidos pelo Governo, mas desmentidos pelos
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sindicatos.
 
Em fevereiro passado, em resposta a valores apresentados aos jornalistas pelo Governo sobre o custo
do descongelamento das carreiras dos professores, os sindicatos vieram contrapor outros.
 
Dando o exemplo do faseamento em vigor para a função pública, que só em dezembro de 2019 recebe
o valor correspondente ao descongelamento na íntegra, o líder da Federação Nacional dos Professores,
Mário Nogueira, apontou que nas contas da Fenprof, "feitas por alto", partindo sempre do princípio
que todos os professores em condições de progredir de escalão nesse ano progridem em janeiro, o
que não acontece, a despesa em 2019 será de cerca de 22 ME, quase 60 ME abaixo dos 80 ME
estimados pelo Governo.
 
Catarina Martins lembrou ainda que "o Orçamento do Estado diz que o tempo de serviço deve contar,
mas que o Governo negoceia o faseamento do descongelamento da carreira".
 
No requerimento que hoje entregou, o BE quer saber o impacto orçamental segundo a proposta
apresentada pelos sindicatos dos professores "de recuperação integral faseada do tempo de serviço
congelado, num total de nove anos, quatro meses e dois dias".
 
Segundo o documento do grupo parlamentar bloquista, "têm sido avançados pelas partes [governo e
sindicatos] diferentes números relativos ao impacto orçamental da recuperação integral do tempo de
serviço congelado que importa conhecer e avaliar".
 
O partido quer também conhecer o impacto perante o "cenário apresentado pelo Governo de
recuperação integral do tempo de serviço, incluindo impacto do faseamento previsto para o
descongelamento das carreiras da Administração Pública".
 
Lusa
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A coordenadora do BE afirmou hoje ser preciso "aguardar para saber dos efeitos concretos" do
documento assinado entre Donald Trump e Kim Jong-un, considerando, no entanto, "importantes"
todos os passos que "forem dados para desmilitarização".
 
"Tudo o que forem passos para desmilitarização são passos importante. Eu julgo que temos que
aguardar para saber dos efeitos concretos do que assistimos hoje", afirmou Catarina Martins aos
jornalistas, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP).
 
Os líderes dos EUA e da Coreia do Norte apertaram hoje as mãos e acordaram a "total
desnuclearização" da península coreana, com Donald Trump a passar a imagem de uma reunião de
sucesso.
 
Na declaração inicial, depois de um encontro histórico com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un,
Trump disse que deu "garantias de segurança" à Península coreana e que em troca recebeu a
promessa de total desnuclearização do programa de armamento norte-coreano, considerando que as
negociações correram "muito bem", mas avisando que o processo é longo e que deverá ser necessário
um segundo encontro com o seu homólogo coreano.
 
Na apresentação do acordo, Trump afirmou que as sanções vão permanecer em vigor até ser
comprovado que a Coreia do Norte está a destruir as suas armas, sublinhando que "esse processo
quando se começa basicamente está feito, porque deixam de poder usar as armas".
 
Sobre as garantias de segurança, o líder norte-americano disse que não vai, para já, reduzir a
presença militar norte-americana na península coreana, mas assegurou: "Nalgum ponto os 32 mil
soldados [norte-americanos] vão voltar a casa e vamos parar com os jogos de guerra".
 
"Kim Jong-un mostrou-se muito firme e quer fazer isto tanto ou até mais do que eu, e quando aterrar
[em Pyongyang] vai começar já o processo", disse ainda Donald Trump.
 
Questionado sobre a questão dos direitos humanos, Trump respondeu que a questão "foi discutida e
será ainda mais debatida no futuro", mas direcionou a resposta para as "muitas cartas e telefonemas"
que recebeu pedindo o regresso dos restos mortais dos soldados norte-americanos mortos na Coreia
do Norte e assegurou que os restos mortais de mais de 6.000 soldados vão regressar aos Estados
Unidos.
 
Trump admitiu ir a Pyongyang no futuro e acrescentou que já convidou o líder norte-coreano para a
Casa Branca "na altura apropriada, e ele aceitou".
 
Este encontro histórico ocorreu depois de, em 2017, as tensões terem atingido níveis inéditos desde o
fim da Guerra da Coreia (1950-53), face aos sucessivos testes nucleares de Pyongyang e à retórica
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beligerante de Washington.
 
A cimeira começou pouco depois das 09:00 de terça-feira (02:00 em Lisboa), num hotel em
Singapura, e resulta de uma corrida contra o tempo - com uma frenética atividade diplomática em
Washington, Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias -, em que houve anúncios,
ameaças, cancelamentos e retratações surpreendentes.
 
Lusa
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A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje a necessidade de o país fazer uma aposta
clara "na promoção da saúde e na prevenção da doença", investindo "no reforço do Serviço Nacional
de Saúde (SNS)".
 
Catarina Martins, que visitou esta manhã o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, onde
apresentou os pilares em que assenta a proposta do BE sobre a nova Lei de Bases da Saúde, afirmou
que "um país que se quer proteger é um país que quer promover a saúde e prevenir a doença".
 
"Portugal aumentou e muito a esperança de vida, mas tem muitos anos de vida sem qualidade, com
doença, e esse é um dos maiores problemas que temos", afirmou, defendendo a necessidade de se
investir agora no SNS.
 
Para Catarina Martins, investir agora no SNS "é uma questão de prioridades e é apostar na saúde",
porque "a solução não é andar a correr atrás dos prejuízos, é prevenir".
 
"Cabe aos governos ter uma estratégia, olhar para o futuro. Se nós continuamos a fragilizar o SNS e
deixamos a promoção da saúde para trás teremos um país cada vez mais doente e com cada vez mais
custos. Se, pelo contrário, fizermos o investimento necessário no reforço do SNS e na promoção da
saúde, ainda que seja um investimento que obriga a um esforço agora, é no futuro um investimento
que trará mais saúde ao país e às contas públicas", frisou a coordenadora do Bloco.
 
Na apresentação que fez sobre a proposta do BE da nova Lei de Bases da Saúde, Catarina Martins
reafirmou que a nova legislação "tem que ter no centro a promoção da saúde e a prevenção da
doença", assente nos "princípios fundamentais" de existir no país um "acesso geral, universal e
gratuito ao SNS".
 
"O que significa acabar com as taxas moderadoras e ter o SNS em todo o território, o que não
acontece agora", disse, acrescentando que o documento tem também de "preparar respostas para os
novos desafios demográficos e outros".
 
A coordenadora do Bloco, que espera "que os partidos venham ao encontro deste debate" sobre a
nova Lei de Bases, agendado para o dia 22 no parlamento, reafirmou que a proposta do BE prevê
acabar com os apoios do Estado ao setor privado, sendo assim necessário dotar os serviços públicos
de saúde de recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para dar todas as respostas.
 
"Ou nós viramos as coisas para a prevenção da doença e fazemos o investimento necessário ou vamos
estar cada vez pior", sublinhou.
 
Nesta visita ao ISPUP, a bloquista destacou o trabalho que os profissionais de diferentes áreas
(sociologia, medicina, enfermagem e outras) daquele instituto desenvolvem, considerando que "a área
de estudo da saúde pública é importante", sendo o trabalho ali desenvolvido "a base de mudança de
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paradigma" que é necessária.
 
O documento do BE propõe que o SNS passe a ser gratuito, que sejam abolidas taxas moderadoras e
que o Estado faculte os recursos necessários e não apenas os disponíveis.
 
De acordo com a lei em vigor, no capítulo relativo ao SNS, estabelece-se que este é "tendencialmente
gratuito para os utentes, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos".
 
O BE vai mais longe e quer que este passe a ser "gratuito para os utentes, nos termos da Constituição
da República", sendo "geral quanto à prestação integrada de cuidados globais" e mantendo-se
"universal quanto à população abrangida".
 
O BE sugere assim uma base intitulada "Natureza da prestação privada", na qual estabelece que a
prestação de cuidados de saúde por entidades privadas "obedece aos princípios da livre iniciativa, com
salvaguarda das regras que regulam a concorrência e o mercado".
 
"A iniciativa privada, sem ou com fins lucrativos, no domínio da prestação de cuidados de saúde, é
complementar do setor público de saúde, nomeadamente, da atividade desenvolvida pelo SNS, não
podendo concorrer nem conflituar com os prestadores públicos", concretizam os bloquistas.
 
No que concerne ao "Estatuto dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde", o BE
acrescenta um ponto à atual lei para estes tenham "direito à sua carreira profissional e à consequente
progressão na carreira".
 
Lusa
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A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou esta terça-feira que a proposta que os
sindicatos dos professores apresentaram ao Governo é "bastante possível de acomodar".
 
A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou esta terça-feira que a proposta que os sindicatos dos
professores apresentaram ao Governo é "bastante possível de acomodar", fazendo "justiça ao tempo
de serviço" daqueles profissionais e sendo financeiramente "compaginável".
 
"Os sindicatos já fizeram uma proposta ao Governo que nos parece bastante possível de acomodar",
afirmou Catarina Martins, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP).
 
Para a coordenadora do BE, a proposta dos sindicatos vai ao encontro do que já foi feito
anteriormente, nomeadamente no governo de António Guterres, e "parece" ser "bastante razoável".
 
A proposta faz justiça ao tempo de serviço dos professores, sendo também compaginável com o
esforço das contas públicas", frisou Catarina Martins, relembrando que o partido já entregou hoje um
requerimento para que o Governo "mostre os estudos e as contas de quanto custaria esta proposta
dos sindicatos".
 
A 18 de novembro, o Governo e os sindicatos dos professores chegaram a um princípio de
entendimento para o descongelamento e progressão nas carreiras, mas os termos e condições de
concretização ficaram dependentes de negociações específicas, com início a 15 de dezembro, e que se
arrastaram ao longo dos últimos meses, sem os resultados esperados pelos sindicatos e com uma
inversão no discurso que gelou expectativas, mas descongelou a luta sindical.
 
O processo culminou com a declaração pública, a 4 de junho, do ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, que deu as negociações com os sindicatos sobre esta matéria por terminadas, sem que se
tivesse chegado a acordo, e retirou de cima da mesa a proposta que o executivo foi afirmando ao
longo de meses ser o mais longe que poderia ir, mas que os sindicatos nunca estiveram dispostos a
aceitar: recuperar apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço.
 
Mas um dia depois, no debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, desdisse o
seu ministro e voltou a abrir a porta às negociações, dizendo que se os sindicatos estivessem
disponíveis para voltar à mesa negocial, a proposta do executivo continuava em cima da mesa.
 
Nem greves regionais em março, nem uma grande manifestação nacional que em maio levou para a
avenida da Liberdade, em Lisboa, mais de 50 mil professores, demoveu o Governo que recusa ir além
da sua proposta, acusando os sindicatos de intransigência negocial.
 
O custo do descongelamento das carreiras dos docentes é um dos maiores pontos de discórdia entre
Governo e sindicatos. Segundo números do Governo, um descongelamento total e imediato teria um

Página 26



custo de 650 milhões de euros (ME). Estes números foram várias vezes repetidos pelo Governo, mas
desmentidos pelos sindicatos.
 
Em fevereiro passado, em resposta a valores apresentados aos jornalistas pelo Governo sobre o custo
do descongelamento das carreiras dos professores, os sindicatos vieram contrapor outros.
 
Dando o exemplo do faseamento em vigor para a função pública, que só em dezembro de 2019 recebe
o valor correspondente ao descongelamento na íntegra, o líder da Federação Nacional dos Professores,
Mário Nogueira, apontou que nas contas da Fenprof, "feitas por alto", partindo sempre do princípio
que todos os professores em condições de progredir de escalão nesse ano progridem em janeiro, o
que não acontece, a despesa em 2019 será de cerca de 22 ME, quase 60 ME abaixo dos 80 ME
estimados pelo Governo.
 
Catarina Martins lembrou ainda que "o Orçamento do Estado diz que o tempo de serviço deve contar,
mas que o Governo negoceia o faseamento do descongelamento da carreira".
 
No requerimento que hoje entregou, o BE quer saber o impacto orçamental segundo a proposta
apresentada pelos sindicatos dos professores "de recuperação integral faseada do tempo de serviço
congelado, num total de nove anos, quatro meses e dois dias".
 
Segundo o documento do grupo parlamentar bloquista, "têm sido avançados pelas partes [governo e
sindicatos] diferentes números relativos ao impacto orçamental da recuperação integral do tempo de
serviço congelado que importa conhecer e avaliar".
 
O partido quer também conhecer o impacto perante o "cenário apresentado pelo Governo de
recuperação integral do tempo de serviço, incluindo impacto do faseamento previsto para o
descongelamento das carreiras da Administração Pública".
 
Onde o Estado falha
Conhece algum caso em que o Estado está a falhar? O seu hospital não funciona? Chove na escola
onde o seu filho anda? A esquadra tem más condições? Preencha o formulário para os jornalistas do
Observador investigarem.
 
Agência Lusa
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A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou hoje que a proposta que os sindicatos dos
professores apresentaram ao Governo é "bastante possível de acomodar", fazendo "justiça ao tempo
de serviço" daqueles profissionais e sendo financeiramente "compaginável".
 
"Os sindicatos já fizeram uma proposta ao Governo que nos parece bastante possível de acomodar",
afirmou Catarina Martins, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP).
 
Para a coordenadora do BE, a proposta dos sindicatos vai ao encontro do que já foi feito
anteriormente, nomeadamente no governo de António Guterres, e "parece" ser "bastante razoável".
 
"[A proposta faz justiça ao tempo de serviço dos professores, sendo também compaginável com o
esforço das contas públicas", frisou Catarina Martins, relembrando que o partido já entregou hoje um
requerimento para que o Governo "mostre os estudos e as contas de quanto custaria esta proposta
dos sindicatos".
 
A 18 de novembro, o Governo e os sindicatos dos professores chegaram a um princípio de
entendimento para o descongelamento e progressão nas carreiras, mas os termos e condições de
concretização ficaram dependentes de negociações específicas, com início a 15 de dezembro, e que se
arrastaram ao longo dos últimos meses, sem os resultados esperados pelos sindicatos e com uma
inversão no discurso que gelou expectativas, mas descongelou a luta sindical.
 
O processo culminou com a declaração pública, a 04 de junho, do ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, que deu as negociações com os sindicatos sobre esta matéria por terminadas,
sem que se tivesse chegado a acordo, e retirou de cima da mesa a proposta que o executivo foi
afirmando ao longo de meses ser o mais longe que poderia ir, mas que os sindicatos nunca estiveram
dispostos a aceitar: recuperar apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço.
 
Mas um dia depois, no debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, desdisse o
seu ministro e voltou a abrir a porta às negociações, dizendo que se os sindicatos estivessem
disponíveis para voltar à mesa negocial, a proposta do executivo continuava em cima da mesa.
 
Nem greves regionais em março, nem uma grande manifestação nacional que em maio levou para a
avenida da Liberdade, em Lisboa, mais de 50 mil professores, demoveu o Governo que recusa ir além
da sua proposta, acusando os sindicatos de intransigência negocial.
 
O custo do descongelamento das carreiras dos docentes é um dos maiores pontos de discórdia entre
Governo e sindicatos.
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Segundo números do Governo, um descongelamento total e imediato teria um custo de 650 milhões
de euros (ME). Estes números foram várias vezes repetidos pelo Governo, mas desmentidos pelos
sindicatos.
 
Em fevereiro passado, em resposta a valores apresentados aos jornalistas pelo Governo sobre o custo
do descongelamento das carreiras dos professores, os sindicatos vieram contrapor outros.
 
Dando o exemplo do faseamento em vigor para a função pública, que só em dezembro de 2019 recebe
o valor correspondente ao descongelamento na íntegra, o líder da Federação Nacional dos Professores,
Mário Nogueira, apontou que nas contas da Fenprof, "feitas por alto", partindo sempre do princípio
que todos os professores em condições de progredir de escalão nesse ano progridem em janeiro, o
que não acontece, a despesa em 2019 será de cerca de 22 ME, quase 60 ME abaixo dos 80 ME
estimados pelo Governo.
 
Catarina Martins lembrou ainda que "o Orçamento do Estado diz que o tempo de serviço deve contar,
mas que o Governo negoceia o faseamento do descongelamento da carreira".
 
No requerimento que hoje entregou, o BE quer saber o impacto orçamental segundo a proposta
apresentada pelos sindicatos dos professores "de recuperação integral faseada do tempo de serviço
congelado, num total de nove anos, quatro meses e dois dias".
 
Segundo o documento do grupo parlamentar bloquista, "têm sido avançados pelas partes [governo e
sindicatos] diferentes números relativos ao impacto orçamental da recuperação integral do tempo de
serviço congelado que importa conhecer e avaliar".
 
O partido quer também conhecer o impacto perante o "cenário apresentado pelo Governo de
recuperação integral do tempo de serviço, incluindo impacto do faseamento previsto para o
descongelamento das carreiras da Administração Pública".
 
Relacionados
 
Tue, 12 Jun 2018 14:57:56 +0200
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A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou hoje que a proposta que os sindicatos dos
professores apresentaram ao Governo é "bastante possível de acomodar", fazendo "justiça ao tempo
de serviço" daqueles profissionais e sendo financeiramente "compaginável".
 
"Os sindicatos já fizeram uma proposta ao Governo que nos parece bastante possível de acomodar",
afirmou Catarina Martins, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP).
 
Para a coordenadora do BE, a proposta dos sindicatos vai ao encontro do que já foi feito
anteriormente, nomeadamente no governo de António Guterres, e "parece" ser "bastante razoável".
 
"[A proposta faz justiça ao tempo de serviço dos professores, sendo também compaginável com o
esforço das contas públicas", frisou Catarina Martins, relembrando que o partido já entregou hoje um
requerimento para que o Governo "mostre os estudos e as contas de quanto custaria esta proposta
dos sindicatos".
 
A 18 de novembro, o Governo e os sindicatos dos professores chegaram a um princípio de
entendimento para o descongelamento e progressão nas carreiras, mas os termos e condições de
concretização ficaram dependentes de negociações específicas, com início a 15 de dezembro, e que se
arrastaram ao longo dos últimos meses, sem os resultados esperados pelos sindicatos e com uma
inversão no discurso que gelou expectativas, mas descongelou a luta sindical.
 
O processo culminou com a declaração pública, a 04 de junho, do ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, que deu as negociações com os sindicatos sobre esta matéria por terminadas,
sem que se tivesse chegado a acordo, e retirou de cima da mesa a proposta que o executivo foi
afirmando ao longo de meses ser o mais longe que poderia ir, mas que os sindicatos nunca estiveram
dispostos a aceitar: recuperar apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço.
 
Mas um dia depois, no debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, desdisse o
seu ministro e voltou a abrir a porta às negociações, dizendo que se os sindicatos estivessem
disponíveis para voltar à mesa negocial, a proposta do executivo continuava em cima da mesa.
 
Nem greves regionais em março, nem uma grande manifestação nacional que em maio levou para a
avenida da Liberdade, em Lisboa, mais de 50 mil professores, demoveu o Governo que recusa ir além
da sua proposta, acusando os sindicatos de intransigência negocial.
 
O custo do descongelamento das carreiras dos docentes é um dos maiores pontos de discórdia entre
Governo e sindicatos.
 
Segundo números do Governo, um descongelamento total e imediato teria um custo de 650 milhões
de euros (ME). Estes números foram várias vezes repetidos pelo Governo, mas desmentidos pelos
sindicatos.
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Em fevereiro passado, em resposta a valores apresentados aos jornalistas pelo Governo sobre o custo
do descongelamento das carreiras dos professores, os sindicatos vieram contrapor outros.
 
Dando o exemplo do faseamento em vigor para a função pública, que só em dezembro de 2019 recebe
o valor correspondente ao descongelamento na íntegra, o líder da Federação Nacional dos Professores,
Mário Nogueira, apontou que nas contas da Fenprof, "feitas por alto", partindo sempre do princípio
que todos os professores em condições de progredir de escalão nesse ano progridem em janeiro, o
que não acontece, a despesa em 2019 será de cerca de 22 ME, quase 60 ME abaixo dos 80 ME
estimados pelo Governo.
 
Catarina Martins lembrou ainda que "o Orçamento do Estado diz que o tempo de serviço deve contar,
mas que o Governo negoceia o faseamento do descongelamento da carreira".
 
No requerimento que hoje entregou, o BE quer saber o impacto orçamental segundo a proposta
apresentada pelos sindicatos dos professores "de recuperação integral faseada do tempo de serviço
congelado, num total de nove anos, quatro meses e dois dias".
 
Segundo o documento do grupo parlamentar bloquista, "têm sido avançados pelas partes [governo e
sindicatos] diferentes números relativos ao impacto orçamental da recuperação integral do tempo de
serviço congelado que importa conhecer e avaliar".
 
O partido quer também conhecer o impacto perante o "cenário apresentado pelo Governo de
recuperação integral do tempo de serviço, incluindo impacto do faseamento previsto para o
descongelamento das carreiras da Administração Pública".
 
2018-06-12
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A coordenadora do BE afirmou hoje ser preciso "aguardar para saber dos efeitos concretos" do
documento assinado entre Donald Trump e Kim Jong-un, considerando, no entanto, "importantes"
todos os passos que "forem dados para desmilitarização".
 
"Tudo o que forem passos para desmilitarização são passos importante. Eu julgo que temos que
aguardar para saber dos efeitos concretos do que assistimos hoje", afirmou Catarina Martins aos
jornalistas, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP).
 
Os líderes dos EUA e da Coreia do Norte apertaram hoje as mãos e acordaram a "total
desnuclearização" da península coreana, com Donald Trump a passar a imagem de uma reunião de
sucesso.
 
Na declaração inicial, depois de um encontro histórico com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un,
Trump disse que deu "garantias de segurança" à Península coreana e que em troca recebeu a
promessa de total desnuclearização do programa de armamento norte-coreano, considerando que as
negociações correram "muito bem", mas avisando que o processo é longo e que deverá ser necessário
um segundo encontro com o seu homólogo coreano.
 
Na apresentação do acordo, Trump afirmou que as sanções vão permanecer em vigor até ser
comprovado que a Coreia do Norte está a destruir as suas armas, sublinhando que "esse processo
quando se começa basicamente está feito, porque deixam de poder usar as armas".
 
Sobre as garantias de segurança, o líder norte-americano disse que não vai, para já, reduzir a
presença militar norte-americana na península coreana, mas assegurou: "Nalgum ponto os 32 mil
soldados [norte-americanos] vão voltar a casa e vamos parar com os jogos de guerra".
 
"Kim Jong-un mostrou-se muito firme e quer fazer isto tanto ou até mais do que eu, e quando aterrar
[em Pyongyang] vai começar já o processo", disse ainda Donald Trump.
 
Questionado sobre a questão dos direitos humanos, Trump respondeu que a questão "foi discutida e
será ainda mais debatida no futuro", mas direcionou a resposta para as "muitas cartas e telefonemas"
que recebeu pedindo o regresso dos restos mortais dos soldados norte-americanos mortos na Coreia
do Norte e assegurou que os restos mortais de mais de 6.000 soldados vão regressar aos Estados
Unidos.
 
Trump admitiu ir a Pyongyang no futuro e acrescentou que já convidou o líder norte-coreano para a
Casa Branca "na altura apropriada, e ele aceitou".
 
Este encontro histórico ocorreu depois de, em 2017, as tensões terem atingido níveis inéditos desde o
fim da Guerra da Coreia (1950-53), face aos sucessivos testes nucleares de Pyongyang e à retórica

Página 32



beligerante de Washington.
 
A cimeira começou pouco depois das 09:00 de terça-feira (02:00 em Lisboa), num hotel em
Singapura, e resulta de uma corrida contra o tempo - com uma frenética atividade diplomática em
Washington, Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias -, em que houve anúncios,
ameaças, cancelamentos e retratações surpreendentes.
 
2018-06-12
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A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu a necessidade de o país fazer uma aposta clara "na
promoção da saúde e na prevenção da doença", investindo "no reforço do Serviço Nacional de Saúde
(SNS)".
 
Catarina Martins, que visitou esta manhã o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, onde
apresentou os pilares em que assenta a proposta do BE sobre a nova Lei de Bases da Saúde, afirmou
que "um país que se quer proteger é um país que quer promover a saúde e prevenir a doença".
 
"Portugal aumentou e muito a esperança de vida, mas tem muitos anos de vida sem qualidade, com
doença, e esse é um dos maiores problemas que temos", afirmou, defendendo a necessidade de se
investir agora no SNS.
 
Para Catarina Martins, investir agora no SNS "é uma questão de prioridades e é apostar na saúde",
porque "a solução não é andar a correr atrás dos prejuízos, é prevenir".
 
"Cabe aos governos ter uma estratégia, olhar para o futuro. Se nós continuamos a fragilizar o SNS e
deixamos a promoção da saúde para trás teremos um país cada vez mais doente e com cada vez mais
custos. Se, pelo contrário, fizermos o investimento necessário no reforço do SNS e na promoção da
saúde, ainda que seja um investimento que obriga a um esforço agora, é no futuro um investimento
que trará mais saúde ao país e às contas públicas", frisou a coordenadora do Bloco.
 
Continuar a ler
 
Na apresentação que fez sobre a proposta do BE da nova Lei de Bases da Saúde, Catarina Martins
reafirmou que a nova legislação "tem que ter no centro a promoção da saúde e a prevenção da
doença", assente nos "princípios fundamentais" de existir no país um "acesso geral, universal e
gratuito ao SNS".
 
"O que significa acabar com as taxas moderadoras e ter o SNS em todo o território, o que não
acontece agora", disse, acrescentando que o documento tem também de "preparar respostas para os
novos desafios demográficos e outros".
 
A coordenadora do Bloco, que espera "que os partidos venham ao encontro deste debate" sobre a
nova Lei de Bases, agendado para o dia 22 no parlamento, reafirmou que a proposta do BE prevê
acabar com os apoios do Estado ao setor privado, sendo assim necessário dotar os serviços públicos
de saúde de recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para dar todas as respostas.
 
"Ou nós viramos as coisas para a prevenção da doença e fazemos o investimento necessário ou vamos
estar cada vez pior", sublinhou.
 
Nesta visita ao ISPUP, a bloquista destacou o trabalho que os profissionais de diferentes áreas
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(sociologia, medicina, enfermagem e outras) daquele instituto desenvolvem, considerando que "a área
de estudo da saúde pública é importante", sendo o trabalho ali desenvolvido "a base de mudança de
paradigma" que é necessária.
 
O documento do BE propõe que o SNS passe a ser gratuito, que sejam abolidas taxas moderadoras e
que o Estado faculte os recursos necessários e não apenas os disponíveis.
 
De acordo com a lei em vigor, no capítulo relativo ao SNS, estabelece-se que este é "tendencialmente
gratuito para os utentes, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos".
 
O BE vai mais longe e quer que este passe a ser "gratuito para os utentes, nos termos da Constituição
da República", sendo "geral quanto à prestação integrada de cuidados globais" e mantendo-se
"universal quanto à população abrangida".
 
O BE sugere assim uma base intitulada "Natureza da prestação privada", na qual estabelece que a
prestação de cuidados de saúde por entidades privadas "obedece aos princípios da livre iniciativa, com
salvaguarda das regras que regulam a concorrência e o mercado".
 
"A iniciativa privada, sem ou com fins lucrativos, no domínio da prestação de cuidados de saúde, é
complementar do setor público de saúde, nomeadamente, da atividade desenvolvida pelo SNS, não
podendo concorrer nem conflituar com os prestadores públicos", concretizam os bloquistas.
 
No que concerne ao "Estatuto dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde", o BE
acrescenta um ponto à atual lei para estes tenham "direito à sua carreira profissional e à consequente
progressão na carreira".
 
SAPO
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A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou hoje que a proposta que os sindicatos dos
professores apresentaram ao Governo é "bastante possível de acomodar", fazendo "justiça ao tempo
de serviço" daqueles profissionais e sendo financeiramente "compaginável".
 
"Os sindicatos já fizeram uma proposta ao Governo que nos parece bastante possível de acomodar",
afirmou Catarina Martins, no Porto, à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP).
 
Para a coordenadora do BE, a proposta dos sindicatos vai ao encontro do que já foi feito
anteriormente, nomeadamente no governo de António Guterres, e "parece" ser "bastante razoável".
 
"[A proposta faz justiça ao tempo de serviço dos professores, sendo também compaginável com o
esforço das contas públicas", frisou Catarina Martins, relembrando que o partido já entregou hoje um
requerimento para que o Governo "mostre os estudos e as contas de quanto custaria esta proposta
dos sindicatos".
 
A 18 de novembro, o Governo e os sindicatos dos professores chegaram a um princípio de
entendimento para o descongelamento e progressão nas carreiras, mas os termos e condições de
concretização ficaram dependentes de negociações específicas, com início a 15 de dezembro, e que se
arrastaram ao longo dos últimos meses, sem os resultados esperados pelos sindicatos e com uma
inversão no discurso que gelou expectativas, mas descongelou a luta sindical.
 
O processo culminou com a declaração pública, a 04 de junho, do ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, que deu as negociações com os sindicatos sobre esta matéria por terminadas,
sem que se tivesse chegado a acordo, e retirou de cima da mesa a proposta que o executivo foi
afirmando ao longo de meses ser o mais longe que poderia ir, mas que os sindicatos nunca estiveram
dispostos a aceitar: recuperar apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço.
 
Mas um dia depois, no debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, desdisse o
seu ministro e voltou a abrir a porta às negociações, dizendo que se os sindicatos estivessem
disponíveis para voltar à mesa negocial, a proposta do executivo continuava em cima da mesa.
 
Nem greves regionais em março, nem uma grande manifestação nacional que em maio levou para a
avenida da Liberdade, em Lisboa, mais de 50 mil professores, demoveu o Governo que recusa ir além
da sua proposta, acusando os sindicatos de intransigência negocial.
 
O custo do descongelamento das carreiras dos docentes é um dos maiores pontos de discórdia entre
Governo e sindicatos.
 
Segundo números do Governo, um descongelamento total e imediato teria um custo de 650 milhões
de euros (ME). Estes números foram várias vezes repetidos pelo Governo, mas desmentidos pelos
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sindicatos.
 
Em fevereiro passado, em resposta a valores apresentados aos jornalistas pelo Governo sobre o custo
do descongelamento das carreiras dos professores, os sindicatos vieram contrapor outros.
 
Dando o exemplo do faseamento em vigor para a função pública, que só em dezembro de 2019 recebe
o valor correspondente ao descongelamento na íntegra, o líder da Federação Nacional dos Professores,
Mário Nogueira, apontou que nas contas da Fenprof, "feitas por alto", partindo sempre do princípio
que todos os professores em condições de progredir de escalão nesse ano progridem em janeiro, o
que não acontece, a despesa em 2019 será de cerca de 22 ME, quase 60 ME abaixo dos 80 ME
estimados pelo Governo.
 
Catarina Martins lembrou ainda que "o Orçamento do Estado diz que o tempo de serviço deve contar,
mas que o Governo negoceia o faseamento do descongelamento da carreira".
 
No requerimento que hoje entregou, o BE quer saber o impacto orçamental segundo a proposta
apresentada pelos sindicatos dos professores "de recuperação integral faseada do tempo de serviço
congelado, num total de nove anos, quatro meses e dois dias".
 
Segundo o documento do grupo parlamentar bloquista, "têm sido avançados pelas partes [governo e
sindicatos] diferentes números relativos ao impacto orçamental da recuperação integral do tempo de
serviço congelado que importa conhecer e avaliar".
 
O partido quer também conhecer o impacto perante o "cenário apresentado pelo Governo de
recuperação integral do tempo de serviço, incluindo impacto do faseamento previsto para o
descongelamento das carreiras da Administração Pública".
 
Lusa
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A coordenadora do BE afirmou hoje ser preciso "aguardar para saber dos efeitos concretos" do
documento assinado entre Donald Trump e Kim Jong-un, considerando, no entanto, "importantes"
todos os passos que "forem dados para desmilitarização". "Tudo o que forem passos para
desmilitarização são passos importante. Eu julgo que temos que aguardar para saber dos efeitos
concretos do que assistimos hoje", afirmou Catarina Martins aos jornalistas, no Porto, à margem de
uma visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP). Os líderes dos EUA e da
Coreia do Norte apertaram hoje as mãos e acordaram a "total desnuclearização" da península coreana,
com Donald Trump a passar a imagem de uma reunião de sucesso. Na declaração inicial, depois de
um encontro histórico com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, Trump disse que deu "garantias
de segurança" à Península coreana e que em troca recebeu a promessa de total desnuclearização do
programa de armamento norte-coreano, considerando que as negociações correram "muito bem", mas
avisando que o processo é longo e que deverá ser necessário um segundo encontro com o seu
homólogo coreano. Na apresentação do acordo, Trump afirmou que as sanções vão permanecer em
vigor até ser comprovado que a Coreia do Norte está a destruir as suas armas, sublinhando que "esse
processo quando se começa basicamente está feito, porque deixam de poder usar as armas". Sobre as
garantias de segurança, o líder norte-americano disse que não vai, para já, reduzir a presença militar
norte-americana na península coreana, mas assegurou: "Nalgum ponto os 32 mil soldados [norte-
americanos] vão voltar a casa e vamos parar com os jogos de guerra". "Kim Jong-un mostrou-se
muito firme e quer fazer isto tanto ou até mais do que eu, e quando aterrar [em Pyongyang] vai
começar já o processo", disse ainda Donald Trump. Questionado sobre a questão dos direitos
humanos, Trump respondeu que a questão "foi discutida e será ainda mais debatida no futuro", mas
direcionou a resposta para as "muitas cartas e telefonemas" que recebeu pedindo o regresso dos
restos mortais dos soldados norte-americanos mortos na Coreia do Norte e assegurou que os restos
mortais de mais de 6.000 soldados vão regressar aos Estados Unidos. Trump admitiu ir a Pyongyang
no futuro e acrescentou que já convidou o líder norte-coreano para a Casa Branca "na altura
apropriada, e ele aceitou". Este encontro histórico ocorreu depois de, em 2017, as tensões terem
atingido níveis inéditos desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53), face aos sucessivos testes
nucleares de Pyongyang e à retórica beligerante de Washington. A cimeira começou pouco depois das
09:00 de terça-feira (02:00 em Lisboa), num hotel em Singapura, e resulta de uma corrida contra o
tempo - com uma frenética atividade diplomática em Washington, Singapura, Pyongyang e na
fronteira entre as duas Coreias -, em que houve anúncios, ameaças, cancelamentos e retratações
surpreendentes.
 
Lusa
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