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  REVISTA

  ATUAL

Maria Filomena Mónica 
O futuro dos meus 
netos A minha geração 
devia orgulhar-se  
do que fez P31

Fernando Madrinha 
Promessa Ao ameaçar não repor 
os salários dos funcionários, Passos 
inventou um novo eleitoralismo P15

João Garcia  
Torre de marfim Como deve ser 
tranquilo para Horta Osório viver 
numa torre de marfim P10

Miguel Sousa Tavares 
O princípio do fim 
Enquanto Passos 
palmilha o terreno, 
Costa observa  
de fora P9

João Vieira Pereira  
Perdão Os deputados  
vão dar espaço a que Salgado  
saia como vítima E6

Miguel Monjardino  
Paranoia Putin está disposto  
a correr riscos. A segurança 
europeia está agora em dúvida P37

Clara Ferreira Alves
A nossa cobardia Os curdos 
morrem por uma civilização  
que lhes negou uma pátria R6

Daniel Bessa
Crescer sem investir?  
O investimento de 2%  
em 2015 “num chega” E3

Sandra Rocha 
Livro A fotógrafa apresenta  
o seu mais recente livro  
dedicado aos Açores, mais 
concretamente à ilha Terceira A16

Temps D’Images 
Festival A criação portuguesa  
em destaque no evento  
mais português de sempre A18

EDP 
Chineses fartos de impostos 
especiais Os acionistas  
chineses da EDP esperam  
que a taxa extraordinária  
sobre a energia acabe em breve E12

Testes de stresse 
Sem sobressaltos Os exames  
à banca feitos pelo BCE  
não geraram stresse nos  
mercados da dívida da  
zona euro E8

Investimento 
Imobiliário Há quatro grandes 
negócios, que somam mais  
de €1000 milhões, prestes 
 a serem fechados no  
mercado imobiliário E35

Humor 
Argumentistas Oito talentos  
na sombra dos humoristas 
nacionais R22

Saúde  
Carta a um filho esquizofrénico  
O dia a dia de quem tem de viver 
com uma das doenças mentais 
mais dolorosas  R50

Editorial A comissão de 
inquérito ao BES é uma 
oportunidade para escla-
recer — ou para confundir 
o maior escândalo finan-
ceiro em Portugal P42

mas em benefício sobretudo da Cai-
xa e dos certificados de poupança: 
foram para o Estado, portanto. Estão 
agora na Caixa quase 70 mil milhões 
de euros de depósitos, mais 20 mil 
milhões do que no BCP e mais 40 mil 
milhões do que no Novo Banco. Pois 
em cima dessa pipa de massa de 70 
mil milhões, aquilo que a Caixa con-
segue é lucrar 55 milhões em nove 
meses. Há desculpas, atenuantes, o 
GES e por aí fora, mas quem gere 
assim gere mal. A Caixa prometeu 
transformar-se num banco de apoio 
às PME e às exportações mas conti-
nua a ser o que sempre foi, um banco 
de crédito à habitação e à constru-
ção. Se a gestão não muda a Caixa é 
preciso mudar a gestão.

Não estamos aqui para dar lições 
de gestão, mas estamos aqui para ser 
exigentes e não é por mau feitio — é 
por dever de vigilância em defesa da 
comunidade que ampara golpes com 
a própria carne. “O banco está sólido” 
é o novo “irrevogável”, uma anedota. 
Querer não é crer. 

outros estuporaram as suas contas 
com crédito à doida e pediram di-
nheiro ao Estado. 

O BCP tem razões de queixa em 
relação aos testes de stresse, por 
eles terem sido feitos em relação a 
contas de 2013, quando entretanto 
foi feito um aumento de capital su-
perior a dois mil milhões de euros e 
devolvido dinheiro ao Estado, com 
o assentimento do Banco de Portu-
gal. E o BPI, que sempre criticou 
os testes de stresse, vingou-se desta 
vez desprezando-os. O BCE, é bem 
verdade, fez nos testes de stresse 
anteriores uma figura ridícula. Mas, 
a par, foram feitas análises aos ativos 
da banca que mostram problemas no 
BCP. Incluindo um risco surpreen-
dente em... défice tarifário da EDP, 
que num cenário ácido tem risco 
de incumprimento de... 90%! (Alô 
Governo? Alô EDP?)

É estranho ver como a banca se 
habituou a viver com prejuízos ou 
baixa rendibilidade, e à custa de ca-
pital, como se isso fosse normal. Não 
é normal. 

Não é normal o que se passa na 
Caixa, a tal que “é nossa”. Nos úl-
timos meses, saíram do BES mais 
de dez mil milhões de euros, que se 
distribuíram pelo resto do sistema 

sado por causa de uma operação au-
tostop.

O Governo diz que ninguém perderá 
dinheiro com o NB, que num cenário 
possível de retalhamento talvez não 
valha metade dos cinco mil milhões 
injetados. 

A Caixa apresenta resultados me-
díocres. 

Estas pinceladas precisam de ex-
plicações, nem tudo é mau nem ma-
ravilhoso. Mas este sector tem uma 
dívida com o país, de credibilidade 
e de confiança, que exige humilda-
de e não bazófia. O BES foi a besta, 
enganou clientes, apresentou con-
tas falsas, trouxe fraudes, burlas, 
prejuízos para o mapa das nossas 
possibilidades e essa suspeita não 
impende sobre outros. Mas também 

L
eem-se as notícias da última 
semana e não se acredita. Nos 
bancos, parece tudo verde. Des-
casca-se a melancia e encontra-

se vermelho. É impressionante como 
uma sociedade farta de salvar bancos 
não se farta de salvar bancos. Mas 
não há crise: o banco está sólido.

O BCP chumbou nos testes de stres-
se do BCE, mas está tudo bem. 

O BPI brilha nos testes, enche o pei-
to para comprar o Novo Banco, mas 
tem prejuízos de 114 milhões.

O Novo Banco dá pulos por rece-
ber 20% do que emprestou a Angola, 
quando deu um inacreditável perdão 
de 80% a quem tinha dado garantia 
de Estado.

O BES perde o controlo do BESA 
numa assembleia a que chega atra-

O banco está sólido
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MAGISTRATURA
Juiz pode ser expulso 
O Conselho Superior de Magistratu-
ra irá decidir na terça-feira o futuro 
de um juiz-desembargador do Porto, 
alvo de processo disciplinar, cujo re-
sultado aponta para a sua expulsão 
da magistratura, apurou o Expresso. 
Sobre Raul Eduardo Nunes Esteves 
pairam suspeitas de práticas irregula-
res enquanto presidente da Associa-
ção Portuguesa de Colecionadores de 
Armas e da Associação Aldeias SOS, 
cargos que assumiu entre 2008 e 2011. 
Nessa altura, foi também fundador e 
líder do partido político Movimento 
Mérito e Sociedade, e administrador 
de mais de uma dezena de empresas 
ligadas ao imobiliário e ao sector au-
tomóvel, agora em insolvência. Raul 
Esteves, que nega todas as acusações 
e justifica-as, em parte, com “lapsos”, 
diz-se perseguido e já interpôs ações 
judiciais contra o “Público” e ainda 
a uma sua ex-colega na direção das 
Aldeias de SOS. 

TRIBUNAL DE CONTAS
Bloco quer ver “trabalho 
socialmente útil” auditado
Os deputados do Bloco de Esquerda 
(BE) vão apresentar um projeto de re-
solução para que o Parlamento aprove 
um pedido de auditoria pelo Tribunal 
de Contas às medidas de apoio à con-
tratação e aos programas de “trabalho 
socialmente útil” geridos pelo IEFP. 
Na sequência da notícia do Expresso 
da semana passada que dava conta 
que há 60 mil desempregados em Por-
tugal forçados a trabalhar para o Esta-

CIDADES

58%
dos portugueses vivem em vilas, 
aldeias ou territórios não incluídos 
em aglomerados populacionais. De 
acordo com o Retrato Estatístico 
das Cidades Portuguesas, traçado 
pelo INE a partir dos dados do último 
Censos, só 42% da população vivem 
numa das 159 cidades existentes no 
país. Lisboa, Porto, Gaia, Amadora, 
Funchal e Coimbra — as únicas 
sete cidades com mais de 100 mil 
habitantes — concentram 14% da 
população total. Segundo os dados 
do INE, Gouveia é a cidade mais 
envelhecida do país, com 246 idosos 
por cada 100 jovens. Já Albufeira é a 
que tem mais estrangeiros (22,5%)     

do a troco de remunerações irrisórias, 
através de contratos de emprego e 
inserção (CEI), a proposta do BE real-
ça que “é por demais evidente que os 
CEI são fundamentais para os serviços 
onde são alocados. Estas pessoas são, 
na verdade, trabalhadoras por conta 
de outrem a exercerem funções a tem-
po inteiro como qualquer trabalhador, 
com os deveres de qualquer trabalha-
dor, mas sem quaisquer direitos.”

EUROMILHÕES
Jackpot de 190 milhões foi 
finalmente reclamado
O jackpot de 190 milhões de euros, 
que há uma semana saiu a um aposta-
dor português, foi ontem finalmente 
reclamado. O vencedor irá receber 
152 milhões de euros líquidos, após 
descontados os 20% de impostos que 
permitirão ao Estado encaixar cerca 
de 40 milhões. Caso não fosse recla-
mado no espaço de 90 dias, o prémio 
reverteria para a SCML.    

SAÚDE
Em novembro,  
há mais bigodes
Hoje é o primeiro dia do resto do mês 
em que o movimento “Movember” 
vem para a rua. Por todo o mundo, 
os homens são incentivados a deixar 
crescer o bigode para recordar que a 
partir dos 45/50 anos é preciso ‘olhar’ 
para a próstata. T-shirts solidárias vão 
estar à venda para apoiar a Associação 
Portuguesa de Doentes da Próstata. 
A nível mundial, já foram angariados 
500 milhões de euros, para  apoiar 
mais de 800 programas de prevenção.  

LISBOA
Costa garante radares 
a funcionar em janeiro 
Os radares fixos de controlo de veloci-
dade existentes em Lisboa, na quase 
totalidade fora de serviço, estão pres-
tes a voltar ao ativo. A garantia foi 
dada na quarta-feira, na sessão pública 
da autarquia: “Em janeiro, a reparação 
estará concluída e os radares estarão 
em funcionamento”, disse António 
Costa, em resposta a uma intervenção 
do vereador do PSD António Prôa. 
Como o Expresso noticiou na passada 
edição, 19 dos 21 radares da capital es-
tão fora de serviço. Uns, encontram-se 
vandalizados; outros, embora aparen-
tem funcionar, é como se estivessem 
desligados: sem a certificação do Ins-
tituto Português da Qualidade (IPQ), 
as fotografias são inválidas como prova 
para aplicar coimas.

FOGOS
Área ardida diminui 86% 
em relação a 2013
Quase 20 mil hectares de floresta e 
mato (cerca de duas vezes a área do 
concelho de Lisboa) arderam este ano, 
o que representa o segundo valor mais 
baixo dos últimos 35 anos, menos 86% 
da área atingida pelos fogos em 2013 e 
menos 80% da média dos últimos dez 
anos. A revelação foi feita esta semana 
por João Almeida, secretário de Esta-
do da Administração Interna, na Co-
missão Parlamentar de Agricultura. 
O Estado gastou 2,8 milhões de euros 
no combate aos incêndios e desde ja-
neiro registaram-se 7186 ocorrências, 
o valor mais baixo da última década.
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