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APOIOS

Isto vai acabar por virar portugueses contra portugueses
O coronavírus promete desestabilizar a vida dos portugueses, para além da crise de saúde pública que se verifica, com contestação para a discriminação de benefícios entre funcionários públicos e privados a subir de tom, mormente num estado de emergência.

1.000
SALÁRIO Num salário líquido de 
1.000 euros mensais, com o lay-off, 
o trabalhador receberá 66%.

666
LAY-OFF O trabalhador passará 
a auferir 666 euros mensais, 
adiantados pela entidade patronal.

466
SOCIAL Caberá à Segurança Social 
suportar 70%, no valor de 466 
euros, que fará chegar à empresa.

200
PATRÃO Ficam 200 euros à 
responsabilidade do patrão que, 
contudo, terá de adiantar os 666.

Cerca de 14 horas depois da 
deliberação do Conselho de 
Ministros, e 10 horas após 
a homologação por parte 
do Presidente da República, 
o documento para apoios 
ou suspensão dos períodos 
de trabalho já poderia ser 
descarregado no portal da 
Segurança Social. Abril deverá 
ser o primeiro mês de aplicação 
da medida. No formulário, 
os empregadores, tal como o 
contabilista certificado da empresa, 
devem atestar o motivo de acesso 
à medida previsto: paragem total 
ou parcial da atividade; quebra 
mensal de faturação em 40% (ou 
na média do período para quem 
tem atividade há menos de um 
ano); ou ainda encerramento por 
ordem administrativa. A SS lembra 
que as falsas declarações são 
punidas nos termos da lei. Além 
disso, pode haver lugar a inspeção 
posterior. Condição para apoio é 
também a inexistência de dívidas 
com SS e Autoridade Tributária. 

Os empregadores devem discriminar 
o número de trabalhadores que 
ficarão com contrato suspenso e os 
que terão horário reduzido. Estes 
vão receber salário normal pago 
pela empresa correspondente em 
proporção ao período normal de 
trabalho. Os trabalhadores com 
contrato suspenso vão receber 
66% do salário, com 70% da 
remuneração a ser paga pela 
Segurança Social, e os restantes 
pela entidade empregadora. Esta 
paga, na prática, cerca de 20% da 
remuneração bruta original, ficando 
ainda isenta das contribuições para 
a Segurança Social.  O Governo diz 
esperar fazer a transferência de 
valores suportados no mês relativo 
ao do pagamento dos salários.

Quebra de faturação 
e sem dívidas

No final ficam 20% 
para a empresa

Existem diferentes níveis de conforto entre os madeirenses para abordar mais esta crise.

lançariam o pânico, mas isto é óbvio 
que terá consequências. Vai ter de 
haver sacrifícios a seguir”, antevê.

Mas sim, o lay-off é bem imple-
mentado, é a “medida possível, que 
tem de ser complementada. E foi, 
embora tardiamente, com as mora-
tórias dos créditos. Como as pessoas 
– os privados – vão ganhar menos, 
e o maior encargo que normalmen-
te as famílias têm é com o crédito 
à habitação. Essas pessoas vão, em 
princípio, ter moratória e se calhar 
irão conseguir ficar numa zona de 
igualdade”.

Paulo Pereira exalta que “é uma 
situação de emergência. Ninguém 
está a fazer isto por gosto. Não vale a 
pena se vir para aqui com ideologias 
de esquerda, porque ninguém está a 
fazer isto por gosto. Pelo contrário, 
é mesmo para tentar salvar”.

Discriminações à parte, Paulo 
Pereira mostra-se renitente em re-
lação à funcionalidade do lay-off, 
principalmente se prolongado no 
tempo. Lembra que os 66% terão 

de ser adiantados na íntegra pela 
entidade patronal. “E como o Estado 
tem a fama de ser um pagador rápi-
do e bom”, ironiza, pelo que “advi-
nha-se o que vem aí… por isso é que 
o Governo está tranquilo”.

Lembra que “nos lay-off nor-
mais, o Estado demora quatro me-
ses a pagar”, deteta que “agora estão 
a prometer pagamentos para abril 
ou maio”, mas mostra muitas reser-
vas que seja exequível. “Penso que 
irão entrar centenas de milhares de 
lay-off este mês. As requisições são 
em papel, as fichas são em papel, 
as pessoas que o vão executar estão 
em teletrabalho. Exemplifique-se 
carregar 20.000 nomes, um a um, 
e veja-se o tempo que isto vai de-
morar. Ou seja, mesmo com muita 
boa vontade, será necessário mais 
de um mês para fazer este serviço, 
vamos ver…”.

Sim, confirma, “as empresas po-
dem não suportar o lay-off” naque-
las condições”, mas acredita que o 
Governo da República acabará ce-
der. “Vamos ter uma situação em 
que tudo estará em stress, perce-
beram isso nos últimos quinze dias, 
por isso é que estão sempre a mudar 
o lay-off e penso que vão acabar 
por pagar sem ver, para haver paz 
social. Pagar primeiro e fiscalizar 
depois. Se não, corre-se o risco das 
pessoas nem receberem do patrão, 
nem estão desempregados, nem 
estão em lado nenhum…”.

Teremos dificuldade 
em viver numa 
sociedade onde uma 
parte está em casa 
preocupada com o 
vírus, porque recebe 
100% do salário, e a 
outra parte, a privada, 
que tem de se alhear 
do vírus porque está a 
sustentar o País. 
Paulo Pereira, presidente da Ordem 
dos Economistas na Madeira

Chegamos então à questão da 
relação senhorios com inquilinos, 
em que o Governo nada fez, ao con-
trário da proteção que deu no crédi-
to à habitação. Diz que “inquilinos 
terão de falar com os seus senho-
rios e vice-versa. Vai depender da 
consciência de cada um. Isto tem de 
ser como voluntariedade, porque e 
não podemos obrigar os senhorios 
a fazer o que não querem. Ainda 
não estamos num país comunis-
ta…. Mas temos de encontrar uma 
forma de ajudar todas as partes, e 
se o Estado está a facilitar quem 
deve o crédito à habitação, o que o 
Estado deveria ter feito era algo do 
género: em períodos de três meses, 
o senhorio prescinde de receber a 
renda e, quando voltar a receber 
rendas, fica isento de pagar durante 
um ano o imposto ao Estado, que é 
de cerca de 25%. Ou seja, o senhorio 
não recebe durante três meses, mas 
nas próximas nove prestações, não 
fazendo retenção, recupera a renda. 
Era a solução certa para senhorios e 
inquilinos, mas o Estado quer rece-
ber sempre e passa o odioso para os 
senhorios. O que o Estado deveria 
fazer era abdicar da sua participa-
ção nisto e era suficiente para uma 
medida equilibrada para todos. Era 
uma atitude de não perseguir nem 
privado nem público, porque o que 
se passa é que perseguem sempre 
os mesmos”, explana Paulo Pereira. 
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Governo injeta 22 milhões de euros na Associação de Promoção Turística
O Governo Regional libertou ontem 
22 milhões de euros para a Associa-
ção de Promoção da Madeira.
Trata-se de encargos orçamentais 
relativos à celebração do contra-
to-programa relativo às ações de 
promoção diversas para os anos 
de 2020 a 2022 da Associação de 
Promoção da Região Autónoma da 

Madeira.
A verba, publicada em portaria 

que entra hoje em vigor, fica repar-
tida por 2020 (9.901.188,90 euros), 
2021 (11.001.321,00 euros) e 2022 
(1.100.132,10 euros) e será funda-
mental para relançar o destino tu-
rístico, que neste momento prati-
camente não tem turistas, o que 

constitui uma situação atípica para 
um arquipélago que tem uma parte 
significativa das suas receitas assen-
te neste setor e em empresas satélite.

A pandemia criou uma situação 
insólita – embora justificada pelas 
circunstâncias – de impedir que 
turistas entrassem na Região Au-
tónoma. 

A ausência dos turistas está a levar 
ao fecho de todo o parque hoteleiro 
na Região, o que poderá criar uma 
crise sem precedentes no setor.

O Governo Regional está a lançar 
várias medidas de apoio às famílias 
e empresas, a mais significativa das 
quais os 100 milhões de euros a fun-
do perdido. AP

Por Alberto Pita
albertopita@jm-madeira.pt

 
O Madeira Shopping assina-
la hoje o seu 19.º aniversá-
rio sem festa e na contenção 
que as circunstâncias impõem.

O maior e mais visitado centro 
comercial da Madeira tem 15 das 98 
lojas abertas, algumas com horário 
reduzido e a funcionarem no respei-
to pelo decretado pelas autoridades 
regionais e nacionais e seguindo as 
indicações da Organização Mundial 
de Saúde, de acordo com Alberto Pe-
reira, diretor do ‘Madeira Shopping’.

Ontem, ao JM, Alberto Pereira dis-
se que o 19.º aniversário não tem 
“nada de especial” programado, face 
à fase de recolhimento que a ilha vive. 

“Não é um momento de co-
memorações”, continuou, de-
sejando que o momento “pas-
se rápido” para que então no 
próximo ano possa haver uma co-
memoração do 20.º aniversário.

Desde que foram decreta-
das as medidas restritivas, a di-
reção do Madeira Shopping e as 
lojas têm estado em “contactos 
diários” e desenvolvido medidas 
com vista a garantir a seguran-
ça dos funcionários e dos clientes.

“É uma conjuntura diferente a que 
temos de nos adaptar” e um “desa-
fio exigente, mas temos de trabalhar 
dia a dia cumprindo com as regras 
de segurança”, referiu o responsável.

“É importante que haja entrea-

juda e espírito de colaboração 
para garantir que tudo seja cum-
prido em segurança para a saúde 
das pessoas”, de modo a permitir 
que o centro e as lojas autorizadas 
possam manter as portas abertas.

Prematuro falar de prejuízos
Com o fecho da esmagadora maio-
ria das lojas do centro comercial, 

surge o problema do impacto eco-
nómico que as restrições impostas 
por razões sanitárias comporta.

O JM questionou Alberto Pe-
reira sobre se havia algum diálo-
go entre a direção do centro e as 
lojas relativamente aos alugueres 
que são pagos, tendo o responsá-
vel considerado ser “prematuro 
falar sobre o valor das rendas”, 

pois, neste momento, a prioridade 
é “garantir a segurança e a saú-
de” dos trabalhadores e clientes.

Outra matéria que será ava-
liada mais para a frente serão 
os prejuízos que os lojistas es-
tão a sofrer pela paragem for-
çada. “Não é uma questão que 
tenhamos identificado” ain-
da, informou Alberto Pereira.

CENTRO COMERCIAL

‘Madeira Shopping’ faz anos 
com 15% das lojas abertas
É um aniversário diferente de todos os anteriores. O Madeira Shopping abriu portas a 28 de março de 
2001, e, pela primeira vez na sua história, assinala a data com apenas 15% dos espaços físicos abertos.

Madeira Shopping a meio gás e sem celebrações em dia de aniversário.
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Em 2018, o relatório Económico, 
Ambiental e Social da empresa 
Sonae Sierra, detentora de 50% do 
Centro Comercial Madeira Shopping, 
revelou o interesse do grupo do norte 
do País de vender a sua participação 
no edifício na ilha, juntamente com 
o centro comercial espanhol Dos 
Mares. 
“Agora estamos a receber propostas 
para o Dos Mares e o Madeira 
Shopping. Esses ativos estão agora 
na fase de maturidade e não se 
enquadram em nossas diretrizes 
de crescimento”, pode ler-se no 
relatório relativo a 2018 publicado 
no ano passado.
O JM questionou ontem o diretor do 
Madeira Shopping sobre se havia 
algum avanço na intenção de venda, 
mas Alberto Pereira respondeu não 
ser a “pessoa mais indicada” para 
responder, remetendo a pergunta 
para a administração da Sonae 
Sierra.

Venda do centro 
sem novidades

O Centro Comercial Madeira Shopping 
mantém o seu horário de antes da 
crise provocada pela pandemia do 
Covid-19, mas as 15 lojas que se 
mantêm abertas reduziram os seus 
horários. 
A única loja que não alterou o seu 
horário é o supermercado do centro, 
todas as outras estarão a trabalhar 
com horários reduzidos.
O Centro Comercial Madeira Shopping 
abre às 09h00 e fecha às 23h00, 
alargando o horário até à meia-noite 
nas sextas-feiras, sábados e véspera 
de feriados.
As lojas que permanecem abertas 
são o hipermercado Continente, 
MaxMat, Wells, Vodafone, Bioforma, 
Phone House, NOS, Alberto Oculista, 
McDonald’s , 5 à Sec, Petlândia, 
Farmácia Madeira, Worten, KFC, CTT.

Centro aberto  
mas condicionado


