
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 30,01 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 79077498 14-02-2019

A UGT concorda com a ideia do PS para tornar mais transparente a lista de financiadores da greve. 

CROWDFLI N DING 

Patrões e UGT querem 
saber quem financia greves 
O P5 lançou a ideia e os patrões consideram que a lista de financiadores de uma 
campanha externa de financiamento de greves no público e no privado deve poder 
ser escrutinada. UGT concorda. CGTP diz que não resolve o problema. 

Bruno Simão 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira©negocios.pt 

SUSANA PAULA 

susanapaula®negocios.pt 

A ideia sugerida pelo PS 
tem o apoio das asso-
ciações patronais e da 
UGT, que assinaram 

o acordo de concertação social so-
bre a legislação laboral: deve ser 
possível identificar quem financia 
greves que se apoiem em campa-
nhas colaborativas de angariação de 
fundos, como no caso do recurso ao 
"crowdfunding". Só a CGTP se 
afasta da posição que parece ter o 
apoio do PSD. 

O Negócios pediu aos parceiros 
sociais e partidos que se pronun-
ciem sobre uma eventual alteração 
à lei que garanta que, no caso de gre-
ves financiadas por angariação de 
fundos, a lista de financiadores pos-
sa ser escrutinada. 

A ideia foi lançada pelo PS 
numa das semanas mais tensas en-
tre o Governo e os os enfermeiros, 
na véspera da aprovação da requi-
sição civil. Questionado pelo Negó-
cios, o deputado Tiago Barbosa Ri - 
beiro, que coordena a Comissão do 
Trabalho, reiterou por escrito que o 
PS está a estudar as "melhores so-
luções" para reforçar a transparên-
cia deste tipo de financiamento, 
acrescentando que "idealmente" a 
solução deve envolver os outros par-
tidos e parceiros sociais. 

A questão coloca-se no caso dos 
enfermeiros, mas as associações pa-
tronais afirmam que temem que 
modelos semelhantes de financia-
mento sejam replicados no setor 
privado, facilitando o boicote de em-

presas aos seus concorrentes (o que. 
por princípio, já é ilegal). 

"Face à nova tipologia de finan-
ciamento, é preciso definir regras 
para evitar que existam greves liga- 

66 
Face à nova 
tipologia de 
financiamento, 
é preciso definir 
regras para evitar 
que existam greves 
ligadas a processos de 
concorrência desleal. 
JOÃO VIEIRA LOPES 

Presidente da CCP 

O ideal 
seria 
a autorregulação. 
Não 
existindo, 
deve ser 
o Estado 
a regular. 
ANTÓNIO SARAIVA 

Presidente da CIP 

66 
Não temos 
nada a opor. 
No caso 
do financiamento 
de greves, 
quanto mais 
transparência 
melhor. 
SÉRGIO MONTE 

Secretário-geral adjunto da UGT 

das a processos de concorrência 
desleal", responde ao Negócios 
João Vieira Lopes. "Qualquer que 
seja o alvo deve haver uma lista de 
dadores e a sua identificação, como 
se faz nos EUA com o financiamen-
to dos partidos políticos", acrescen-
ta o presidente da Confederação de 
Comércio e Serviços (CCP). 

António Saraiva concorda com 
mecanismos de maior transparên-
cia. "O ideal seria autorregulação. 
Os estatutos da própria entidade de-
vem definira possibilidade de audi-
toria e transparência. Não existin-
do, terá o Estado de ser regulador 
destas boas práticas", sustenta o 
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Tiago Meireles 

O PS discorda de greves financiadas em torno de donativos de terceiros. 

PSD alinha com PS 
e admite proibir donativos 
anónimos nas greves 

Proteção de 
dados avalia 
divulgação 
de apoiantes 

Depois de o P5 ter admitido mexer na lei para divulgar os apoiantes 
anónimos de greves através de "crowdfunding", o PSD vai pela mesma 
linha. Mas nenhum dos dois partidos diz quando avança. 

presidente da Confederação 
Empresarial (CIP). 

E na UGT que está filiado 
um dos sindicatos que convoca 
a greve cirúrgica dos enfermei-
ros - o SINDEPOR Apesar dis-
so, a UGT tem-se demarcado do 
financiamento por "crowdfun-
cling", referindo que não a reco-
menda aos seus sindicatos e sus-
tentando que não é o sindicato 
que está a organizar a angaria-
ção de fundos. 

Questionado sobre even-
tuais mudanças à lei no sentido 
do reforço da transparência dos 
financiadores das greves, públi-
cas ou privadas, Sérgio Monte, 
secretário-geral adjunto da 
UGT, responde prontamente: 
"Não temos nada a opor." "Não 
queremos que por trás de uma 
luta justa de trabalhadores haja 
suspeitas sobre interesses obs-
curos", refere. "Se a lei for alte-
rada no sentido de retirar a re-
serva de anonimato não temos 
nada a opor. No caso do finan-
ciamento de greves, quanto 
mais transparência melhor." 

CGTP discorda 
A CGTP fica de fora deste prin-
cípio de entendimento triparti-
do, o que é frequente nas maté-
rias laborais. Apesar de conside-
rar que existe o "risco" de que 
estes fundos "possam ser instru-
mentalizados através de finan-
ciamentos externos que man-
tém conflitos de forma artifi-
cial", Arménio Carlos, da 
CGTP, não defende alterações 
à lei. "Não me parece que seja 
por aí que se vá resolver o pro-
blema", responde o líder da in-
tersindical. "A solução mais 
transparente é a que os sindica-
tos da CGTP seguem: quando 
há greve os trabalhadores não 
recebem a parte proporcional 
das horas ou dos dias." ■  

O PSD defende que o reforço da 
transparência no financiamento 
das greves através de "crowdfun-
ding" deve passar "pelo fim dos 
donativos anónimos, mas não 
só". Aposição é assumida pelo li-
der parlamentar do PSD, Fer-
nando Negrão. 

Depois de na semana passa-
da o PS ter admitido proibir os 
donativos anónimos no financia-
mento de greves através de 
"crowdfunding", como ocorreu 
nas greves cirúrgicas dos enfer-
meiros e de o PSD ter admitido 
acompanhar o PS, em declara-
ções a vários órgãos de comuni-
cação social, o Negócios pediu às 
bancadas parlamentares que es-
clarecessem o que pretendem 
realmente fazer e se vão ou não 
apresentar projetos. 

Instado a dar mais detalhes 
sobre o caminho da proposta, o 
coordenador do PS na comissão 
parlamentar de Trabalho, Tiago 
Barbosa Ribeiro, disse apenas 
que os socialistas pretendem "re-
forçar a transparência" e que es-
tão "a estudar as melhores solu-
ções, que idealmente devem en-
volver mais partidos e também os 
parceiros sociais", sem adiantar 

66 
Pretendemos 
reforçar a 
transparência 
e estamos a estudar 
as melhores soluções 
que idealmente 
devem envolver mais 
partidos e também 
os parceiros sociais. 
TIAGO BARBOSA RIBEIRO 
Deputado do PS 

O caminho deve 
ser pelo fim dos 
donativos anónimos, 
mas não só [...] 
Acompanhamos 
com atenção. 
FERNANDO NEGRÃO 
Líder parlamentar do PSD 

quaisquer prazos. 
Para já, o PS parece ter o 

apoio de parte dos parceiros so-
ciais, quer entre patrões quer en-
tre sindicatos (ver texto à esquer-
da). Já no parlamento, o PSD 
abriu a porta à viabilização de 
uma proposta dos socialistas nes-
se sentido. "Acompanhamos com 
atenção", afirmou o líder paria-
mentar do PSD, Fernando Ne-
grão, numa resposta escrita ao 
Negócios. "Entendemos que esta 
é urna matéria na qual não se 
deve atuar ao nível da proibição 
[do crowdfunding], mas da regu-
lamentação e da transparência". 

Não existe, para já, um enten-
dimento com os atuais parceiros 
parlamentares do PS. O Bloco de 
Esquerda disse apenas que 
aguarda a proposta dos socialis-
tas e o PCP recusa que a greve te-
nha um tratamento diferente de 
outros motivos de promoção de 
"crowdfunding". "O chamado fi-
nanciamento colaborativo por 
via da Internet é uma questão ge-
ral, que deve ter um tratamento 
global e não relacionado com 
questões sindicais e de direitos 
dos trabalhadores. Asituação que 
se verificou por parte de alguns 
enfermeiros do uso desse meca-
nismo não deve servir para uma 
consideração que não seja glo-
bal", defendeu o PCP. 

O CDS usa um argumento 
semelhante ao considerar que 
"não é em função de uma situa-
ção em concreto que se legisla". 
Filipe Anacoreta Correia, coor-
denador da bancada do Trabalho, 
refere ainda que é o Governo 
"que está em falta". "O regime de 
financiamento colaborativo em 
vigor desde o início da legislatu-
ra prevê uma regulamentação 
[sobre sanções] que não existe", 
afirmou Filipe Anacoreta Cor-
reia, referindo-se ao regime san-
cionatório. ■  SMP/CAP  

A Comissão Nacional de Prote-
ção de Dados (CNPD) está a 
analisar um pedido da platafor-
ma de "crowdfunding" PPL, na 
qual os enfermeiros promove-
ram as duas campanhas de an-
gariação de fundos, através das 
quais conseguiram recolher cer-
ca de 780 mil euros para finan-
ciar as greves cirúrgicas. 

Depois de a ASAE ter dito 
que ia investigar a PPL, o dire-
tor executivo da plataforma on-
line, Yoann Nesme, disse ao Ne-
gócios que a empresa "está em 
contacto e colaboração com as 
autoridades devidas para pres-
tar toda a informação e esclare-
cimentos necessários". 

O anonimato de alguns 
apoiantes das campanhas de 
"crowdfunding" é uma das ques-
tões que a ASAE disse que ia in-
vestigar. Mas a plataforma de 
"crowdfunding" tem dúvidas so-
bre os dados que pode partilhar 
e, por isso, solicitou um parecer 
à CNPD para perceber se pode 
fornecer todos os dados sobre os 
financiadores, o que está agora 
a ser avaliado, confirmou fonte 
da entidade. 

Segundo Yoann Nesme, a 
PPL tem acesso ao rasto bancá-
rio dos pagamentos, bem como 
dados pessoais dos apoiantes. 

Perante as dúvidas em tor-
no dos anónimos, os enfermei-
ros que promoveram a angaria-
ção de fundos apelaram a que 
esses apoiantes revelem a sua 
identidade. 'Apelo a todos os co-
legas e amigos da greve cirúrgi-
ca que deixem de ser anónimos, 
sem ser necessário a Justiça 
obrigar a PPL a fornecer esses 
dados ", afirma Nelson Cordei-
ro, um dos enfermeiros que lan-
çou a campanha. A ideia é, se-
gundo o enfermeiro, mostrar 
que não existem interesses obs-
curos neste "crowdfunding". 

No final da campanha, eram 
2.317 os anónimos entre os qua-
se10.842 apoiantes, mas até on-
tem 927 já tinham revelado a 
identidade. •  SUSANA PAULA 
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Metade dos grandes 
devedores da Caixa 
está na falência 
Ponto  de situação Negócios de J► oe Grupo Lena 
de  24 financiamentos Berardo seguem reestrutura-se 
problemáticos no vermelho e  muda de nome 

PRIMEIRA LINHA 4  a  12 

Diogo da 
Silveira sai 
da Navigator 
com contas 
em alta 

CEO deixa a empresa sem 

adiantar o motivo, depois de 

resultados recorde em 2018. 

EMPRESAS 24 e 25 

Grupo Lusíadas 
também ameaça 
romper convenções 
com a ADSE 
ECONOMIA 15 

Eleições à vista 
em Espanha 
depois do chumbo 
do Orçamento 

Limpeza das 
florestas vai 
dar desconto 
nos impostos 
Operações de limpeza, reflorestação ou gestão da floresta 
irão dar benefícios no IRC e no IRS, já a partir deste ano. 

Dívida pública portuguesa 
é aposta dos investidores 
na periferia da Zona Euro 

Crowdfunding 

Patrões e 
UGT querem 
saber quem 
financia 
as greves 
ECONOMIA 16 e 17 

Modernização 

Serviços do 
Estado vão ter 
portal único 
para cidadãos 
e empresas 

ECONOMIA 14 e 15 

ECONOMIA 19 ECONOW A 18 


