
Movimento greve cirúrgica
apela à identificação
dequemfinanciouprotesto

Enfermeiros
NatáliaFaria
ASAE vai investigar fundos
recolhidos emplataforma
Marcelo diz que
cumprimentode serviços
mínimos é boanotícia

Omovimento grevecirúrgica pediu
a todas as pessoas quecontribuíram
ouquedesejemcontribuir na recolha
de fundosonlineparao financiamen
to da greve dos enfermeiros que se
identifiquemporque não hánadaa
esconder Ao final do dia Catarina
Barbosa representantedomovimen
to garantiu ao PÚBLICOque várias
dezenas depessoas já tinhamaban
donadoo anonimato sem contudo
precisar quantas

Não temosnadaa esconder sem
pre dissemos isso sublinhou para
explicar que algumas das doações
anónimas foram avultadas de dois
ou trêsmil euros porque resultaram
de colectas feitas pelos enfermei
ros nos serviços onde trabalham
O pedido para o levantamento

do estatuto anónimo seguiu por
correio electrónico na sexta feira
segundo Catarina Barbosa ou se

ja foi feito antes de saberem que
como noticiou ontem o semanário
Expresso a Autoridade para a Se
gurança Alimentar e Económica
ASAE decidiu investigar a origem
dos fundos recolhidos pelos enfer
meiros através de uma plataforma
de financiamento colaborativo cro
wdfunding para as recentes greves
daquela classe profissional Graçasa
estes fundos os enfermeiros que fa
zemgreve recebem42 euros por ca
da dia que faltem no final da greve

A primeira campanha de recolha
ultrapassou 360 mil euros e a se
gunda somou 423mil euros Destes
cercade54mil eramdeangariações
anónimas precisou Catarina Bar
bosa para acrescentar Até agora
aindanão fomos contactados pela
ASAE masainda bemqueesta inves
tigaçãovai ser feitaparadesmistificar
esta suspeita que existe de os priva
dos estarem a financiar a greve
Segundo o Expresso a decisão

da ASAE decorreu das crescentes
suspeitas sobre a origem deste cro
wdfunding que já angariou mais de
780 mil euros As circunstâncias
actuais precipitaram uma avaliação
prévia às seis campanhas activas
entre as quais a dos enfermeiros
disse ao semanário o inspector ge
ral daASAE Pedro PortugalGaspar

garantindo que a iniciativa não de
corre de qualquer indicação doGo
verno Naquinta feira fonte oficial
da ASAEdissera que não tinha feito
qualquer inspecção às plataformas
de crowdfunding desde que foram
criadas há quase quatro anos por
que a legislação não está ainda uni
formizada com asmedidas de com
bate ao branqueamento de capitais
Nessemesmodia oGovernoavan

çou para requisição civil dos enfer
meiros em quatro centros hospita
lares onde havia denúncias de in
cumprimento de serviçosmínimos
Anteontem aministra fez saberque
eles já foram cumpridos E ontem
Marcelo Rebelo de Sousa em decla
rações aos jornalistas no Algarve
afirmou que essa é uma boa notí
cia tal como oé haver uma preo
cupaçãode todos com os doentes
OSindicatoDemocráticosdosEn

fermeiros já sepredispôs acontestar
judicialmente a requisiçãocivil ten
do prometido avançar amanhã com
umaintimação para a protecção dos
direitos neste caso dodireito à gre
ve noSupremoTribunalAdministra
tivo Questionado pelos jornalistas
sobreesse aspecto Marcelodeclarou
apenas que é preciso esperar pela
decisão respeitando o papel dos
tribunais comLusa
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