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Casos Confirmados  

40.866 CASOS DE COVID-19 

MAIS  451  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 1,11% 

 

Óbitos  

1.555 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 6 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,38%) 

NORTE-816 

CENTRO-248 

LISBOA E VALE DO TEJO-457 

ALENTEJO-4 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

26.633 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.561 AGUARDAM RESULTADOS 

12.678 CASOS ATIVOS  

( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos) 

457 INTERNADOS (1,11%) / 67 UCI (0,16%) 

Sex. 26 junho
 
 
Só hoje deixamos 
de trabalhar para 
pagar impostos. 
Portugal é 17.º 
país europeu em 
que são 
necessários mais 
dias por ano para 
pagar as 
obrigações fiscais- 
Deloitte. 
 
Um terço de 
Portugal 
continental 
apresenta níveis 
elevados de 
perigosidade de 
incêndio rural- 
ICNF. 
 
Em 2019, cerca de 
47 mil 
portugueses 
saíram do país, 
mais 4 mil que no 
ano anterior. 
 
É oficial. Governo 
escolhe Centeno 
para Banco de 
Portugal. 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 

 (Edição papel) Inflação de notas baixa na maioria dos colégios 

privados sob vigilância. Diferença entre as notas dos alunos nas 

escolas e nos exames do secundário baixou nos colégios na mira da Inspeção da 

Educação. Ano letivo termina hoje. Um país a desconfinar a três velocidades. Portugal 

passa ao nível mais baixo de alerta. Há duas exceções: a Área Metropolitana de lisboa 

e 19 freguesias críticas em redor da capital, onde a ordem é para ficar em casa. Multas 

para quem violar regras vão dos 100 aos 5000 euros. Circulação entre concelhos não 

está interdita. Costa oficializa Mário Centeno no Banco de Portugal. Milhares de 

advogados vão receber apoios pela covid-19. Chullage: “Vamos viver tempos 

polarizados, mas a mudança virá”. Um dos nomes essenciais do hip hop olha para o país 

no pós-pandemia. Liverpool no trono do futebol inglês três décadas. ÍPSILON. Cinema. 

O mundo como espelho da Palestina, pelos olhos de um clown: Elia Suleiman. (Online) 

Os jovens não se estão nas tintas para os outros, mas apenas fartos. Extremar o braço-

de-ferro com os jovens para travar os novos contágios pelo coronavírus poderá 

“exponenciar a rebelião”, segundo especialistas. A solução, sugerem, passa por 

promover campanhas com ídolos como o Agir ou Cristiano Ronaldo. Região de Lisboa 

com 50 vezes mais casos do que a do Porto desde há 20 dias. Há doentes com covid-

19 que ficaram diabéticos. Será uma infeliz coincidência? Um grupo internacional de 

cientistas está a investigar a relação entre a covid-19 e o aparecimento de diabetes de 

tipo 1. O coronavírus pode danificar as células que produzem insulina. Covid-19. 

Agência Europeia do Medicamento recomenda comercialização do remdesivir na 

Europa. ISV sobre carros usados importados: Bruxelas cumpre ameaça e põe Portugal 
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em tribunal. PAN acusa dissidentes de estarem “concertados” e “mais preocupados com 

os seus interesses”. 

 (Edição Digital) Aeroporto de Lisboa. Mais denúncias, menos polícias e 

esquadras degradadas. O efetivo da PSP do aeroporto de Lisboa é cada 

vez menor, enquanto o número de passageiros triplicou. Há polícias a 

trabalhar em contentores há três anos e na sede de divisão as paredes estão a rachar. 

ONU aos 75 anos. Uma crise para lá do Conselho de Segurança. Um país a três 

velocidades. Saiba o que decidiu o Governo. PAN. Quando vão acabar as demissões? 

América Latina. Do recorde de infeções no Brasil aos exemplos positivos de Uruguai e 

Paraguai. Marinha Grande. A cidade que abriu uma porta para os sem-abrigo. Dia da 

Libertação. Só hoje deixamos de trabalhar para pagar impostos. Liverpool é campeão 

inglês. Toda a história de um título que fugia há 30 anos. (Online) Um país a três 

velocidades. Saiba o que decidiu o Governo. Ex-ministro Miguel Macedo absolvido 

pelo Tribunal da Relação de Lisboa no processo "Vistos Gold". Oficial: Volta a Portugal 

adiada e sem data para ir para a estrada. Britânicos falam na possível omissão de 

Portugal nas pontes aéreas-The Telegraph. Febre alta e desmaios. Os efeitos 

secundários das vacinas contra a covid-19. Na vacina contra a Covid-19 a ser 

desenvolvida pelo laboratório americano Moderna, os voluntários tiveram desmaios e 

dores de cabeça. O mesmo aconteceu com vacina em curso na Rússia. Os 

investigadores dizem que só no final dos testes se deve tirar conclusões. 

(Edição papel) PSP detém elementos ligados aos No Name. Claque do 

Benfica espia alvos do Sporting. Polícia apreende Lista com moradas, 

contactos e vida pessoal de comentadores. Tentaram matar adepto 

leonino à facada e agrediram agentes da autoridade. Suspeitos detidos têm entre 22 

e 33 anos. PGR admite prisão de Isabel dos Santos - Empresária nega milhões em cofre 

no Porto. Pandemia - Governo impõe multas até 500 euros a partir de 1 de julho. 19 

freguesias da região de Lisboa com ajuntamentos limitados a 5 pessoas. Empresas com 

castigos mais pesados. Águias em crise. Bruno Lage resiste e tem exame final na 

Madeira. Banco de Portugal. António Costa escolhe Centeno para governador. Dados 
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2019.Emigração portuguesa volta a aumentar. SEXTA. Pedro Lima. A verdade sobre o 

dinheiro. 

 (Edição em papel) Pandemia calou vítimas de violência doméstica. 

Pedidos de ajuda duplicaram com fim do período de confinamento. 

Idosos também foram alvos. Número de queixa em 2019 foi o mais 

alto dos últimos nove anos. Maioria é arquivado.  Multas de 500 euros para quem viole 

as regras. Punição aplica-se à falta de máscara e aos ajuntamentos. Estado de 

calamidade prolongado em 19 freguesias de Lisboa. Ano letiva acaba sem normas nem 

calendário para o próximo. Prioridade aos mais novos nas aulas presenciais em caso de 

emergência. Benfica. Despedir Bruno Lage custa oito milhões. Mário Centeno. PSD 

deixa passar nomeação como governador. Demissões. Deputada sai do PAN, mas fica 

no parlamento. Futebol. No Name Boys vigiavam rivais antes de atacar. Prostituição. 

Invoca segredo profissional para proteger juiz. 

(Edição em papel)  As primeiras férias do resto das nossas vidas. Os 

portugueses estão a escolher locais alternativos para descansarem 

da covid 19. Praias fluviais, vivendas no interior com piscina e casa com muitos 

quartos são as escolhas dos veraneantes. Com o fecho de Ibiza, o Algarve ganha mais 

turistas nacionais. Até os jogadores de futebol irão fazer férias em agosto. "Temos de 

assegurar que não estamos a reinstalar um esquema de escravatura moderna", 

Entrevista a Paulo Marcos, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários. É 

ilegal. Faria Costa surpreendido com pedido de suspensão de funções de Mexia. 

Coronavírus. Um país a três velocidades a partir de segunda-feira. Costa formaliza 

escolha de Centeno para governador do BdP. PCP insiste na Festa do Avante! E define 

medidas de segurança. Sete demissões numa semana. “Usaram o PAN”, diz André Silva. 

 (Edição em papel) Governo espera retoma rápida, mas crise deverá ser 

estrutural. O tsunami no turismo vai arrastar consigo imobiliário, 

restauração e cultura. Economia vai ter de se reinventar. Outra vez. 

WEEKEND. Pé ante pé, norte-sul, este-oeste. No Sudoeste algarvio e no Nordeste 

transmontano atravessámos as grandes rotas portuguesas. Encontrámos alguns 
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estrangeiros a sul, alguns idosos a norte, três águias, duas raposas, mas e rio e muito 

silêncio. Costa tenta tranquilizar país em estado de alerta. Dados oficiais contrariam 

primeiro ministro. Testes caem. O que vai mudar na Grande lisboa. Desconfinamento 

com sinal amarelo. Mário Centeno avança mesmo para o Banco de Portugal. CMVM 

abre porta à avaliação de gestores. Por caus do índice Russell hoje é o dia de maior 

liquidez em Wall Street. Entrevista a Helena Lopes. “O teletrabalho aumenta a 

polarização da socieade”. Gráficos da cidade e das coisas, por Gonçalo M. Tavares. 

(Online) Autoeuropa atinge três milhões de automóveis produzidos. Governo repõe 

dever de recolhimento em 19 freguesias da região de Lisboa. Portugal baixa para estado 

de alerta e já só sairá depois de a pandemia terminar. Apoio financeiro da UE a Portugal 

pode triplicar até 2022, diz Elisa Ferreira. CMVM quer incentivos ao “reflorescimento” 

dos mercados no pós-pandemia. É oficial. Mário Centeno é a escolha do Governo para 

o Banco de Portugal. Governo dos EUA enviou por erro mais de um milhão de cheques 

de ajuda a falecidos. Norte e Lisboa têm número semelhante de testes à covid-19. 

   (Online) Está a gastar mais dinheiro no supermercado? Não é 

impressão sua. Sem prejuízo de comerem mais em casa, alguns 

portugueses sentiram que os preços dos alimentos terão 

aumentado durante a pandemia. Uma análise do ECO mostra que é mais do que 

simples perceção. Governo já formalizou nomeação de Mário Centeno para governador 

do Banco de Portugal. Um irlandês, uma espanhola ou um luxemburguês. Um deles vai 

substituir Centeno no Eurogrupo. Bancos já receberam mais de 780 mil pedidos de 

moratórias. Aprovaram 88%. UTAO arrasa proposta de Leão que remove “pilares” da 

LEO. É um “retrocesso”. Pandemia gera quebra de receitas de 61% a 80% em um terço 

dos media. Google vai pagar por conteúdos de alguns jornais. Governo lança “cartão do 

adepto” para combater violência nos espetáculos desportivos. 

 (Edição em papel) Grande Lisboa vai ter empresa para gerir 

transportes. Área Metropolitana de lisboa (AML) vai criara nova 

empresa pública que será responsável pela gestão das concessões 

de transportes a privados, bem como pela bilhética, estacionamentos e “modos 

suaves de mobilidade”. Economistas não vão à bola com os efeitos da Final 8 em 
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Portugal. Luanda Leaks: advogado de Isabel dos Santos constituído arguido. COVID-19. 

País vai estar em estado de alerta a partir de julho e até ao final da pandemia. 

Transportes. Arriva pressiona Governo para não adiar concursos em Lisboa e Porto. 

Combustíveis. Champalimaud, Disa e DCC avançam para a compra da Prio. Supervisão 

financeira. Governa formaliza nomeação de Centeno para governador do Banco de 

Portugal. Fusões e Aquisições. Efacec: propostas são entregues hoje e podem ajudar 

acordo de bancos. Análise. Recuperação será lenta e a várias velocidades, consoante os 

sectores. Advocacia. “Fusão da SRS e da AAA deve-se à partilha de afinidades, valores 

e sinergias”. ET CETERA. O desafio de ser Governador do Banco de Portugal. (Online) 

5G. Altice Portugal não aceita que consulta pública do leilão termine no dia 3 de julho. 

Desconfinamento: Multas até cinco mil euros a partir de 1 de julho para evitar ‘botellón’. 

Oferta de transportes rodoviários na Área Metropolitana de Lisboa será reforçada até 

90% a partir de 1 de julho. Portugal entre os doze países com maior subida percentual 

de novos casos de Covid-19. Segundo uma análise da Universidade de Oxford, Portugal 

registou o 12º maior crescimento percentual na semana passada numa análise feita a 

45 países, num ranking liderado pela República Dominicana, Chile e Alemanha. 

 

  (Online) Desemprego está em curva ascendente. Já são 400 mil 

casos. Só hoje deixamos de trabalhar para pagar impostos. Multas até 

5000 euros e restrições em 19 freguesias. É oficial. Governo escolhe 

Centeno para Banco de Portugal. AdC acusa Auchan, Continente e 

PD de cartel com Bimbo. Governo recua. Supermercados podem abrir até às 22h. CE: 

TAP só era elegível para apoio à reestruturação. 

 

  (Online) Posso ir de férias? Posso sair de casa? Tenho de levar um 

papel? 15 respostas para quem vive na região de Lisboa. Lar de 

Reguengos passou a hospital de campanha. Costa já indicou Centeno 

para governador. Território nacional passa a estado de alerta. Portugueses proibidos de 

entrar na Noruega. Novos casos superam recuperações há 4 dias. Detetadas bactérias 
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em 10 praias do Norte. Relação confirma absolvição de Miguel Macedo. Reino Unido 

avança com segundo teste de vacina. OMS: vacina dentro de um ano ou menos. 

Milhares de adeptos celebram título do Liverpool. Homenagem a Gonçalo Ribeiro Telles 

marca reabertura de igreja e da Casa dos Vinte e Quatro. Reino Unido. Milhares de 

banhistas ocupam praias. Carregueira: "Guardas trabalharam depois do teste". 

Presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional fez a denúncia ao Observador de 

três casos entre os guardas. Entretanto, Direção-Geral dos Serviços Prisionais já 

confirmou. Diretor dos serviços prisionais diz que "há funcionários a abrandar" regras e 

repreende responsáveis. 

 (Online) Confederação do Turismo acredita que Reino Unido vai abrir 

corredor aéreo para Portugal. As mazelas da covid: “Há pessoas que mal 

conseguem falar, têm exaustão extrema, desequilíbrio e apenas 

recordações vagas do que aconteceu”. Costa: situação em Lisboa é 

“manifestamente distinta” do resto do país. Só não se sabe porquê. Costa revê-se em 

Marcelo. E Presidente diz que medidas do Governo seguem as recomendações dos 

peritos. Costa enviou carta a Ferro Rodrigues. Governo formaliza designação de Mário 

Centeno para governador do Banco de Portugal. PR distribui comida a sem-abrigo e 

alerta: há milhões que não veem a pandemia como a classe média. Recinto com mais 

dez mil metros, paredes densas, auditórios abertos: as regras para a Festa do Avante. 

“Trump é ignorante quanto ao mundo e aborda a política externa como algo 

estritamente transacional”: as revelações (tardias) de Bolton. Covid-19. Autocarros na 

Área Metropolitana de Lisboa terão reforço de 90%. Setores do vinho, cerveja e bebidas 

espirituosas torcem o nariz às mudanças comunitárias nos impostos sobre o álcool. 

Branqueamento de capitais. CMVM aponta para risco “médio-baixo” entre as entidades 

financeiras. Primeiro-ministro do Paquistão refere-se a bin Laden como mártir e critica 

EUA. 

 

 (Online) Depois de mais de três meses de ensino à distância, ano 

letivo chega esta sexta-feira ao fim. Ajuntamentos limitados a cinco 

pessoas em 19 freguesias da AML. Conheça as regras para um país a 
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três velocidades. Novas medidas de combate à covid-19 "correspondem àquilo que os 

especialistas têm defendido", afirma Marcelo Rebelo de Sousa. Miguel Macedo 

absolvido de todos os crimes no processo Vistos Gold. PSP e GNR registam menos 

ocorrências por violência doméstica. No primeiro trimestre deste ano foram registadas 

6347 ocorrências às autoridades, menos 9% do que no mesmo período do ano passado. 

 

 (Online) Três guardas prisionais infetados. Aulas terminam hoje. Ano 

letivo atípico termina hoje, com maioria dos alunos em casa. A 

Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) vai lançar na próxima quarta-

feira a 'Campanha de Prevenção de Afogamentos de Crianças e Jovens', alertando que 

anualmente morrem em média nove crianças, sobretudo em piscinas. Há três guardas 

prisionais da prisão da Carregueira infetados. LVT. Centros de saúde estão 

"exclusivamente a seguir apenas doença aguda". 

                                                                                                                                                 

(Online) "Um problema da quarentena foi a alimentação das crianças". Menos 

exercício físico, comida desadequada e rotinas alteradas. Hugo Rodrigues fala 

dos desafios da quarentena nas crianças e ainda da importância dos primeiros 1000 dias das 

criançasCovid-19: só em junho se começou a testar tanto em Lisboa como no Norte. 

Os dados do Instituto Ricardo Jorge, aos quais a SÁBADO teve acesso, contrariam a 

tese de que em Lisboa se têm detetado mais casos porque se testa mais, como tinham 

dito Marcelo e Costa. Covid-19: ajuntamentos limitados a cinco pessoas em 19 

freguesias da Grande Lisboa. Governo formaliza designação de Mário Centeno para 

governador do Banco de Portugal. OMS antecipa 10 milhões de casos de Covid-19 na 

próxima semana e faz avisos à Europa. Covid-19: Agência Europeia do Medicamento 

aprova tratamento com remdesivir. PCP divulga vídeo com as novas regras para festa 

do Avante. Covid-19: OMS prevê que haja vacina disponível dentro um ano ou menos. 

Football Leaks: Tribunal mantém Rui Pinto em prisão domiciliária. Praças de touros, 

termas e spas podem reabrir a 1 de julho. Como é que a covid-19 afeta o cérebro? 
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 (Online) Covid-19: Com as férias à porta, está o Algarve preparado para 

a enchente durante uma pandemia? Estamos na “segunda onda” de 

infeções? O que dizem os especialistas. Oficial: Centeno indicado para governador do 

Banco de Portugal. COVID-19. Multas até 500 euros em todo o país para quem violar 

regras. Covid-19: Costa irritou-se com Marta Temido e obrigou Marcelo a acabar 

reunião no Infarmed. Risco de contágio disparou em todo o País. Portugal com maior 

Rt entre 27 países europeus. Álvaro Almeida, deputado do PSD, demite-se das funções 

em duas comissões parlamentares. Como a pandemia expôs ao mundo a situação 

dramática dos migrantes africanos em Portugal. Covid-19: OMS aponta ressurgimento 

de casos na Europa e aceleração global da pandemia. Investigadores criam roupa capaz 

de refrescar o corpo. Covid-19: Feiras na AML canceladas devido ao aumento dos 

casos, 

 (Online) Ensino à Distância. Daqui a pouco começa o último dia de 

aulas no ano letivo que teve de tudo, desde março. Aulas presenciais 

com alunos de máscara, ensino à distância, alunos a corresponderem-

se com um professor por correio tradicional, turmas partidas ao meio.  Entrevista a 

Augusto Santos Silva. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Portugal está a 

preparar-se para dois cenários daqui a seis meses, quando assumir a presidência da 

União Europeia. Ou as coisas correm bem aos alemães nos próximos seis meses, 

durante a fase da presidência alemã da União Europeia, e então cabe a Portugal no 

próximo ano aplicar as primeiras medidas, por exemplo, do plano europeu de 

recuperação da crise económica, ou então as coisas correm mal nos próximos seis 

meses e terá de ser Portugal a fechar o dossier da crise e do brexit no início do próximo. 

Numa entrevista à TSF, Augusto Santos Silva garante que está preparado para as duas 

realidades. Trabalhadores independentes sem proteção social. Uma proposta bem 

acolhida pela Ordem dos Advogados, mais vale tarde que nunca. É assim que o 

bastonário Menezes Leitão comenta a iniciativa da bancada parlamentar do Partido 

Socialista, para apoiar trabalhadores independentes sem proteção social. De acordo 

com o jornal Público desta manhã, o PS prevê que os trabalhadores que estejam 

abrangidos por sistemas de proteção social distintos da Segurança Social, podem 

beneficiar de uma prestação mensal de 438 euros e 81 cêntimos. O desconfinamento 
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fez disparar as queixas de violência doméstica. Liverpool é o novo campeão inglês. 

Estado de alerta. Quarta-feira é o primeiro dia do resto da pandemia. Fenprof sai de 

reunião com Ministério sem conhecer propostas concretas para ano letivo. Fiscalização 

das novas regras vai obrigar polícias a "esforço importante". Sindicato alerta para a 

necessidade de trabalho acrescido e diz que gosta de ter recebido do primeiro-ministro 

a garantia de que os polícias vão ser compensados pelo mesmo. 

 

(Online) Confederação das Associações de Pais lamenta o fim 

dos apoios para as famílias que têm ficado em casa com os filhos 

até aos 12 anos. Um país a 3 velocidades para combater a 

COVID-19, a partir da próxima quarta-feira, 1 de julho, a maior parte do país passa a 

estado de alerta, a exceção é a Área Metropolitana de Lisboa onde vai vigorar o 

estado de contingência, mas em 19 freguesias desta região vai manter-se o estado de 

calamidade, pelo menos durante mais 15 dias. Marcelo Rebelo de Sousa recusa 

comentar a proposta do Governo para nomear Mário Centeno para o cargo de 

governador do Banco de Portugal, o Presidente diz apenas que soube através da 

comunicação social. Caso Tancos. Os 23 arguidos do caso Tancos, entre eles o ex-

ministro da Defesa Azeredo Lopes, ficam hoje a saber se vão a julgamento. 9 dos 

arguidos são acusados de planear e executar o furto de material militar dos paióis de 

Tancos em junho de 2017, os restantes são acusados de encenação que esteve na base 

da recuperação do armamento. Centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa 

vai reabrir na próxima semana. Quase 4 meses depois de ter encerrado o Centro de 

instalação temporária do aeroporto de Lisboa vai reabrir na próxima semana com 

alterações. Foi neste local que, em março, um cidadão ucraniano foi morto 

alegadamente por 3 inspetores do SEF. A capacidade de acolhimento deste centro será 

menor e o espaço deixará de receber requerentes de asilo. Todos os trabalhadores do 

Centro Dramático de Évora podem ir para o desemprego na próxima semana. Liverpool 

é o novo campeão inglês. Hoje é o último dia de aulas deste ano letivo - Presidente da 

CONFAP. “Com planeamento podíamos ter evitado que as coisas atingissem esta 

magnitude”. Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, 
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insiste na ideia de que “as medidas agora anunciadas pecam por tardias”, embora “sejam 

necessárias”. Miguel Oliveira vai ser piloto oficial da KTM em 2021. Três milhões de 

lisboetas confinados? Governo desmente notícia do "El País". 

 

 Inflacionamento de notas no ensino secundário baixou na maioria 

dos colégios privados. O Inflacionamento de notas no ensino 

secundário baixou na maioria dos colégios privados que estiveram sob vigilância da 

Inspeção-Geral da educação nos últimos 3 anos. É o que consta de um relatório da 

Inspeção-Geral que está hoje no jornal Público. Fenprof esteve reunida com o 

ministério da Educação para discutir o próximo ano letivo. Assembleia Municipal do 

Porto aprovou uma moção a recomendar ao governo que defina as orientações para o 

próximo ano letivo. Aumento do estado de ansiedade ou de depressão entre os alunos 

do ensino superior do Porto. Marcelo Rebelo de Sousa visitou sem-abrigo no Porto. 

Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem à noite no Porto que a pandemia fez aumentar o 

número de sem abrigo. O Presidente da República esteve com o ministro do Trabalho, 

Ana Mendes Godinho, a visitar pessoas sem teto na Invicta e apresentou um projeto 

novo para dar uma casa a quem vive na rua. Polícia de Londres foi atacada quando 

tentava por fim uma festa ilegal na cidade. Intervenção estatal na KLM. A TAP decidiu 

prolongar o lay-off até ao final de julho. Operação "Viajar em Segurança". A GNR 

intensifica a partir de hoje e durante todo o verão as ações de patrulhamento das 

estradas. Esta é uma operação que habitualmente se concentra nas regiões do litoral, 

mas este ano vai estender-se a todo o país.  
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 
 

□ Mais de 487 mil mortos e mais de 9,6 milhões de infetados em todo MUNDO. 

□ ESPANHA tem 157 novos casos e três óbitos nas últimas 24 horas. 

□ ITÁLIA registou 34 mortes associadas ao novo coronavírus e 296 novos casos de 

infeção nas últimas 24 horas, mais alto nos últimos sete dias. 

□ FRANÇA registou 21 novas mortes ligadas à pandemia de covid-19 nas últimas 

24 horas, elevando o total de óbitos para 29.752. 

□ ALEMANHA regista perto de 500 novos casos e taxa de contágio volta a cair. 

□ REINO UNIDO registou 149 mortes nas últimas 24 horas, menos do que as 154 

do dia anterior, com o total a subir para 43.230 óbitos. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registam mais 618 mortos e elevam total de 

óbitos para 122.550. 

□ BRASIL tem mais 1.141 mortos e Bolsonaro homenageia vítimas com "Ave 

Maria". 

□ CHINA regista 13 novos casos nas últimas 24 horas, 11 em Pequim. 

□ RÚSSIA confirma mais 6.800 casos e 176 mortes por Covid-19. Com estes novos 

dados, aumenta para 620.794 o número total de infetados no país. 

□ MÉXICO supera 25 mil mortos e 200 mil infetados. 

□ IRAQUE registou nas últimas 24 horas perto de 2.500 casos do novo coronavírus 

e 107 mortes. 

□ Países que relaxaram medidas têm aumentado número de casos por Covid-19. 
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FRASES DO DIA 
 
 

□ "Não vamos sair do estado de alerta até ao final da pandemia", António Costa, 

Primeiro Ministro. 

□ "Mais liberdade é mais responsabilidade, mas também maior capacidade de 

intervenção das forças de segurança", António Costa, Primeiro Ministro. 

□ “Do estado de alerta seguramente nunca sairemos até ao final da pandemia 

porque é preciso ter consciência que até haver a dita vacina e estarmos todos 

vacinados ou haver um remédio eficaz temos que nos manter no mínimo em 

alerta”, António Costa, Primeiro Ministro. 

□ “Não há pandemia que trave a solidariedade do povo português”, Marcelo 

Rebelo de Sousa, Presidente da República. 

□ "Não comento. Vi-a [a informação] nas notícias, portanto não vou comentar. 

Agradeço muito à comunicação social o ter transmitido, mas não vou comentar 

(...) aquilo que soube através da comunicação social", Marcelo Rebelo de Sousa 

sobre nomeação de Centeno para o BdP. 

□ “O papel de Portugal na União Europeia já não é o do bom aluno, mas sim o de 

protagonista.”, Augusto Santos Silva, Minitro dos Negócios Estrangeiros. 

□ "Usaram o PAN como trampolim", André Silva, líder do PAN sobre dissidentes. 

□  “Não me espantaria se o CDS desaparecesse do mapa”, Riccardo Marchi, 

Investigador, especialista nas direitas radicais. 

□ “Isto é o futuro. Não podemos só atirar dinheiro para cima das pessoas”, 

Helena Roseta, arquiteta, ex-deputada e ex-presidente da Assembleia Municipal 

de Lisboa, responsável pelo programa “Bairros Saudáveis”do governo. 

□ “Nestes últimos meses solicitámos, através de vários requerimentos, 

informações aos tribunais portugueses e angolanos sobre os processos. 

Muitos destes pedidos de informação não foram atendidos nem respondidos 

pelos tribunais. E temos colaborado com todos processos judiciais em curso”, 

Isabel dos Santos, Empresária. 
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□ “O momento em que um político começa a acreditar na sua própria 

propaganda é geralmente um ponto sem retorno. Em Portugal, parece que o 

atingimos na última quarta-feira.”, João Paulo Batalha, Presidente da 

Associação Transparência e Integridade. 

□ “Uma das dificuldades é não haver uma leitura muito clara do que está na base 

deste processo, o que dificulta a estratégia de resposta”, Fernando Medida, 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 

□ “É a primeira vez nesta pandemia que se identifica tão claramente uma faixa 

populacional como sendo eventualmente responsável. Sem fundamento 

técnico, é revoltante esta tentativa de criar bode expiatório. E mesmo que o 

houvesse, não creio que seja politicamente aceitável que se coletivizem 

responsabilidades desta forma, estigmatizando.”, Adolfo Mesquita Nunes, 

Advogado. 

□ “Às vezes digo a brincar, ou de forma sarcástica, que se não fizéssemos testes, 

a nossa imagem seria óptima.Mas essa não seria a decisão correcta”, Donald 

Trump, Presidente dos EUA. 

□ “Precisamos de líderes de qualidade para redefinir a globalização”, José 

Manuel Durão Barroso, ex-Primeiro Ministro. 

□ “O senhor Presidente da República tinha, por exemplo, uma ideia ótima da lei 

de contratação pública e foi preciso nós dizermos que ela não estava a ser 

cumprida. A cultura não regressou, é propaganda”, Catarina Requeijo, 

encenadora, porta-voz da plataforma da cultura. 

□ "A Igreja identificar-se com um partido? Isso não existe", D. José Ornelas, 

presidente da Conferência Episcopal. 
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ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

ALERTA, CONTINGÊNCIA E CALAMIDADE. AFINAL, EM QUE 

ESTADOS ESTÁ O PAÍS?  

Atualmente, várias zonas do país estão em estados diferentes. Mas, afinal, o que diferencia 

os estados uns dos outros? Qual o peso que as medidas têm nos portugueses? Quem decide 

essas restrições? 

 

Alerta, emergência, contingência ou calamidade. Ou, antes, um estado de grande 

confusão. Durante a pandemia, o país já passou e avançou no que diz respeito a estados 

de prontidão. E, atualmente, várias zonas do país estão em estados diferentes. Esta 

quinta-feira, o país passou de estado de calamidade para estado de alerta. Mas a Área 

Metropolitana de Lisboa apenas reduziu de calamidade para estado de contingência, 

que é um estado intermédio. E há um terceiro, “mas”: 19 freguesias de Lisboa 

permanecem em estado de calamidade. 

Mas, afinal, o que diferencia os estados uns dos outros? Qual o peso que as medidas 

têm nos portugueses? Quem decide essas restrições? 

O ESTADO DE CALAMIDADE, CONTINGÊNCIA E ALERTA E O QUE OS DISTINGUE 

Primeiro, é preciso separar as águas: estado de sítio e de emergência para um lado; 

estado de calamidade, contingência e alerta para o outro. Desde logo, os dois primeiros 

têm de ser uma iniciativa do Presidente da República e precisam de ser aprovados pela 

Assembleia. Os outros três podem ser decretados pelo Governo. 

Calamidade, contingência e alerta são regulados pela lei de bases da Proteção Civil e 

são as forças de Proteção Civil que estão em prontidão e têm responsabilidade pelas 

operações — e não as Forças Armadas como acontece nos estados de sítio e 

emergência. Mais: estes três estados não têm “respaldo constitucional”, ou seja, “são 

subconstitucionais e por isso não permitem a restrição de direitos fundamentais”, diz 

ao Observador o constitucionalista José Moreira da Silva. 
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Tudo isto é para o constitucionalista “um pouco teórico” porque, mesmo que a restrição 

de direitos fundamentais não esteja prevista nestes três estados, “as pessoas sentem-

se um pouco restringidas”. Por outro lado, para José Moreira da Silva, a passagem para 

um estado menos gravoso também serve para “dar a ideia à população em geral que se 

baixou de nível”.  

Das três, a situação de alerta — a atual na maioria do país — é a menos gravosa das três 

previstas na lei de bases da Proteção Civil. As outras duas que se seguem são o estado 

de contingência e de calamidade. Vai subindo, por esta mesma ordem, o peso das 

medidas que a Proteção Civil pode tomar, mas também vai mudando quem toma essas 

medidas e como são punidos quem não as cumpre. O que os distingue? 

As medidas. Não há nenhum tipo de medidas estipulado que se possa tomar em cada 

estado: o que há é uma diferença do seu peso à medida que o estado aumenta ou desce. 

Só a escala mais elevada, a calamidade, pode restringir alguns direitos dos cidadãos: 

pode exigir, por exemplo, o acesso a propriedade privada, a requisição de bens e 

serviços. Mas sempre sem tocar em direitos, liberdades e garantias que estão inscritos 

na Constituição. A atuação do Estado é mais limitada na imposição de restrições. Já o 

estado de alerta permite apenas “adotar medidas preventivas e ou medidas especiais 

de reação”. Mas é limitado nas restrições às liberdades dos cidadãos, por exemplo, à sua 

mobilidade. 

Se, com o estado de sítio ou emergência, a Assembleia podia decidir que as pessoas não 

saem de casa, o mesmo não acontece com estes três estados, diz o constitucionalista 

José Moreira da Silva. É certo que se alguém sair de casa não apanha nenhuma multa, 

mas se contaminar alguém pode ser punido, já que o Código Penal prevê, no artigo 

283.º, que quem propagar uma doença contagiosa e “criar deste modo perigo para a 

vida ou perigo grave para a integridade física de outrem” pode ser punido com pena de 

prisão de um a oito anos. 

A competência. Segundo explica ao Observador o constitucionalista, “num estado mais 

básico, [a competência] é deixada muito às autarquias locais”. “É muito o presidente da 

Câmara que é no fundo o responsável máximo da Proteção Civil na sua área geográfica. 

É muito ele que tem as competências e que pode dizer o que se pode ou não fazer”, 

esclarece, adiantando: “Num estado superior já passa para o ministro da Administração 
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Interna e depois para o Conselho de Ministros. A competência de quem pode ou não 

pode fazer alguma coisa também se vê aqui o aumentar de grau. Nos outros dois 

estados [sítio e emergência], passa para o Presidente da República e para a Assembleia 

da República”. 

As consequências. Todos os estados permitem a aplicação de contraordenações, mas 

apenas o de sítio e de emergência preveem a prisão. “Se estiver no estado menos grave 

de todos, que é o de alerta, não posso ter as coimas com o mesmo valor que o estado 

mais grave que é o de calamidade. Tem de haver uma gradação relativamente à fixação 

se não estou a violar a lei geral que prevê a fixação das coimas, que exige que elas sejam 

fixadas de acordo com a gravidade, a proporcionalidade, etc.”, lembra o 

constitucionalista 

O ESTADO DE SÍTIO E DE EMERGÊNCIA OU QUANDO OS DIREITOS PODEM SER 

RESTRINGIDOS 

O estado de sítio — só foi declarado uma vez na região de Lisboa em 1975 — e o de 

emergência estão previstos na lei 44/86, na qual se lê que “só podem ser declarados 

nos casos de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou 

perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública”. E ambos 

podem determinar “a suspensão parcial do exercício de direitos, liberdades e garantias”. 

Entre eles existem diferenças. O estado de sítio “é declarado quando se verifiquem ou 

estejam iminentes atos de força ou insurreição que ponham em causa a soberania, a 

independência, a integridade territorial ou a ordem constitucional democrática e não 

possam ser eliminados pelos meios normais previstos na Constituição e na lei”. Já o 

estado de emergência “é declarado quando se verifiquem situações de menor 

gravidade, nomeadamente quando se verifiquem ou ameacem verificar-se casos de 

calamidade pública “. Foi este estado que, a 18 de março de 2020, foi declarado, pela 

primeira vez desde 1976, por Marcelo Rebelo de Sousa, tendo sido renovado duas 

vezes e terminou a 2 de maio de 2020. 

Os dois “permitem a restrição de direitos fundamentais”, diz ao Observador o 

constitucionalista José Moreira da Silva. Por exemplo, “se a Assembleia fixar que as 

pessoas não podem circular, não podem mesmo circular”, mas “se for fixado pelo 
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presidente da Câmara ou pelo Ministro da Administração Interna já não tem o mesmo 

valor”. 

LEI DE BASES DA PROTEÇÃO CIVIL “NÃO PODIA SER APLICADA A ESTA 

PANDEMIA” 

José Moreira da Silva defende que a lei de bases da Proteção Civil “não podia ser 

aplicada a esta pandemia”. E explica porquê: “Essa lei é feita para outras coisas. É feita 

claramente para um incêndio, um furacão, um tsunami, uma chuva torrencial de 

granizo…etc. No fundo, algo que acontece de repente, ninguém estava à espera, 

provoca um distúrbio enorme. É preciso pôr as leis todas de parte e tentar resolver a 

situação “. 

Fonte: Observador. 

 

“Se vissem as pessoas a morrer à volta delas, teriam medo de sair à rua. 

Nesta doença a compreensão do risco é muito mais complexa e difícil” 

Se as pessoas perceberem o pouco que se sabe sobre a covid-19 e respetiva imunidade, vão 

naturalmente proteger-se, diz o epidemiologista Henrique Barros, a propósito dos 

ajuntamentos de jovens que têm feito aumentar o número de contágios. 

 

Não é preciso nenhuma lupa para perceber que os jovens estão a sair à rua 

simplesmente porque se fartaram de estar em casa, lembra Henrique Barros, presidente 

do Conselho Nacional de Saúde e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do 

Porto. Numa altura em que está a ocorrer com a covid-19 aquilo que, há umas décadas 

se passou com doenças como o sarampo, em que as pessoas se expunham 

deliberadamente à infecção para ficarem imunes, o especialista em saúde pública 

lembra que vale de pouco tentar reprimir ajuntamentos. Se as pessoas perceberem que 

pouco se sabe sobre a doença e respetiva imunidade, “irão naturalmente proteger-se”, 

sustenta. 

Como interpreta o facto de os jovens parecerem estar a sair mais e a desrespeitar as regras 

de distanciamento social? 

As pessoas estão fartas de estar confinadas – confinamento, aliás, é um termo que se 

usava para doentes. E, portanto, entendem-se as razões que possam levar a que haja 
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um desmando e que, sobretudo neste caso, as pessoas se ponham a beber bebidas 

alcoólicas sem máscara e a cinco centímetros umas das outras. Se isto são condições 

para que possam ocorrer mais casos de infeção, são. 

Devemos estar preocupados? Isso é necessariamente mau? 

Na fase anterior às vacinações generalizadas na infância, havia em relação a algumas 

doenças (que as pessoas erradamente assumiam como pouco graves) uma espécie de 

entendimento que levava a que fossem encaradas como uma necessidade do 

crescimento. No sarampo, por exemplo, havia essa ideia de pôr os meninos todos juntos 

porque mais valia que se infetassem logo. E é esse tipo de discurso que se está a ouvir 

agora, mas que é duplamente precipitado. Primeiro porque não sabemos sequer se a 

infeção dá imunidade duradoura. E, portanto, não faz sentido estarmos a preparar-nos 

para ficar defendidos para o resto da vida de uma coisa que não sabemos se nos 

defende sequer para os próximos seis meses. Em segundo, porque a maior parte das 

pessoas nestas idades são muito pouco assintomáticas e isto pode querer dizer que 

estas pessoas que se consideram saudáveis ou têm os sintomas banais, como um 

cansaço ou uma tossiqueira, podem estar a transmitir a infeção a outras cujo 

prognóstico pode não ser benigno. É previsível que este tipo de situações leve a um 

aumento grande do número de casos. 

E aí não estaríamos a ganhar a tão falada imunidade de grupo? 

Se fosse garantido que se ganhava imunidade, que os anticorpos eram neutralizantes e 

que nos protegiam de uma segunda infeção e que, em segundo lugar, duravam muito 

tempo, ainda se podia fazer uma espécie de relação entre o que isso nos custava e as 

vantagens que teríamos. Nas circunstâncias atuais, é simplesmente tonto. O que estes 

ajuntamentos significam é que não estamos a conseguir fazer compreender às pessoas 

os riscos que elas estão a correr e em que estão a fazer incorrer os outros. Não acredito 

que as pessoas sejam fundamentalmente más e que queiram fazer mal a si próprias e 

aos outros; portanto, se elas perceberem, naturalmente que irão proteger-se. A maior 

parte das pessoas quer bem a si próprio e aos outros. E, portanto, quando tomam 

atitudes que lhes fazem mal e aos outros, é porque não perceberam no que estão a 

meter-se. E isto não é a conversa fatigada sobre a comunicação e sobre a literacia. É 

uma conversa sobre uma coisa mais simples: temos de ser claros, objetivos e 
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inequívocos e assumir com honestidade aquilo que não sabemos. Se as pessoas 

perceberem que nós não sabemos, tenderão a proteger-se. 

Mas os jovens não terão sido também eles induzidos na ideia de que se podiam infetar 

porque estavam fora de perigo, por um lado, e estariam a contribuir para a tal imunidade 

de grupo, por outro? 

Do que eu conheço e do que vou perguntando, a maior parte das pessoas não faz a 

mais pequena ideia do que é a imunidade de grupo. E, portanto, não é para uma 

imunidade de grupo que elas vão para a rua. Elas vão para a rua porque estão fartas de 

estar em casa. Porque é que a gente procura explicações complexas, sofisticadas e 

estranhas para coisas simples? As pessoas estão fartas de estar em casa. Se elas vissem 

as pessoas a morrer à volta delas, teriam medo de sair à rua, mas, numa doença que tem 

cem ou duzentos casos por dia, a maior parte de nós nem sequer conhece ninguém 

infetado. Portanto, a compreensão do risco é muito mais complexa e difícil. Temos de 

saber responder a isto. 

Onde é que está o equilíbrio? 

O equilíbrio está dito: lavar as mãos, etiqueta respiratória, ficar em casa se tiver 

sintomas, preservar a distância física e evitar aglomerações. Desde que as pessoas 

metam estas quatro coisas na cabeça, isto funciona. Não é mais nem menos do que isto. 

Claro que se eu me fechar sozinho em qualquer lado, não infecto. Posso morrer de 

tédio, de tristeza, de fome ou de cancro; agora fechado, sozinho, não me infecto. Mas 

isso é vida? A arte da saúde pública está em ser capaz de ir gerindo estas coisas, preveni-

las, antecipando. Na questão das multidões, a maneira de se controlar, isto é, como se 

aprendeu a fazer no futebol e na política: é infiltrar gente que os ajude a decidir. Porque 

se alguém for para o meio de uma multidão gritar “Matem”, eles matam, e se disser 

“rezem”, eles rezam. Portanto, quando há um ajuntamento destes ou quando se sabe 

que isto vai acontecer, as estruturas de saúde e da polícia podem, de alguma forma, 

entrar dentro destas organizações e ajudar, do mesmo modo que num terreno se pode 

ajudar a água a ir num sentido ou noutro.  

Influenciar comportamentos mais do que proibir? 

A psicologia há muito que mostra que, sobretudo na gente mais nova, quanto mais se 

pressiona, numa aproximação de tipo repressivo, mais as coisas acontecem. 
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Vê razões para preocupação neste planalto que teima em persistir? 

Só há planalto na Região de Lisboa e Vale do Tejo. E não vejo, porque os números são 

pequenos. No Grande Porto houve muitos dias em que houve seiscentos, setecentos, 

mil casos. Em Lisboa anda-se a negociar com duzentos ou duzentos e cinquenta casos. 

Ora, isto é manuseável. Se calhar precisamos é de mais gente a trabalhar nisto, da 

mesma maneira que nos hospitais se puseram médicos de outras áreas a tratar dos 

doentes, talvez agora na comunidade se precise de pegar em profissionais de várias 

naturezas que fariam outras coisas e agora passam a fazer rastreios de contacto, 

avaliação das cadeias, essas coisas todas. Mas não é nada de amedrontador. 

Fonte: Público 

 

 

EXCESSO DE PESO, POUCO EXERCÍCIO, MENOS FUMADORES. 

RETRATO DE UM PORTUGAL SEDENTÁRIO 

O Inquérito Nacional de Saúde do INE indica que mais de metade dos adultos em Portugal 

tem excesso de peso e que a maioria não faz exercício físico. Uma boa notícia é que o 

número de fumadores baixou. E que aumentou o número dos que todos os dias andam a pé 

e comem fruta ou legumes. 

 

Mais de metade da população portuguesa com 18 anos ou mais continua a ter excesso 

de peso ou obesidade, de acordo com o Inquérito Nacional de Saúde divulgado esta 

sexta-feira pelo INE. No primeiro caso são 36,6% da população e no segundo são 

16,9%, com ligeiros aumentos face, respetivamente, aos 36,4% e 16,4% de 2014, ano 

em que foi realizado o mesmo inquérito. 

Quando olhamos para os números relativos à prática de exercício físico, as notícias 

também não são as melhores. A maioria da população com 15 anos ou mais – uma fatia 

de 65,6% - não praticava qualquer desporto de forma regular e apenas 13,6% disseram 

fazer desporto uma ou duas vezes por semana, menos 1,8 pontos percentuais que em 

2014. 
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Ainda que o país se mantenha muito sedentário, há também algumas boas notícias, 

ancoradas na tradição alimentar mediterrânica: 66,4% da população com 15 ou mais 

anos referiu consumir fruta diariamente, e 41,7% consumiam diariamente legumes ou 

saladas. A percentagem de pessoas que não consumiam carne, nem peixe, nem 

quaisquer produtos derivados era em 2019 de 0,5%. Os vegetarianos representavam 

uma parcela de 2,5%, que não consumiam nem carne nem produtos derivados da 

mesma. 

 

MENOS TABACO, AINDA MUITO ÁLCOOL 

Outra notícia boa é que em 2019 recuou ligeiramente a fatia de população fumadora: 

Das pessoas com 15 anos ou mais, 17% fumam, mas são menos três pontos percentuais 

face a 2014. Contas feitas, 1,3 milhões de pessoas fumam diariamente, e 248 mil fazem-

no apenas ocasionalmente (2,8% do total de fumadores). A maioria dos fumadores são 

homens. 

No que respeita ao álcool, cerca de 6,2 milhões de pessoas disseram ter consumido 

bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à entrevista: destes, 1,8 milhões fizeram-no 

diariamente (menos 14 p.p. que em 2014). 

Um dado preocupante é que, como salienta o INE, 2,6 milhões de pessoas (mais de 40% 

da população em análise) referiram ter consumido seis ou mais bebidas alcoólicas numa 

única ocasião ou evento. É aquilo que se pode considerar como consumo arriscado e os 

inquiridos assumiram tê-lo feito pelo menos uma vez nos doze meses anteriores. Este 

número aumentou face aos 33,2% contabilizados em 2014. 

O INE destaca ainda uma outra conclusão: a de que 8,0% da população residente com 

15 e mais anos apresentava sintomas depressivos, num total de 716 mil pessoas. 

Destas, uma fatia de 170 mil (1,9%), afirmavam não ter a quem recorrer no caso de 

terem de enfrentar um problema pessoal grave. 

Fonte: Jornal de Notícias 
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OPINIÃO 

 

 

 

JÁ LÁ VÃO QUATRO MESES: O GOVERNO NÃO TEM DESCULPA 

É claro que contratar professores, equipas de saúde pública, rastreadores, condutores de 

autocarros custa dinheiro. Só que isso também não é desculpa. Quando falamos de dinheiro 

público, o total que vai ser gasto é tão importante como onde vai ser gasto. Estamos a viver 

a pior crise do século. Já é altura de o governo acordar para a vida. 

 

Daqui a uma semana, cumprem-se quatro meses desde que a covid-19 chegou a 

Portugal. Estávamos desprevenidos. Havia desculpa? Não. O relatório do Banco 
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Mundial “From Panic and Neglect to Investing in Health Security: Financing Pandemic 

Preparedness at a National Level", publicado em 2017, alertou para a frequência 

crescente de epidemias e para a necessidade de os países se prepararem. Não fomos 

os únicos a ser surpreendidos, isso agora é passado e não nos vai tirar da crise. Mas, 

entretanto, passaram quatro meses. Já não há desculpa para nos apanharem distraídos. 

O Ministério da Educação veio enfim dizer que “admite contratar” mais professores e 

que “tem a intenção” de começar o ano em presencial. Pouco me interessa o que o 

ministério admite e as suas intenções. Quero saber quantos professores vão ser 

contratados e que planos existem para garantir o distanciamento social nas escolas. 

Horários alternados? Utilização de outros espaços públicos? Infelizmente, o mais 

provável é o ministério saber tanto como eu. Relembro que ainda há duas semanas a 

educação entrava no orçamento suplementar apenas pela via dos computadores e da 

internet. Alguém acredita que o Governo vai contratar professoras sem ter 

orçamentado salários? 

O que também já se sabe acerca do novo ano letivo é que vai começar entre 14 e 17 

de setembro e que as primeiras cinco semanas serão dedicadas a recuperar 

aprendizagens. Uma falta de ambição atroz, como explicou Alexandre Homem Cristo 

no Observador. No Reino Unido, o Governo está a desenhar um plano de recuperação 

que durará todo o ano letivo 2020/21 e envolve a contratação de tutores para organizar 

sessões de aprendizagem individuais e em pequenos grupos. 

Outra coisa que não percebo é a data de início do ano letivo. Segundo o Relatório “The 

Organisation of School Time in Europe”, da Comissão Europeia, há dez países (dos 38 

analisados) que começam o ano letivo em agosto. Dezoito deles iniciaram o ano letivo 

passado a 2 de setembro. Somos dos países com férias de verão mais compridas: entre 

12 e 13 semanas, comparadas com as seis da Alemanha, Países Baixos e Reino Unido 

ou as oito francesas. Temos férias a mais no verão e férias intercalares a menos. Na UE, 

fazemos parte da minoria de seis países sem férias de uma ou duas semanas no outono. 

Não era preciso inventar a roda. Bastava copiar um destes calendários, nem que fosse 

só agora, para as crianças não passarem seis meses sem contacto com a escola. 

 



 
 

26 
 

Depois, há os bairros menos abonados de Lisboa: transportes públicos apinhados, casas 

sobrelotadas. O Governo não reforçou os transportes públicos, quando era evidente 

que a fragilidade económica destas pessoas não lhes permite utilizar transporte próprio. 

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, 

defendeu em maio a criação de equipas rápidas para intervir em locais de grande 

disseminação. Ontem, no fórum TSF, explicou que a criação de um sistema de 

informação robusto com informação em tempo real permitiria às tais equipas rápidas 

deslocarem-se aos locais, fazer inquéritos epidemiológicos e assim conter rapidamente 

a disseminação da doença. Confesso que fiquei perplexa, porque não imaginava mesmo 

que o tal sistema de informação não existisse. Equipas de intervenção, pelos vistos, 

também não. Quatro meses depois, não há desculpa. 

Ainda na saúde pública, o Centro Europeu de Controlo de Doenças publicou a 8 de abril 

de 2020 o documento “Rastreio de contactos”, no qual li o seguinte: “Para os países que 

aplicaram medidas rigorosas de distanciamento físico (...) as medidas de deteção de 

casos, incluindo o rastreio de contactos, são prioritárias quando forem levantadas as 

medidas de distanciamento físico, a fim de reduzir o risco de um novo aumento. Os 

países devem analisar os sistemas de saúde pública existentes, a fim de determinar a 

melhor forma e o melhor momento para implementar medidas reforçadas de rastreio 

de contactos.” No “Covid-19 contact tracing scale up”, também de abril, o CECD 

oferece até estimativas do tempo necessário para o rastreio de contactos: entre 45 

minutos e uma hora para a pessoa infetada, entre três e 20 minutos para cada contacto, 

além do número médio de contactos que devem ser rastreados (mais em período de 

confinamento e menos depois). Na Alemanha, a chanceler Merkel anunciou o objetivo 

de ter um rastreador por cada 4000 pessoas, ou seja, cerca de 21.000 no total. No Reino 

Unido, em maio já se tinham contratado 17.000 pessoas para fazer rastreio de 

contactos. Nos EUA, onde se estima que serão necessários cerca de 190 mil 

rastreadores, o mayor de Nova Iorque anunciou em maio a contratação de um “exército 

de rastreadores”. Procurei com afinco uma única notícia sobre reforço de rastreadores 

em Portugal. Nada. Será que o Governo português não reparou no aviso do CECD? 

É claro que contratar professores, equipas de saúde pública, rastreadores, condutores 

de autocarros custa dinheiro. Só que isso também não é desculpa. Quando falamos de 
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dinheiro público, o total que vai ser gasto é tão importante como onde vai ser gasto. 

Um Governo que se prepara para ajudar a TAP com mais de mil milhões de euros, sem 

conhecermos a viabilidade da empresa e como vamos fazer para não continuar a 

enterrar milhões nos anos que aí vêm, não tem desculpa. Um governo que, a arrepio do 

que fizeram Bélgica, França, Dinamarca e Polónia, ajuda empresas controladas a partir 

de offshores, não tem desculpa. Estamos a viver a pior crise do século. Já é altura de o 

governo acordar para a vida. 

Susana Peralta, Professora de Economia na Nova SBE 

Fonte: Público 

 

O RACISMO COMBATE-SE COM HUMANISMO 

Não são a violência e os excessos do presente que podem fazer justiça à violência e excessos 

do colonialismo. A denúncia das estátuas do colonialismo pode contribuir para despertar a 

consciência coletiva contra o preconceito, mas é urgente que esse debate não se confunda 

com espírito de vingança. 

 

A recente onda internacional de protestos antirracismo, desencadeados pelo homicídio 

de George Floyd sufocado pelo joelho de um polícia a que se seguiu um segundo 

homicídio com contornos semelhantes (de Rayshard Brooks, um afrodescendente 

baleado nas costas), espoletaram um novo ciclo de protestos internacionais. Já se sabia 

que as manifestações e a conflitualidade social não iriam desaparecer com a covid-19. 

Elas estão agora a reemergir após o período de tréguas que momentaneamente nos 

paralisou de medo. 

Um modelo económico como o que temos, marcado por desigualdades sistémicas, 

manifesta-se também na desigual incidência da doença e da morte, em função de 

condições de classe, índices de pobreza e outras formas de discriminação (veja-se o 

estudo exemplar do sociólogo sueco Göran Therborn, The Killing Fields of Inequality, 

2014). É por isso que os efeitos da crise – sanitária e económica – se teriam de refletir 

assimetricamente, seja no disparar do desemprego e da pobreza, seja no reemergir da 

crispação social fundada nas mais diversas formas de injustiça e discriminação. Porém, 

apesar das pulsões rebeldes da sociedade civil poderem ativar mobilizações de 
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conteúdo progressista ou emancipatório, é sabido que a contestação contra o statu quo 

há muito deixou de ser expressão direta de uma tomada de consciência vanguardista. 

Nos últimos tempos, a diluição e esbatimento das velhas ideologias deu lugar a 

dinâmicas sociais onde a ação coletiva traduz sobretudo respostas contra o medo: medo 

da miséria, da exclusão, do abandono, da insegurança, do fascismo, dos refugiados ou 

de minorias étnicas de natureza diversa, etc., etc. E é neste contexto que as lutas sociais, 

ainda que suscitadas por causas libertárias, podem estar mais próximas do que parece 

de movimentos populistas e de extrema-direita. Os chamados “contramovimentos” 

respondem não só ao excesso de mercantilismo, mas também se dirigem contra as 

políticas inclusivas do Estado social. São conhecidos em diversos países europeus a 

rápida reorientação do sentido de voto em eleitorados com passado histórico de 

esquerda (inclusive socialista e comunista) que passam a apoiar partidos xenófobos e 

neofascistas. Isto prende-se com o avanço de forças identitárias e radicalismos que 

ganham terreno face ao grau de consciência política das classes subalternas. É também 

por fatores desta natureza que os movimentos sociais inorgânicos são facilmente 

apropriados ou se deixam infiltrar por grupos fundamentalistas e podem abrigar ações 

violentas. No meio da multidão em fúria, o vandalismo facilmente ganha adeptos. Vale 

a pena considerar estes aspetos para entender o problema do racismo e as 

consequências destrutivas dos protestos, nomeadamente na destruição de património 

histórico, quando esta se confunde com a denúncia do racismo e do colonialismo. 

Os acontecimentos recentes obrigam-nos ainda a questionar o modo como as 

experiências do passado incidem no subconsciente coletivo dos povos, ao mesmo 

tempo que os sentimentos latentes herdados desse passado podem de repente vir ao 

de cima, mostrando como os estereótipos naturalizados obstruem a visibilidade de 

fenómenos e preconceitos como é o caso do racismo. É claro que num país como os 

EUA – onde a segregação racial já causou tantas vítimas e onde o movimento negro se 

ergueu à custa dos muitos mártires, desde o assassínio de Martin Luther King –, a 

violência contra os afroamericanos, exibida desta forma tão ostensiva, teria de gerar 

consequências. Neste caso, traduziu-se num reavivar da questão racial, o que ilustra 

bem a divisão estrutural existente na sociedade e na atual política americana (cujas 

repercussões podem ter consequências decisivas na próxima eleição presidencial). 
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No caso português, as manifestações ocorreram num momento em que os novos focos 

de contaminação incidem em setores e bairros de comunidades afrodescendentes, o 

que trouxe ao de cima o tema do racismo, pondo em questão o velho cliché de que em 

Portugal o problema não existe. Subproduto do velho estereótipo do povo de “brandos 

costumes”, ideia que Salazar explorou (em linha com o mito do “homem cordial” 

brasileiro ou do “luso-tropicalismo”, conceitos que Sérgio Buarque de Holanda e 

Gilberto Freire teorizaram) como a essência das nossas qualidades afetivas, invocando 

a suposta facilidade de miscigenação, etc. Embora tal narrativa tenha sido negada por 

uma longa guerra colonial e pelo lastro de escravatura e “coronelismo” no Brasil, a 

ideologia dominante conseguiu perpetuá-la aos olhos do senso comum, permanecendo 

até hoje, contra toda a evidência empírica. 

A força dos preconceitos enraizados relativos à etnia cigana, aos africanos, 

afrodescendentes e até mesmo aos brasileiros, cujas comunidades são, de um modo ou 

de outro, estigmatizadas, é profunda e persistente em Portugal. Basta olhar, por 

exemplo, para o campo dos média, da cultura, dos partidos políticos, das instituições 

públicas em geral, e mesmo o mundo empresarial para constatar que vivemos num país 

onde as oportunidades são só para brancos, em contraste com as múltiplas etnias que 

compõem a nossa sociedade. São exceções os representantes dessas minorias em 

lugares de destaque e não é preciso procurar muito para ouvirmos comentários ao atual 

primeiro-ministro como o “monhé” (e quanto aos ciganos estamos conversados). 

No contexto revolucionário em que ocorreu o processo de independência das ex-

colónias africanas, no qual o sentimento antifascista se fundiu com o fim do 

colonialismo, a clivagem entre a hegemonia de esquerda e o regresso dos retornados 

obnubilou a memória coletiva dos portugueses em relação ao passado colonial. O 

problema não é, portanto, de agora. Já em finais dos anos noventa do século passado 

diversos estudos mostraram a contradição entre a apreciação subjetiva e as práticas 

efetivas relacionadas com o racismo no país. Se, por um lado, a maioria dos portugueses 

concordava que “não existe racismo em Portugal”, por outro lado recusava, por 

exemplo, viver na vizinhança de uma comunidade cigana, e afirmava não tolerar que 

uma filha sua namorasse ou casasse com um negro, etc., etc. Evidentemente que a 

perceção do preconceito (étnico, sexista ou outro) só é possível se considerarmos a 
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opinião das suas vítimas. Por isso, minorias de origem africana, inquiridas no referido 

período, mostravam que “existe muito racismo em Portugal” (62,1% dos guineenses) e 

que “a maioria dos portugueses é racista” (66,5% dos cabo-verdianos; isto segundo 

estudos de Fernando Luis Machado e Ana Saint-Maurice, 1997). Mais recentemente, 

um estudo do ICS de 2017 (coordenado por Jorge Vala, citado pelo PÚBLICO, 

2.09.2017) colocava Portugal entre os países onde um maior número de cidadãos 

partilha a ideia de que “existem raças superiores a outras” do ponto de vista biológico 

(52,9%) e mesmo “culturas superiores a outras” (54,1%), o que diz bem da presença de 

preconceitos étnico-raciais em Portugal. 

Para que o combate ao racismo atual nos países ocidentais não se confunda com um 

ajuste de contas com a história, importa equacionar essa denúncia com a defesa da 

democracia e dos direitos humanos, conquistas que, afinal, são também património do 

Ocidente 

É claro que a atual onda de indignação remete para o passado de escravatura e de 

colonialismo. Mas para que o combate ao racismo atual nos países ocidentais não se 

confunda com um ajuste de contas com a história importa equacionar essa denúncia 

com a defesa da democracia e dos direitos humanos, conquistas que, afinal, são também 

património do Ocidente. Só em ambiente democrático – e na defesa inflexível dos seus 

valores – se podem apaziguar os traumas da história, reivindicar direitos sociais, lutar 

contra as desigualdades, os preconceitos e a servidão. Compreende-se que alguns 

“heróis” do passado colonial sejam contestados, removidos do pedestal e postos a 

descansar nos museus. Porém, não são a violência e os excessos do presente que 

podem fazer justiça à violência e excessos do colonialismo. A denúncia das estátuas do 

colonialismo pode contribuir para despertar a consciência coletiva contra o preconceito, 

mas é urgente que esse debate não se confunda com espírito de vingança. 

Elísio Estanque, Professor da Faculdade de Economia e investigador do Centro de 

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 

Fonte: Expresso 
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