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Casos Confirmados  

44.416 CASOS DE COVID-19 

MAIS  287 CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,65% 

 

Óbitos  

1.629 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 9 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,55%) 

NORTE-821 

CENTRO-248 

LISBOA E VALE DO TEJO-513 

ALENTEJO-17 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

29.445 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.308 AGUARDAM RESULTADOS 

13.342 CASOS ATIVOS  

( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos) 

511 INTERNADOS (1,15%) / 76 UCI (0,17%) 

Ter. 7 julho
 
Bruxelas agrava 
projeção de 
contração em 
Portugal para 
9,8%. 
 
Covid-19 deu gás 
ao comércio 
online: peso no 
PIB português 
deve ultrapassar 
os 5% em 2021 (o 
que só devia 
acontecer em 
2025). 
 
Portugal é dos 
países da OCDE 
com legislação 
mais rígida para 
despedimentos. 
 
Países da OCDE 
com desemprego 
nos 9,4% em 
2020 acima de 
nível na crise 
financeira de 
2008 
 
Reavaliação dos 
corredores aéreos 
com Reino Unido 
até 27 de julho. 
 
TEMPERATURAS 
ALTAS, PERIGO DE 
INCÊNDIOS RURAIS 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 

(Edição papel) Portugal compra mais de 600 mil máscaras sem 

qualidade garantida. Covid-19. ASAE apreendeu 627 mil máscaras 

FFP, usadas por profissionais de saúde, por falta de requisitos de segurança. Queixas. 

Planeamento, melhor informação, mais recursos: Marcelo tomou nota das 

reclamações dos especialistas. Saúde Pública. Fórum Médico “alerta para gestão 

política da economia mal conduzida e com impacto negativo”. Miguel Stilwell substitui 

Mexia, suspenso de funções na EDP. Ministério pára recolha de manuais escolares. 

Ennio Morricone. Morreu o "imperador" das bandas sonoras. (Online) Fisco encontra 

advogados que circulavam dinheiro de clientes pelas suas contas. Autoridade tributária 

concluiu no ano passado 33 investigações a operações suspeitas para offshores, 

sobretudo realizadas por advogados que agiam como testas-de-ferro. China e EUA 

medem forças no Mar do Sul da China com exercícios militares. A China organizou um 

grande exercício militar e, dias depois, os EUA lançaram o seu e, pela primeira vez em 

seis anos, destacaram dois porta-aviões. Tensão ao rubro entre as duas superpotências. 

Governo quer mais separação do lixo orgânico e vai apoiar as câmaras que o façam. 

Deputados debatem cinco projetos de lei contra o financiamento público à 

tauromaquia. 

 (Edição Online) Covid-19. Fadiga e falta de ar. As sequelas que podem 

afetar até os doentes ligeiros. Os efeitos em infetados que precisam de 

ventilação começam a ser conhecidos. E são graves, quer nas funções 

físicas quer nas cognitivas. Agora surgem relatos de doentes ligeiros recuperados: 
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sentem uma fadiga invulgar e têm falta de ar. Mas pode haver outras sequelas 

escondidas. Entrevista a Kathryn Hammond, Cônsul dos Estados Unidos da América 

nos Açores, “Quando abrimos o consulado nos Açores, Thomas Jefferson era secretário 

de Estado e George Washington presidente”. Carlos Costa termina mandato amanhã. 

Centeno enfrenta deputados no Parlamento. Miguel Stilwell de Andrade fica CEO 

interino "enquanto se verificar o impedimento" de António Mexia. Reino Unido. 

Portugal zangou-se (outra vez) com o velho aliado. Israel. O suspeito óbvio da onda de 

incidentes no Irão. Ringo Starr faz 80 anos, mas o ex-Beatle sente-se apenas com 24. 

(Online) Fauci diz que EUA ainda estão enterrados "até aos joelhos" na primeira vaga. 

(Edição papel) Suspensão de Mexia tira 475 milhões à EDP - Decisão de 

Carlos Alexandre provoca queda da elétrica em bolsa. Proibido de entrar 

nas instalações da empresa. Salário milionário de administrador em risco. 

Obrigado a caução de um milhão de euros. Gestor impedido de contactar com diretor 

de informação da TVI. Riscos de contágio. Transportes sem reforço durante pandemia. 

Educação. Calor e máscaras complicam exames. Seixal. 300 pagam dez euros para ir a 

festa ilegal. Homicida de Beatriz Lebre morre com ligaduras esquecidas na cela. Mãe de 

estudante assassinada envia condolências a pais do suspeito do crime. Advogado da 

família de Rúben culpa serviços prisionais. Cónegos empatam leão. 

  (Edição em papel) Militares produzem medicamentos para doenças 

raras. Laboratório assegura tratamentos que não dão lucros à 

indústria farmacêutica. Síndrome de Menkes é um dos casos em que 

os doentes dependem do Exército. EDP fica sem Mexia e afunda-se na Bolsa. Juiz 

suspende gestor. Aplica-lhe caução milionária e proíbe-o de entrar na elétrica. Miguel 

Stilwell é o sucessor interino. Benfica oferece 12 milhões limpos a Jesus. Crime. Mãe 

suspeita de atirar filho autista de 17 anos a um poço. Secundário. Alunos dão nota “fácil” 

ao exame de português. Guimarães. Corrigir obra de Siza custaria dois milhões. 

Morricone. Morreu o maestro que deu música ao western. 

 (Edição em papel) A cambalhota de Medina. O presidente da 

Câmara de Lisboa quer acabar com o alojamento local que incentivou 
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e durante anos foi a galinha de ovos de ouro da autarquia. Proprietários e inquilinos 

não entendem este ziguezague político. Calor extremo preocupa Direção-Geral da 

Saúde... e há alto risco de incêndio em mais uma semana quente. Carlos Alexandre 

afasta intocáveis da energia. Ennio Morricone. Morreu a música do cinema. Covid-19. 

O que dizem os partidos sobre as reuniões do Infarmed. Exames Nacionais. Prova de 

Português “atípica” não agradou. Ensino Superior. Suspeitas de favorecimentos na 

Universidade de Coimbra. Casos de peste negra fazem soar alarmes em Pequim. 

 (Edição em papel) Metade das famílias só tem poupanças até cinco 

meses. Estudo do “think tank” europeu Bruegel coloca Portugal como 

um dos países mais vulneráveis às consequências económicas da 

recessão provocada pela covid-19. Fim de um ciclo. Juiz Carlos Alexandre suspende 

mandatos de Mexia e manso Neto. Gestores pagam caução de um milhão e ficam 

impedidos de entrar nas instalações. Analistas preocupados com impacto nas ações. 

Trajeto dos CEO que apostaram o futuro nas renováveis. Miguel Stilwell, atual 

administrador financeiro, é o CEO interino da elétrica. Estado já injetou 41 milhões nos 

comboios. Pandemia. Turismo não tem alternativa de curto prazo a britânicos. 

Montepio Crédito. Governo devia ter ido mais longe na moratória, diz CEO. Sondagem. 

Marta Temido é a ministra mais popular. Por enquanto. Pedro Carreira, Presidente da 

Continental Mabor, “Não vamos recuperar a produção perdida, mas estamos a 

recrutar”. (Online) Bruxelas mais pessimista prevê recessão de 9,8% em Portugal. 

Bruxelas: "O pior pode já ter passado”, mas esta é "uma história de aumento da 

divergência". Corticeira Amorim fornece componentes para foguetões da Space X de 

Elon Musk. Governo vai lançar nova linha de crédito de mil milhões para micro e 

pequenas empresas. neos vai com unidade automóvel para França depois de desviar de 

Estarreja. 

   (Online) Bruxelas prevê que economia portuguesa afunde quase 

10% este ano. Foi a maior revisão em baixa na EU. Só há quatro países 

com quebra maior do que Portugal. Como o juiz justificou a suspensão 

de Mexia em 1.094 páginas. Dez anos depois, Horta Osório deixa Lloyds com lucros, 

mais rentável e digital. Do BES ao Banif: os 3.655 dias de Carlos Costa no Banco de 



 
 

5 
 

Portugal. Carlos Costa termina mandato como começou há 10 anos: com uma crise sem 

precedentes. Pelo meio passaram 3.655 dias marcados pelas resoluções do BES e Banif 

e dos milhões para a banca e para o Estado. Portugal é dos países da OCDE com 

legislação mais rígida para despedimentos. 

 (Online) Efacec: Estado não vai assumir responsabilidade pelas 

dívidas de Isabel dos Santos, garante Governo. Centeno defende 

revisão das regras de disciplina orçamental de Bruxelas, Financial 

Times. Bruxelas agrava previsão para o tombo da economia portuguesa. Contração será 

de 9,8% este ano. Municípios financiaram transportes públicos com mais de 186 

milhões em 2017 e 2018. Os municípios do continente gastaram, em 2017 e 2018, mais 

de 186 milhões de euros no financiamento dos transportes públicos de passageiros e a 

maior fatia foi para o transporte escolar, revelou a Autoridade da Mobilidade e dos 

Transportes. Iniciativa Liberal defende envio anual de envelope com carreira 

contributiva da Segurança Social. Chega quer saber se a Comissão Europeia fez 

exigências para viabilizar intervenção na TAP. Deutsche Telekom intensifica parceria 

com Huawei para o 5G. Tribunal de Contas recusou visto a 20 contratos no valor de 21 

milhões de euros no primeiro semestre. 

  (Online) Bruxelas agrava contração em Portugal para 9,8%. 

Economia da zona euro deverá recuar 8,7% em 2020. Impostos 

incobráveis disparam para 6,4 mil milhões euros. Carlos Costa termina 

mandato esta quarta-feira. Algarve Turismo. É preciso "olhar para a 

frente e lutar". OCDE com 60 milhões em lay-off. Duração não deve estar “escrita na 

pedra”. 

  (Online) 5 factos sobre Miguel Stilwell, sucessor de Mexia. Foi 

estudar para a Escócia aos 18 anos e aos 23 começou a trabalhar 

na EDP. Cinco anos depois já liderava a área para a qual tinha sido 

contratado. Participou diretamente no processo de privatização. Marta Temido é a 

mais popular dos ministros. Bolsonaro diz que tem sintomas de Covid-19. ASAE 

apreendeu 627 mil máscaras sem certificado. Marcelo vai todas as semanas ao Algarve. 
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China. Confirmado caso de peste negra. A origem da infeção do pastor da Mongólia é 

ainda desconhecida. O novo caso suspeito é uma jovem de 15 anos que terá estado em 

contacto com uma marmota. OMS revê posição sobre Covid espalhar-se pelo ar. ONU. 

Mundo trata os sintomas e não as causas. Flamenco a dois. Costa e Sánchez desafiam 

o norte. Fim dos quinzenais. Costa diz que cumpre regimento. 

 (Online) Bruxelas ainda mais pessimista prevê quebra de 9,8% para a 

economia portuguesa. Depois do arranque no vermelho, ações da EDP 

já sobem após suspensão de Mexia. Covid-19 deu gás ao comércio 

online: peso no PIB português deve ultrapassar os 5% em 2021 (o que só 

devia acontecer em 2025). Ministério da Educação manda parar recolha de manuais 

escolares. Covid-19. Portugal sabe a 27 de julho se reentra nos corredores aéreos do 

Reino Unido. Maior estudo serológico na Europa foi feito em Espanha e só 5% da 

população está imune à covid-19. Imunidade de grupo “não é alcançável”. Com Centeno 

de fora, Marta Temido tornou-se a ministra mais popular. MP brasileiro pede 

afastamento de ministro do Ambiente por desestruturação da proteção ambiental. 

Investigadores alertam que Portugal desvaloriza as barreiras linguísticas no sistema 

judicial. O acesso que os arguidos estrangeiros têm a intérpretes “deixa muito a desejar”, 

seja por não haver, seja por serem amadores sem preparação. É necessário 

regulamentar a profissão e até já há diretiva europeia – só falta aplicá-la. 

 (Online) Bruxelas agrava previsões para Portugal e prevê contração 

do PIB nos 9,8%. Esta previsão está agora alinhada com os cenários 

base do Banco de Portugal e da OCDE para a economia portuguesa, 

que apontam para recessões de -9,5% e -9,4%. Semana de decisões com dados em 

revisão e rondas de Marcelo, quarta-feira há nova reunião no INFARMED. ISEG. PIB 

português recua entre 15% e 20% no segundo trimestre. Fenprof acusa Ministério da 

Educação de "impor aquilo que tem de negociar". 

 (Online) Previsões sombrias pioram. Portugal sairá da 'lista negra'? 

Gentiloni atribui cenário mais pessimista de Portugal à queda no 

turismo. Desmantelada fraude com empresas "fantasma". Há pelo menos seis detidos. 
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Com este crime, os arguidos terão conseguido obter "uma vantagem patrimonial 

ilegítima" pelo menos 4,2 milhões de euros. Há um segundo caso suspeito de peste 

negra na Mongólia. 

                                                                                                                                      

(Online) É mais seguro vir passar férias ao Algarve do que ficar no Reino 

Unido? António Costa convidou britânicos a passarem férias no "seguro" Algarve, 

mas a região confirmou mais casos de covid-19 por população nos últimos sete dias 

que 39 das 41 regiões de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Portugal 

comprou mais de 600 mil máscaras sem garantia de qualidade. Confirmado caso de 

peste negra na China. EUA ponderam bloquear acesso a aplicação chinesa TikTok. 

 (Online) Bruxelas mais pessimista. Vem aí uma recessão de -9,8%. A 

vacina contra a Covid-19 precisa do caranguejo-ferradura e do seu 

sangue azul, mas os ecossistemas também e estão a ficar em risco. Normalidade no 

retalho só em junho de 2021. Os europeus acreditam que a pandemia os deixou 

“sozinhos e vulneráveis” e perdem confiança nos EUA. 

 (Online) COVID-19: Melbourne volta ao confinamento. Melbourne, a 

segunda maior cidade australiana, vai estar confinada nas próximas 6 

semanas depois de serem encontrados nas últimas 24 horas quase 200 

novos casos de infeção. A Divisão Policial de Espinho está a levar a cabo a operação 

"Barba Ruiva". É uma operação de desmantelamento de uma rede de tráfico de droga e 

de outros crimes nos concelhos de Espinho, Ovar e Vila Nova de Gaia. Tensão em Hong 

Kong. Caso das rendas da EDP. Rui Lopes Teixeira foi escolhido para dirigir a EDP 

Renováveis depois da suspensão do presidente executivo, João Manso Neto. Um 

processo semelhante ao que aconteceu com Miguel Stilwell de Andrade que foi 

escolhido para substituir António Mexia na liderança do Grupo EDP. Recuperar a 

economia algarvia. Era já noite avançada quando chegou ao Algarve Marcelo Rebelo de 

Sousa para jantar com os hoteleiros da região. O Presidente disse que é preciso 

descruzar os braços e lutar. Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da 

República; António Miguel Pina, AMAL. Caso das rendas da EDP. A propósito da 
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mudança temporária de gestores na EDP na EDP Renováveis, a CMVM acaba de 

anunciar em comunicado que está levantada a suspensão da cotação das ações da EDP 

e de todos os seus derivados. Suspensão da devolução dos manuais escolares. Grande 

Lisboa: Reforço de autocarros não está a ser suficiente. Não está a ser suficiente o 

reforço dos autocarros na Grande Lisboa. Bolsonaro volta a fazer teste à COVID. 

Espera-se para hoje o resultado do teste à COVID-19 do presidente Jair Bolsonaro. 

Tem sentido febre, tosse e outros sintomas que são compatíveis com a infeção de 

COVID-19. 

(Online) Megaoperação da PSP. Países isentos de quarentena nas 

chegadas ao Reino Unido. O Governo britânico remete para o 

próximo dia 27, a revisão da lista de países isentos de quarentena 

nas chegadas ao Reino Unido. Enquanto a decisão não chega Marcelo Rebelo de Sousa 

que é preciso lutar pelo Turismo do Algarve e superar as perdas causadas na região. BE 

quer que as escolas assegurem durante as férias as refeições aos alunos que beneficiam 

de ação social escolar. EDP rejeita qualquer irregularidade. Incêndio na Celtejo. O 

incêndio que deflagrou ontem à tarde num parque de madeira da empresa de celulose 

Celtejo, em Vila Velha de Ródão. Incêndio em Silves. Bolsonaro com sintomas de 

COVID-19. O presidente do Brasil diz estar com sintomas de COVID. De acordo com a 

CNN brasileira, Jair Bolsonaro revelou que está com 38 graus de febre e está a tomar 

já hidroxicloroquina. Autoridade Marítima preocupada com a ocupação abusiva de 

algumas praias. Ainda notícia da preocupação da Autoridade Marítima com a ocupação 

abusiva de algumas praias. Isto porque há quem deixe durante toda a noite chapéus de 

sol para marcar lugar para o dia seguinte. Para evitar abusos, foram tomadas então 

medidas. Impacto da pandemia no turismo. Há cada vez mais nuvens negras sobre o 

turismo nacional. A expectativa de que os britânicos possam retirar Portugal da lista de 

países obrigados a quarentena fica adiada, na melhor das hipóteses, para o fim do mês.  

 (Online) Bolsonaro com sintomas de COVID-19. Jair 

Bolsonaro está a manifestar sintomas de COVID-19. O 

Presidente brasileiro tem febre e dores no corpo. Acabou por se deslocar a um 

hospital na cidade de Brasília para realizar um teste ao novo coronavírus. Os 
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resultados devem ser conhecidos esta tarde. Megaoperação da PSP em Espinho. 

Marcelo Rebelo de Sousa no Algarve. Apesar das adversidades, o turismo do Algarve 

vai conseguir sobreviver. É a convicção de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da 

República esteve reunido ontem à noite com representantes do sector e com autarcas 

em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António. O Chefe de Estado 

admite prejuízos com a exclusão de Portugal do corredor aéreo com o Reino Unido, mas 

salientou que é preciso arregaçar as mangas e encontrar alternativas. Reabertura de 

bares e discotecas. O Presidente da República também comentou o pedido de a 

AHRESP para a reabertura de bares e discotecas. A Associação de Hotelaria, 

Restauração e Similares diz que está em causa a destruição do sector e apela ao 

Governo para que implemente várias propostas para garantir a segurança dentro destes 

espaços de diversão noturna. Incêndio em Silves. ASAE apreende máscaras de 

proteção. A ASAE apreendeu mais de 620 mil máscaras de proteção do tipo FFP. Em 

causa, o facto destes equipamentos não cumprirem os requisitos de segurança. A 

notícia é avançada esta manhã pelo jornal Público citando dados da Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica. Em muitos casos estas máscaras estavam a ser 

utilizadas por profissionais de saúde em serviços com doentes COVID. Tensão em Hong 

Kong. Serviço suspenso. A rede social Tik Tok de partilha de vídeos vai deixar de ser 

utilizada em Hong Kong. É uma decisão tomada na sequência da entrada em vigor da 

Lei de Segurança Nacional imposta pelo regime chinês. A plataforma Tik Tok era muito 

popular entre os jovens. Outros gigantes da Internet como o Facebook ou o Twitter já 

garantiram que não vão responder aos pedidos de informações para as autoridades de 

Hong Kong, a propósito dos utilizadores. Ataques em Cabo Delgado. EDP Renováveis: 

Rui Lopes Teixeira substitui João Manso Neto. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 

□ Pelo menos 538 mil mortos e mais de 11,6 milhões de infetados no MUNDO. 

□ ESPANHA registou 78 novos contágios nas últimas 24 horas, elevando para 

251.789 o total de pessoas infetadas. Foram verificados 12 novos óbitos 

relacionados com a doença covid-19 nos últimos sete dias. 28.388 óbitos. 

□ FRANÇA somou 27 mortos da covid-19 desde sexta-feira, elevando o total de 

mortes 29.920. 

□ ITÁLIA regista mais oito mortes e 208 novas infeções em 24 horas. 

□ ALEMANHA regista mais 390 infeções e mais oito mortes por Covid-19. 

□ REINO UNIDO regista 16 mortes, total 44.236 durante a pandemia. Total de 

285.768 infetados. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 54.999 infetados por covid-19 nas 

últimas 24 horas e elevou o total de casos confirmados para 2.931.142. 

□ BRASIL registou 620 mortes e 20.229 casos de infeção pelo novo coronavírus 

nas últimas 24 horas, estando ainda sob investigação uma eventual relação de 

4.146 óbitos com a doença. Total: 65.487 vítimas mortais e 1.623.284 casos. 

□ ÍNDIA com 20 mil mortos e mais de 700 mil casos desde início da pandemia. 

□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 11.622 em quase 492 mil infetados. 

□ RÚSSIA contabiliza 6.368 novos casos e mais 198 mortes em 24 horas. Aproxima-

se do total de 700 mil infetados. 

□ MÉXICO regista 480 mortos e mais 4.902 infetados em 24 horas. 

□ ÁFRICA DO SUL ultrapassa 3.300 mortos. É o 5.º país com mais casos ativos. 

□ IRÃO anuncia novo recorde com 200 mortos em 24 horas. 
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FRASES DO DIA 
 
 

 

□ "[É preciso] puxar pelo Algarve rápido, para irmos produzindo efeitos ainda 

este ano" no turismo”,  Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. 

□ “O programa de recuperação proposto pela Comissão Europeia “não é nem um 

cheque em branco, nem uma nova troika“. António Costa, Primeiro Ministro. 

□ “A propósito do fundo de recuperação europeu, estima-se que Portugal possa 

receber, no máximo, 15.000 milhões de euros de subsídios. Fica a pergunta: 

será que a futura TAP justifica que comecemos por gastar, no mínimo e para 

começo de conversa, 10% dessas ajudas na sua viabilização?, Paulo Rangel, 

Deputado do PSD no Parlamento Europeu. 

□ “Tem o direito de não gostar, como outras pessoas têm o direito de gostar. Uns 

têm o direito de ser deputados, outros têm o direito de viver de criar gado, 

serem forcados, serem cavaleiros, serem toureiros. O que eu não percebo é a 

sua superioridade moral para tentar proibir os outros de terem um modo de 

vida e uma cultura que é própria e que eles respeitam”, Miguel Sousa Tavares, 

Jornalista. 

□ “Não existe um sistema perfeito para distribuir os fundos previstos no 

programa de recuperação proposto pela União Europeia”, Paolo Gentiloni, 

Comissário Europeu da Economia. 

□ “Estamos a ser mais reativos do que proativos e é importante que haja um 

planeamento efetivo para o momento em que, previsivelmente, vamos ter os 

nossos serviços de saúde mais pressionados, como é o caso do inverno. Se 

acrescentarmos esse aumento da procura pela gripe aos problemas 

relacionados com a pandemia, seguramente temos alguma dificuldade nessa 

matéria. Importa dotar o país dessa capacidade de resposta”, Ricardo Mexia, 

presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP). 
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ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

Planeamento, melhor informação, mais recursos: Marcelo 

tomou nota das queixas dos especialistas 

Marcelo Rebelo de Sousa ouviu preocupações do Fórum Médico de Saúde Pública. 

Cuidados de saúde a doentes não Covid-19 são outra das preocupações. Bastonário fala 

em “mais de 900 mil consultas” por fazer nos hospitais. 

 

A falta de um sistema de informação eficiente, a falta de recursos materiais e humanos 

e a falta do pagamento de horas de extraordinárias aos médicos de saúde pública foram 

apenas algumas dos problemas levados, nesta segunda-feira, pelos especialistas do 

Fórum Médico de Saúde Pública ao Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa 

terá ouvido mais do que perguntado, mas terá tomado nota das preocupações. 

“Pareceu-me que houve uma compreensão importante do Presidente, um acolhimento 

das nossas questões, julgo que esta audição foi importante”, disse ao PÚBLICO o 

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

Tal como já havia feito na videoconferência com jornalistas, Ricardo Mexia voltou a 

sublinhar algumas ideias-chave do encontro: a de que estes especialistas não são contra 

a retoma da economia, mas lamentam que não se tivesse antecipado o previsível 

aumento de casos do novo coronavírus e ainda a queixa de que faltam recursos para 

fazer face à pandemia. Quais em concreto? 
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Dotar as unidades de mais recursos humanos, nomeadamente para fazer o rastreio de 

casos e de contactos (Ricardo Mexia defende que se dê formação a pessoas para tarefas 

menos diferenciadas como realizar a vigilância ativa, isto é, os contactos a quem está 

de quarentena, libertando médicos de saúde pública para outras necessidades); pagar 

aos médicos de saúde pública horas extraordinárias e suplementos; pôr em 

funcionamento em Portugal a aplicação móvel de rastreamento; e assegurar que o país 

consegue obter uma eventual vacina em número suficiente ou avaliar capacidade 

nacional para o fazer. A estas questões junta-se ainda a falta de computadores e de 

telemóveis em número suficiente nas unidades de saúde para todos os profissionais 

poderem fazerem o acompanhamento devido de casos. Mas não só: os especialistas 

consideram que o sistema de informação tem fragilidades, é “inexistente”, gerando 

informação “dispersa” sobre o número exato de casos por estar assente em várias 

plataformas. 

No fundo, diz também Ricardo Mexia, para se ter evitado a situação na área da Lisboa 

e Vale do Tejo era preciso um planeamento prévio, mais recursos humanos e materiais 

nas unidades de saúde e, ainda, uma comunicação mais assertiva junto da população 

para os necessários cuidados. 

PRESSA NA ECONOMIA 

Não é que estes especialistas não estejam preocupados com a economia do país, porque 

garantem estar. O que o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, defende 

é que, se não se controlar a situação pandémica em Portugal, a economia vai sofrer 

danos ainda maiores.  

“Esta relação entre a saúde e a economia é uma relação que tem de ser muito bem 

pensada. Porque, se mantivermos uma grande dificuldade na saúde durante muito 

tempo, isto vai ter ainda um efeito maior na economia. Não tenhamos dúvidas sobre 

isso”, disse Miguel Guimarães, no final do encontro aos jornalistas, através de 

videoconferência. 

O planeamento da chegada do Inverno é outro dos temas que merece o alerta destes 

especialistas, no sentido de ter de se antecipar respostas e não reagir apenas depois. 

Esta foi, aliás, uma mensagem também sublinhada pelo bastonário: “Como não estamos 

a dar uma resposta suficientemente eficaz, nesta fase de desconfinamento, porque não 
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antecipamos medidas – não tivemos um planeamento adequado, não reforçámos 

recursos humanos, nem os meios técnicos que nos permitiriam chegar mais longe, com 

mais rapidez, não testámos aquilo que, se calhar, devíamos estar a testar nesta fase, 

porque o isolamento dos doentes demora tempo, o rastreamento tem também, de 

alguma forma, falhado, – é evidente que este prolongar tem custos para economia que 

podem ser brutais”, disse o bastonário, salientando que não se pode “dizer que está 

tudo bem neste momento”, porque “não está”. 

“Enquanto não resolvermos de forma sustentada aquilo que são os problemas na saúde, 

estamos a falar da questão Covid-19, é evidente que a economia vai recuperar muito 

mais devagar. Somos um país, tal como a Grécia e outros, que depende muito do 

turismo”, continuou o bastonário que, embora também lamente a decisão do Reino 

Unido de não colocar Portugal na lista inglesa de países de baixo risco para a covid-19, 

e por isso dispensados de quarentena”, lembra que as decisões se baseiam em 

“números”. 

“Temos de dar uma resposta eficaz, temos de ter mais meios, mais capacidade e temos 

de antecipar medidas, esta é que é a questão essencial, tomar as medidas antes do 

tempo. Se pudéssemos recuar ao confinamento e, se em vez de termos começado a 

usar máscaras de forma obrigatória numa determinada fase, tivéssemos começado uma 

ou duas semanas antes, provavelmente, teríamos tido muito menos infectados”, 

afirmou.  

Os especialistas que estiveram reunidos com o Presidente da República lamentaram 

ainda que a ministra da Saúde não tivesse, até agora, recebido este Fórum, que os 

médicos de saúde pública não estejam a ver os seus direitos de descanso e remuneração 

por trabalho extraordinário devidamente acautelados e que a reforma da saúde pública 

esteja “empatada”. 

"ANTECIPAR PROBLEMAS” DO INVERNO 

Ricardo Mexia, salientou mesmo que a “falta de alocação de recursos” na saúde pública 

“é gritante” e que as verbas disponibilizadas são insuficientes, considerando que, 

quando se aloca a este sector “700 mil euros”, se está a preterir a área em detrimento 

de outras, numa altura de “emergência”. 
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Também alertou para a necessidade de se planear a chegada do Inverno, apelando para 

que a resposta seja mais pró-activa e considerando que se o “antecipar de problemas” 

tivesse sido o caminho, no que toca, por exemplo, a inquéritos epidemiológicos, 

rastreamento de contactos e vigilância, a situação em Lisboa e Vale do Tejo poderia ser 

outra neste momento. 

Aliás, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha 

fez mesmo questão de “repetir” que “a verdade é que a Autoridade de Saúde de Lisboa 

e Vale do Tejo é a responsável pela circunstância do descontrolo da pandemia em 

Lisboa”. 

Sobre o que poderá ter falhado no desconfinamento, Ricardo Mexia reitera que se devia 

“antecipadamente” ter “dotado o país de capacidade de resposta e ter recrutado 

pessoas, ter-lhes dado formação para que pudessem complementar o trabalho das 

unidades de saúde pública no que diz respeito, por exemplo, ao rastreio dos contactos” 

e à “vigilância ativa”, tarefas que “podem ser feitas por outros profissionais, mediante 

um treino que não é particularmente longo”. Isso, prossegue, poderia “ter evitado 

aqueles atrasos na realização dos inquéritos epidemiológicos, na identificação dos casos 

e em colocar alguns contactos em quarentena, o que pode ter gerado cadeias de 

transmissão que seriam evitáveis”. 

Sobre o Inverno, avisou para a possível “sobrecarga” do Sistema Nacional de Saúde, que 

poderá enfrentar “uma pandemia enxertada em cima do surto sazonal de gripe”. O que 

é preciso? “Ter os recursos dimensionados para essa resposta e esses recursos são, por 

um lado, a montante dos cuidados de saúde, na estratégia de comunicação, na 

capacidade de identificação precoce dos casos, do isolamento e da quarentena dos 

contactos, mas também, do ponto de vista da resposta, o internamento e as unidades 

mais diferenciadas, como os cuidados intensivos, vão ter de ter uma capacidade de 

resposta mais abrangente que possa fazer face a um previsível aumento do número de 

casos”. 

Para além da questão da falta de recursos na área da saúde pública, o bastonário fez 

ainda questão de alertar para a necessidade de assegurar os cuidados de saúde a outros 

doentes que não sejam os da Covid-19. Disse haver uma diferença “muito elevada” em 

relação ao ano anterior, por exemplo, entre Março, Abril e Maio, no número de cirurgias 
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por fazer, que situou em mais de 90 mil, e que as consultas por realizar, nos hospitais, 

são “mais de 900 mil”. 

“GESTÃO POLÍTICA DA PANDEMIA MAL CONDUZIDA” 

O Fórum Médico de Saúde Pública emitiu mesmo um comunicado no qual “alerta para 

gestão política da pandemia mal conduzida e com impacto negativo na economia”, 

lamentando que, em Portugal, se fique “apenas pelas palavras e, por vezes, nem isso”. 

“O Fórum Médico de Saúde Pública reuniu hoje com o Presidente da República, num 

momento crítico para o país em termos de desconfinamento, com o Presidente a 

reconhecer a importância da especialidade de Saúde Pública, e o importante combate 

na pandemia, apesar dos escassos meios”, lê-se na nota de imprensa, na qual alertam 

também para uma “separação pouco clara entre a componente técnica e política” e na 

qual criticam o Ministério da Saúde por “continuar a desvalorizar os problemas 

relatados”. 

“O reforço de 30 especialistas de Saúde Pública que a tutela divulgou não corresponde 

a um aumento efetivo do número de recursos humanos disponíveis, uma vez que esses 

30 médicos internos que agora concluíram a sua formação especializada já colaboravam 

no trabalho até aqui realizado pelos serviços locais e regionais de Saúde Pública”, 

alertam ainda no comunicado, no qual defendem também a “disponibilização de um 

plano de gestão da pandemia, com objetivos e cenários claros”. 

Fonte: Público 

 

Peste negra regressa na China. Há razões para nos 

preocuparmos? 

O virologista Pedro Simas diz que não há razões para preocupações com a peste negra. 

Sabemos mais e não estamos na Idade Média, quando a bactéria vitimou pelo menos um 

terço da população europeia. 

 

A entidade de saúde de Bayannur, cidade do norte da China (região autónoma da 

Mongólia Interior) emitiu um alerta depois de ter sido diagnosticado a peste bubónica 
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(peste negra) a um camponês. Doença matou milhões de pessoas no século XIV, 

nomeadamente na Europa, e tem andado por aí. 

Normalmente, estas infeções provocadas pela yersinia pestis são endémicas em muitas 

partes do mundo - existem nos Estados Unidos, em África e na Ásia - e acontecem 

extemporaneamente. São bactérias que persistem na natureza em roedores e pulgas. 

Ocasionalmente o ser humano é infetado e pode desenvolver a peste bubónica, Há 

outras duas formas da doença se manifestar: um ser humano pode infetar-se ao esfolar 

uma peça de caça, isto nas zonas onde existe, o que dá origem a uma septicemia; há 

também a forma pulmonar, quando existe infeção entre humanos e que, ao espirrarem 

e tossirem, podem transmitir a yersinia pestis por via aérea. 

 

Em declarações ao DN o viriologista Pedro Simas explica que não nos devemos 

preocupar pois o conhecimento que existe sobre a bactéria e os tratamentos para a 

doença transmitem tranquilidade. 

Há razões para nos preocuparmos? 

É uma infeção que existe há centenas de anos e que na Europa provocou uma grande 

pandemia, a peste negra, mas não há motivo para preocupação, a não ser que aconteça 

algo extraordinária. É uma bactéria que sabemos bem o que é que causa, como é 

transmitida, quais são os reservatórios naturais e qual é o veículo de disseminação, que 

é a pulga. Temos também muitos antibióticos que são efetivos contra esta infeção, 

portanto existe um tratamento eficaz, a priori, não há razões para preocupação. São 

acidentes que acontecem, há que ter alguma vigilância epidemiológica, ver se há mais 

casos do que os esperados, mas são facilmente diagnosticados e contidos. 

Nunca provocaria os danos que fez na Idade Média? 

Claro. Quando isso aconteceu nem sabíamos que existiam bactérias, não sabíamos 

nada. Depois apercebemo-nos que havia qualquer coisa que era transmitida pela pulga, 

até se pensa que foram ratos e que com os combates e nas rotas comerciais com a 

China a infeção e a bactéria vieram para a Europa. É sempre uma preocupação de saúde 

pública, tem de ser reportada e tratada, mas de modo algum poderia dar origem a uma 

pandemia ou a uma infeção de potencial pandémico. 

Há vacina para prevenir a doença? 
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Já houve, mas neste momento não há vacina disponível. Era efetiva contra a peste 

bubónica, mas não contra a pneumónica e estão a ser desenvolvidas novas vacinas 

atenuadas e recombinantes 

Não é um perigo de saúde pública? 

Não, os casos têm de ser identificados, há sempre infeções ocasionais em sítios onde 

nunca se conseguiu erradicar, E porquê? Porque não se consegue erradicar das espécies 

selváticas, há sempre algumas infeções. Nos Estados Unidos, África e Ásia tem havido 

ocasionalmente infeções, não quer dizer que dê origem a uma pandemia. Imagine as 

condições de vida na Idade Média, toda agente tinha pulgas, há poucos anos toda a 

gente tinha pulgas. 

 

Porque é que todas estas bactérias, vírus, vêm da China? 

Não vêm todos da China, também vêm dos Estados Unidos e de outros países, vêm de 

todo o lado. A peste suína, em 2009, veio dos Estados Unidos. A que matou mais, a 

gripe espanhola, em 1918, apesar do nome veio dos EUA. Houve a gripe russa, a MERS 

veio do Médio Oriente, o ébola tem origem em África, há gripes ocasionais na Ásia. A 

China é um país muito grande, é normal que venha muita coisa dali, tem muitos habitats, 

pandemias que me lembre no último século, houve a gripe asiática e esta, a covid-19. 

Isso é um mito. 

Fonte: Diário de Notícias 

 

Covid-19: Centeno defende repensar das regras da dívida e do 

défice na EU 

O ainda presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, defende um repensar das atuais 

regras que limitam a dívida e o défice na União Europeia (UE), avisando que podem levar 

a uma nova recessão após a crise pandémica. 

Em entrevista ao Financial Times dias antes do final do seu mandato à frente do 

Eurogrupo, na segunda-feira, Centeno considera que os governos da UE deveriam 

aproveitar a pausa imposta pela pandemia de covid-19 na aplicação dos limites 
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orçamentais para repensar estas normas e evitar reaplicá-las “cegamente”, incluindo o 

teto de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) até agora imposto às dívidas nacionais. 

“O importante para a Europa, a nível fiscal, nos próximos meses e anos é a forma como 

vai ser gerido o regresso à aplicação das normas fiscais, de forma a evitar o irromper de 

uma recessão”, afirma o ex-ministro das Finanças de Portugal. 

Este ano, a dívida pública da zona euro deverá aumentar para 102% do PIB na sequência 

dos fundos públicos injetados na economia durante os meses de paralisação económica 

resultante do confinamento. 

Segundo Centeno, que em junho foi proposto pelo Governo para assumir as funções de 

governador do Banco de Portugal (BdP), “esta crise vai levar a significativos aumentos 

da dívida pública e privada” e “exigir elevados níveis de investimento” em todos os 

países: “Aplicar as regras cegamente poderá ser irrealista nestas circunstâncias e por 

em causa a credibilidade do sistema”, considera. 

Na entrevista ao Financial Times, Mário Centeno defende que a Comissão Europeia, 

que no ano passado iniciou uma consulta sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento, 

deve continuar a trabalhar no sentido de apresentar ideias de reformulação das atuais 

regras que os ministros da UE possam debater após o verão. 

Segundo Centeno, embora as negociações em curso sobre o pacote de 750 mil milhões 

de euros de ajudas à recuperação económica europeia sejam “a prioridade imediata”, os 

ministros das Finanças deveriam também tentar estabelecer “metas realistas” para a 

reposição das regras fiscais. 

“Não nos devemos precipitar, mas sabemos que teremos de voltar a cumprir regras de 

política fiscal”, afirmou, sustentando, contudo, que “não faz sentido tentar determinar 

trajetórias irrealistas para retomar o Pacto de Estabilidade e Crescimento, dada a 

enorme incerteza em torno da evolução do vírus e do seu impacto nas economias 

europeias”. 

“Primeiro temos de superar as dificuldades”, rematou. 

Fonte: Agência LUSA 
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OPINIÃO 

 

 

Os desafios da competitividade das empresas portuguesas nos  

António Rios Amorim é um dos 18 decisores convidados a escrever no livro "Esperança e 

Reinvenção: Ideias para o Portugal do Futuro", coordenado por Luís Ferreira Lopes. 

Luís Ferreira Lopes, assessor económico do Presidente da República, coordenou “um livro a 

várias mãos acerca de quase tudo o que está a acontecer às nossas vidas”, porque é tempo 

de “pensamento estratégico e visão sistémica”. Foram 18 os decisores convidados, de vários 

quadrantes da vida económica, empresarial e académica. “Esperança e Reinvenção: Ideias 

para o Portugal do Futuro” chega às livrarias a 7 de julho, as receitas revertem a favor do 

Banco Alimentar contra a Fome. E o ECO publica em antecipação o texto de António Rios 

Amorim, presidente executivo da Corticeira Amorim, sobre “Os desafios da competitividade 

das empresas portuguesas nos mercados internacionais “. 

 

I. QUALQUER CRISE É, EM SI MESMA, UMA GRANDE OPORTUNIDADE 

Ao longo da História, os grandes avanços sucederam ‐se a grandes catástrofes. A 

distância temporal é, normalmente, necessária para que esta proposição se revele, mas 

a sua superação deve permitir uma saída com maior vigor e determinação, capaz de 

detonar um novo período de crescimento e de criação de valor. 

Crises são momentos de reflexão, de ajustamento e, sobretudo, de pragmatismo: 

decisões suspensas ou pendentes tornam ‐se inevitáveis; planos adiados ou a carecer 

de validação tornam ‐se mais evidentes; e a busca de alternativas e de soluções mais 

criativas alarga as opções e relança novos horizontes. 

Como é que, num período tão crítico para todos nós, podemos criar uma nova 

esperança? 

Começa por termos confiança em nós próprios. Temos de pensar, discutir, planear bem, 

executar com determinação e criar confiança nos cidadãos, nos trabalhadores e na 

sociedade. 
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Portugal tem o dever de preparar a retoma das atividades e de criar condições que 

possam resultar em mais uma oportunidade de afirmação da nossa identidade, da nossa 

capacidade e, principalmente, da nossa autoestima. 

Temos, no nosso país, um povo com carácter que, a cada dia, está mais bem preparado. 

Somos, a cada dia, mais elogiados, e a admiração dos outros pelo que somos é crescente. 

Falta‐nos, tão‐somente, ter mais confiança no que somos e utilizar a nossa grande 

capacidade de adaptação e de flexibilidade para ganharmos vantagem. Resumindo, 

temos de ter mais intencionalidade e, sobretudo, maior ambição. 

Portugal, até ao momento, tem gerido adequadamente toda a problemática que advém 

da atual pandemia. Para a história ficará a eficiente gestão no que toca à saúde pública 

– e também o nosso profundo pesar por todas as vidas que se perderam. Para a 

atualidade mais imediata fica, infelizmente, o inevitável dano económico resultante. A 

perceção internacional da nossa gestão da crise sanitária é claramente positiva e, por 

isso, há que aproveitar esse momento para alavancar aquilo que de melhor fazemos e 

reafirmar a marca Portugal. 

II. O MUNDO É CADA VEZ MAIS “PEQUENO”, MAS O NOSSO ALCANCE TEM DE 

SER CADA VEZ MAIOR 

Pensar uma empresa apenas para o mercado doméstico não revela grande ambição. 

Qualquer projeto empresarial deve equacionar o potencial de ser escalado a uma 

dimensão verdadeiramente global. Se não apostarmos em projetos portugueses de 

dimensão e continuarmos a diabolizar o sucesso, vamos terminar com os centros de 

decisão nacionais relevantes e ficar dependentes, para tudo, de outrem. 

Trazer a liderança da industrialização da cortiça para Portugal foi um desígnio de 

Américo Amorim, que, desde cedo, mostrou a sua determinação em fazer crescer a base 

transformadora de Portugal, competindo agressivamente com concorrentes já 

solidamente estabelecidos no mercado mundial. E fê‐lo levando os nossos produtos a 

todas as geografias. «O nosso mercado é o mundo» é uma frase que frequentemente o 

ouvíamos dizer, e «Nem um só mercado, nem um só país, nem um só produto e nem 

uma só divisa» foi o lema que lhe permitiu resistir aos ataques de competidores muito 

mais poderosos e implantados há muito mais tempo nos mercados que eram 

estratégicos para o nosso crescimento. 
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Há imenso mérito em exportar, pois permite o acesso a mercados de grande potencial, 

facilita a inovação e propicia a introdução na empresa de processos e de sistemas que, 

de outra forma, demorariam mais tempo a implementar. Permite também ter uma 

relação multicultural e de conhecimento de vários comportamentos e atitudes. 

Exportar é, por isso, uma obrigação, seja ao nível de bens transacionáveis, seja ao nível 

dos serviços. Grande parte das empresas compreendeu bem melhor esta realidade com 

a crise de 2008‐2012, que começou por ser internacional e depois se converteu em 

doméstica. 

O contexto internacional vai alterar ‐se: o livre movimento de pessoas, bens e capitais 

tal como o tínhamos conhecido abrandará. A crise financeira de 2008, a guerra 

comercial sino ‐americana, que originou tarifas alfandegárias de ambos os lados, o fecho 

recente de fronteiras e o reforço da autossuficiência reverterão a globalização na qual 

o crescimento do comércio mundial se baseou. Um mundo mais fracionado será a 

perspetiva mais realista de futuro. 

III. PRIORIZAR E EXECUTAR AÇÕES COM IMPACTO NAS EMPRESAS A CURTO E 

MÉDIO PRAZOS 

A maior dificuldade neste momento é a de não se poder antecipar a longevidade desta 

crise e, justamente por isso, ser particularmente difícil articular as medidas necessárias 

para relançar a economia. A incerteza, a complexidade e a ambiguidade do contexto 

económico futuro serão certamente dificuldades acrescidas. No que depende de nós, e 

no imediato, devemos desenvolver medidas e apoios a curto prazo, alguns já lançados 

pelo Governo, que aumentem dramaticamente a liquidez e permitam a sobrevivência 

de muitas empresas e, consequentemente, a salvaguarda de milhares de empregos. 

Numa segunda fase, devemos disponibilizar linhas de crédito competitivas para iniciar 

a recuperação económica. É fundamental haver proximidade de serviços de 

aconselhamento e apoio às PME no aproveitamento das medidas criadas para a 

sobrevivência e o relançamento. 

Comercialmente, num momento tão difícil, não podemos teorizar muito sobre as 

oportunidades. Não existem vitórias morais, apenas encomendas que permitam manter 

as linhas de produção em atividade e os trabalhadores com a ocupação adequada. Por 

isso, urge o maior pragmatismo possível e rapidez nesse tipo de decisões. Torna‐se 
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imperativo evitar que o amanhã seja pior do que o hoje. No campo dos incentivos, 

devemos concentrar‐nos nos apoios na dinamização da eficiência, no aumento da 

produtividade e na introdução de tecnologia que trará, a prazo, um aumento de 

competitividade e, consequentemente, uma melhor performance, que resultará num 

maior investimento e crescimento. Especialmente em 2020 e 2021, anos em que os 

investimentos vão ser ajustados em baixa por todas as empresas, o reforço dos apoios 

e dos incentivos, de forma a cobrirem uma maior fatia do investimento, permitirá 

acelerar decisões que, de outra forma, só se tomariam mais tarde. 

Circunstâncias extraordinárias obrigam a medidas excecionais, e o tempo urge. 

Mas, claramente, este objetivo de sobrevivência implica, também, muito trabalho de 

casa, de forma a sairmos mais fortes desta crise. Por tudo isto, devíamos abordar um 

plano de ação focado em oito grandes temas, orientado por um objetivo nacional de 

aumento apreciável do peso das exportações no PIB: 

▪ Utilização de recursos online como forma de identificar novos negócios e como 

meio de promover os nossos produtos e de assegurar o acesso articulado à nossa 

rede tradicional de clientes diretos 

▪ Promoção de Portugal no exterior; 

▪ Incentivo à internacionalização; 

▪ Inovação; 

▪ Competitividade; 

▪ Adequação da dimensão das empresas; 

▪ Desenvolvimento e retenção de talento; 

▪ Sustentabilidade. 

1. Utilização de recursos online como forma de identificar novos negócios e como meio de 

promover os nossos produtos e de assegurar o acesso articulado à nossa rede tradicional 

de clientes diretos 

As feiras que não se vão realizar e as viagens de prospeção que não se vão fazer serão 

substituídas, com menores custos, pelo recurso aos meios digitais, pelas bases de dados 

alargadas e, sobretudo, pelas possibilidades de negócio que o online market intelligence 

nos pode aportar. 
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Aliás, compreender e aproveitar a digitalização acelerada da economia é um ponto 

crucial para preparar as organizações para o intitulado «novo normal». Temos sistemas 

que, a cada segundo, à mais ínfima ação, recolhem e armazenam dados. Temos de saber 

transformá‐los em conhecimento prospetivo dos nossos clientes, dos nossos mercados 

e dos nossos concorrentes, e conseguir antecipar tendências de consumo, abrir outros 

canais de distribuição e criar ofertas personalizadas. Podemos, assim, ter acesso a mais 

e melhores clientes no mundo inteiro, devendo desenvolver este modelo com mais 

ambição. 

As maiores margens terão de permitir um maior investimento na promoção dos nossos 

produtos, sobretudo nas redes sociais e no digital. Somos nós quem tem a 

responsabilidade de promover os nossos produtos, sendo que os nossos distribuidores 

podem ganhar muito com isso: executando toda a logística e distribuição capilar; 

assegurando uma margem adequada; e, deste modo, garantindo continuidade do seu 

negócio com o mercado existente. 

2. Promoção de Portugal no exterior 

Temos de fazer promoção e campanhas junto dos principais mercados, com a certeza 

de que as redes de distribuição permitem disponibilizar o produto no momento do go 

live dessas campanhas, garantindo que as vantagens comerciais não se perdem. 

Todos os mercados com forte poder de compra deverão ser prioridade, identificando ‐

se claramente os países onde o crescimento económico e do consumo ajudará na 

evolução da nossa atividade. 

O nível de exportações para países como os EUA é muito insignificante. Até porque 

falamos do maior mercado do mundo, onde tudo é grande e as oportunidades são 

enormes. Este mercado tem de ser um desígnio nacional. Tem dimensão, poder de 

compra e capacidade financeira. A nossa aproximação a este mercado tem de ser uma 

grande prioridade para todos os setores. É um país onde é difícil entrar, pela dimensão 

e escala, mas as ligações existentes, a boa imagem que temos e a nossa capacidade de 

adaptação têm de resultar. Para que a investida seja mais rápida e assertiva, terá de 

haver apoios à instalação ou ao estabelecimento de parcerias. 

A Ásia é, neste contexto, a outra zona a priorizar, ainda que a tarefa seja um pouco mais 

difícil, pela base industrial já existente em alguns países desta geografia. 
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Os instrumentos a utilizar passariam por: a) estabelecer parcerias com a AICEP e as 

associações setoriais para lançar campanhas de promoção de setores exportadores; b) 

apoiar a instalação de equipas comerciais nos principais mercados de consumo (EUA, 

por exemplo) ou criar incentivos para o estabelecimento de joint ventures ou a 

aquisição de empresas no exterior; c) promover internacionalmente a marca Portugal. 

3. Incentivo à internacionalização 

O primeiro passo para a internacionalização é, normalmente, a exportação. É mais 

rápido, exige menos recursos e permite uma ocupação enorme das equipas. Mas este 

passo é apenas uma fase inicial num processo mais abrangente que, acredito, falta 

implementar em grande parte das nossas PME. A forma inicial de termos acesso a 

mercados é através de agentes ou distribuidores. Julgo que, com tempo e já com alguma 

dimensão, teremos de deslocalizar as nossas equipas comerciais para os principais 

mercados. 

Terá de ser possível criar empresas no exterior que possam servir de plataforma à 

distribuição dos nossos produtos. A obrigação é fazer essa transição com algum 

espaçamento temporal e assegurar que o balanço da empresa‐mãe permita acomodar 

alguns anos de insucesso até que os resultados apareçam. 

Alternativamente e para acelerar a entrada nos mercados, é possível considerar a 

aquisição ou joint ventures com operadores existentes. Gerir um negócio internacional 

apresenta um elevado grau de dificuldade e de risco, pelo que é crucial preparar bem 

estas operações. 

A maior proximidade com os clientes dará acesso a mais oportunidades, a uma relação 

mais capilar e diferenciada e, sobretudo, a uma aceleração do processo de inovação, 

que permitirá adaptar o nosso desenvolvimento de produtos e tecnologias às 

necessidades de mercado. 

Num momento como este, temos de partir para o ataque, sendo imperativo criar 

incentivos que permitam capitalizar mais as empresas e, principalmente, dar apoio no 

propósito da internacionalização ou, no mínimo, criar as fundamentais redes comerciais 

no exterior. 
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4. Inovação 

Sublinhe‐se que a proximidade com os clientes permite não só uma maior fidelização 

dos mesmos e uma maior rapidez de atuação maior, mas também a antecipação e o 

desenvolvimento de soluções para esses clientes, gerando assim uma dinâmica de 

inovação muito mais robusta. 

Ao longo do nosso percurso, muitas das mudanças de atitude, e até de inversão da 

orientação, resultaram, quer de compromissos que se estabeleceram com inúmeros 

clientes, quer da dimensão que alguns produtos concorrentes aos nossos ganharam em 

mercados decisivos. 

A aposta em I&D permitiu trabalhar na busca e no desenvolvimento de novos produtos 

de cortiça, na melhoria da performance de muitas soluções existentes e numa maior 

dinâmica para procurar novas aplicações para a cortiça. Tudo isto suportado numa 

matéria‐prima única, natural e renovável, inigualável em termos de ecologia e de 

sustentabilidade. 

O estabelecimento de parcerias com universidades, laboratórios e centros de 

investigação portugueses e internacionais permitiu‐nos ter esperança e mostrar ao 

mercado o trabalho de casa que fazíamos, não só com credibilidade técnica, mas, 

sobretudo, com rigor científico. 

5. Competitividade 

Internamente, deve lançar ‐se uma análise das oportunidades de melhoria e de 

simplificação de processos, com pistas para a otimização de custos, a eliminação do 

desperdício e a redução do capital investido. Essas medidas devem ser aceleradas em 

momentos como este, pois é importante não apenas colocar tudo em causa para 

sobreviver, mas também poder prosseguir numa dinâmica ainda maior. 

A aposta em tecnologia é um desígnio fundamental de todas as empresas, e a Indústria 

4.0 não pode ser uma realidade apenas para setores muito sofisticados. É uma 

oportunidade para todas as indústrias. Ter acesso, em tempo real, a informação de 

negócio fiável permite uma atuação mais rápida e uma correção dos desvios mais veloz, 

o que pode reduzir – e muito – o custo dos nossos produtos. 

Por exemplo, a China, que teve uma vantagem inicial com o baixo custo de mão ‐de ‐

obra, hoje distingue ‐se, sobretudo, pela rapidez com que faz tudo acontecer e com que 
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se apresenta no mercado. Como costumo dizer, um minuto na China só tem 15 

segundos… 

6. Adequação da dimensão das empresas 

A dimensão das empresas em Portugal é um fator limitativo do crescimento. 

Comecemos por relativizar a noção de grande empresa: hoje, no nosso PSI18, só há 

uma meia dúzia de empresas com dimensão à escala internacional. Todas as outras são 

escrutinadas pelas equipas de research de small/mid caps a uma escala europeia. Temos 

de ter mais campeões setoriais, líderes à dimensão mundial e empresas globais. 

Noutros países, foram as empresas de capital de risco ou os private equity que foram 

consolidando setores inteiros e lhes deram amplitude, escala e dimensão. A par da 

evolução tecnológica no mundo, a facilidade de aceder a capital por todos estes 

colossos financeiros de private equity refundou setores e atividades de um ponto de 

vista estrutural. O seu modus operandi parece francamente simples. E, 

comprovadamente, têm muito sucesso porque são indiferentes a qualquer ruído público 

ou político, fórmula que lhes dá uma flexibilidade de atuação muito superior. 

Penso que nas empresas mais tradicionais – e onde frequentemente existe uma forte 

componente familiar – se necessita deste pragmatismo, que, muitas vezes, é demasiado 

radical, mas, na maioria dos casos, elimina gorduras, visa o desenvolvimento do negócio 

e cria valor. Não é preciso vender a empresa para que alguém faça o trabalho que nós 

podíamos ter realizado. 

As grandes empresas terão de se ligar às mais pequenas, criando novas dinâmicas nas 

cadeias internas de abastecimento, que permitam a mais empresas portuguesas 

ligarem‐se a este desígnio nacional. 

7. Desenvolvimento e retenção de talento 

Portugal é um país pródigo em talento. Mas urge consolidar um ecossistema propício à 

sua formação e retenção: aproximar a Academia das empresas e das organizações, 

integrando os estudantes no mundo empresarial o mais precocemente possível. O 

sucesso da Corticeira Amorim no desenvolvimento de novos produtos e de novas 

tecnologias resultou deste trabalho colaborativo com a comunidade científica e ligada 

ao I&D e às competências existentes nos centros de investigação e universidades, daí 

advindo, frequentemente, a resposta necessária a apresentar aos mercados. 
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O conhecimento, as competências formais e a motivação são a pedra‐de‐toque da 

criatividade, da inovação e da visão de qualquer organização. Temos de assegurar que 

os nossos jovens com talento encontram oportunidades de crescimento e de 

valorização em Portugal. As empresas precisam deles! 

Nestes últimos meses, testemunhámos o papel fundamental dos recursos humanos na 

viabilização da atividade de muitas empresas. Temos, pois, de encarar novas 

abordagens ao trabalho: a flexibilidade que valorize também o equilíbrio entre vida 

familiar e profissional. 

8. Sustentabilidade 

Não há memória de um outro acontecimento que tenha exposto de forma tão evidente 

e profunda a vulnerabilidade dos nossos sistemas económicos e sociais. Tão‐pouco de 

um evento inesperado da natureza com esta capacidade de propagação. Muito menos 

dos dramáticos impactos que esta pandemia tem e terá, a todos os níveis. 

Associado a este desígnio premente de «retomar a atividade, preservar o emprego, criar 

novos postos de trabalho e gerar riqueza para todos», tem de se acrescentar, 

forçosamente, a segunda parte da equação (que na Corticeira Amorim conhecemos 

bem!): «em harmonia com a natureza». 

Temos de crescer garantindo a segurança e o bem‐estar de todos, a gestão eficiente 

dos recursos naturais, a proteção do equilíbrio dos ecossistemas e a circularidade dos 

processos e da economia, rumo a um modelo de desenvolvimento sustentável e a uma 

sociedade mais coesa, consciente e preparada para enfrentar com ambição e tenacidade 

os desafios vindouros. 

IV. Resiliência. Há a consciência generalizada de que temos de estar mais bem preparados 

para a próxima crise. 

É crucial sermos resilientes e não fraquejarmos perante a opinião pública ou a visão 

mais acomodada de muitos dos que nos rodeiam. Temos de lutar e manter todos os 

negócios com uma determinação inabalável e uma elevadíssima capacidade 

concorrencial, pois oportunidades existem sempre. Ser positivo para nunca desistir. 

Contudo, e admitindo que vamos superar esta crise de efeitos devastadores, temos hoje 

de preparar as nossas empresas para que possamos sair desta crise com mais energia e 
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com mais músculo do que antes. E ainda com mais ambição, pois, superando a doença 

e a crise económica, apenas teremos mais razões para nos sentirmos confiantes! 

V. Conclusão 

Portugal tem vindo a somar, ao longo dos últimos anos, o resultado de uma série de 

boas decisões que demonstram que, quando aliamos a inevitabilidade à experiência, ao 

planeamento e à ambição, podemos ser excelentes. De resto, ouvimos 

sistematicamente os elogios que vêm dos mais diversos quadrantes, sejam económicos, 

políticos ou sociais. Basta lembrar o primeiro excedente orçamental na história da 

democracia portuguesa, o aumento sustentado das exportações nacionais, a descida 

gradual das taxas de desemprego, o aumento da confiança dos agentes empresariais ou 

o florescimento vertiginoso de atividades como o turismo. 

Boas novas que resultam do esforço, da ousadia e do empreendedorismo de um povo 

que enfrenta as adversidades de cara levantada. Modo de estar – e modo de fazer –, 

mas, sobretudo, modo de ser, que ficou mais uma vez comprovado com a nossa 

resposta coletiva à pandemia. Basta atentar ao comportamento do Serviço Nacional de 

Saúde, à reconversão de muitos negócios ou ao espírito de solidariedade contagiante 

dos cidadãos. Temos, por isso, todos os ingredientes para transformar esta situação 

traumática numa vantagem adicional, face a muitos com quem frequentemente 

gostamos de nos comparar. 

Na verdade, o talento, se bem orientado, só pode criar valor, e existe muito e bom 

talento em Portugal. Temos, pois, de despertar todos estes ativos de confiança, de 

autoestima e de otimismo, porque somos capazes. Ou, como diz o senhor Presidente 

da República, «os Portugueses são os melhores dos melhores do mundo». Continuemos 

este trajeto com mais escala, energia, firmeza, vontade e ambição, construindo o 

sucesso no qual todos se reveem e do qual todos se orgulham. 

António Rios Amorim, presidente executivo da Corticeira Amorim 

Fonte: ECO/ "Esperança e Reinvenção: Ideias para o Portugal do Futuro", coordenado 

por Luís Ferreira Lopes. 
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A boa crise da Europa - Daniel Gros 

A crise do COVID-19 mostrou que a União Europeia é muito mais do que um conjunto de 

tensões incessantes entre países pequenos e médios. A evolução dos principais indicadores 

económicos e epidemiológicos é notavelmente semelhante entre os países da UE, devido a 

uma unidade de perspetivas que é flagrantemente ausente nos Estados Unidos. 

 

BRUXELAS - Há alguns meses, a pandemia do COVID-19, associada à crise económica 

e financeira que causou, parecia que poderia quebrar a União Europeia. Os estados 

membros fecharam as fronteiras nacionais e rejeitaram toda coordenação, com alguns 

até a interromperem a exportação de equipamentos médicos urgentes necessários para 

outros estados membros da UE. Hoje, no entanto, as fronteiras internas da UE foram 

reabertas, os equipamentos médicos transacionam-se livremente e os estados 
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membros concordaram em medidas sem precedentes para lidar com as consequências 

económicas da pandemia. O que explica esta notável reviravolta? 

A UE é frequentemente descrita como uma tripulação heterogênea de países pequenos 

e médios que não conseguem concordar com nada. Mas a evolução dos principais 

indicadores económicos e epidemiológicos durante a crise do COVID-19 é 

notavelmente semelhante entre os países, sugerindo que, quando se trata de escolhas 

políticas fundamentais, afinal não são tão diferentes. 

Veja-se os dados epidemiológicos. É verdade que as taxas de infeção e mortalidade por 

COVID-19 variam amplamente entre os países da UE, com a Alemanha e a maioria dos 

estados membros do norte e leste a saírem-se muito melhor do que Itália, Espanha e 

França (sem mencionar o Reino Unido). No entanto, quase todos eles estabilizaram suas 

taxas de infeção num nível suficientemente baixo para que os surtos locais pudessem 

ser mantidos sob controle, implementando regras obrigatórias de confinamento e 

distanciamento social, que foram levantadas depois do controle dos surtos. 

A única exceção é a Suécia, onde os decisores políticos decidiram confiar no público 

para tomar as precauções necessárias voluntariamente. Até agora, essa abordagem 

produziu, no mínimo, resultados impressionantes. A Suécia não possui apenas uma taxa 

de mortalidade muito maior do que seus vizinhos nórdicos; a economia também não se 

saiu notavelmente melhor. 

Mesmo com essa exceção - que representa menos de 3% da população da UE - os 

resultados na Europa são muito mais consistentes do que os dos Estados Unidos. Alguns 

estados da costa leste, como Nova York e Nova Jersey, seguiram o padrão “europeu”: 

um forte aumento de infeções e mortes, seguido de fortes regras de distanciamento 

social ou confinamento, que estabilizaram as taxas de infeção em níveis baixos. Mas 

outros estados - como Arizona, Califórnia, Flórida e Texas - têm relutado em impor (ou 

sustentar) regras estritas de distanciamento social, mesmo quando as taxas de infeção 

atingem níveis recordes. 

Isto sugere que as diferenças são uma questão de preferências, não de instituições. 

Afinal, os EUA têm uma forte instituição federal – o Centros de Controle e Prevenção 

de Doenças - que pode fornecer orientação para todo o país. 
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Sim, o presidente Donald Trump recusou-se a apoiar as recomendações do CDC; de 

fato, ele e outros membros de seu governo, incluindo o vice-presidente Mike Pence, 

recusaram-se a usar máscaras. Mas os países europeus que não tinham nenhuma 

autoridade "federal". Em vez disso, a maioria dos líderes nacionais seguiu 

instintivamente uma linha semelhante, guiada pelos mais recentes pareceres científicos. 

Essa abordagem refletiu perspetivas semelhantes. Os governadores estaduais dos EUA 

não fizeram o mesmo, por causa de preferências e perspetivas políticas bastante 

divergentes - que se estendem à confiança na ciência e na experiência. 

Os dados macroeconómicos contam uma história semelhante. Antes da pandemia, o 

desemprego era menor e mais uniformemente distribuído nos EUA. Não mais. Em maio, 

a taxa de desemprego em todo o país subiu para mais de 13% - quase o dobro da média 

da UE, de 6,7%, que mal aumentou durante a crise. 

O que é mais surpreendente é a forma como agora o desemprego desigual é distribuído 

nos EUA - mais como na UE. Por exemplo, a taxa de desemprego de Nevada agora é de 

25% - a mais alta dos EUA - enquanto a de Nebraska é de apenas 5%. Isso é quase o 

mesmo que a diferença entre a Grécia e a Alemanha. 

No entanto, mesmo sendo heterogéneos quanto os níveis de desemprego na UE, todos 

os países conseguiram impedir aumentos significativos - novamente, por razões de 

perspetiva. Todos os estados membros da UE optaram por introduzir ou estender 

subsídios de trabalho com tempo reduzido: o governo paga às empresas para manter 

os trabalhadores na sua folha de pagamento, mesmo que a produção precise ser 

reduzida. 

O objetivo era permitir que empresas industriais de médio a grande porte retivessem 

pessoal especializado - ou " capital humano específico da empresa " - durante o choque 

temporário. Desta forma, as empresas poderiam retomar a produção mais rapidamente, 

depois que as restrições fossem levantadas e a recuperação ocorresse. 

Certamente, estes esquemas têm uma desvantagem significativa: eles podem subsidiar 

empregos que não têm futuro a longo prazo. Mas a questão não é se essa foi a melhor 

opção política. O que importa é que todos os estados membros da UE fizeram o mesmo.  

A ação a nível da UE está a caminho. O recente acordo franco-alemão para criar um 

fundo de recuperação de € 500 bilhões (US $ 567 bilhões) é um divisor de águas, porque 
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permitirá que a UE, pela primeira vez, se endivide e faça transferências para os mais 

necessitados. 

Por si só, este acordo seria um grande avanço na construção europeia. Mas deve ser 

entendido não apenas como uma reação a uma situação excecional, mas como um 

reflexo de valores e pontos de vista amplamente compartilhados. Apesar de toda a sua 

tragédia, a crise do COVID-19 revelou uma verdade fundamental sobre a UE: os laços 

que a unem se estendem muito além dos tratados e do interesse próprio dos membros. 

Daniel Gros, Diretor do Centro de Estudos de Política Europeia. 

Fonte: Project Sindycate 

 

 

 


