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Casos Confirmados  

43.897 CASOS DE COVID-19 

MAIS  328 CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,75% 

 

Óbitos  

1.614 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 9 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,56%) 

NORTE-819 

CENTRO-248 

LISBOA E VALE DO TEJO-504 

ALENTEJO-13 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

29.017 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.167 AGUARDAM RESULTADOS 

13.266 CASOS ATIVOS  

( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos) 

504 INTERNADOS (1,14%) / 73 UCI (0,16%) 

Dom. 5 julho
 
Portugueses já 
compraram mais 
de 40 milhões nas 
farmácias. 
 
Portugueses 
terão o sexto 
maior pacote de 
subsídios 
europeus para 
sair da crise. 
 
Conselho das 
Finanças Públicas 
afasta cenário de 
recuperação 
económica rápida. 
 
Crise mudará as 
economias e a 
Europa está em 
“excelente 
posição”, diz 
Lagarde 
 
Trump diz que 
99% dos casos de 
covid nos EUA 
são "totalmente 
inofensivos". 
 
PERIGO DE 
INCÊNDIO RURAL 
NA GENERALIDADE 
DO TERRITÓRIO, 
DETERMINADOS 
PELAS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS 
PREVISTAS. 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 

(Edição papel) Europa premeia poluidores com 137 mil milhões em 

isenções. Este é o valor anual de isenções fiscais ao petróleo, gás, 

carvão ou licenças gratuitas de emissões de CO2 atribuídos por países europeus, 

comprometendo as metas ambientais. Em Portugal serão 867,5 milhões. Municípios 

sem covid-19. A cerca invisível que não deixou o vírus entrar em Mondim de Basto. 

Alentejo quase incólume receia turismo nacional. Crise no Douro. Falta de turistas 

agrava quebra nas vendas de vinho. Brasil pode chegar aos 110 mil mortos até agosto. 

Suicídio não é romântico nem inevitável. É preciso prevenir. Contas dos partidos entre 

o lucro e a contenção. (Online) Santos Silva propõe que ingleses visitem Portugal sem 

passar por Lisboa. Numa entrevista ao Jornal da Tarde da RTP, Santos Silva voltou a 

classificar a decisão britânica de excluir Portugal da lista de países para os quais os 

britânicos podem viajar sem restrições como “errada” e “ridícula”. Num 4 de Julho 

assombrado pela covid-19, Donald Trump instigou a divisão dos americanos. CDS 

critica partidos “pisca pisca” e elege PSD como “parceiro preferencial”. Covid-19: 

Quebras no turismo triplicam desemprego no Algarve. Infectar voluntários para acelerar 

vacina? “Ganho para a sociedade seria fantástico”, admite pioneiro da vacina da rubéola 

 (Online) Nanopartículas eliminam o vírus nos materiais de proteção em 

hospitais e lares. Uma equipa da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto está a trabalhar num projeto que pode 

revolucionar a prevenção da covid-19, no âmbito do LAVQ (Laboratório Associado 

para a Química Verde), que integra investigadores de diferentes universidades e 
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politécnicos de todo o país. "É preciso a oposição dizer estamos aqui e apoiar medidas mais 

duras na região de Lisboa". A eurodeputada do PSD assume agora a liderança do Instituto 

Francisco Sá Carneiro, virado para a inovação. Diz que Portugal tem agora uma grande 

oportunidade de recuperar o tecido empresarial com o financiamento da UE, desde que o 

aplique bem. O aumento de casos de covid na Grande Lisboa está a prejudicar o país, admite. 

Britânicos de quarentena após ir à Madeira? Marcelo diz que dúvidas serão "dissipadas" 

em breve. Presidente inicia hoje uma visita de menos de 24 horas à ilha, que inclui uma 

deslocação, no domingo, à freguesia de Câmara de Lobos, onde foi instalada uma cerca 

sanitária entre 19 de abril e 3 de maio. OMS vai descontinuar testes com 

hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados. Trump quer um "jardim nacional" de 

estátuas de heróis americanos. Turistas britânicos? "Há outros mercados a explorar. 

Porque não pensar nisso?" Entrevista a Jorge Mangorrinha, historiador do Turismo, 

sobre impacto da covid-19 na visita de estrangeiros neste verão a Portugal. Sem 

turistas, desemprego cresce mais de 200% no Algarve. Trump diz que Estados Unidos 

vão recuperar em breve da "praga da China". 

(Edição papel) CM revela lista de areais que estiveram na máxima 

capacidade. Vaga de calor esgota 82 praias. Termómetro não para de 

subir. Banhista revelam preocupação em manter a distância de 

segurança. Direção-Geral da Saúde acusada de esconder casos positivos. Médico 

denuncia “Tenho 20 doentes, reportei a situação e só um terço foi contactado. Águia 

ressuscita. Encarnados regressam à luta. Matemática de Veríssimo funciona. Novas 

regras. Inspeção vai reprovar automóveis sujos. Segurança Social. 524 mil pensionistas 

têm mais de 80 anos. Alerta na Casa Branca. Novo coronavírus chega à família Trump. 

REVISTA DOMINGO. Pandemia agravou doenças psiquiátricas.  

 (Edição em papel) Ministério da Saúde paga seguro privado a 

trabalhadores. Apoio abrange funcionários com contrato individual, 

mas sem ADSE. Medida implica uma despesa de 100 mil euros e 

levanta dúvidas. Marta Temido reavalia contratação “com urgência”. Pantera 

vermelha. Águias sacodem crise com vitória folgada. Rede criminosa vendia licenças 

para transporte de crianças a 200 euros. Operação lex. Galante fez “a papinha toda” a 
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Rui Rangel em 268 acórdãos. Pandemia. DGS não reporta casos infetados no Grande 

Porto há um mês. Exames nacionais. Só são permitidos 16 alunos por sala e é 

obrigatório usar máscara. Testes arrancam amanhã para cerca de 151 mil estudantes. 

Biquíni. Uma bomba que mudou a moda. URBANO. Espaços partilhados para trabalhar 

recuperam terreno nas cidades. NOTÍCIAS MAGAZINE. Entrevista Graça Fonseca, 

Ministra da Cultura: "Nunca temo ser remodelada". 

 (Online) DGS recorre a empresa para análise da covid-19. Kanye 

West anuncia candidatura à Presidência dos EUA. Presidente da 

República visita Câmara de Lobos. App de rastreios pronta neste mês. Debate quinzenal 

com dias contados. “Para fazer Justiça é preciso tempo”, Juiz Ivo rosa. 

 (Online) Nazaré da Costa Cabral: "Deve haver uma avaliação à TAP". 

Segundo Nazaré Costa Cabral, o empréstimo do Estado à TAP representa 

mais uma fonte de pressão financeira. Por isso, defende a presidente da 

CFP em entrevista, deve ser feita uma avaliação que mostre a verdadeira situação 

patrimonial da companhia aérea. Nazaré da Costa Cabral: "Contribuições como a da 

banca são duvidosas do ponto de vista jurídico". Algarve não sai da época baixa: 

desemprego cresceu mais de 200%. Ineos desiste de fábrica de automóveis em 

Estarreja. Dona da Tabaqueira diz que cigarros vão começar a desaparecer em 10 anos. 

Bloco diz que PS parece estar a preferir "certa hostilidade" à esquerda. 

   (Online) A tragédia inglesa (e portuguesa) dos corredores 

turísticos, Filipe Santos Costa. Conselho das Finanças Públicas 

“muito preocupado” com impacto da TAP na saúde e segurança 

social. Afinal, trabalhadores em lay-off podem mesmo gozar férias. Segundo a ACT e a 

DGERT, os trabalhadores em lay-off podem gozar férias, tendo direito ao subsídio de 

férias "normal", além do salário com os cortes previstos neste regime. Crise mudará as 

economias e a Europa está em “excelente posição”, diz Lagarde. Huawei afasta-se cada 

vez mais da Google. Já vende 30% dos telemóveis sem Play Store. 
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 (Online) Transavia aposta em Portugal com oferta a 80% do pré-

Covid. CFP afasta cenário de recuperação económica rápida. Em 

entrevista à ‘Antena 1’ e ‘Jornal de Negócios’, Nazaré da Costa Cabral 

voltou ainda a falar sobre o Orçamento Suplementar: “Há aqui uma perspetiva de 

subestimação da queda do produto e de certas das suas componentes que podem 

comprometer a cobrança de receita fiscal”. Embaixador espera que taxa de infeção de 

Covid-19 desça rapidamente para o Reino Unido levantar restrições a Portugal. 

  (Online) Junho: Regresso às empresas, mas teletrabalho convence. 

Desemprego no Algarve triplica em maio. Conselho das Finanças 

Públicas "muito preocupado" com TAP. Soluções vegetais dominam 

inovações alimentares. Transportes públicos cumprem lotação mas 

ainda assim vão cheios. 

  (Online) Estudantes da Guarda infetados em "festas Covid". Oito 

alunos estão internados. Exames presenciais foram suspensos. 

Remdesivir. Não são só os EUA. Medicamentos fazem parte do 

plano de defesa nacional de todos os países — incluindo Portugal. EUA causaram 

indignação ao quase esgotarem o stock do único medicamento para a Covid-19. Mas 

especialistas dizem que isso pode não prejudicar outros e a Europa estará a negociar 

um acordo semelhante. "Açambarcamento abusivo" de gel no Metro do Porto. China 

diz que origem da Covid pode estar noutros países e aponta para Espanha. A base 

destas alegações é um estudo da Universidade de Barcelona que diz ter encontrado 

vestígios de Covid-19 em águas residuais da cidade catalã nove meses antes dos 

primeiros casos em Wuhan. Ministério paga seguro a funcionários sem ADSE. Paulo de 

Morais e Henrique Neto pedem "apreciação dos abundantes conflitos de interesses" na 

AR. Carta enviada a Ferro Rodrigues diz, por exemplo, que, em "várias comissões 

parlamentares", foram detetadas "situações em que os conflitos de interesses são 

possivelmente reais". 
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 (Online) O que é feito do computador Magalhães? António Costa quer 

um computador por aluno no próximo ano letivo. JP Sá Couto já disse 

estar disponível. Portugueses terão o sexto maior pacote de subsídios 

europeus para sair da crise. Covid-19. ANA chegou a perder mais de um 

milhão de euros por dia. Livros, palavras e ideias são proibidas na "nova" Hong Kong. 

Kanye West anuncia que é candidato a Presidente dos Estados Unidos. Elon Musk 

declarou o seu apoio. Mohamed Ikbal toma posse como presidente da Comunidade 

Islâmica de Lisboa. Trump alimenta e agrava tensões nacionais na comemoração do 4 

de julho. "Multidão enfurecida" que quer "roubar a nossa cultura" é como Donald Trump 

referiu os manifestantes que derrubaram estátuas na sequência do assassínio de 

George Floyd.  

 (Online) Marcelo visita Câmara de Lobos este domingo. Operação 

Marquês. “Para fazer Justiça é preciso tempo”Estátua de Cristovão 

Colombo vandalizada em Baltimore. Toureiro Mário Coelho morre 

aos 84 anos 

 (Online) "Mobilização forçada" de médicos. Receio não impede férias. 

"Achei a Madeira com uma atividade económica à noite 

impressionante". Marcelo Rebelo de Sousa está de visita à ilha da Madeira, onde diz ter 

visto "confiança" e "segurança" para lidar com a Covid-19. Mais três mortos em 

Reguengos de Monsaraz. Total de vítimas sobe para 12. Uma das vítimas tinha apenas 

52 anos e não estava diretamente relacionada com o lar de idosos atingido pelo surto. 

Politécnico suspende exames presenciais devido a estudantes infetados. O Instituto 

Politécnico da Guarda (IPG) decidiu suspender os exames presenciais nas suas 

instalações, transferindo-os para as plataformas digitais, após ter conhecimento da 

existência de estudantes infetados com covid-19, foi hoje anunciado. 

                                                                                                                                     . 

(Online) CML está a pagar 17.003 euros/mês a rival de Medina na rádio. 

Autarquia fez dois ajustes diretos com João Taborda da Gama, um 

advogado de direita (filho do socialista Jaime Gama) que está sempre a concordar e 
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elogiar Fernando Medina no DN e na Renascença. CML nega cunha. Covid-19: 

Quebras no turismo fazem desemprego no Algarve crescer mais de 200%. As casas, o 

candeeiro e a vida de luxo do juiz Rui Rangel. "As pessoas bêbadas não conseguem 

manter o distanciamento social". Toureiro Mário Coelho morre vítima de coronavírus 

aos 84 anos. Com uma carreira internacional que o levou a todo o mundo, foi amigo de 

Hemingway, privou com Audrey Hepburn e foi íntimo de Ava Gardner. 

 (Online) Elon Musk: O percurso de um excêntrico para quem nem o céu 

é o limite e que coleciona polémicas pelo caminho. Covid-19: Junho 

marcou regresso de muitos às empresas, mas teletrabalho veio para ficar. Covid-19: 

Quebras no turismo triplicam desemprego no Algarve. Especialistas em segurança 

informática não querem deixar de usar o termo ‘blackhat’. Um vice-presidente da 

Google anunciou que não ia discursar na popular conferência Black Hat, para 

especialistas em segurança informática, e apelou a que o termo (e outros semelhantes) 

fossem substituídos, mas a maioria não concorda com a sugestão. 

 (Online) Carro sujo... carro chumbado na inspeção. Novas regras para 

a inspeção automóvel entram em vigor em novembro de 2020 e 

tornam mais exigente e rigorosa a inspeção periódica dos veículos. 

Sindicato denuncia "mobilização forçada" de médicos para Reguengos de Monsaraz. O 

sindicato lembra que não está em vigor "qualquer Decreto-Lei de estado de 

emergência", pelo que a mobilização forçada de médicos é abusiva. Conselho das 

Finanças Públicas alerta para impacto da TAP no Orçamento do Estado. 

(Online) Conselho das Finanças Públicas "muito preocupado" 

com impacto de despesas como a TAP. Covid-19. Junho marcou 

regresso de muitos às empresas, mas teletrabalho veio para ficar. 

CDS reafirma que PSD é “parceiro preferencial”. Desconfiança britânica? Controle-se o 

surto pandémico, apela ex-secretário de Estado do Turismo. 

 Governo admitiu que transportes públicos podem mesmo 

ser pontos de contágio. Covid-19. Marcelo vê a Madeira a 

recuperar bem dos efeitos da pandemia. Portugal quer que Reino Unido aplique 
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quarentena apenas a quem regressa de Lisboa. Nazaré Costa Cabral preocupada com o 

impacto de despesas com a TAP. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 

□ Mais de 530 mil mortes e quase 11,3 milhões de infetados em todo o MUNDO. 

□ OMS regista mais de 210 mil novos casos nas últimas 24 horas. 

□ ITÁLIA registou 21 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, o que 

eleva o total de vítimas mortais para 34.854. 

□ ALEMANHA regista dois óbitos e 239 novos casos em 24 horas. 

□ REINO UNIDO registou 67 mortes nas últimas 24 horas, elevando para 44.198 o 

total de vítimas mortais. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registam mais de 43 mil infetados em 24 

horas. 

□ BRASIL registou 1.091 mortes relacionadas com a covid-19 e 37.923 novos casos 

de infeção com o novo coronavírus em 24 horas, soma 64.265 mortes e 

1.577.004 casos. 

□ BÉLGICA altera recomendação para viagens a Espanha após confinamento. 

□ ÍNDIA com novo recorde de 24.850 casos em 24 horas. 

□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 11.086 em 463.306 infetados. 

□ RÚSSIA já tem mais de 680 mil casos de Covid-19. 

□ MÉXICO registou 523 mortos e 6.914 infetados por covid-19 nas últimas 24 

horas, elevando o número de óbitos para 30.366 e o de contágios para 252.165. 

México supera França em mortes e regista recorde de infeções. 

□ ÁFRICA DO SUL registou pela primeira vez mais de 10.000 novos casos 

confirmados de coronavírus num único dia, elevando para 187.977 o total de 

casos no país 
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FRASES DO DIA 
 
 

□ “Uma infeliz manobra de diversão. Por muito que o queixume ressentido do 

Governo e do Presidente seja entendível à luz dos danos de imagem e das 

perdas económicas que a decisão de Londres implica, convém ser realista e 

reconhecer que lhe falta factualidade e sentido.”, Manuel Carvalho, Diretor do 

jornal Público. 

□ “Há partidos que olham para a esquerda e pisca pisca, olham para a direita e 

pisca pisca. O CDS está onde sempre esteve, a representar a única direita 

democrática e popular em Portugal e a dar guarida a todos aqueles que 

queiram um projecto alternativo ao socialismo para Portugal”, Francisco 

Rodrigues dos Santos, Presidente do CDS-PP. 

□ "É preciso a oposição dizer estamos aqui e apoiar medidas mais duras na região 

de Lisboa", Maria da Graça Carvalho, eurodeputada e presidente do Instituto 

Francisco Sá Carneiro. 

□ “Ou voa ou racha com a TAP. A sobrevivência da TAP constitui talvez um teste 

crucial que o Governo enfrenta para salvar a sua credibilidade.”, Vicente Jorge 

Silva, Jornalista. 

□ "Tínhamos os melhores números de desemprego, os melhores números de 

emprego e os melhores números da bolsa que alguma vez tivemos. Estávamos 

a fazer melhor do que alguma fez algum país tinha feito, e fomos atingidos por 

esta terrível praga da China. E agora estamos perto de vencê-la. O nosso país 

vai recuperar", Donald Trump, Presidente dos EUA 

□ “Até agora, e ainda que com conquistas pontuais impostas pela esquerda, esta 

legislatura [liderada por António Costa] tem sido, infelizmente a história das 

recusas do Partido Socialista. Recusou fazer um acordo no final das eleições 

[legislativas] de 2019 e recusou agora que o Orçamento Suplementar para lá 

da resposta de emergência pudesse ter uma resposta mais estrutural”, Catarina 

Martins, Coordenadora do BE 
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ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 
 

Crise mudará as economias e a Europa está em “excelente 

posição”, diz Lagarde 

A presidente do BCE defende que "terá de ser desenvolvido" um quadro de política 

económica que permita a mobilização do "financiamento necessário". 

 

A crise económica gerada pela pandemia de Covid-19 “mudará profundamente” a 

economia, considera a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, 

para quem a Europa está “em excelente posição”. 

Christine Lagarde estimou este sábado que a mudança na economia conduzirá a mais 

ecologia, mais digitalização e à alteração de métodos de trabalho, e que a Europa está 

em “excelente posição”. 

Lagarde, que participou por videoconferência nas reuniões económicas de Aix-en-

Seine, em Paris, afirmou, segundo a agência France-Presse (AFP), que a crise “será uma 

aceleração de transformações que já estavam latentes nas nossas economias [da 

Europa]”. 

“Na produção, no trabalho e no comércio, o que estamos a viver acelerará as 

transformações e provavelmente levará a uma evolução em direção a um modo de vida 

mais sustentável e mais verde”, acrescentou. 

A presidente do BCE referiu o teletrabalho, como um fator que “transformará os 

métodos de trabalho de todos os funcionários”, pelo menos nos países desenvolvidos, 

e “a aceleração da digitalização, nos serviços ou na automação das indústrias”. 

 

“Atualmente, estima-se que a crise leve a uma contração das cadeias de fornecimentos 

na ordem dos 35%, e a um aumento da robotização nas indústrias em cerca de 70 a 

75%”, disse Lagarde. 
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A responsável pelo BCE lembrou que o confinamento, que afetou a maioria dos 

habitantes do planeta ao mesmo tempo, levou a um desenvolvimento considerável do 

comércio ‘online’, que se deve acelerar ainda mais no futuro, “em detrimento do 

comércio mais tradicional”, acrescentou. 

Perante estas transformações, “a Europa está numa posição excelente para pôr em 

marcha esta transição”, disse, sublinhando que o continente “já abriga o maior setor de 

economia circular e de inovação ecológica do mundo”, e que o euro foi a primeira moeda 

usada para a emissão de títulos verdes. 

Fatores que, ainda assim, considera não serem suficientes, defendendo que “terá de ser 

desenvolvido” um quadro de política económica que permita a mobilização do 

“financiamento necessário”. 

Fonte: ECO 
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Empresas europeias usam pandemia para vender negócios 

indesejados 

Muitas vendas têm atraído um forte interesse de investidores de private equity, que têm 

1,5 biliões de dólares disponíveis em caixa, uma quantia sem precedentes. 

 

Do chá preto à água engarrafada, as empresas europeias estão a analisar atentamente 

negócios com fraco desempenho, numa altura em que as expectativas de lucro dos 

investidores já são baixas devido à pandemia de coronavírus. 

Com economias abaladas e a covid-19 ainda a avançar em várias partes do mundo, 

executivos no comando têm contratado banqueiros de investimento ou realizado 

análises internas para rever portefólios e vender negócios indesejados. 

"Os investidores já descontaram completamente 2020, mas esperam uma história 

impecável para 2021 e 2022", afirma Adam Young, responsável global por mercados de 

capitais da consultora Rothschild. 

Empresas de private equity como a KKR e a Blackstone estão a preparar ofertas pela 

unidade de chá da Unilever, um negócio que pode render mais de 5 mil milhões de libras 

(5,5 mil milhões de euros), revelam pessoas a par dos planos, em declarações à 

Bloomberg News. 

 

Chá Lipton 

A gigante de bens de consumo lançou uma estratégia de revisão da unidade em janeiro, 

quando o coronavírus se propagava pela província chinesa de Hubei. Na época, o CEO 

Alan Jope descreveu o negócio, que inclui marcas conhecidas como Lipton e PG Tips, 

como "um obstáculo estrutural ao crescimento da Unilever". 

Na mesma linha, a Nestlé está a avaliar a venda do seu negócio de água engarrafada no 

mercado de larga escala dos EUA, que inclui as marcas Poland Spring e Pure Life. 

Globalmente, esta divisão teve o pior desempenho da última década no ano passado e 

a unidade dos EUA, em particular, sentiu a concorrência de marcas mais baratas e a 

relutância de consumidores em comprar embalagens de plástico. 
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Hora de agir 

"Agora, o pensamento geral nos conselhos é que a inação não é uma opção", disse Rich 

Mills, chefe global de desinvestimentos da Ernst & Young. 

Quase um terço das empresas que estão a vender unidades estão também dispostas a 

aumentar os ativos disponíveis para compra para obter os recursos de que precisam 

para investir novamente, disse Mills, coautor do relatório de 2020 da empresa de 

consultoria sobre desinvestimentos corporativos globais, baseado em estudos online 

com mais de mil executivos antes e depois do início da pandemia. 

Muitas vendas têm atraído um forte interesse de investidores de private equity, que 

têm 1,5 biliões de dólares disponíveis em caixa, uma quantia sem precedentes, segundo 

o estudo. 

Na segunda-feira, a BP fechou acordo para vender sua unidade de produtos químicos 

para a Ineos por 5 mil milhões de dólares, no âmbito da sua transição para deixar de ser 

uma empresa tradicional de petróleo e fortalecer as finanças, devido à pressão 

crescente causada pela crise de coronavírus. 

Fonte: Jornal de Negócios 

 

Covid-19: “Há aldeias que são como ‘lares a céu aberto’” 

Quatro meses depois da chegada do coronavírus a Portugal, 21 municípios portugueses 

continuam sem qualquer caso de infecção. São cidades e aldeias do interior, isoladas e 

envelhecidas, onde o vírus ameaça chegar nas férias à boleia dos emigrantes e das pessoas 

que “vão à terra”. Especialistas querem equipas de saúde pública “pequenas e rápidas” para 

travar o previsível aumento de mortes entre os idosos. 

 

Portugal somava na última sexta-feira 21 concelhos, dos 308 em que se divide o país, 

sem qualquer caso registado de infecção pelo novo coronavírus. Daqueles, 15 

concelhos situam-se no Alentejo, dois no Centro (Mêda e Idanha-a-Nova), um no Norte 

(Boticas) e três no Algarve (Alcoutim, Aljezur e Vila do Bispo), segundo a informação 

recolhida pelo PÚBLICO numa ronda pelas cinco administrações regionais de saúde. 
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Se olharmos para o mapa epidemiológico da Direcção-Geral de Saúde (DGS) que 

assinala a branco os concelhos sem registo de casos de contágio pelo novo coronavírus, 

há mais casos, mas isto decorre da “orientação para referenciar apenas os concelhos 

com mais de três casos, de forma a preservar o segredo estatístico”, conforme explicou 

fonte daquele organismo. Com nenhum ou até três casos, há denominadores comuns 

aos 21 municípios que saltam aos olhos: são todos concelhos do interior, isolados, com 

baixas densidades e muitíssimo envelhecidos. E se, com a aproximação das férias, os 

emigrantes e os turistas começarem a invadir estas cidades e aldeias “covid free”, como 

se prevê, o coronavírus vai com eles e terá um impacto tendencialmente mais letal. “Há 

aldeias que são como ‘lares a céu aberto’. Se entra alguém de fora que infecta, o impacto 

vai ser semelhante ao que se tem verificado entre os idosos dos lares”, antevê o 

geógrafo João Ferrão, do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa.  

A tendência para a disseminação espacial do vírus surge já espelhada na leitura 

territorial do impacto demográfico da covid-19 que o Instituto Nacional de Estatística 

(INE) divulgou sexta-feira e onde se lê que os números relativos ao período entre 25 de 

Março e 1 de Julho sugerem já “uma disseminação espacial dos casos”. Esta tendência 

vai disseminar-se pelo interior fora, com a agravante de estarmos perante regiões cujo 

envelhecimento traduz uma vulnerabilidade acrescida ao vírus. “São áreas muito 

susceptíveis mas que têm estado protegidas, porque o isolamento nesta pandemia tem 

funcionado como factor de protecção, mas, com a inevitável exposição ao vírus que 

decorrerá da chegada de emigrantes e turistas, a probabilidade de haver muita gente 

infectada e de aumentarem as mortes é elevada”, reforça João Ferrão. 

Menos preocupado, o médico especialista em saúde pública Mário Jorge Santos 

acredita que o cenário poderá não ser tão grave desde que “a saúde pública não se 

revele incapaz de controlar as cadeias de transmissão, como aconteceu na região de 

Lisboa e Vale do Tejo”. “Nas grandes cidades há o problema de as pessoas não se 

conhecerem, como aconteceu em Lisboa onde é difícil a identificação dos contactos, 

nomeadamente nos bairros onde há muitos imigrantes de origem extra-europeia, 

muitos dos quais indocumentados e até com nomes e moradas falsos, o que atrasa 

muito a investigação. Nos concelhos mais pequenos será mais fácil controlar as cadeias 

de transmissão”, confia. 
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Daí que dotar estes municípios do interior do país de “equipas de saúde pública 

pequenas, rápidas e capazes de, face ao surgimento de um caso, mobilizar-se 

rapidamente para identificar e isolar o problema” seja “a única forma de precaver um 

aumento da letalidade nos idosos”, segundo o presidente da Associação Nacional dos 

Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia. 

Mário Jorge Santos reforça a sua tese com o exemplo do Alentejo. “O concelho de 

Reguengos de Monsaraz tinha apenas três casos até ao surto que ocorreu num lar de 

idosos e que, por si só, constitui já quase metade dos casos no Alentejo. Mas um surto, 

embora possa ser dramático e catastrófico, é um fenómeno epidemiológico localizado 

no espaço e no tempo: não tem disseminação comunitária. O problema surge quando 

os médicos de saúde pública perdem o controlo das cadeias epidemiológicas e passa a 

haver transmissão comunitária”, insiste, num optimismo que pressupõe que as 

autoridades municipais e locais sejam capazes de salvaguardar o distanciamento, o uso 

da máscara e a lavagem frequente das mãos. O que pode não ser fácil, “sobretudo se 

considerarmos que as férias são propícias a um consumo acrescido de álcool que leva 

as pessoas a relaxarem nos cuidados a ter”, admite o especialista. E, aqui sim, “a 

tendência será para aumentar o número de mortes de idosos que, ao apanharem o 

coronavírus, descompensam doenças que já tinham”. 

Num exercício a la minuta sobre o impacto das férias e da consequente deslocação de 

pessoas para os municípios do interior, João Ferrão distingue nuances nas fontes de 

disseminação do vírus consoante apontemos para o Norte, Centro ou Sul do país. “No 

Norte, o impacto dos emigrantes será mais elevado. E, como vêm de países europeus, 

a maior parte destes emigrantes já passou pelo processo de aprendizagem em relação 

ao vírus e, portanto, já interiorizou medidas como o distanciamento, as máscaras e a 

lavagem das mãos”, admite o geógrafo. Já no Sul, “o principal elemento de risco serão 

as pessoas, sobretudo da Grande Lisboa, que ‘vão à terra’ ou que, não indo, procurarão 

passar as férias em sítios tranquilos e isolados”. 

Quanto ao Algarve, onde a administração regional de saúde aponta Alcoutim, Aljezur e 

Vila do Bispo como “covid free” (estes dados não coincidem com os da DGS, mas esta 

discrepância dever-se-á ao facto de as pessoas nem sempre alterarem a sua morada 

quando mudam de residência), a ameaça poderá ser externa, ainda segundo João 
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Ferrão: “Tudo depende ainda do que vier a ficar definido relativamente às fronteiras, 

mas atenção que, mesmo com as actuais restrições, em Lisboa já se voltou a ouvir o 

som das malas com rodinhas que tinha desaparecido da paisagem sonora da cidade 

desde meados de Março.” 

Fonte: Público 

 

239 especialistas alertam que Covid-19 se transmite pelo ar e 

enviam carta aberta à OMS 

O grupo de cientistas de 32 países diferentes contraria o que tem vindo a ser defendido 

pela OMS e diz que, a comprovar-se a gravidade da transmissão atmosférica, novas 

medidas terão de ser tomadas. 

 

Um grupo de 239 cientistas, oriundos de 32 países diferentes, apresenta evidências 

científicas de que o vírus SARS-CoV-2 também se transmite através do ar, por partículas 

mais pequenas. 

A informação foi enviada à Organização Mundial da Saúde (OMS), através de uma carta 

aberta que o grupo de cientistas planeia publicar num jornal científico, durante a 

próxima semana. 

A notícia foi avançada pelo New York Times, no sábado, depois de a OMS ter voltado 

a insistir, a 29 de junho, que o vírus só se transmite através do ar depois de intervenções 

médicas que produzem aerossóis. 

O jornal norte-americano conduziu quase 20 entrevistas com cientistas do grupo, 

incluindo uma dúzia de consultores da própria OMS e vários membros do comité 

responsável pela elaboração do guia adotado pela Organização. 

Seja através de partículas de grande dimensão que circulam pelo ar, depois de um 

espirro, seja através de partículas mais pequenas exaladas, que viajam de ponta a ponta 

de uma sala, o novo coronavírus é transmitido através do ar e pode infetar pessoas 

quando inalado, afirma o New York Times. 
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De acordo com as evidências científicas apresentadas pelos 239 investigadores, se a 

transmissão atmosférica se comprovar significativa no contágio, outras medidas terão 

de ser tomadas. 

A utilização de máscaras poderá passar a ser obrigatória, mesmo em ambientes com 

distanciamento social, profissionais de saúde poderão precisar de máscaras N95, com 

um sistema de filtragem mais robusto. 

A maioria dos especialistas contactados pelo jornal simpatiza com as dificuldades da 

OMS e com as relações políticas complicadas com que a Organização tem de lidar, 

especialmente relativamente aos Estados Unidos e à China. 

No entanto, o grupo acusa a OMS de ter uma visão rígida e excessivamente médica das 

evidências científicas, e de ser demasiado lento na atualização das orientações emitidas. 

A OMS tem vindo a defender que o novo coronavírus se transmite, primariamente, 

através de partículas respiratórias grandes que, assim que expiradas por pessoas 

infetadas, através de tosse ou espirros, rapidamente caem ao chão. 

Fonte: Rádio Renascença 

 

DGS reage em comunicado a notícias sobre a fiabilidade dos 

dados 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) é responsável pela vigilância epidemiológica em 

Portugal, o que inclui a vigilância da covid-19 desde os primeiros casos em Wuhan na 

China. 

O sistema nacional de vigilância epidemiológica (SINAVE), que é utilizado para 

contabilizar os casos de covid-19, depende da notificação atempada pelos médicos e 

laboratórios que identificam os casos em todo o território nacional. 

As notificações recebidas são analisadas diariamente para garantir a validade dos dados 

de modo a suportar as intervenções em Saúde Pública. Todos os dias existe um 

processamento dos dados no sentido de agregar os dados clínicos e laboratoriais à 

mesma pessoa, confirmar o estado de doente covid-19 e identificar duplicados. 

Posteriormente estes dados são ainda sujeitos a um controlo de qualidade antes da 

publicação do relatório de situação epidemiológica. 
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A DGS tem-se pautado por uma relação de rigor e transparência nos relatórios diários, 

comunicações, conferências e entrevistas. 

A DGS continua a apostar na inovação e sustentabilidade dos seus sistemas de 

informação e análise para fazer frente aos desafios das emergências de Saúde Pública. 

 

 

 

 

OPINIÃO 

 

 

Os valores sumiram 

A saga da TAP é um bom exemplo da promiscuidade de interesses, da fraqueza negocial de 

Portugal e da debilidade das instituições com a missão de fiscalizar e avaliar. 

 

Classicamente, a ideia era “cherchez la femme”. Hoje, já não é assim. Mesmo nos casos 

em que se sabe que “la femme” anda por ali, essa não é a questão. O verdadeiro 
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problema é “onde está o dinheiro?”. Assim mesmo. Dito à bruta. Como nos barbeiros, 

nas redes sociais e nos táxis. “Onde está o nosso dinheirinho”? Em geral, não há 

resposta. Quem a poderia dar, empresários, governantes e jornalistas, não querem 

saber, escondem, têm medo de perguntar, receiam desvendar… E os contribuintes são 

inundados de expressões malditas: vamos investigar “até às últimas consequências”, 

“doa a quem doer”. Depois, segue-se o silêncio. Ou a confusão criada pelos novos 

enigmas dos “ativos”, das “mais-valias” e das “perdas de valor”. Assim se criou um dos 

mais opacos universos que se imagina. 

Verdade é que não percebemos o que se passa. Há poucas pessoas que nos expliquem 

com honestidade e clareza. Não há muitos jornalistas que perguntem nem 

investigadores capazes de esclarecer os “problemas sistémicos” e o “enquadramento”. 

O universo político financeiro é o mais espesso e o mais censurado que se conhece. 

Para mais, quem se envolve nestas questões tem marca. Envolvimento de interesses. 

Simpatia partidária. Dependência económica e publicitária. Hipoteca ideológica. Se, em 

muitas matérias de interesse coletivo, é possível encontrar quem preste o serviço de 

explicar, nestes assuntos financeiros, com ramificações políticas, pessoas nessas 

condições são quase inexistentes. Quem se aventura a explicar bem, entre outros, o 

BES, o BPN, a PT, a EDP, a TAP, o BANIF, a REN e o Montepio, assim como as PPP, 

sabe que, algures, podem ser pesadas as represálias no emprego, na publicidade e na 

informação. 

Vivemos em sociedade muito divida, mais do que parece à primeira vista. As ideias do 

“caldeirão central” e do “consenso” são geralmente falsas. Quem tem opinião sobre os 

bancos e as empresas, sobre os negócios dos privados e do Estado, tem uma visão 

previsível. E os partidos não ajudam muito. À direita, gostam de justicialismo, mas 

sentem que têm telhados de vidro. À esquerda, está-se sempre pronto a condenar os 

privados, a fim de desculpar os políticos. À direita, a regra que tudo define é a empresa 

privada, à esquerda é a nacionalização e o Estado. Qualquer plano de esquerda começa 

e acaba sempre com a nacionalização. Nos caos mais duros, próprios ao BE e ao PCP, a 

inspiração é mais radical: liquidar a empresa privada. Em contraste, qualquer plano de 

direita para a economia e os serviços vive da empresa privada, com recurso ao Estado 

para os prejuízos, as contingências e os imponderáveis. 
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Quem ganhou e quem perdeu com a gestão pública da TAP, seguida da privatização 

manhosa, corrigida de modo a que não ficasse só pública, nem só privada? Quem 

ganhou com as centenas de milhões que circularam em poucos anos com estas 

operações? 

Quem ganhou e quem perdeu com a gestão do BPN? Por que se decidiu que a sua 

falência teria problemas sistémicos? Qual foi a vantagem da nacionalização se o banco 

acabou no que acabou, com milhares de milhões a pagar pelos contribuintes? Como se 

perdeu valor com o BPN? Quem roubou no BPN? Onde está o dinheiro? Sumiu? 

Quem ganhou e quem perdeu com o BES, com este que parece ser o maior golpe 

sórdido da história da economia e das finanças portuguesas, onde está o valor 

destruído, o valor perdido, o valor desviado e o valor açambarcado? Desapareceu? 

Quem ganhou e quem perdeu com a destruição da PT, uma das melhores empresas 

portuguesas, mais enérgica, com mais capacidade de inovação e projeção externa? É 

verdade que muito cedo se verificou uma tendência para empregar consultores 

familiares de políticos, parentes de empresários e associados a banqueiros, o que não 

ajuda muito ao escrutínio… Mas era, apesar de tudo, uma das raras realizações 

empresariais portuguesas dignas de nota e mérito. Era… 

Quem ganhou e quem perdeu com a transformação da EDP naquela que será talvez a 

maior e mais poderosa empresa portuguesa, agora chinesa, recheada de rendas de 

Estado, amiga de políticos, empregadora de celebridades de esquerda e de direita, com 

uma especial experiência no mercado de influências? 

Como é possível que as histórias destas empresas sejam contadas com ardil: por gente 

de esquerda que detesta a propriedade privada e geme de amor pela gestão pública; ou 

por gente de direita que procura desculpas para qualquer gesto de proteção do lucro 

privado a que preço for. Como é possível que seja tão difícil encontrar quem, com 

espírito independente e sem preconceito comunista ou capitalista, se dedique a estudar 

e a contar estas histórias? 

Alguns dos poucos livros interessantes sobre os “negócios” da nacionalização e da 

reprivatização são escritos por militantes de esquerda que odeiam a iniciativa privada e 

o mercado. Os poucos livros interessantes sobre estes negócios escritos por autores 
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que aceitam a propriedade privada têm o triste condão de serem herméticos, 

tecnocratas e esconderem parte da verdade, justamente a mais sumarenta. 

Portugal perdeu décadas com a ditadura. Com a Guerra Colonial, perdeu quinze anos e 

quase uma dezena de milhares de vidas. Com as nacionalizações, Portugal perdeu 

tempo e riqueza. Com as privatizações e as reprivatizações, Portugal perdeu mais tempo 

e valor. Quanto dinheiro e quantas pessoas se perderam para prolongar a guerra em 

África? Quantas vidas se perderam para descolonizar da maneira que se fez? Quanto 

dinheiro e quanta riqueza os portugueses perderam para nacionalizar e reprivatizar? A 

TAP faz parte desta história de desastres, é uma saga, um folhetim, uma telenovela… 

Em quase todos os negócios importantes realizados em Portugal nas últimas décadas e 

envolvendo grandes projetos, fusões de empresas, nacionalizações e reprivatizações, 

Portugal ficou a perder alguma coisa e os portugueses ficaram a perder muito. 

Conhecem-se alguns casos, muito poucos, de grandes investimentos ou transações que 

resultaram e os contribuintes, os acionistas e os trabalhadores ficaram a ganhar, mas 

são tão poucos! Na maior parte dos casos, os contribuintes ficaram a perder. 

A saga da TAP é um bom exemplo da promiscuidade de interesses, da fraqueza negocial 

de Portugal e da debilidade das instituições com a missão de fiscalizar e avaliar. Assim 

como do pensamento dogmático em vigor, à esquerda como à direita, relativamente 

aos grandes problemas nacionais. Haverá certamente alguém que, um dia, fará a história 

verdadeira da TAP, mas será seguramente tarde de mais! Até esse dia, teremos de viver 

com este mito e este nó cego. 

António Barreto, Sociólogo 

Fonte: Público 

 

A absurdez 

Nós queremos sempre entrar onde não podemos e, por conseguinte, temos um desejo louco 

de dar as boas-vindas a quem esteja impedido de nos visitar. 

 

Se ralhar for uma arte, Augusto Santos Silva é um artista. Tive a sorte de ouvi-lo na 

Radio 4 da BBC a ralhar com os ingleses por ter deixado Portugal fora da lista dos países 

visitáveis. 
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A diplomacia consiste em ameaçar e aliciar ao mesmo tempo e Santos Silva foi 

eloquente, evocando num mesmo sopro a velha aliança e o novo absurdo, a amizade e 

a saúde, o chá e a brasa da sardinha de cada um. 

O jornalista inglês quis voltar a terra, perguntando se a ausência de ingleses ia ter 

repercussões no turismo. Santos Silva, com dose igual de lata e de persuasão, 

respondeu que não, não tinha nada a ver com o turismo. 

Santos Silva é um bom protetor da dignidade portuguesa mas aqui entre nós, que 

ninguém nos ouve, se é absurdo que os ingleses tenham muito mais covid-19 do que 

nós e não possam visitar Portugal, não será mais absurdo ainda que o nosso Ministro 

dos Negócios Estrangeiros proteste que um país com muito mais covid-19 do que nós 

não possa visitar Portugal à vontade? 

Isto tem sempre a ver com a decisão de Groucho Marx no sentido de jamais ser membro 

de um clube que o aceite como membro. 

Nós queremos sempre entrar onde não podemos e, por conseguinte, temos um desejo 

louco de dar as boas-vindas a quem esteja impedido de nos visitar. 

É tanta a confusão que nos esquecemos do princípio básico, tão fácil de perceber e tão 

simples de pôr em prática: não queremos que entre cá quem nos infete nem queremos 

ir a países onde possamos ficar infetados porque depois voltamos infetados a Portugal 

para infecta quem cá estiver. 

Miguel Esteves Cardoso,  

 

 

 


