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Casos Confirmados  

35.910 CASOS DE COVID-19 

MAIS  310  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,87%% 

 

Óbitos  

1.504 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 7  VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,46%) 

NORTE-810 

CENTRO-246 

LISBOA E VALE DO TEJO-417 

ALENTEJO-1 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

22.002  CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.562 AGUARDAM RESULTADOS 

345.495 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN. 

415 INTERNADOS (1,15%) / 70 UCI (0,19%) 

Qui. 11 junho 

 
Portugal continua 
a ser o terceiro 
país mais pacífico 
do mundo. 
 
Comissão 
Europeia 
recomenda 
reabertura das 
fronteiras internas 
na próxima 
semana e aos 
países terceiros a 
1 de julho. 
 
Portugal e 
Espanha vão 
manter controlo 
de pessoas nas 
fronteiras até 30 
de junho 
 
Centeno lança 
hoje ‘corrida’ à 
sua sucessão na 
presidência do 
Eurogrupo. 
 
Viagens aéreas 
não vão contribuir 
para propagação 
do vírus – EASA. 
 
Portugal é o 10.º 
país da UE com 
pior desempenho 
digital. 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 (Edição) Governo exige fiscalizar milhões do plano para salvar a TAP. 

Ajudas. Estado prevê injetar mil milhões até final do ano após receber 

luz verde de Bruxelas. Empresa. TAP tem de ser reestruturada. Privados ainda não 

disseram se aceitam condições. Justiça. Privatização da TAP foi feita sem gestão 

danosa, conclui DCIAP. Marcelo e o 10 de Junho. Este é o "tempo de acordar" para a 

mudança necessária. PWC chumba bónus fiscal que manteve Montepio à tona. Lisboa 

chama mil polícias para travar arraiais de Santo António. Suécia. Quem matou Olof 

Palme? O 3suspeito” morreu há 20 anos. Televisão. Como a morte de George Floyd 

está a mudar a TV que nos entra em casa. Retratos da Pandemia. A gestora de 

alojamentos locais que recomeçou duas vezes e caiu três. Benfica volta a empatar e 

FCPorto é outra vez mais líder. (Online)- Dois meses e meio depois, rastreios 

oncológicos recomeçam a funcionar. Retoma está a ser feita de forma gradual e 

cumprindo regras de segurança, garantem as Administrações Regionais de Saúde. 

Liga Contra o Cancro estima que haverá cerca de 200 diagnósticos de cancro da mama 

atrasados devido à suspensão do rastreio. Covid-19: Portugal pode até perder o medo, 

mas não pode perder o controlo. O aumento de novos casos confirmados em Portugal 

é ligeiro e para o virologista Pedro Simas “não só é expectável como inevitável”. Mais 

importante do que isso é manter a epidemia controlada e proteger os grupos de risco. 

“Trabalhadores da TAP precisam desta injeção para assegurar salários”, Ministro Pedro 

Nuno Santos. UE pede ao Google e ao Twitter medidas ainda mais robustas contra a 

desinformação. Comissão Europeia diz ter “provas suficientes” de desinformação 

chinesa sobre a covid-19.  Portugal ainda é o terceiro país mais pacífico do mundo. 

Privatização da TAP foi opção política e não houve gestão danosa, conclui DCIAP. 
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 (Edição Digital) Observatório da pobreza alerta: só no mês de abril, 

Lisboa somou mais 2825 desempregados. Lisboetas estão a perder 

trabalho mais rapidamente do que o resto dos portugueses, sendo já 

perto de 20 mil sem emprego, revela um estudo. Pandemia empurrou 30 empresas do 

concelho para processos de despedimento coletivo. Dijsselbloem: "Não creio que 

vissem em Centeno um segundo Varoufakis. Foi sempre muito sério". Eurogrupo cai 

para Espanha, Irlanda, Itália ou Luxemburgo? Nadia é a favorita. Plano do Governo para 

a TAP passa por cortes de aviões, frotas e pessoal. No Dia de Portugal, Marcelo falou 

já de baterias apontadas às presidenciais. E Franco disse a Nixon: “Espanha será o que 

os EUA desejam: drogas, democracia e porno.”. No cinema de Spike Lee as vidas dos 

negros importam sempre. FCPorto volta a ser líder isolado, Benfica só tem uma vitória 

em dez jogos. Crise é um "mar tranquilo" para Lage. E o FC Porto fugiu de novo. 

Christian B., suspeito do rapto de Maddie, recusa falar sobre o caso 

 

206 milhões para contratar na saúde. Mais médicos, Mais enfermeiros, 

Mais auxiliares. Recibos verdes acertam contas com o Disco sem 

penalizações. "Vou fazer uma coisa terrível". Alemão confessa crime à 

namorada na véspera do desaparecimento de Maddie. Transportadora em 

dificuldades. Corte nos voos e pessoal na TAP. Estado injeta 946 milhões para evitar 

falência. Até pode nevar. Miniférias ameaçadas por chuva e tempo fresco. Alerta 

vermelho. Dragão em fuga. Maria José Ribeiro. Mãe de Rita Ribeiro morre aos 92 anos. 

Morte de Olof Palme. Suécia desfaz mistério de 34 anos. 

 

 Inspetores fiscalizam notas numa centena de escolas. Medida incide 

sobre resultados do 11º e 12º ano e visa reforçar combate à fraude 

nas avaliações. Foram selecionados 76 estabelecimentos de ensino 

públicos e 24 privados, num universo de oito mil. Apoio à TAP obriga a menos aviões, 

rotas e funcionários. S. João sem transportes e com mais polícia para impedir arraiais. 

Crime. Burlão das notas de 50 euros faz mestrado na cadeia. Bragança. Três em prisão 
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preventiva por aluno cabo-verdiano. Porto de Mós. Alunos sem net queixam-se de 

discriminação no acesso às aulas. 10 de junho. Presidente rejeita soluções antigas na 

resposta à crise. Análise. O que sondagens mostram sobre eleitores de cada partido. 

Coronavivos. Golo mexicano permite liderança após empate das águas em Portimão. 

 

(Edição) Lei seca em Lisboa. Até domingo, bombas de gasolina não 

podem vender álcool a partir das 16 h e lojas de conveniência 

também fecham a essa hora para cortar acesso a bebidas. Cafés fecham às 19 horas. 

Neste Santo António, em vez de arraiais, bailaricos e sardinhadas, vai haver vigilância 

apertada e tolerância zero. José de Carvalho, investigador e biógrafo do Santo António 

“Rezam as crónicas mais antigas que os ladrões e os corruptos se emendavam apenas 

por ouvir o santo”. Estado injeta mil milhões na TAP até ao final do ano para salvar 

empresa 10 de Junho. Discurso de Marcelo deixa recados ao Governo. Economia. 

Previsão da OCDE aponta para números sombrios. COVID-19. Crise na Grande Lisboa 

leva a criara gabinete de intervenção. Tanzler. O caso macabro de sete anos de amor e 

paixão com um cadáver. Racismo. HBO retira “E tudo o cento levou” de catálogo. 

    

 (Online) Tesla a um passo de se tornar a fabricante automóvel mais 

valiosa do mundo. A cotação da empresa liderada por Elon Musk fixou-

se perto dos 190 mil milhões de dólares, perto da fabricante automóvel 

mais valiosa do mundo: a Toyota. Casos de covid-19 na Grande Lisboa mais do que 

duplicaram desde desconfinamento. Governo admite redução de pessoal, frota e rotas 

na TAP. OCDE recomenda corte nos impostos e mais apoios em Portugal se houver 

segunda vaga de covid-19. Empresas e Independentes podem acertar pagamento por 

conta em dezembro sem penalizações. Portugal continua a ser o terceiro país mais 

pacífico do mundo. Nove em cada dez portugueses dizem que corrupção está 

disseminada no país. Centeno lança hoje 'corrida' à sua sucessão na presidência do 

Eurogrupo. CTT esperam que efeitos da greve sejam "pouco sentidos". Os 

trabalhadores dos Correios vão estar em greve esta sexta-feira, 12 de junho. 
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   (Online)- Um OE suplementar com algumas dúvidas e poucas 

respostas. O economista e presidente do Conselho Estratégico 

Nacional do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, analisa em exclusivo 

no ECO a proposta de orçamento suplementar.  Estado preparado para fazer injeção 

na TAP. “Falta o acionista privado aceitar as condições”, diz Pedro Nuno Santos. 

Portugal reforça posição como 3.º país mais seguro do mundo. Pandemia fortaleceu o 

Governo? Sim, mas pode ser temporário, dizem os politólogos. Portugal é o 10.º país da 

UE com pior desempenho digital. 

 

 (Online) 900 dias depois, Centeno anuncia formalmente hoje o 

‘adeus’ aos pares do Eurogrupo. Portugal e Espanha com mais quatro 

pontos de fronteira abertos. Voos continuam suspensos. EASA afirma 

que as “viagens aéreas não vão contribuir para propagação do vírus”. Pedro Nuno 

Santos diz que Estado “não veria com maus olhos” uma “parceria” entre Lufthansa e 

TAP. FED volta a não mexer nas taxas de juro. mas antecipa quebra de 6,5% no PIB dos 

EUA. Infarmed diz que lote de testes serológicos rápidos vai ser recolhido após “falsos 

negativos”. Espanha aprova rendimento mínimo garantido para 850.000 famílias. 10 de 

Junho. Costa diz “em tempos difíceis” importa celebrar “o orgulho de ser português”. 

  

 (Online) Corrida à liderança do Eurogrupo vai arrancar A ministra 

espanhola Nadia Calviño parece ser a favorita, mas só nos próximos 

dias se saberá quem são os candidatos. Governo à espera dos 

privados para intervenção na TAP. Luís Miguel Ribeiro reconduzido 

até 2022 na AEP. TAP, Banco de Portugal e RTP são as empresas mais atrativas para 

trabalhar- Randstad Employer Brand Research. Escolas, turismo, casamentos e feiras. 

DGS publica guia de recomendações por tema e setor. 
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  (Online) Lavadeiras na Guerra de África. Amor ou abuso? Em 

Portugal não se falava, mas em África todos sabiam que muitas 

lavadeiras não tratavam só da roupa. Exército diz que não tem 

informação sobre estas relações. Que nem sempre terão sido consensuais. Injeção de 

mil milhões é só 1º passo que tem de ser aceite por privados. 3 certezas e 2 dúvidas no 

plano para salvar TAP. Dez minutos, 4 avisos. Marcelo quer "acordar" país. Costa evoca 

o "orgulho de ser português". Covid-19: OMS desconhece forma como vírus atua nas 

diferentes estações do ano. Comissão Europeia apoia Twitter contra Trump.  Todas as 

regras e recomendações da DGS por setor. Vacina da Covid-19. Johnson & Johnson 

deve começar testes em humanos já em julho. Medicamento para linfoma pode ajudar 

doentes mais graves de Covid-19, segundo estudo preliminar. 

 

 (Online) Centeno começa a despedir-se do Eurogrupo. Candidato com 

"tempo e energia" procura-se. As novas missas são criativas: "A Igreja 

encontrou novos púlpitos". “Eu só penso naquele vídeo”, “um 

linchamento dos tempos modernos”. Irmão de George Floyd pede justiça 

no Congresso americano. Encontrou-se: FC Porto, o menos mau.  Procura-se: Benfica. 

Covid-19. Turistas procuram pequenos hotéis de montanha para desconfinamento 

seguro. Covid-19? Trump anuncia regresso de comícios. "Todos eles serão enormes". O 

duro abanão de Marcelo. A crise é "brutal" e "as soluções de ontem não podem ser as 

de amanhã". Covid-19. Arraiais e festas populares proibidos. Restaurantes, cafés e 

pastelarias com horário reduzido. Pedro Nuno Santos: sem intervenção pública, a TAP 

iria falir - assim será salva, mas reestruturada. Portugal considerado o país mais seguro 

da UE e o 3º a nível global (mas o mundo ficou menos seguro pela 9ª vez nos últimos 

12 anos). Comissão Europeia pede abertura das fronteiras internas até segunda. 

Portugal e Espanha mantêm controlo. Ministério Público descarta gestão danosa na 

privatização da TAP. Governo Passos ilibado. 22% sem acesso, interior excluído, custos 

elevados. Portugal entre os piores desempenhos digitais da EU. PCP reitera necessidade 

de nacionalização da TAP e recusa "imposições" da EU. O uso massivo de máscaras 

pode evitar uma segunda onda da pandemia, aponta estudo. Na situação ideal - aquela 
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em que todas as pessoas usariam uma máscara - os valores do índice de propagação do 

novo coronavírus estariam abaixo de 0,5. Uma investigação levada a cabo no Reino 

Unido conclui que o uso massivo de máscara, combinado com confinamentos pontuais 

e parciais, durante pelo menos um ano e meio - tempo de ter uma vacina pronta -, pode 

ser decisivo para evitar uma segunda onda da pandemia 

 (Online) Os parentes pobres do desconfinamento. Há bares a 

alterar a atividade para conseguirem abrir portas, mercearias nas 

zonas históricas de Lisboa a vender bebidas e a improvisar 

esplanadas e restaurantes a servir cocktails. Bares e discotecas continuam fechados: 

“Não queremos que os outros não façam, queremos é poder fazer também”. Suécia 

responde à pergunta sobre quem matou Olof Palme 34 anos depois. Santos Populares. 

Polícia na rua e 'tolerância zero'. Restaurantes e cafés de Lisboa com horário reduzido 

até domingo. Proibidos grelhadores no exterior e alargamento de esplanadas em época 

dos Santos Populares. Países avaliam passado e presente de racismo. 

 

 (Online)- DGS divulga guia. Retoma de voos? "Não haverá problema". 

"Não haverá qualquer problema" com retoma de voos em Portugal- 

Agência Europeia para a Segurança da Aviação. Agência dos Direitos da UE quer 

criminalização de atos preconceituosos. Turismo contido na UE este verão causa menos 

50% de voos. Rumor. Apple anunciará afastamento da Intel. 

                                                                                                                                                            

(Online) Histórias de quem não consegue sair com medo da Covid-19. Os 

pequenos “antifas” portugueses. Não seguem o mesmo dress code nem 

juntam grandes números, mas existem. Garantem ser pacíficos e estão ligados ao 

partido MAS. Governo: "Contamos não necessitar mais do que mil milhões até final do 

ano" para a TAP. Polícia recupera em Itália obra de Banksy roubada em 2019 de Paris. 

Governo começou inspeções contra a inflação de notas nas escolas. Vinte e quatro 

concelhos do continente em risco máximo de incêndio. 
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  (Online) Covid-19: Testes com resultados em 30 minutos? Sim, uma 

possibilidade já este outono. EUA/Eleições: Donald Trump anuncia 

regresso de comícios em quatro estados. Tesla torna-se a marca automóvel mais valiosa 

do mundo. Gene defeituoso associado à demência contribui para o aumento do risco 

de hospitalização por Covid-19. Covid-19: Especialista avisa que haverá uma nova 

ordem mundial nos próximos um a cinco anos. 

 

 Agência dos Direitos Fundamentais da UE quer criminalizar atos de 

racismo. A agência recomenda aos Estados da UE que apliquem "total 

e corretamente as disposições relativas à luta contra o racismo e 

xenofobia" e "tomem as medidas necessárias para criminalizar decisões motivadas 

por preconceitos". Segregação escolar de crianças ciganas ainda é elevada em alguns 

países da EU. Portugal apresenta valores significativamente mais baixos, mas é um 

dos países onde a população cigana vive em piores condições de habitabilidade, 

segregada e sem acesso a serviços essenciais como água potável ou eletricidade. 

Violação dos direitos dos refugiados é um dos grandes desafios da EU. A Agência para 

os Direitos Fundamentais da União Europeia denuncia, num relatório divulgado esta 

quinta-feira, que a devolução dos refugiados aos países de origem continua a 

acontecer com regularidade, mesmo sob risco de tortura e perseguições. Grande 

Lisboa com 13 surtos identificados. Afinal, "E tudo o vento levou" vai regressar à HBO 

com contextualização histórica. Investigadores induziram alterações genéticas para 

tentar bloquear transmissão da malária. O ensaio foi realizado "in vitro" com um dos 

cinco parasitas da malária capazes de infetar os seres humanos. Sindicato considera 

prematuro falar em despedimentos na TAP. O presidente do sindicato do pessoal de 

voo lembra o grande potencial da companhia aérea. BE insiste no controlo público da 

TAP e fala em plano de reestruturação pouco claro. 
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 “Estamos numa mudança de época” e precisamos do “luto das 

nossas ilusões”, José Tolentino de Mendonça. Bastonário dos 

Médicos pede verba semelhante à que vai para a TAP. 500 milhões 

"é bom", mas o setor precisa de bem mais, diz Miguel Guimarães. Salários da TAP 

garantidos com injeção de mil milhões de euros do Governo. “Quando temos de andar 

com um QR CODE não estamos a viver com dignidade". A presidente da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados diz que os cidadãos têm que exigir soluções de 

privacidade e proteção de dados a quem cria novas aplicações tecnológicas. 

Recuperamos a reflexão sobre a proteção de dados e privacidade em contexto de 

pandemia do podcast “Adiante”. 

 

 Turistas portugueses ajudam início do verão no Algarve. Centeno 

lança hoje `corrida` à sua sucessão na presidência do Eurogrupo. 10 

de Junho. Marcelo diz que é tempo de "acordar" para nova realidade. EUA ultrapassam 

os dois milhões de casos. Entrevista a Sérgio Moro. Gestão da pandemia também 

impulsionou demissão. Grande Entrevista. Para Eduardo Catroga, Mário Centeno foi 

"essencialmente" um "ministro do orçamento". Lufthansa diz que estão em perigo 22 

mil empregos devido à pandemia. Zoom admite ter encerrado conta de ativistas 

chineses que assinalaram Tiananmen. MAAT reabriu após sete meses encerrado. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 
 

□ Covid-19: Pelo menos 412.926 mortes em todo o MUNDO desde dezembro - 

balanço AFP. 

□ ESPANHA com o dobro de novos casos em relação a terça-feira (167). 

□ ITÁLIA com 71 mortes e 202 novas infeções nas últimas 24 horas. Ministério 

Público italiano quer ouvir PM sobre a gestão do surto. 

□ FRANÇA registou mais 23 mortes, mas sem sinais de novos surtos. França perdeu 

meio milhão de empregos no primeiro trimestre de 2020. 

□ ALEMANHA ultrapassa os 185 mil casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, 

foram identificados mais de 500 contágios. 

□ REINO UNIDO regista mais 245 mortes nas últimas 24 horas, aumentando para 

um total de 41.128, o que faz do Reino Unido o país com o segundo maior número 

de óbitos durante a pandemia covid-19. 

□ BÉLGICA regista nova subida de casos e de mortes. Total de 9.636 óbitos. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 1.082 mortos devido à covid-19 

nas últimas 24 horas, elevando o total para 112.833 mil óbitos desde o início da 

pandemia. EUA ultrapassam os dois milhões de casos. 

□ BRASIL regista mais 32.913 casos de infeção e 1274 mortes.  

□ ÁFRICA com quase 210 mil casos de infeção. 

□ CHINA deteta onze casos nas últimas 24 horas. 

□ RÚSSIA ultrapassa os 500 mil infetados. 

□ MÉXICO ultrapassa a barreira de 15 mil mortos. 
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FRASES DO DIA 
 
 

□ “Em tempos difíceis e de incerteza, importa celebrar - ainda que por via digital 

– o orgulho de ser português. Os portugueses e lusodescendentes 

representam a porta de entrada de Portugal no mundo globalizado, 

potenciando as oportunidades de penetração e de cooperação com espaços 

mais vastos”, António Costa, Primeiro Ministro. 

□ “O Conselho de Ministros decidiu que aquela regra definida para a Área 

Metropolitana de Lisboa, de que os veículos privados de transportes de 

trabalhadores têm uma lotação de dois terços e na sua utilização é obrigatório 

o uso de máscara, foi alargada ao território nacional”, Mariana Vieira da Silva, 

Ministra de Estado e da Presidência. 

□ "O Governo não quer uma TAP pequena", Pedro Nuno Santos, ministro das 

Infraestruturas e Habitação. 

□ "Nunca, nem durante o período da ditadura, as Forças Armadas estiveram tão 

presentes dentro da máquina pública do Estado. As Forças Armadas ocupam 

no Executivo, através de uma presença maciça, um papel estratégico porque 

parece que funcionam como um substituto à inexistência de um partido 

político que dá sustentação a Bolsonaro e lhes forneceria os quadros 

dirigentes. Chegamos ao ponto de, na maior pandemia dos últimos séculos, o 

Ministério da Saúde ser ocupado por um general”, Dilma Rousseff (PT), ex-

Presidenta do Brasil. 

□ “Uma das coisas mais difíceis desta pandemia foi o facto de as pessoas 

adoecerem e os familiares nunca mais as acompanharem na hora da doença e 

da sua fragilidade. As pessoas morriam e os familiares continuavam sem poder 

estar presentes. Isto é de uma violência, enquanto sociedade, inimaginável. E 

esse luto tem de ser feito. Mas há também um luto que não é apenas o luto da 

morte dos nossos semelhantes. É o luto das nossas ilusões. É o luto de uma 

certa ideia de progresso, de vida no mundo, de um mundo massificado de que 

hoje precisamos de fazer o luto. Isto é, precisamos de perceber porque é que 
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não podemos continuar determinados modelos, porque é que temos de 

encontrar novos formatos, novas formas de convivência, novas formas de 

relação e de estar no mundo. É uma espécie de luto porque implica o 

reconhecimento que as coisas já não serão como eram.”, José Tolentino de 

Mendonça, Cardeal. 

□ "Estou muito preocupado. Esta crise é mais dramática que a anterior", Jeroen 

Dijsselbloem, antigo Presidente do Eurogrupo. 

□ “Se tivéssemos introduzido o confinamento uma semana antes, teríamos 

reduzido o número final de mortes em pelo menos metade”, Neil Ferguson, ex-

consultor do Governo inglês. 

□ “Se usarmos nas projeções do CFP, no cenário moderado, só em 2023 

recuperamos o nível de PIB de 2019. Ou seja, 4 anos perdidos. No cenário 

adverso, só recuperamos o nível de PIB de 2019 em 2024 ou 2025 (o CFP só 

tem previsões até 2023). Ou seja, 5 ou 6 anos perdidos no plano económico.”, 

Joaquim Miranda Sarmento, PSD. 
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ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 
 

COVID-19: ESPECIALISTA AVISA QUE HAVERÁ UMA NOVA ORDEM 

MUNDIAL NOS PRÓXIMOS UM A CINCO ANOS 

O ex-responsável de planeamento do Departamento de Estado norte-americano 

Edward Fishman avisou hoje que as alterações forçadas pela pandemia de covid-19 irão 

levar ao estabelecimento de uma nova ordem mundial nos próximos um a cinco anos. 

"Estou convencido de que este será um momento de transição", afirmou o especialista, 

que é investigador não residente do Conselho do Atlântico e investigador adjunto do 

Centro para uma Nova Segurança Americana, falando numa sessão organizada pela 

Associação de Correspondentes Estrangeiros nos Estados Unidos. 

"Há um desejo inerente de voltar à normalidade e uma nostalgia para regressar à vida 

pré-pandemia", afirmou. "É importante aceitarmos que não haverá um regresso ao 

normal e que uma crise desta magnitude não desaparece simplesmente de um dia para 

o outro". 

Fishman, que trabalhou como conselheiro para o Secretário de Estado da administração 

Obama, John Kerry, projetou uma nova ordem mundial com um sistema de dois níveis. 

Um nível global em que participam todas as grandes potências e um nível paralelo que 

reunirá o que descreve como democracias com afinidades, cujos princípios são 

semelhantes. 

"O nível global tem de ter um âmbito estrito, focar-se apenas nos problemas de ação 

coletiva: alterações climáticas, cibersegurança e pandemias", declarou o especialista. "O 

nível das democracias com afinidades deve focar-se em problemas mais divisivos e 

ambiciosos: desinformação, evasão fiscal e desigualdade". 

O ex-conselheiro afirmou que este momento deverá levar a uma "retirada ordeira e 

pensada da globalização", frisando as "consequências muito negativas" que teve na 

sociedade, que o período pós-pandemia justifica a criação de cadeias de fornecimento 
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alternativas (por exemplo para produtos farmacêuticos) e que as infraestruturas devem 

ser construídas entre democracias com afinidades. 

A aliança D10 proposta pelo Reino Unido para contornar a importância da China e da 

Huawei no fornecimento de equipamento 5G é, segundo ele, um exemplo disso. 

O estabelecimento do nível de democracias com afinidades não será, considerou, feito 

através de um único grande acordo ou conferência. "Estou cético de que a nova ordem 

nasça num grande summit", disse, referindo que haverá vários eventos importantes. 

"À medida que os líderes puderem encontrar-se em pessoa começaremos a ver essas 

coisas a acontecer", considerou, referindo a proposta do candidato democrata à Casa 

Branca, Joe Biden, para a realização de um "Summit para a Democracia". 

"É erróneo pensar que as consequências das eleições de 2020 não são imensas para o 

estabelecimento da nova ordem mundial", acrescentou. 

Fishman aconselhou a "evitar o jogo da culpa" e disse que os Estados Unidos da América 

devem ser "generosos" a ajudar na reconstrução económica do resto do mundo e a 

encontrar a cura para a covid-19. "Até a pandemia estar contida em todo o lado, não 

estará contida em lado nenhum", declarou. 

Os EUA devem também procurar um "consenso doméstico" sobre o caminho a seguir, 

indo além das fraturas partidárias que existem neste momento para se concentrar nas 

questões em que os norte-americanos concordam, como o combate às alterações 

climáticas e à ameaça do cibercrime. 

Edward Fishman argumentou que este é o fim da ordem iniciada em 1945 após a II 

Guerra Mundial e disse que há várias lições a retirar da forma como essa - e a ordem 

anterior, de 1919 - foram criadas e conduzidas. 

"As ordens mundiais são tão valiosas quanto a confiança que os países lhes atribuem", 

disse o responsável. A covid-19 veio mudar tudo: "Com os grandes poderes a serem 

vistos como perdedores, a confiança na ordem mundial deixa de existir". 

O especialista afirmou que nesta transição será necessário planear com tempo e decidir 

quais são os princípios que políticos, líderes cívicos, cidadãos e empresas querem ver 

na nova ordem mundial, que poderá trazer uma economia mais equitativa. 

"Estas transições são muito raras", disse. "É importante que não estraguemos esta 

oportunidade". 



 
 

15 
 

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 412 mil mortos e infetou quase 7,3 

milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência 

francesa AFP. 

Nos EUA, o país com mais mortos (112.833) e mais casos de infeção confirmados (quase 

2 milhões), alguns estados começaram já a ver uma segunda vaga de infeções, depois 

da reabertura iniciada em maio. 

Fonte: Agência Lusa 

 

YASCHA MOUNK: "ESPERO QUE AS PESSOAS VEJAM O GRANDE 

DANO QUE O POPULISMO PROVOCA NAS SUAS VIDAS" 

O jovem cientista político alemão acredita que esta crise faça cair a máscara dos líderes 

que desconfiam da ciência. Ainda mais ao verem que os seus países lideram os 'rankings' de 

infetados por covid-19. 

 

Para Yascha Mounk (Munique, 1982), a história mostra que a vida não vai mudar tanto em 

resultado da pandemia como defendem alguns investigadores.  Este cientista político 

especialista em sistemas democráticos também pensa que esta crise mostrará que os 

populistas são incapazes de proteger a sua população e exemplifica com a disseminação do 

coronavírus nos Estados Unidos como um mau exemplo de administração. Pensa que se 

Donald Trump não perder a eleição, a democracia americana estará em perigo. Mas, ao 

mesmo tempo, Mounk, professor da Universidade Johns Hopkins (Maryland, EUA) e autor 

do livro O Povo Contra a Democracia, não descarta que os partidos anti-establishment 

saberão explorar a frustração que previsivelmente surgirá durante a recessão económica. 

 

Trump legitima o uso da força contra os manifestantes e os jornalistas em protestos 

contra a brutalidade policial. A democracia americana está a desmoronar-se em frente 

dos nossos olhos? 

Nos últimos dias, vimos a pior face de Trump. Incentivar a polícia a não se preocupar 

com a segurança dos suspeitos quando são detidos, a determinação em inflamar as 

tensões, a total incapacidade de sentir ou expressar empatia. A maneira como Trump 

promoveu uma repressão vil contra manifestantes, que às vezes também são violentos, 
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é inaceitável. Ainda assim, não me parece que este momento represente uma ameaça 

diferente à democracia, do ponto de vista qualitativo, em comparação com outras coisas 

que ele fez durante a presidência. Ele continua a ser um populista autoritário, incapaz 

de tolerar a ideia de desacordo legítimo e pensa que sozinho representa o povo, e isso 

coloca-o num lento processo de colisão com a democracia. Estou otimista e acho que 

haverá eleições livres no outono, mas, se for reeleito e continuar no poder por mais 

quatro anos as consequências serão provavelmente terríveis. 

No resto do mundo, defende que, em resultado da pandemia, a vida não vai mudar 

tanto quanto muitos analistas acreditam. 

É falso que a nossa vida social mude radicalmente, que não haverá bares, restaurantes, 

festas ... Se olharmos para outras crises e outras pandemias, não é verdade que tudo 

tenha mudado, as pessoas voltaram de forma rápida a viver socialmente. Depois da 

gripe espanhola, tivemos os loucos anos vinte. E se olharmos para os lugares atingidos 

pelo terrorismo, como Bagdad nos anos 2000, ou pela violência, como o Rio de Janeiro 

de hoje, vemos que os locais de entretenimento ainda estão cheios. As pessoas correm 

riscos para se relacionar com outros seres humanos, isso faz parte da nossa natureza. A 

outra suposição geral é que esta pandemia trará o fim da globalização e acredito que 

veremos mudanças pequenas, mas significativas. A globalização vai continuar, mas 

vamos produzir certos produtos essenciais dentro de nossas fronteiras. Por outro lado, 

as tendências que existem há muito tempo vão acelerar-se. Há anos que vemos que o 

poder dos Estados Unidos está a diminuir e o da China a aumentar. Outra tendência 

que irá ser acelerada será o teletrabalho. 

Quais consequências o vírus terá nos sistemas políticos? 

A pandemia é um grande teste à capacidade dos sistemas de protegerem os cidadãos. 

Ficará claro os que os fazem e os que falham. Mas também é necessário ver o que 

acontece com as democracias, e observo duas tendências opostas. Por um lado, esta 

pandemia parece confirmar a narrativa dos populistas, a ideia de que o mundo é muito 

perigoso, que a imigração e a globalização são más ... São ideias que parecem mais 

realistas hoje do que eram há alguns meses. Ao mesmo tempo, vemos que muitos 

populistas de direita que disseram que apenas eles eram capazes de proteger a 
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população, que se diziam mais espertos que os políticos tradicionais, que podiam servir 

melhor aos interesses de seus eleitores, estão a falhar. 

Se olhar para o ranking da Johns Hopkins University de países com as infeções mais 

altas, Estados Unidos, Brasil e Rússia aparecem em primeiro lugar.  

Exatamente. A pandemia mudará a maneira como a população percebe os populistas. 

Durante anos, alertamos que o problema do populismo é que, se não confia nos 

especialistas, não tolera instituições independentes e politiza tudo, no final, isso terá 

um efeito muito negativo na vida dos cidadãos. Três meses atrás, a maioria das pessoas 

nos Estados Unidos poderia dizer que as suas vidas não eram tão diferentes do que 

eram antes de Trump, que previsões negativas sobre ele não se tinham cumprido, mas 

tragicamente isso mudou. Agora, a vida de todos os americanos é afetada pelo fato de 

o governo federal não ser capaz de organizar ações coordenadas nesta pandemia. 

Tenho esperança de que as pessoas percebam os danos que os populismos provocam 

na vida de cada um. 

Mas se olharmos para a economia e a frustração que esta recessão desencadeará, é 

evidente que também é um terreno fértil ideal para o populismo. 

Na ciência política, sabemos que muitas pessoas formam um julgamento político a 

olharem para a economia, mesmo que não seja racional. Há um estudo que mostra como 

em Nova Jersey sofreram um ataque de um tubarão em 1918 e Wilson não foi releito 

presidente porque a economia sofria com o declínio do turismo. Governos de todo o 

mundo vão sofrer com esse tipo de fenómenos. Quando a economia não está a ir bem, 

as pessoas votam na oposição. 

Os cientistas estão a tornar-se alvo preferido do ódio dos populistas. Na Alemanha, o 

renomado virologista Christian Drosten é comparado a Josef Mengele e na Espanha 

atacam Fernando Simón- porta-voz do combate à pandemia. Os cientistas são o novo 

Cavalo de Troia populista? 

Haverá sempre muitas pessoas que não confiam nos governos e em quem toma 

decisões importantes. Há um ano, os cientistas não eram tão importantes na tomada de 

decisões, mas agora os cientistas são de grande importância política, e não é de 

surpreender que esse ódio e essas teorias loucas sobre o establishment se apliquem  

também a eles. Mas espero que essa pandemia modere um pouco as teorias mais 



 
 

18 
 

absurdas como a da rejeição de vacinas. Em parte, porque não tivemos a experiência de 

nenhuma grande doença perigosa em que exista já vacina. Essa é uma experiência que 

nossos avós tiveram, porque não havia vacina. Se encontrarmos uma boa vacina covid-

19, os preconceitos mudam e reforça-se a confiança na ciência. 

Como interpreta os protestos que vemos atualmente? Na Espanha, vêm da extrema 

direita e da elite económica. Na Alemanha, existe um setor ultra e um setor esotérico.  

São protestos contrários às evidências científicas, mas também é importante ver que os 

nossos governos neste momento têm um poder maior do que nos últimos 60 anos e 

que as pessoas estão a sofrer. Não é de surpreender que haja uma reação política. São 

protestos muito espetaculares, mas o importante é olhar para os estudos de opinião e, 

no momento, a grande maioria da população aceita as limitações aos ritmos de vida 

porque sabe que é uma reação necessária a uma crise extraordinária e não é desculpa 

para governos democráticos assumirem mais poderes ou entrarem em derivas 

autoritárias. 

Argumentou no seu livro que não devemos tomar a democracia como garantida. O 

perigo agora é maior? 

É um perigo muito grande e sério. A Hungria já não é uma democracia e, em países 

como a Índia ou o Brasil, a democracia está em perigo e esta pandemia dá aos populistas 

autoritários a oportunidade de ganharem mais poder. 

Afirma que a melhor arma é o voto. 

Os populistas são combatidos nas urnas. As alternativas podem não ser muito 

convincentes ou inspiradoras. Muitos nos EUA não quiseram votar em Hillary Clinton. 

Escolheram Trump não porque gostavam dele, mas por causa da ausência de 

alternativa. Perguntavam-se o que poderiam perder. Este novo vírus deu-lhes uma 

resposta bastante clara. 

Fonte: El País 
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O QUE É AMAR UM PAÍS - JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA 

Intervenção do Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de 

Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas 2020, Cardeal D. José Tolentino de 

Mendonça 

Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, 10 de junho de 2020 

 

Agradeço ao senhor Presidente o convite para presidir à Comissão das comemorações 

do dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Estas 

comemorações estavam para acontecer não só com outro formato, mas também noutro 

lugar, a Madeira. No poema inicial do seu livro intitulado Flash, o poeta Herberto 

Hélder, ali nascido, recorda justamente «como pesa na água (...) a raiz de uma ilha». 

Gostaria de iniciar este discurso, que pensei como uma reflexão sobre as raízes, por 
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saudar a raiz dessa ilha-arquipélago, também minha raiz, que desde há seis séculos se 

tornou uma das admiráveis entradas atlânticas de Portugal. 

É uma bela tradição da nossa República esta de convidar um cidadão a tomar a palavra 

neste contexto solene para assim representar a comunidade de concidadãos que 

somos. É nessa condição, como mais um entre os dez milhões de portugueses, que hoje 

me dirijo às mulheres e aos homens do meu país, àquelas e àqueles que dia-a-dia o 

constroem, suscitam, amam e sonham, que dia-a-dia encarnam Portugal onde quer que 

Portugal seja: no território continental ou nas regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira, no espaço físico nacional ou nas extensas redes da nossa diáspora. 

Se interrogássemos cada um, provavelmente responderia que está apenas a cuidar da 

sua parte - a tratar do seu trabalho, da sua família; a cultivar as suas relações ou o seu 

território de vizinhança - mas é importante que se recorde que, cuidando das múltiplas 

partes, estamos juntos a edificar o todo. Cada português é uma expressão de Portugal 

e é chamado a sentir-se responsável por ele. Pois quando arquitetamos uma casa não 

podemos esquecer que, nesse momento, estamos também a construir a cidade. E 

quando pomos no mar a nossa embarcação não somos apenas responsáveis por ela, 

mas pelo inteiro oceano. Ou quando queremos interpretar a árvore não podemos 

esquecer que ela não viveria sem as raízes. 

CAMÕES E A ARTE DO DESCONFINAMENTO 

Pensemos no contributo de Camões. Camões não nos deu só o poema. Se quisermos 

ser precisos, Camões deixou-nos em herança a poesia. Se, à distância destes quase 

quinhentos anos, continuamos a evocar coletivamente o seu nome, não é apenas 

porque nos ofereceu, em concreto, o mais extraordinário mapa mental do Portugal do 

seu tempo, mas também porque iniciou um inteiro povo nessa inultrapassável ciência 

de navegação interior que é a poesia. A poesia é um guia náutico perpétuo; é um tratado 

de marinhagem para a experiência oceânica que fazemos da vida; é uma cosmografia 

da alma. Isso explica, por exemplo, que Os Lusíadas sejam, ao mesmo tempo, um livro 

que nos leva por mar até à India, mas que nos conduz por terra ainda mais longe: 

conduz-nos a nós próprios; conduz-nos, com uma lucidez veemente, a representações 

que nos definem como indivíduos e como nação; faz-nos aportar – e esse é o prodígio 

da grande literatura - àquela consciência última de nós mesmos, ao quinhão daquelas 
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perguntas fundamentais de cujo confronto, um ser humano sobre a terra, não se pode 

isentar. 

Se é verdade, como escreveu Wittgenstein, que «os limites da minha linguagem são os 

limites do meu mundo», Camões desconfinou Portugal. A quem tivesse dúvidas sobre 

o papel central da cultura, das artes ou do pensamento na construção de um país 

bastaria recordar isso. Camões desconfinou Portugal no século XVI e continua a ser 

para a nossa época um preclaro mestre da arte do desconfinamento. Porque 

desconfinar não é simplesmente voltar a ocupar o espaço comunitário, mas é poder, 

sim, habitá-lo plenamente; poder modelá-lo de forma criativa, com forças e 

intensidades novas, como um exercício deliberado e comprometido de cidadania. 

Desconfinar é sentir-se protagonista e participante de um projeto mais amplo e em 

construção, que a todos diz respeito. É não conformar-se com os limites da linguagem, 

das ideias, dos modelos e do próprio tempo. Numa estação de tetos baixos, Camões é 

uma inspiração para ousar sonhos grandes. E isso é tanto mais decisivo numa época que 

não apenas nos confronta com múltiplas mudanças, mas sobretudo nos coloca no 

interior turbulento de uma mudança de época. 

QUE A CRISE NOS ENCONTRE UNIDOS 

Gostaria de recordar aqui uma passagem do Canto Sexto d’Os Lusíadas, que celebra a 

chegada da expedição portuguesa à India. Os marinheiros, dependurados na gávea, 

avistam finalmente «terra alta pela proa» e passam notícia ao piloto que, por sua vez, a 

anuncia vibrante a Vasco da Gama. O objetivo da missão está assim cumprido. Mas o 

Canto Sexto tem uma exigente composição em antítese, à qual não podemos não 

prestar atenção. É que à visão do sonho concretizado não se chega sem atravessar uma 

dura experiência de crise, provocada por uma tempestade marítima que Camões 

sabiamente se empenha em descrever, com impressiva força plástica. Digo sabiamente, 

porque não há viagem sem tempestades. Não há demandas que não enfrentem a sua 

própria complexificação. Não há itinerário histórico sem crises. Isso vem-nos dito n’Os 

Lusíadas de Camões, mas também nas Metamorfoses de Ovídio, na Eneida de Virgílio, 

na Odisseia de Homero ou nos Evangelhos cristãos. 

No itinerário de um país, cada geração é chamada a viver tempos bons e maus, épocas 

de fortuna e infelizmente também de infortúnio, horas de calmaria e travessias 
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borrascosas. A história não é um continuum, mas é feita de maturações, deslocações, 

ruturas e recomeços. O importante a salvaguardar é que, como comunidade, nos 

encontremos unidos em torno à atualização dos valores humanos essenciais e capazes 

de lutar por eles. 

Mas à observação realística que Camões faz da tempestade, gostaria de ir buscar um 

detalhe, na verdade uma palavra, para a reflexão que proponho: a palavra «raízes». Na 

estância 79, falando dos efeitos devastadores do vento, o poeta diz: «Quantas árvores 

velhas arrancaram/ Do vento bravo as fúrias indignadas/ As forçosas raízes não 

cuidaram/Que nunca para o Céu fossem viradas». A leitura da imagem em jogo é 

imediata: as velhas árvores reviradas ao contrário, arrancadas com violência ao solo, 

expõem dramaticamente, a céu aberto, as próprias raízes. A tempestade descrita por 

Camões recorda-nos, assim, a vulnerabilidade, com a qual temos sempre de fazer conta. 

As raízes, que julgamos inabaláveis, são também frágeis, sofrem os efeitos da 

turbulência da máquina do mundo. Não há super-países, como não há super-homens. 

Todos somos chamados a perseverar com realismo e diligência nas nossas forças e a 

tratar com sabedoria das nossas feridas, pois essa é a condição de tudo o que está sobre 

este mundo. 

O QUE É AMAR UM PAÍS 

O Dia de Portugal, e este Dia de Portugal de 2020 em concreto, oferece-nos a 

oportunidade de nos perguntarmos o que significa amar um país. A pensadora europeia 

Simone Weil, num instigante ensaio destinado a inspirar o renascimento da Europa sob 

os escombros da Segunda Grande Guerra, de cujo desfecho estamos agora a celebrar o 

75º aniversário, escreveu o seguinte: um país pode ser amado por duas razões, e estas 

constituem, na verdade, dois amores distintos. Podemos amar um país idealmente, 

emoldurando-o para que permaneça fixo numa imagem de glória, e desejando que esta 

não se modifique jamais. Ou podemos amar um país como algo que, precisamente por 

estar colocado dentro da história, sujeito aos seus solavancos, está exposto a tantos 

riscos. São dois amores diferentes. Podemos amar pela força ou amar pela fragilidade. 

Mas, explica Simone Weil, quando é o reconhecimento da fragilidade a inflamar o nosso 

amor, a chama deste é muito mais pura. 



 
 

23 
 

O amor a um país, ao nosso país, pede-nos que coloquemos em prática a compaixão – 

no seu sentido mais nobre - e que essa seja vivida como exercício efetivo da 

fraternidade. Compaixão e fraternidade não são flores ocasionais. Compaixão e 

fraternidade são permanentes e necessárias raízes de que nos orgulhamos, não só em 

relação à história passada de Portugal, mas também àquela hodierna, que o nosso 

presente escreve. E é nesse chão que precisamos, como comunidade nacional, de fincar 

ainda novas raízes. 

Nestes últimos meses abateu-se sobre nós uma imprevista tempestade global que 

condicionou radicalmente as nossas vidas e cujas consequências estamos ainda longe 

de mensurar. A pandemia que principiou como uma crise sanitária tornou-se uma crise 

poliédrica, de amplo espetro, atingindo todos os domínios da nossa vida comum. 

Sabendo que não regressaremos ao ponto em que estávamos quando esta tempestade 

rebentou, é importante, porém, que, como sociedade, saibamos para onde queremos ir. 

No Canto Sexto d’Os Lusíadas a tempestade não suspendeu a viagem, mas ofereceu a 

oportunidade para redescobrir o que significa estarmos no mesmo barco. 

REABILITAR O PACTO COMUNITÁRIO 

O que significa estar no mesmo barco? Permitam-me pegar numa parábola. Circula há 

anos, atribuída à antropóloga Margaret Mead, a seguinte história. Um estudante ter-

lhe-ia perguntado qual seria para ela o primeiro sinal de civilização. E a expectativa geral 

é que nomeasse, por exemplo, os primeiríssimos instrumentos de caça, as pedras de 

amolar ou os ancestrais recipientes de barro. Mas a antropóloga surpreendeu a todos, 

identificando como primeiro vestígio de civilização um fémur quebrado e cicatrizado. 

No reino animal, um ser ferido está automaticamente condenado à morte, pois fica 

fatalmente desprotegido face aos perigos e deixa de se poder alimentar a si próprio. 

Que um fémur humano se tenha quebrado e restabelecido documenta a emergência de 

um momento completamente novo: quer dizer que uma pessoa não foi deixada para 

trás, sozinha; que alguém a acompanhou na sua fragilidade, dedicou-se a ela, 

oferecendo-lhe o cuidado necessário e garantindo a sua segurança, até que 

recuperasse. A raiz da civilização é, por isso, a comunidade. É na comunidade que a 

nossa história começa. Quando do eu fomos capazes de passar ao nós e de dar a este 

uma determinada configuração histórica, espiritual e ética. 
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É interessante escutar o que diz a etimologia latina da palavra comunidade 

(communitas). Associando dois termos, cum e munus, ela explica que os membros de 

uma comunidade – e também de uma comunidade nacional – não estão unidos por uma 

raiz ocasional qualquer. Estão ligados sim por um múnus, isto é, por um comum dever, 

por uma tarefa partilhada. Que tarefa é essa? Qual é a primeira tarefa de uma 

comunidade? Cuidar da vida. Não há missão mais grandiosa, mais humilde, mais criativa 

ou mais atual. 

Celebrar o Dia de Portugal significa, portanto, reabilitar o pacto comunitário que é a 

nossa raiz. Sentir que fazemos parte uns dos outros, empenharmo-nos na qualificação 

fraterna da vida comum, ultrapassando a cultura da indiferença e do descarte. Uma 

comunidade desvitaliza-se quando perde a dimensão humana, quando deixa de colocar 

a pessoa humana no centro, quando não se empenha em tornar concreta a justiça social, 

quando desiste de corrigir as drásticas assimetrias que nos desirmanam, quando, com 

os olhos postos naqueles que se podem posicionar como primeiros, se esquece 

daqueles que são os últimos. Não podemos esquecer a multidão dos nossos 

concidadãos para quem o Covid19 ficará como sinónimo de desemprego, de diminuição 

de condições de vida, de empobrecimento radical e mesmo de fome. Esta tem de ser 

uma hora de solidariedade. No contexto do surto pandémico, foi, por exemplo, um sinal 

humanitário importante a regularização dos imigrantes com pedidos de autorização de 

residência, pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O desafio da integração 

é, porém, como sabemos, imenso, porque se trata de ajudar a construir raízes. E essas 

não se improvisam: são lentas, requerem tempo, políticas apropriadas e uma 

participação do conjunto da sociedade. Lembro-me de um diálogo do filme do cineasta 

Pedro Costa, «Vitalina Varela», onde se diz a alguém que chega ao nosso país: «chegaste 

atrasada, aqui em Portugal não há nada para ti». Sem compaixão e fraternidade 

fortalecem-se apenas os muros e aliena-se a possibilidade de lançar raízes. 

FORTALECER O PACTO INTERGERACIONAL 

Reabilitar o pacto comunitário implica robustecer, entre nós, o pacto intergeracional. O 

pior que nos poderia acontecer seria arrumarmos a sociedade em faixas etárias, 

resignando-nos a uma visão desagregada e desigual, como se não fossemos a cada 

momento um todo inseparável: velhos e jovens, reformados e jovens à procura do 
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primeiro emprego, avós e netos, crianças e adultos no auge do seu percurso laboral. 

Precisamos, por isso, de uma visão mais inclusiva do contributo das diversas gerações. 

É um erro pensar ou representar uma geração como um peso, pois não poderíamos 

viver uns sem os outros. 

A tempestade provocada pelo Covid19 obriga-nos como comunidade, a refletir sobre a 

situação dos idosos em Portugal e nesta Europa da qual somos parte. Por um lado, eles 

têm sido as principais vítimas da pandemia, e precisamos chorar essas perdas, dando a 

essas lágrimas uma dignidade e um tempo que porventura ainda não nos concedemos, 

pois, o luto de uma geração não é uma questão privada. Por outro, temos de rejeitar 

firmemente a tese de que uma esperança de vida mais breve determine uma diminuição 

do seu valor. A vida é um valor sem variações. Uma raiz de futuro em Portugal será, 

pelo contrário, aprofundar a contribuição dos seus idosos, ajudá-los a viver e a assumir-

se como mediadores de vida para as novas gerações. Quando tomei posse como 

arquivista e bibliotecário da Santa Sé, uma das referências que quis evocar nesse 

momento foi a da minha avó materna, uma mulher analfabeta, mas que foi para mim a 

primeira biblioteca. Quando era criança, pensava que as histórias que ela contava, ou 

as cantilenas com que entretinha os netos, eram coisas de circunstância, inventadas por 

ela. Depois descobri que faziam parte do romanceiro oral da tradição portuguesa. E que 

afinal aquela avó analfabeta estava, sem que nós soubéssemos, e provavelmente sem 

que ela própria o soubesse, a mediar o nosso primeiro encontro com os tesouros da 

nossa cultura. 

Robustecer o pacto intergeracional é também olhar seriamente para uma das nossas 

gerações mais vulneráveis, que é a dos jovens adultos, abaixo dos 35 anos; geração que, 

praticamente numa década, vê abater-se sobre as suas aspirações, uma segunda crise 

económica grave. Jovens adultos, muitos deles com uma alta qualificação escolar, 

remetidos para uma experiência interminável de trabalho precário ou de atividades 

informais que os obrigam sucessivamente a adiar os legítimos sonhos de autonomia 

pessoal, de lançar raízes familiares, de ter filhos e de se realizarem. 

IMPLEMENTAR UM NOVO PACTO AMBIENTAL 

A pandemia veio, por fim, expor a urgência de um novo pacto ambiental. Hoje é 

impossível não ver a dimensão do problema ecológico e climático, que têm uma clara 
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raiz sistémica. Não podemos continuar a chamar progresso àquilo que para as frágeis 

condições do planeta, ou para a existência dos outros seres vivos, tem sido uma 

evidente regressão. Num dos textos centrais deste século XXI, a Encíclica Laudato Sii’, 

o Papa Francisco exorta a uma «ecologia integral», onde o presente e o futuro da nossa 

humanidade se pense a par do presente e do futuro da grande casa comum. Está tudo 

conectado. Precisamos de construir uma ecologia do mundo, onde em vez de senhores 

despóticos apareçamos como cuidadores sensatos, praticando uma ética da criação, 

que tenha expressão jurídica efetiva nos tratados transnacionais, mas também nos 

estilos de vida, nas escolhas e nas expressões mais domésticas do nosso quotidiano. 

UMA VIAGEM QUE FAZEMOS JUNTOS 

Camões n’Os Lusíadas não apenas documentou um país em viagem, mas foi mais longe: 

representou o próprio país como viagem. Portugal é uma viagem que fazemos juntos 

há quase nove séculos. E o maior tesouro que esta nos tem dado é a possibilidade de 

ser-em-comum, esta tarefa apaixonante e sempre inacabada de plasmar uma 

comunidade aberta e justa, de mulheres e homens livres, onde todos são necessários, 

onde todos se sentem - e efetivamente são - corresponsáveis pelo incessante trânsito 

que liga a multiplicidade das raízes à composição ampla e esperançosa do futuro. 

Portugal é e será, por isso, uma viagem que fazemos juntos. E uma grande viagem é 

como um grande amor. Uma viagem assim - explica Maria Gabriela Llansol, uma das 

vozes mais límpidas da nossa contemporaneidade -, não se esgota, nem cancela na 

fugaz temporalidade da história, mas constitui uma espécie de «rasto do fulgor» que 

exprime a ardente natureza do sentido que interrogamos. 

 

PREPARAR O QUE AÍ VEM… 

A educação e a escola têm, agora, de corresponder de modo inovador ao desafio atual. Em 

lugar de uma estratégia defensiva, devemos preparar-nos para não ser apanhados 

novamente desprevenidos. 

 

“Um objetivo sem um plano é apenas um desejo” 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Giorgio Agamben deu o grito de alerta em Itália: “corremos o risco de vermos abolido o 

nosso próximo.” Perante a pandemia e o confinamento chegamos à conclusão de que, 

em abstrato, é possível funcionar a distância, em linha, sem as relações diretas, olhos 

nos olhos, mas isso é só em abstrato. É extraordinário podermos contar com a 

comunicação digital, mas é insuficiente, sobretudo quando falamos das relações 

humanas, da educação e da cultura, do conhecimento, da sabedoria, mas também da 

ciência e da técnica. O que tem mais valor não tem preço e o desenvolvimento humano 

obriga a compreender que a cooperação e a solidariedade são para a humanidade o que 

a biodiversidade é para os seres vivos. As máquinas não vão substituir o contacto entre 

seres humanos. 

Lembrando-me do exercício que tive o gosto de coordenar sobre a definição do perfil 

dos alunos no fim do ensino obrigatório, não posso esquecer que a liberdade, a 

responsabilidade e a cidadania exigem presença, autonomia, risco. É verdade que a 

situação atual não oferecia alternativa – havia que usar a distância no ensino para 

salvaguardar a presença futura. Mas importa, desde já, preparar a sequência. Por isso, 

José Tolentino Mendonça disse: “Não é possível excluir o corpo da escola, pois é através 

dele que damos significação ao mundo, maturando os diversos saberes e exercitando a 

responsabilidade pela inteira existência” (Expresso, 30.5.2020). Perante uma situação 

excecional, tivemos de encontrar respostas excecionais, mas urge agora delinear com 

inteligência novas saídas. Afinal, se reforçarmos a liberdade e a responsabilidade 

pessoal podemos combater melhor os efeitos da pandemia, prevenir e salvaguardar a 

saúde pública e reforçar a cidadania democrática e o desenvolvimento económico. 

Foi por falta de transparência e descrença na responsabilidade cívica das pessoas e das 

instituições que muitas soluções falharam. Temos, assim, de reconhecer as virtualidades 

e as limitações da solução possível encontrada – a distância e o confinamento. 

Agravam-se as desigualdades, afetam-se os mais frágeis, comprometem-se os níveis 

mais precoces de aprendizagem. A educação e a escola têm, agora, de corresponder de 

modo inovador ao desafio atual. Imediatamente, não havia margem de manobra, mas 

temos de pensar a ligação entre desenvolvimento, saúde pública, liberdade, 

responsabilidade e cidadania. Veja-se como avançámos na consciência de que o 

consumismo e a destruição do meio ambiente podem ter respostas positivas, através 
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da equidade intergeracional e da justiça distributiva… Em lugar de uma estratégia 

defensiva, devemos preparar-nos para não ser apanhados novamente desprevenidos. 

Importa contrariar os riscos de agravamento das desigualdades e da exclusão – 

tomando consciência de um dilema paradoxal contemporâneo, entre Cila e Caríbdis, 

vivemos entre a uniformização e a fragmentação. E Edgar Morin tem insistido na 

necessidade de tirar lições da brutal situação em que ficámos: quanto de essencial 

perdemos no culto do acessório, quanta liberdade perdemos no medo. Volto ao tema 

do perfil do cidadão do século XXI: importa complementar os avanços do mundo digital 

e do ensino a distância com maior cooperação interpessoal, com os bons efeitos das 

redes, com o favorecimento da dimensão internacional, contra os egoísmos 

nacionalistas. O patriotismo cívico e constitucional prospetivo é essencial, com o 

cosmopolitismo centrado no respeito mútuo. Urge adequar, na aprendizagem de 

qualidade, motivação, exigência, trabalho, capacidade de resolver problemas, cuidado, 

atenção e entreajuda. 

Se queremos melhor democracia, temos de dar tempo ao tempo, para que a reflexão 

não seja substituída pela manipulação. É verdade que o ensino, no seu conjunto, pode 

sair da pandemia mais preparado para aproveitar as tecnologias e as novas correntes 

de aprendizagem, mas temos de cuidar dos que não podem ser abandonados, 

favorecendo a criatividade e a cooperação pessoal. No dilema saúde/economia, o valor 

fundamental é o da vida, da existência, da liberdade, da igualdade e da fraternidade… O 

capital social e a confiança obrigam ao que Adela Cortina designa como “amizade cívica” 

(El Pais, 16.5.2020). Só com esta estaremos mais preparados para afrontar próximas 

epidemias e ameaças de destruição da humanidade… 

Guilherme d’Oliveira Martins, administrador executivo da Fundação Calouste 

Gulbenkian 

Fonte: Público 
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