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Casos Confirmados  

40.415CASOS DE COVID-19 

MAIS  311  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,77% 

 

Óbitos  

1.549 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 6 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,38%) 

NORTE-815 

CENTRO-248 

LISBOA E VALE DO TEJO-453 

ALENTEJO-3 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

26.382 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.524 AGUARDAM RESULTADOS 

12.484 CASOS ATIVOS  

( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos) 

436 INTERNADOS (1,07%) / 67 UCI (0,02%) 

Qui. 25 junho
 
FMI mais 
pessimista: queda 
maior em 2020, 
com retoma lenta 
a seguir. 
 
Mundo vai ter 
dívida superior ao 
PIB pela primeira 
vez na história. 
 
Empresas em 'lay-
off' tradicional 
disparam em maio 
para 4.629, 
totalizando 
44.403 
trabalhadores 
abrangidos. 
 
Bancos arrecadam 
quase cinco 
milhões de euros 
por dia em 
comissões. 
 
Portugal é "o 
campeão 
europeu" dos 
incêndios onde 
todos os anos 
arde mais de 3% 
da floresta - 
WWF 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 

 (Edição papel) Governo admite voltar ao dever cívico de 

recolhimento em lisboa. Especialista. Não têm explicações para o que 

se passa em lisboa e rejeitam que seja culpa dos testes. Mais polícia nas ruas. Medidas 

mais duras em 19 freguesias de Lisboa, mas todo o país é atingido. Estratégia muda. 

Tesouro com medo de crise da dívida reforça almofada. Dois juízes em risco de 

punição por queixas cruzadas. Clara Sottomayor também é alvo de inquérito que avalia 

Manuel Soares. TAP. Frasquilho surpreso com providência para travar ajuda. Jerónimo 

não se compromete com realização do Avante. EU não reabre fronteiras externas antes 

de abrir internas. Bolton. O fascínio de Trump pelos líderes autoritários. Joaquim 

Azevedo “O b-learning devia ficar para sempre, mesmo sem pandemia. Lisboa. Teatro 

Maria Matos reabre com aposta para o grande público. (Online) “Segunda vaga” vs. 

“não há descontrolo”. Peritos sem explicação para o que se passa na região de Lisboa. 

Situação “longe” da pré-ruptura, diz Marcelo. PSD fala em “segunda onda” da 

pandemia a atingir Grande Lisboa. UE não deve abrir fronteiras ao exterior antes de 

restabelecer liberdade de circulação interna. Pela primeira vez, a campanha de Joe 

Biden angariou mais dinheiro do que a de Trump. Sindicato dos Jornalistas quer que 

Lage apresente provas ou se retrate. Estados Unidos ameaçam Europa com mais taxas 

alfandegárias. Vinhos, queijos e alguns têxteis portugueses são abrangidos pela lista de 

produtos europeus visados pela Casa Branca. FMI mais pessimista: queda maior em 

2020, com retoma lenta a seguir. Erro na colocação de cabos nas asas provocou 

acidente com o avião da Air Astana. Investigação deteta lacunas na qualidade dos 

serviços das OGMA e falhas ao nível da supervisão interna das operações de 

manutenção. Governo admite voltar ao dever cívico de recolhimento em 19 freguesias. 
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 (Edição Digital) FMI - Países encostados ao turismo vão passar as 

passas do Algarve. É o terceiro aviso em semana e meia, depois de 

Banco de Portugal e BCE: os países que dependem muito do turismo 

vão passar grandes dificuldades económicas. Crise pode durar anos, devido às 

sequelas da pandemia. Quando as luzes que já pintaram Lisboa fazem uma exposição. 

Covid-19 - O mundo a desconfinar com medo da segunda vaga. Amadora. Autarca diz 

que acabou o tempo da pedagogia “Temos de ser muito duros”. Saúde pública. “Situação 

hoje não é muito diferente da de março”. Riccardo Marchi “O Chega tem rosto, mas não 

tem coluna vertebral”. Desemprego. Jovens já levam metade dos novos subsídios. 

Coreia. Há 70 anos a rumar em direções contrárias. (Online) Vacina pode ser ineficaz 

em idosos de risco. Vacinar os netos é solução. Joe Biden com 14 pontos de vantagem 

sobre Trump. Alerta da OMS. Pandemia "está a crescer a um ritmo alarmante". 

Maratonas de Nova Iorque e Berlim canceladas. Putin enaltece sacrifício soviético na II 

Guerra em mega-parada apesar da pandemia. Marcelo: especialistas defendem 

"medidas concretas e específicas" para região de Lisboa. "Foram os europeus, e não os 

africanos ou asiáticos, que aboliram a escravatura". Entrevista ao historiador João Pedro 

Marques, que acaba de publicar Combates pela Verdade - Portugal e os Escravos 

(Guerra&Paz), livro que reúne crónicas publicadas em vários jornais, incluindo o DN. 

Explica como a escravatura foi um terrível fenómeno global. 

 

(Edição papel) Caça à fortuna de Isabel dos Santos. PJ descobre milhões 

em cofre. Dinheiro vivo e títulos guardados no Novo Banco. Buscas 

encontram bens em agência bancária do centro do Porto. Cidadão 

português ajudou empresária a desviar verbas da Sonangol. Efacec cobiçada por 

chineses e americanos. Onda solidária apoia viúva de Pedro Lima. Conheça a lista 

completa de escolas onde vai ser removido amianto. De Norte a Sul. 578 

estabelecimentos alvo de obras para retirar material cancerígeno. Vírus na região de 

Lisboa. Carência de transportes aumenta contágio. Isolamento profilático. Covid-19 

causa mais de 30 baixas na Judiciária. Riscos financeiros. Banco de Portugal alerta para 

novos resgates. Benfica espera demissão de Lage. 
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(Edição em papel) >Subsídio autárquico de 6600 euros paga salário a 

três padres. Câmara de oliveira do Hospital diz que apoio seguiu a 

pedido de sacerdotes. Presidente Carlos Alexandrino tem presença 

assídua no púlpito para falar aos fiéis. Trabalho e ensino em casa deixam pais exaustos. 

Sobrecarga levou muitos a desistir de algumas das solicitações das escolas. Pandemia. 

Só dentro de 15 dias se confirma segunda vaga. Justiça. Crime grave concentrado em 

lisboa e setúbal. Desemprego. Jovens recebem metade das prestações. Aeródromos. 

Estado deve meio milhão por vigilância da GNR. Restaurantes. Apenas uma minoria 

aceita animais. Benfica. Luz de Bruno Lage brilha cada vez menos. 

 

(Edição em papel)  Fernando Maltez, diretor do serviço de 

infeciologia do Hospital Curry Cabral, ao i "Não se sabe onde 50% 

dos novos doentes contraíram o vírus". O médico fala dos doentes que chegam ao seu 

serviço e, sem querer criar alarmismos, explica que cadeias de transmissão não estão 

controladas em Lisboa. Maltez diz ainda que fazer concentrações nesta altura é um 

risco elevado. O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia defende que “não é 

possível punir” quem não respeite a proibição de ajuntamentos superiores a 10 

pessoas. “Isso só pode ser feito no âmbito de um estado de emergência”. Guerra no 

PAN provoca mais demissões. Partido fica sem representação na Madeira e André Silva 

é acusado de “excessos de autoridade”. Corridas de touros podem voltar, mas setor 

discorda de lotação máxima. Cavaleiros e forcados defendem que as regras devem ser 

iguais para espaços iguais. Moratórias. Mais de 3.4 mil milhões adiados nos principais 

bancos. FMI. Recessão na zona euro poderá ser de 10,2% este ano. Marquês. Defesa 

de Barroca ataca inquérito e a do primo de Sócrates o juiz. TAP. Frasquilho “muito 

surpreendido com ação em tribunal da ACP”. Educação. BE lamenta ausência de planos 

para o próximo ano letivo. 
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 (Edição em papel) Reguladores dão almofada de 13 mil milhões à banca. 

Medidas do Banco de Portugal e BCE ajudam a mitigar impactos da 

covid-19. BCP é arriscado para o sistema como a CGD. Moratórias de 

crédito podem ser pressão adicional para a banca. Défice de 1.1% conta com receita 

que ainda não chegou. Pessimismo do FMI deixa o ministro das Finanças isolado nas 

previsões. PS propõe mais apoios para trabalhadores independentes. TAP vai ter de 

pagar juro mínimo de 3.78% pelo empréstimo do Estado. Astoria, o navio valioso que 

se transformou numa prisão flutuante. Bolsa. Grandes investidores reforçam nos CTT. 

Lex. Teletrabalho vai obrigar a mexidas nas leis laborais. Tecnologia. Web Summit 

adiada para dezembro com novo formato.  (Online) Mundo vai ter dívida superior ao 

PIB pela primeira vez na história. Lane avisa: Não fiquem demasiado contentes com 

dados fortes na Zona Euro. Moratórias adiam 3,4 mil milhões de prestações até 

setembro. Chega mantém manifestação de sábado e espera 1.500 participantes. 

 

   (Online) PSD contra escolha de Centeno para o BdP. Mas não vai 

aprovar uma lei ad hominem. O vice-presidente do PSD, Nuno 

Morais Sarmento, dá esta quinta-feira uma conferência de 

imprensa sobre a nomeação do governador do Banco de Portugal. Bancos arrecadam 

quase cinco milhões de euros por dia em comissões. Governo prevê que 468 mil 

trabalhadores tenham acesso a bónus do lay-off em julho. PSD quer alargar acesso ao 

subsídio de desemprego. UE adia para julho de 2021 novas regras para IVA no comércio 

eletrónico. Mais de 78 mil famílias vão ser chamadas a rever moratória da casa. 5 

propostas para os sócios-gerentes já chegaram à Assembleia. MEO mais humano e 

sensorial. “Liga-te de novo. Liga-te à vida” com o MEO é o novo posicionamento da 

marca e acompanha a campanha assinada pela Partners, que pretende mobilizar os 

portugueses, com emoção e através dos sentidos. 
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 (Online) Extensão de moratórias e informação prévia sobre a TAP. 

O que o PSD quer incluir no Orçamento suplementar. O pacote de 

15 propostas de alteração inclui medidas que constavam no seu 

“programa paralelo” para recuperar a economia, como o pagamento a 30 dias para 

toda a Administração Pública e o alargamento do acesso ao subsídio de desemprego, 

e outras novas, como a extensão de moratórias e o pedido de informação prévia sobre 

injeções de capital na TAP. Comissão de Proteção de Dados diz que ainda não emitiu 

parecer sobre aplicação anti-Covid. Parlamento rejeita projeto do BE para reduzir 

número de alunos por turma. Alterações climáticas ainda lideram as estratégias dos 

investidores no setor imobiliário. As conclusões do estudo da consultora indicam que 

as alterações climáticas ainda são fatores determinantes para os investidores e que, no 

futuro, a segurança alimentar impulsionará a atividade imobiliária do setor. Pandemia 

leva famílias a poupar mais: Taxa de poupança sobe para 7,4% no primeiro trimestre. 

Cristina Rodrigues deixa PAN e passa a deputada não inscrita. 

 

  (Online) Mais de 50% dos trabalhadores em lay-off recebe até 

1270€.  Marcelo diz que não há descontrolo da pandemia. PSD e CDS 

falam de segunda vaga na região de Lisboa. Seguradoras têm 10 dias 

úteis para responder a pedidos de moratória nos seguros. Super 

antecipam abertura em Lisboa, mas não Continente. FMI FMI arrasa previsões do BCE. 

Zona euro colapsa 10,2%. RGPD Cerca de 275 mil queixas por violação da proteção de 

dados num ano na EU. Ministro: Plano de ajuda à TAP foi imposto por Bruxelas. 

 

  (Online) Travão a fundo no desconfinamento. Governo impõe 

dever de recolhimento nas 19 freguesias mais afetadas. Mais uma 

saída: Deputada do PAN à Assembleia da República desvincula-se 

do partido. Mantém-se como não inscrita. Cristina Rodrigues, deputada do PAN, 

desvincula-se do partido, mas permanece na Assembleia da República como deputada 

não inscrita. Critica direção e queixa-se de "silenciamento". Bairros sociais. Reportagem 
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no Segundo Torrão da Trafaria, onde a pandemia fez duplicar a população. Segundo 

Torrão da Trafaria já seria o maior bairro precário da região de Lisboa, mas com a 

pandemia está a crescer ainda mais. Moradores queixam-se de insegurança, ocupação 

de casas e falhas de energia. Há solução para a pobreza nos bairros da Grande Lisboa 

que a Covid destapou?  Subsídio de desemprego extraordinário, sócios gerentes, 

creches e informação prévia sobre TAP. As coligações negativas que se avizinham. BE 

e PSD apostam em repescar medidas já consensualizadas para contornar lei-travão, 

incluindo TAP, sócios-gerentes ou subsídio de desemprego extraordinário. Governo 

avisa que "não há grande margem". Especialistas contrariaram teses de Costa e Marcelo 

sobre testes e jovens e já falam em "segunda onda". Lisboa ultrapassa Norte no número 

de infetados. DGS deu recomendações esta manhã para o S. João. Autarquias do Porto 

e de Gaia criticam: "Noite do São João foi ontem". PS e direita chumbam redução de 

alunos por tuma. Web Summit terá público? "Decidiremos em outubro". Pandemia fez 

disparar mortes na Europa na primavera, diz Eurostat. Entre as semanas 10 e 17 do ano 

(março e abril), foram registadas mais 140 mil mortes do que a média do mesmo período 

entre 2016 e 2019. Pico da pandemia foi atingido na semana 14 do ano. Se viajarem 

para Portugal, podem ser despedidos. Autoridade regional dinamarquesa ameaça 

despedir quem passar férias em Portugal ou Suécia caso faltem para cumprir 

quarentena. Especialistas falam de "exagero". Autoridade diz que é "transparente". 

Festa do Avante. PCP suspende afixação de cartazes. Portugal é dos países com 

medidas mais restritivas. Ferramenta da Universidade de Oxford diz que Portugal tem 

neste momento das medidas governamentais mais restritivas contra a Covid-19 na 

Europa. Moldávia está no topo da lista. 

 

 (Online) PGR angolana admite mandado de captura contra Isabel dos 

Santos em coordenação com Portugal Debandada no PAN. Cristina 

Rodrigues deixa partido e passa a deputada não inscrita. "Operação 

sem Rosto": PSP de Lisboa faz buscas domiciliárias e detém sete 

elementos dos No Name Boys. Os núm.eros que não aparecem no boletim. Portugal 

com Rt acima de 1,19, o maior entre 27 países. O Observador teve acesso às 



 
 

8 
 

apresentações feitas na reunião da elite política. Entre elas, há uma tabela que mostra 

que desde o desconfinamento Portugal tem um Rt de 1,19 — o maior entre 27 países. 

Reunião no Infarmed. Especialistas contrariam discurso de Costa de que testes explicam tudo. 

Covid-19. “Se começar a correr mal, não vai haver responsabilidade política, as pessoas é que 

se terão portado mal”. CGTP marca 9 concentrações em Lisboa. Marcelo espera que não seja 

preciso mudar as regras por causa das manifestações. Falta de provas. ERC arquiva processo 

contra RTP e Flor Pedroso sobre "Sexta às 9". Importador de combustíveis deve quase 700 mil 

euros ao Estado e está incontactável. A Atlanticoil, que até 2017 faturava quase 10 milhões de 

euros por ano em Portugal, recebeu da Direção-Geral de Energia três faturas pela não 

incorporação de biocombustíveis. No ano passado a empresa passou a estar em mãos 

estrangeiras, com sede numa loja na Marina de Albufeira Portugal terá dois milhões de vacinas 

para a próxima época gripal, diz secretária de Estado Adjunta e da Saúde. Este ano a Web 

Summit não será só na capital. “Porto, Coimbra, Faro… Há mais de Portugal do que Lisboa”. 

Menos consumo, mais poupança: o que a covid-19 fez ao dinheiro das famílias portuguesas.  

 

 (Online) Surto na urgência de Torres Vedras já fez um morto. Os 

países que voltaram a fechar-se em casa. Com novos focos de contaminação 

a surgirem em países na Europa ou na Ásia, os Governos são obrigados a 

tomar novas medidas de prevenção. Hospital Beatriz Ângelo recusa doentes devido a 

sobrelotação das urgências. Pandemia está a crescer a um "nível alarmante", afirma 

OMS. Declarações de Bruno Lage geram polémica. Sindicato dos Jornalistas pede 

provas e CNID repudia "acusação inaceitável". Comissão Europeia. Orçamento de 16,7 

mil milhões para 2021. 

 

 (Online) Medidas mais duras em LVT?; Surto de Grândola chega a 

famílias. App anticovid em Portugal. "Temos de chegar atrasados a 

tudo?" Vital Moreira questiona quando será lançada a aplicação que permite rastrear, 

de forma digital, as pessoas infetadas com o novo coronavírus. Operação Sem Rosto. 

Sete elementos dos No Name Boys detidos. Plano de ajuda à TAP foi imposto por 

Bruxelas, diz Pedro Nuno Santos. 
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(Edição em papel) Guia com 30 páginas. Os melhores destinos de férias 

em Portugal. Praias, Piscinas naturais, Hotéis de charme, Património 

natural, Passeiosa pé e de carro, Rota da gastronomia regional, Cafés históricos e 

vinhos. Os últimos dias de Pedro Lima. Os desabafos com o treinador de artes marciais, 

as gravações da novela, a tristeza no Algarve e a noite fatal. GPS. Estamos com mais 

pedalada do que nunca. (Online) Os últimos dias de Pedro Lima. Como Lisboa e Vale do 

Tejo se tornou o centro da infeção da covid-19. DGS faz recomendações para noite de 

São João que já tinha passado. Marcelo diz que não existe a ideia de "descontrolo da 

pandemia" de covid-19. Bruno Nogueira volta a fazer um direto no Instagram 

 

  (Edição em papel) Como lidar com chefes tóxicos. O teletrabalho 

amenizou ou fez aumentar os abusos? O que distingue os bons dos 

maus líderes. A vantagem das mulheres nas chefias. O que fazer para se defender. 

Depressão. O risco escondido dos homens que não choram. Inédito. O 25 de abril 

desconhecido de Amália. SETE 16 escapadas isoladas na natureza.  (Online) CDS não 

renova coligação em Oeiras se PSD apoiar Isaltino Morais. Portugal é o segundo país da 

UE onde a venda de automóveis mais caiu. 

 (Online) Portugal deverá entrar nos primeiros 'corredores aéreos' 

com Reino Unido. Porta-voz de um grupo de mais de 500 empresas 

acredita que Reino Unido vai anunciar um corredor pan-europeu em 

vez de países individualmente. Operação da PSP em Lisboa visa elementos dos No 

Name Boys. Há sete detidos. A reunião do Conselho de Ministros para determinar em 

que ponto fica a situação de calamidade que se vive no país, se é agravada ou não e se 

vai ter de diferenciação regional. Pedro Nuno Santos em entrevista. Pedro Nuno Santos 

garante que nenhum plano de salvação da TAP será entregue a Bruxelas, sem que antes 

seja aprovei aprovado pelo Governo. Em entrevista ao podcast do Partido Socialista, o 

ministro das Infraestruturas avisa que o braço de ferro entre o Estado e os acionistas 

não pode durar muito mais tempo e diz-se perplexo com as palavras do presidente-
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executivo da empresa, de que a Comissão Executiva aceitaria um membro indicado pelo 

Governo. Candidatura de Nadia Calvino à presidência do Eurogrupo. A ministra da 

Economia de Espanha, Nadia Calvino, é candidato a presidente do Eurogrupo. Falta um 

pouco mais de duas semanas para a eleição do sucessor de Mário Centeno. Declarações 

do IVA podem ser corrigidas e regularizadas até ao final do ano. Inquérito ao acidente 

com o avião da Air Astana. Foi um erro que provocou o acidente com o avião da Air 

Astana. No final de 2018, o aparelho da Embraer que tinha sido sujeito a trabalhos de 

manutenção nas OGMA, descolou da base militar de Alverca do Ribatejo, esteve fora 

de controlo em vários momentos, enquanto sobrevoava a região Norte de Lisboa e o 

Alentejo, acabando por aterrar no aeroporto de Beja. A investigação ao acidente 

concluiu que houve uma troca de cabos nas asas. APAV comemora 30 anos. Criação da 

Academia do Ativismo.Saída de Bruno Lage do Benfica. A cerca de 24 horas da 

realização de uma assembleia geral do Benfica, a imprensa desportiva desta manhã, 

coloca em causa o futuro de Bruno Lage. FPF deixa cair limite salarial para o futebol 

feminino. 

(Online) Covid-19: Grupo de cidadãos lança manifesto "Salvar o 

SNS". Movimento defende reforço do investimento em 

profissionais e equipamentos, com prioridade para as regiões de 

maior carência. Manifesto é subscrito por vários profissionais de saúde, como os 

médicos Filipe Froes, Isabel do Carmo, Jaime Teixeira Mendes, Bruno Maia, e a ex-

bastonária da Ordem dos Enfermeiros Maria Augusta Sousa.  Surto de COVID-19 em 

Grândola. Uma festa que juntou mais de uma dezena de jovens no parque de campismo da Galé, 

no concelho de Grândola, é apontada como origem de um novo foco de COVID-19. Neste 

momento há pelo menos 20 pessoas infetadas. Surto de COVID-19 no Hospital de Torres 

Vedras. Reunião do Conselho de Ministros. No Name Boys detidos tinham manuscritos com 

dados sobre dirigentes e planeavam agressões. Entrevista a Jerónimo de Sousa. Jerónimo de 

Sousa afasta cenário de eleições legislativas antecipadas. Em entrevista à Renascença e ao 

"Público", o líder do PCP considera que mesmo com a crise económica e social que o país está 

a viver, não se antevê uma eventual crise política. Pedro Nuno Santos em entrevista. O ministro 

das Infraestruturas considera desproporcional a providência cautelar apresentada pela 

Associação Comercial do Porto, para suspender a injeção de 1,2 milhões na TAP e está 
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convencido que haverá forma de a ultrapassar. Declarações de Pedro Nuno Santos a um 

podcast do PS. Madeira contra “cheques em branco”. Injeção de capital só se TAP “servir 

interesse nacional”. ACT travou 84 despedimentos ilegais durante a pandemia. "Como é Que o 

Bicho Mexe" de Bruno Nogueira vai ter edição especial. 

Ana Mendes Godinho em entrevista. Houve menos 20 mil empresas 

a pedir a renovação dos lay-off. Informação avançada pela ministra 

do Trabalho, Ana Mendes Godinho, em entrevista a Natália Carvalho. A ministra diz 

também nesta entrevista à Antena 1 que já foram pagos pelo Estado 580 milhões de 

euros em apoios nos lay-off. 93 mil pessoas perderam o emprego desde que começou 

a pandemia, no entanto, a ministra não teme que o desemprego dispare porque a 

curva dos que ficaram sem trabalho tem vindo sempre a descer. COVID-19 - Situação 

em Lisboa e Vale do Tejo. O Governo está a admitir voltar ao recolhimento obrigatório 

na região de Lisboa e Vale do Tejo. O ministro das Infraestruturas diz que o plano de 

auxílio à TAP, foi o único que foi aceite pela Comissão Europeia. Pedro Nuno Santos 

disse no podcast "Política com Palavra" que o Governo português propôs que se 

recorresse o quadro de ajudas temporária no contexto da pandemia, mas a Comissão 

apenas aceitou opção que está agora em cima da mesa e que o Supremo Tribunal 

Administrativo suspendeu.  Eurogrupo: governo de Madrid anunciou a candidatura da 

ministra espanhola da economia Nadia Calvino. Carta aberta em defesa da democracia. 

Quase 500 personalidades de mais de uma centena de países, incluindo 13 Prémios 

Nobel, e algumas dezenas de antigos chefes de Estado assinam uma carta aberta em 

defesa da democracia em tempos de pandemia. Dizem que a liberdade está a ser 

ameaçada por governos que, usando a COVID-19 como pretexto, cortam os direitos e 

dão força os populismos.  
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 
 

□ Vírus já matou quase 480 mil pessoas e infetou mais de 9,3 milhões no MUNDO. 

□ ESPANHA tem 196 novos casos e dois óbitos nas últimas 24 horas. 

□ ITÁLIA regista ligeiro aumento de novos casos e 30 mortes num dia. 

□ FRANÇA registou 11 mortes ligadas à pandemia de covid-19 nas últimas 24 

horas, situando o número total de óbitos em 29.731. 

□ ALEMANHA com mais 630 casos e 13 mortos. Há um total de 8. 927 mortos.  

□ REINO UNIDO regista 154 mortes, ultrapassa 43 mil. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram mais 756 mortes por covid-19 nas 

últimas 24 horas, atingindo os 121.932 óbitos desde o início da pandemia. 

□ BRASIL registou 1.185 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, 

totalizando 53.830 vítimas mortais desde o início da pandemia. 

□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 8.856 em mais de 336 mil casos. 

□ CHINA regista 19 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. 

□ RÚSSIA regista mais de 7 mil novos casos nas últimas 24 horas. 

□ ÍNDIA registou um recorde de 465 mortes e 15.968 casos de covid-19 nas últimas 

24 horas, elevando o total de óbitos para 14.476 e de infetados para 456.183. 

□ MÉXICO com mais 947 mortes, segundo maior número diário desde início da 

pandemia. 

□ INDONÉSIA ultrapassa os 50.000 casos 

□ AUSTRÁLIA preocupada com surto no estado de Victoria. Há 200 casos 

confirmados e 1000 soldados na rua. 

□ IRÃO volta a ter mais de 100 mortos em 24 horas e ultrapassa os 10.000 
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FRASES DO DIA 
 
 

□ "O que os números mostram não é um descontrolo. O descontrolo existiria se 

houvesse aquilo que nalguns cenários chegou a ser aventado, que é uma 

duplicação ou mais do que duplicação do número de contaminados, 

pressionando o número de internados e de internados em cuidados intensivos. 

Isso não existe", Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. 

□ "A realidade atual mostra que não se verificou uma subida em termos de 

óbitos, há uma tendência relativamente estável decrescente; relativamente 

aos internados, hospitalizados ou internados em cuidados intensivos, existe 

nos últimos  dias, nas últimas semanas, uma ligeira subida numa tendência que 

é de estabilização da descida, longe dos cenários de pré-rutura ou rutura como 

aconteceria num cenário de duplicação do numero de infetados por causa dos 

desconfinamentos", Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. 

□ "Nesta reunião, e de acordo com os técnicos de epidemiologia da DGS, a 

situação que estamos a viver, particularmente na região de Lisboa e Vale do 

Tejo, é a representação de uma segunda onda. O aumento do número de casos 

que estamos a verificar não é apenas e só o resultado do aumento da 

testagem", Ricardo Baptista Leite, Deputado do PSD. 

□ “O mundo tem de saber que há muito Portugal para além de Lisboa”, Paddy 

Cosgrave, CEO da Web Summit. 

□ “O Governo mantém o compromisso com o rigor e a disciplina das contas 

públicas que asseguram a melhor gestão financeira e orçamental para o País.”, 

João Leão, Ministro de Estado e das Finanças. 

□ “Ainda que Lisboa nos suscite especial preocupação, a nível turístico, temos 

outros destinos que não suscitam tanta preocupação”, Rita Marques, Secretário 

de Estado do Turismo. 

□ “O empenhamento dos privados no futuro da TAP é nenhum”, Pedro Nuno 

Santos, Ministro das Infraestruturas. 

□ "Temos que assumir que a escola terminou em março", Eduardo Sá, Psicólogo. 
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□ “A crise decorrente da pandemia da covid-19 gera um ambiente propício, como 

todas as crises económicas, a um aumento do número de comportamentos 

menos éticos, face a perdas decorrentes da própria crise e a pressões relativas 

a objetivos comerciais e financeiros.”, Pedro Subtil, Forensic & Integrity 

Services Leader da EY Portugal, Angola e Moçambique. 

□ “Trinta países registaram aumentos nos novos casos acumulados durante as 

duas últimas semanas. Em onze deles, a transmissão acelerada do novo 

coronavírus levou a um ressurgimento muito significativo que, se não for 

combatido, levará os sistemas de saúde ao limite mais uma vez”, Hans Kluge, 

Diretor regional para a Europa da OMS. 

□ "Desde o final de fevereiro, temos mais 93 mil desempregados, mas a curva da 

evolução do desemprego, neste momento, é descendente", Ana Mendes 

Godinho, Ministra do Trabalho. 
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ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

 

PEDRO SUBTIL: CRISES GERAM COMPORTAMENTOS MENOS 

ÉTICOS PEDRO SUBTIL  

Em entrevista ao DV, o Forensic & Integrity Services Leader da EY Portugal, Angola e 

Moçambique alerta para efeitos menos óbvios da covid nas empresas  

Pedro Subtil, Forensic & Integrity Services Leader da EY Portugal, Angola e 

Moçambique, comenta os resultados do EY Global Integrity Report de 2020. hoje 

revelado. E avisa que “o afastamento e a desconfiança em relação à cultura e aos 

executivos seniores, tem impacto direto na produtividade e no empenho, bem como na 

retenção e captação de talento”.  

Os custos de integridade resultantes da crise da covid são uma preocupação sobretudo 

entre os juniores. É uma questão de perceção ou má comunicação?  

A crise decorrente da pandemia da covid-19 gera um ambiente propício, como todas as 

crises económicas, a um aumento do número de comportamentos menos éticos, face a 

perdas decorrentes da própria crise e a pressões relativas a objetivos comerciais e 

financeiros. Em simultâneo, as próprias fragilidades resultantes de uma crise poderão 

expor práticas passadas menos adequadas. A questão da perceção está sempre ligada 

à comunicação e, mais do que isso, à capacitação das organizações para a gestão da 

integridade. Para além da definição de políticas, processos e procedimentos adequados 

à realidade específica de cada organização, devidamente ajustados às suas 

especificidades, é necessário implementar, na prática, os princípios definidos, bem 

como proceder a uma comunicação adequada, que permita a integração e vivência da 

cultura organizacional por todos os colaboradores, desde os mais juniores até aos 

executivos de topo. Mais do que princípios extrínsecos, pretende-se que estes sejam 

princípios éticos e, como tal, intrínsecos a cada stakeholder.  

O que poderia ser feito para melhorar a imagem que os funcionários têm das chefias, para 

aproximar as faixas?  
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Uma avaliação adequada da maturidade do Programa de Integridade e Ética de uma 

organização, direcionada a toda a organização, ao nível de três pilares: i) cultura, 

estratégia e estrutura; ii) prevenção e deteção; e iii) resposta e remediação; é um 

contributo significativo para identificar eventuais falhas e proceder aos ajustes 

necessários ao programa, de modo alinhar este com os princípios da organização e as 

melhores práticas. A este nível, refira-se certificações como a ISO 37001, que permite 

posicionar as organizações em linha com as melhores práticas internacionais.  

Este afastamento e uma certa desconfiança trazem custos a nível da produtividade e do 

empenho?  

O afastamento e a desconfiança em relação à cultura e aos executivos seniores, tem 

impacto diretamente na produtividade e no empenho, bem como na retenção e 

captação de talento, sendo este um ativo crítico de todas as organizações.  

A transformação digital em curso pode melhorar os resultados ou tem mais custos?  

A transformação digital em curso, como todas as transformações, tem custos e 

benefícios. Uma transição adequada a cada realidade é um fator crítico de sucesso: não 

existindo modelos únicos torna-se necessário desenhar modelos adequados à realidade 

específica de cada organização, considerando, designadamente, a atividade 

desenvolvida, a indústria em que está inserida e todo o seu meio envolvente. É 

expectável que um processo de digitalização traga benefícios a médio e longo prazo.  

E traz alguma vantagem relativamente à possibilidade de maior escrutínio?  

A transformação digital, pelas suas especificidades próprias, potencia 

significativamente o escrutínio, possibilitando uma maior auditabilidade de processos e 

procedimentos, bem como um maior rigor na sua implementação e nos respetivos 

controlos.  

Neste contexto de rápida digitalização e até de teletrabalho (obrigando muitas vezes a uso 

de recursos próprios), os dados estão devidamente protegidos?  

A digitalização, por vezes sem o processo de maturação necessário, traz riscos 

acrescidos. Ao nível dos dados, destaquem-se dois tipos de risco. Por um lado, o risco 

associado a um desadequado nível de proteção dos dados, que possibilite o seu acesso 

a pessoas não autorizadas e das consequentes ações, designadamente ilícitas, que daí 

possam advir. Por outro lado, utilizações menos éticas que possam ser dadas aos dados, 
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nomeadamente a sua utilização para outros fins que não aqueles para os quais foram 

disponibilizados. Ao nível dos dados, pela sua natureza, destaque-se os riscos 

associados aos dados pessoais.  

O que deviam as empresas fazer para conquistar confiança interna? E externa?  

Deveriam implementar e comunicar adequadamente programas de integridade nas suas 

diferentes vertentes. A transparência de políticas e processos relativos à conduta e 

integridade e a sua divulgação por todos os stakeholders, internos e externos, são 

fatores relevantes para a credibilidade e para a sustentabilidade das organizações a 

longo prazo. Os consumidores, tendem a escolher organizações em que acreditam e 

com as quais se identificam, sendo a integridade um fator essencial para essa escolha e 

um elemento de vantagem competitiva sustentável. 

Fonte: Dinheiro Vivo 

 

ESPECIALISTAS CONTRARIARAM TESES DE COSTA E MARCELO 

SOBRE TESTES E JOVENS E JÁ FALAM EM "SEGUNDA ONDA" 

/PREMIUM 

Especialistas garantem que aumento da testagem e comportamento dos jovens não são os 

responsáveis pelo aumento do contágio. Rt de 1,08 em Lisboa não é necessariamente boa 

notícia. 

 

As teses de que o comportamento dos jovens e o aumento dos testes são os 

responsáveis pelo aumento dos contágios por Covid-19 — que têm sido defendidas pelo 

governo e pelo Presidente da República — foram contrariadas pelos especialistas na 

reunião com a elite política esta quarta-feira, na sede do Infarmed, em Lisboa. Segundo 

várias fontes partidárias ouvidas pelo Observador, o primeiro-ministro António Costa 

fez, à porta fechada, uma intervenção de 15 minutos, onde tentou justificar o aumento 

do número de infetados com o aumento da testagem, mas os especialistas contrariam 

por completo essa tese. Tanto Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Nacional de 

Saúde Pública, como Rita Sá Machado, da Direção Geral de Saúde, “desconstruíram o 

argumento dos testes”. Entre os especialistas também houve quem alertasse para uma 

“segunda vaga” ou uma “segunda onda” que pode recomeçar a partir de Lisboa. 
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Os especialistas explicaram que os testes não podem ser a justificação para o aumento 

de casos porque há outros fatores que têm de ser tidos em conta, como “o número de 

testes positivos por teste realizado”. Segundo uma fonte ouvida pelo Observador, o que 

os peritos disseram foi que, apesar de Portugal estar de facto a fazer mais testes, 

estando em “nono lugar nos testes feitos por milhão de habitantes”, ou seja, na “metade 

superior dos 27 estados-membros da UE”, está no fundo da lista quando o critério é a 

taxa de casos positivos por teste realizado. Nesse caso, “a taxa de positivos é muito 

elevada”. Atrás de Portugal só mesmo a Bulgária e a Suécia. 

Marcelo Rebelo de Sousa, ainda assim, partilhou da tese do primeiro-ministro quando 

fez declarações aos jornalistas no final da reunião — mesmo que o aumento da testagem 

não tenha sido uma conclusão dada pelos especialistas. Dentro de portas, o Presidente 

da República também tinha feito uma questão sobre se os jovens têm um desconfinar 

diferente que propicie o contágio. Mas esse aviso em forma de puxão de orelhas aos 

jovens que o Presidente da República tem dado nas últimas semanas também não teve 

suporte técnico. 

Segundo líderes partidários ouvidos pelo Observador, os especialistas concordaram que 

os jovens têm, pela sua natureza, um desconfinar mais “pujante”, mas que não há sinais 

de que esteja a existir um contágio mais elevado nesse grupo etário. Tirando o caso da 

festa de Lagos, em que a maioria dos infetados (já vão em 115) são jovens, a maior parte 

dos surtos não estão relacionados com comportamentos negligentes ou 

despreocupados dos jovens. O único dado que podia ir ao encontro dessa tese é que 

os especialistas confirmaram que “a proporção de casos com menos de 20 anos tem 

aumentado nas últimas semanas”, mas isso inclui, por exemplo, crianças. 

Relativamente a festas e pequenos ajuntamentos, os especialistas também 

contrariaram a narrativa das autoridades nos últimos dias. Segundo os epidemologistas 

e técnicos, o primeiro fator de contágio em Lisboa tem sido, “em primeiro lugar, a 

coabitação, em segundo lugar o contexto laboral e só em terceiro lugar o contexto 

social”. 

O Presidente da República fez ainda uma pergunta sobre a pressão hospitalar nos 

cuidados intensivos e os especialistas disseram o que Marcelo Rebelo de Sousa explicou 

cá fora: que o Serviço Nacional de Saúde está a “responder bem” e que não há sinais de 
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os cuidados intensivos — mesmo na região de Lisboa — estarem em perigo de entrarem 

em “rutura”. Apesar disso, alertam que houve “uma interrupção da tendência de 

decréscimo das hospitalizações, incluindo Unidades de Cuidados Intensivos, estando, 

no entanto, a uma capacidade comportável “. 

Outra das preocupações dos especialistas foi com eventos de “super-transmissão”. O 

especialista Manuel Carmo Gomes foi claro relativamente à necessidade de travar 

eventos em que podem ser contagiadas dezenas ou centenas de pessoas de uma só 

vez. 

 

Rt de Lisboa é o mais baixo, mas isso quer dizer pouco 

Apesar de Lisboa estar no olho do furacão, o Rt de Lisboa é atualmente o mais baixo do 

continente. Isso mostra, segundo explicou uma fonte presente na reunião ao 

Observador, a “complexidade da questão”. Nas notas finais da apresentação inicial que 

fizeram, os especialistas começaram por explicar que Portugal não é um caso isolado e 

que “a maioria dos países que iniciaram o desconfinamento apresentaram valores do Rt 

acima de 1 ou muito próximo desse valor””. Não esconderam, no entanto, que “Portugal 

apresenta o Rt acima de 1 desde 18 de maio (o máximo de 1,09)” e que “há uma 

tendência de crescimento”. 

Os especialistas explicaram ainda que o Rt tem estado acima de 1 desde 29 de abril e o 

valor máximo nesse período foi de 1,15. Em Lisboa, como disse o Presidente da 

República à saída, o Rt está nos 1,08, o que é melhor que as restantes regiões (a Região 

Norte, por exemplo, está nos 1,2). No entanto, o que os epidemiologistas explicaram, 

segundo fonte presente na reunião, foi que “quanto mais casos novos houver mais difícil 

é o Rt subir“. Ou seja, o índice fica mais fixo e menos variável. Com uma média de 300 

novos casos a registarem-se na região de Lisboa, para o Rt subir para 2 seria preciso 

haver cerca de 600 novos casos na mesma região. O que quer dizer que o índice de 

transmissão, por si só, não é um argumento suficiente. “O Rt tem de ser visto sempre 

associado ao número de novos casos”, diz a mesma fonte, sublinhando que um índice 

de transmissão sempre superior a 1 desde final de abril, desde que começou o 

desconfinamento, “preocupa” os especialistas. 
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15 a 20% dos casos sem controlo da cadeia de transmissão 

Mas o que mais preocupa são os casos em que não se consegue identificar as cadeias 

de transmissão. E esses casos são já “um quinto do total”. A percentagem apontada 

pelos epidemiologistas foi de 15 a 20% de casos em transmissão comunitária, o que 

levanta receios sobre os chamados “super disseminadores”. “Todos os novos surtos, 

como o de Lagos, começam com um super-disseminador, e isso pode vir a acontecer 

cada vez mais na região de Lisboa”, disse uma fonte partidária ouvida pelo Observador. 

Ao longo da reunião, os técnicos explicaram ainda que a Comissão Nacional de Proteção 

de Dados já aprovou uma aplicação móvel que permite controlar melhor o contágio, tal 

como o vice-presidente da bancada do PSD, Ricardo Batista Leite explicaria no final em 

declarações aos jornalistas. 

Fonte: Observador. 

 

NÃO, A COVID-19 NÃO FEZ COM QUE OS EUROPEUS CONFIEM MAIS 

NO ESTADO NEM NOS PERITOS 

Inquérito do European Council on Foreign Relations desfaz três ilusões que surgiram no 

discurso público após a pandemia na Europa, sobre o papel dos governos, importância dos 

especialistas, e defesa do Estado-nação ou do federalismo europeu. 

 

A pandemia do SARS-CoV-2 veio fortalecer a ideia de que os cidadãos querem um 

maior papel do Estado, de que foi reforçada a confiança na autoridade dos peritos e 

aumentou o apoio aos nacionalistas, por um lado, e aos federalistas europeus, por outro. 

Certo? Não. Errado, errado e errado, diz o European Council on Foreign Relations com 

base num inquérito em nove Estados-membros da União Europeia que, entre si, têm 

dois terços da população do bloco. 

Em relação ao que os autores chama a primeira ilusão, do consenso sobre a necessidade 

de um maior papel do Estado, o inquérito mostra que mais pessoas estão a perder 

confiança na capacidade de ação dos governos do que as que passaram a defender 

maior intervenção governamental na sequência da crise: 29% têm confiança no 

Governo e fazem uma avaliação positiva da sua ação, e 33% não têm confiança e 

avaliam esta ação de modo negativo. Há, notam os autores, uma discrepância 
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significativa entre países: na Dinamarca 60% confiam e avaliam positivamente o 

Governo (Portugal também é dos países em que o Governo é bem avaliado), enquanto 

em França, 61% desconfiam e dão má nota ao Governo. 

Quem é também alvo de desconfiança são os peritos. No início da pandemia especulou-

se que iria ser reconhecido o papel de especialistas. Mas não foi isso que o inquérito 

mostrou: só 35% dos inquiridos acha que o seu trabalho lhes pode trazer benefícios, 

38% acreditam que os peritos e as autoridades esconderam informação do público, e 

27% tem pouca confiança nos peritos em geral. 

Os países em que os especialistas são mais valorizados são também aqueles em que há 

mais confiança no Governo, como a Dinamarca e a Suécia (em Portugal 45% vêem 

benefícios dos peritos nas suas vidas, mas 43% acham que estes escondem informação). 

Os países em que mais pessoas acreditam que os especialistas foram instrumentalizados 

são a Polónia (53%), França (47%) e Itália (46%). 

Os autores defendem que a confiança que os cidadãos têm no Governo é que garante 

a sua confiança nos peritos, e não o contrário (ilustrando com o exemplo de apoiantes 

da Plataforma Cívica na Polónia, na oposição, que se seria de esperar que confiassem 

nos peritos, mas o facto de desconfiarem do Governo faz com que também não confiem 

nos peritos). 

Finalmente, outra ideia feita que surgiu em especial no início da pandemia, foi de que 

esta poderia motivar o crescimento do eurocepticismo: houve países a fechar 

fronteiras, e partidos a tentar marcar pontos contra a livre circulação. Esta ideia foi, mais 

tarde, substituída por outra — que, vendo as dificuldades dos países em lutar sozinhos 

contra a pandemia e o cenário internacional, muitas pessoas iriam apoiar uma maior 

integração europeia. Os dados do inquérito parecem paradoxais, ao mostrar que ambas 

estas ideias eram ilusórias: a pandemia não levou a um aumento nem do nacionalismo 

nem do federalismo, concluem os autores do estudo, Ivan Krastev e Marc Leonard. 

O que os inquiridos dizem é que é preciso mais cooperação europeia. E se a maioria 

acha que a União Europeia não esteve à altura da crise, o maior grupo, a que os autores 

chamam os “soberanistas estratégicos”, é de opinião que esta é uma época de blocos e 

regiões, e que a relevância da Europa dependerá da sua capacidade de agir em unidade. 

Portugal é o país em que este grupo é maior: 77% são desta opinião. 
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Fonte: Público 

 

 

PORTUGAL É "O CAMPEÃO EUROPEU" DOS INCÊNDIOS ONDE 

TODOS OS ANOS ARDE MAIS DE 3% DA FLORESTA – WWF 

 

Portugal é “o campeão europeu” dos incêndios, onde todos os anos arde mais de 3% da 

floresta, uma situação que se deve ao abandono rural, cessação de atividades agrícolas 

tradicionais e ausência de políticas, revelou hoje um relatório ibérico. 

O relatório “Um Planeta em Chamas”, que foi hoje lançado em Portugal pela ANP/WWF 

(Associação Natureza Portugal/Fundo Mundial para a Natureza), traça a situação dos 

incêndios florestais em Portugal e Espanha e apresenta propostas para a prevenção dos 

fogos. 

“Portugal é o país europeu mais castigado pelos incêndios. Nos últimos 30 anos é o que 

mais sinistros enfrentou e aquele em que mais hectares foram queimados”, lê-se no 

documento, dando conta que, em média, ocorrem no país, por ano, cerca de 17.000 

sinistros, mais 35% do que em Espanha. 

O relatório da WWF sobre os incêndios florestais na Península Ibérica frisa também 

que são queimados cerca de 120.000 hectares em média por ano em Portugal, mais 

20% do que em Espanha, apesar de ter menos 80% de superfície florestal. 

“Este valor significa que todos os anos Portugal vê arder mais de 3% da sua superfície 

florestal, em comparação com 0,4% em Espanha. Portugal é o primeiro país da Europa 

e o quarto do mundo que perdeu a maior massa florestal desde o início do século XXI, 

em grande parte devido aos incêndios florestais que assolam o país todos os verões”, 

precisa o documento. 

A WWF sustenta que “ano após ano, a área ardida não para de crescer” em Portugal, 

justificando esta situação com “um sem fim de fatores, desde o abandono rural, 

cessação de atividades agrícolas tradicionais, à ausência de políticas sérias de gestão do 

território e gestão florestal responsável”. 

O relatório frisa que Espanha e Portugal “são e serão países de incêndios extremos que 

muito provavelmente viverão cenários muito perigosos de intensidade semelhante”. 
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A WWF refere que, nos últimos anos, centenas de pessoas perderam a vida em 

incêndios em países como Portugal, Grécia, Itália e Espanha, mas que dificilmente 

chegarão a ter a extensão e duração dos da Austrália. 

 

No entanto, sublinha que, se continuarmos com esta dinâmica, os incêndios, em 

especial os que afetam a área de interface urbano rural, vão colocar “cada vez mais em 

sério risco a vida das pessoas”. 

Segundo a WWF, os incêndios já não representam apenas danos ao património 

ambiental e rural, sendo também “um grave risco para a vida das pessoas e um lastro 

para os cofres públicos” ao deixar milhares de desalojados e danos materiais não 

quantificáveis. 

A associação considera que o Governo português deve colocar em marcha o Plano 

Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

O relatório “Um Planeta em Chamas” destaca que, a nível global, a problemática dos 

grandes incêndios está “intrinsecamente ligada com as alterações climáticas” e 

evidencia o desequilíbrio existente entre medidas de prevenção e de extinção e como 

estas “sistematicamente se revelam insuficientes para resolver este problema 

ambiental”. 

O mesmo documento reforça igualmente que para combater os grandes incêndios é 

essencial apostar na prevenção, valorização das áreas rurais, tornando as paisagens 

mais resilientes e na mudança de comportamentos da população em geral. 

“2019 fica marcado na história do planeta como o ano dos incêndios, e se as causas 

diferem de país para país, as condições perfeitas para este tipo de fenómeno são 

consequência de uma crise comum: as alterações climáticas. Os últimos 20 anos foram 

os mais quentes de que há registo, e se esta tendência se mantiver, os incêndios 

também se manterão”, concluiu o relatório, que faz ainda uma relação entre os fogos e 

a pandemia de covid-19. 

"A pandemia covid-19 tem uma clara relação com a desflorestação e a perda de 

biodiversidade. Os incêndios, como principal ferramenta para a destruição de florestas, 

podem ser a receita perfeita para a propagação de agentes patogénicos. A proteção das 

florestas em todo o mundo é a vacina mais eficaz e sustentável", precisa. 
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Fonte: Agência Lusa 

 

OPINIÃO 

 

 

 

O MANIFESTO DA RUA PRINCIPAL - NOURIEL ROUBINI 

 

NOVA YORK - Os protestos em massa após a morte de George Floyd por um polícia 

de Minneapolis são sobre racismo sistémico e brutalidade policial nos Estados Unidos, 

mas muito mais do que isso. Aqueles que foram às ruas em mais de 100 cidades 

americanas estão a canalizar uma crítica mais ampla ao presidente Donald Trump e ao 

que ele representa. Uma vasta subclasse de americanos cada vez mais endividados e 

socialmente imóveis - afro-americanos, latinos e, cada vez mais, brancos - está a 

revoltar-se contra um sistema que fracassou. 

Os protestos históricos que varreram os Estados Unidos estavam atrasados, não apenas 

como uma resposta ao racismo e à violência policial, mas também como uma revolta 

contra a plutocracia instalada. Com um número crescente de americanos a cair no 

desemprego e na insegurança económica, enquanto as grandes empresas aceitam 

resgates e reduzem os custos laborais, alguma coisa tinha de acontecer. 

Este fenómeno não se limita aos EUA, é claro. Só em 2019, manifestações massivas 

abalaram a Bolívia, Chile, Colômbia, França, Hong Kong, Índia, Irão, Iraque, Líbano, 

Malásia e Paquistão, entre outros países. Embora cada um desses episódios tivessem 

origens e fundamentos diferentes, todos refletiam um ressentimento em relação ao 

mal-estar económico, à corrupção e à falta de oportunidades económicas. 

Os mesmos fatores ajudam a explicar o crescente apoio eleitoral de líderes populistas 

e autoritários nos últimos anos. Após a crise financeira de 2008, muitas empresas 

procuraram aumentar os lucros cortando custos, a começar pelos de produção. Em vez 

de contratarem trabalhadores em contratos formais de emprego, com bons salários e 

benefícios, as empresas adotaram um modelo baseado no trabalho parcial e na 

precaridade, criando o que o economista Guy Standing chama de “precariado”. Dentro 
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deste grupo, explica que, "as divisões internas levaram à exploração dos migrantes e de 

outros grupos vulneráveis, e alguns são suscetíveis aos perigos do extremismo político". 

O precariado é a versão contemporânea do proletariado de Karl Marx: uma nova classe 

de trabalhadores alienados e inseguros, propensos à radicalização e mobilização contra 

a plutocracia (ou o que Marx chamou de burguesia). Esta classe está a crescer mais uma 

vez, agora que empresas altamente alavancadas estão a responder à crise do COVID-

19 como fizeram depois de 2008: com resgates e redução dos custos de mão-de-obra. 

Um segmento do precariado compreende conservadores religiosos brancos mais jovens 

e com menos escolaridade em pequenas cidades e áreas semi-rurais que votaram em 

Trump em 2016. Eles esperavam que ele realmente fizesse algo sobre o "massacre" 

económico que descreveu no seu discurso inaugural.  Mas enquanto Trump funcionava 

como populista, governou como um plutocrata, cortando impostos para os ricos, 

atacando trabalhadores e sindicatos, minando a Affordable Care Act (Obamacare) e 

favorecendo políticas que prejudicam muitas das pessoas que votaram nele. 

Antes da chegada do COVID-19 ou até de Trump à Casa Branca, cerca de 80.000 

americanos morriam todos os anos de overdose de drogas, e muitos outros eram vítimas 

de suicídio, depressão, alcoolismo, obesidade e outras doenças relacionadas ao estilo 

de vida. Como mostram os economistas Anne Case e Angus Deaton no seu livro Deaths 

of Despair and the Future of Capitalism , estas patologias têm afetado cada vez mais os 

brancos desesperados, menos qualificados, pouco empregados ou subempregados – 

um universo no qual a mortalidade na meia-idade tem aumentado. 

Mas o precariado americano também compreende progressistas seculares urbanos, 

com formação universitária, que nos últimos anos se mobilizaram atrás de políticos de 

esquerda como os senadores Bernie Sanders, de Vermont, e Elizabeth Warren, de 

Massachusetts. É este grupo que sai às ruas para exigir não apenas justiça racial, mas 

também oportunidades económicas (de facto, as duas questões estão intimamente 

entrelaçadas). 

Isto não deve ser uma surpresa, considerando que a desigualdade de rendimentos e a 

riqueza aumentam há décadas, devido a muitos fatores, incluindo a globalização, o 

comércio, a migração, a automatização, o enfraquecimento do sindicalismo, o aumento 

dos mercados de quem leva tudo, e discriminação racial. Um sistema educacional 
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segregado racial e socialmente promove o mito da meritocracia enquanto consolida a 

posição das elites, cujos filhos sempre obtêm acesso às principais instituições 

académicas e depois assumem os melhores empregos (geralmente casando-se entre si 

pelo caminho, reproduzindo assim as condições em que eles próprios se beneficiaram). 

Enquanto isto, estas tendências criaram ciclos de feedback político através de lobby, do 

financiamento de campanhas e de outras formas de influência, consolidando ainda mais 

um regime tributário e regulatório que beneficia os ricos. Não é de admirar que, como 

Warren Buffett famosamente brincou, a taxa marginal de impostos da sua secretária 

seja maior que a dele. 

Ou, como colocou uma manchete satírica em The Onion recentemente: "Manifestantes 

criticados por saquear negócios sem formar primeiro a empresa de private equity". 

Plutocratas como Trump e seus companheiros têm saqueado os EUA há décadas, 

utilizando ferramentas financeiras de alta tecnologia, brechas nas leis tributárias e de 

falências e outros métodos para extrair riqueza e rendimentos das classes média e 

trabalhadora. Nestas circunstâncias, a indignação que os comentadores da Fox News 

têm manifestado sobre alguns casos de saques em Nova York e noutras cidades 

representam o auge da hipocrisia moral. 

Não é segredo que o que é bom para Wall Street é mau para a Main Street, e é por isso 

que os principais índices do mercado de ações atingiram novos patamares à medida que 

a classe média foi esvaziada e caiu em desespero mais profundo. Com os 10% mais ricos 

a possuírem 84% de todas as ações e os 75% inferiores com nenhuma, o aumento do 

mercado de ações não faz absolutamente nada pela riqueza de dois terços dos 

americanos. 

Como mostra o economista Thomas Philippon em The Great Reversal, a concentração 

do poder oligopolista nas mãos das grandes corporações norte-americanas está a 

exacerbar ainda mais a desigualdade e a deixar os cidadãos comuns marginalizados. 

Alguns unicórnios sortudos (startups avaliadas em US $ 1 bilhão ou mais) administrados 

por alguns sortudos de vinte e poucos anos não mudarão o facto de que a maioria dos 

jovens americanos viver cada vez mais uma vida precária. 

Certamente, o sonho americano sempre foi mais aspiração do que realidade. A 

mobilidade económica, social e intergeracional sempre ficou aquém do que o mito do 
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homem ou da mulher feitos por si próprios levaria a esperar. Mas com a mobilidade 

social agora a diminuir à medida que a desigualdade aumenta, os jovens de hoje têm 

razão para ficar com raiva. 

O novo proletariado - o precariado - agora é revoltante.  Parafraseando Marx e Friedrich 

Engels no Manifesto Comunista: “Deixe as classes burguesas tremerem numa revolução 

do precariado. Os precários não têm nada a perder além de suas correntes. Eles têm um 

mundo para vencer. Trabalhadores precários de todos os países, uni-vos!”. 

 

Nouriel Roubini, professor de economia na Stern School of Business da Universidade 

de Nova York, foi economista sénior de assuntos internacionais no Conselho de 

Assessores Econômicos da Casa Branca durante o governo Clinton. Ele trabalhou para 

o Fundo Monetário Internacional, o Federal Reserve dos EUA e o Banco Mundial 

Fonte: Project Syndicate 
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