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Casos Confirmados  

46.221 CASOS DE COVID-19 

MAIS  542 CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 1,18% 

 

Óbitos  

1.654 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 8 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,48%) 

NORTE-821 

CENTRO-250 

LISBOA E VALE DO TEJO-535 

ALENTEJO-18 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

30.655 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.705 AGUARDAM RESULTADOS 

13.912 CASOS ATIVOS  

( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos) 

459 INTERNADOS (0,99%) / 68 UCI (0,14%) 

SÁB. 11 julho
 
Covid-19 em 
Portugal: Alerta 
para pico de 
infeções em 
outubro  
 
Ministério Público 
vai acusar Ricardo 
Salgado de liderar 
organização 
criminosa no BES 
 
Covid-19. Crise 
do turismo arrasta 
PIB para pior 
trimestre de 
sempre 
 
Covid-19: 
Impacto de 
medidas pesa 45% 
no agravamento 
do saldo 
orçamental até 
maio – UTAO 
 
Escolas avisam 
que regras da 
DGS são 
impossíveis de 
cumprir 
 
Prepare-se: 
Portugal entra na 
"onda de calor 
mais persistente" 
do ano. 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

(Edição papel) MP vai acusar Ricardo Salgado de liderar organização 

criminosa. A acusação será conhecida até quarta-feira, mas o 

Ministério Público inclina-se para a tese de que o líder do BES montou estrutura 

fraudulenta à revelia da maioria da equipa de gestão e do regulador. Património. O 

túmulo que fala do amor de Pedro e Inês está a ser restaurado. Plano de Costa Silva 

tem dez apostas, mas uma vale ouro. Erdogan faz de Hagia Sophia novamente uma 

mesquita. Tren Maya põe Mota-Engil sob fogo cruzado no México. Aquele que será o 

maior investimento ferroviário na América Latina tem deixado a empresa sob escrutínio. 

Mais 2370 vagas no superior para alunos do profissional. FUGAS Galiza e Norte de 

Portugal. Histórias deste Atlântico que nos une. (Online) Plano de Costa Silva tem dez 

mandamentos. Mas um vale ouro. Plano de recuperação privilegia reformas 

antecipadas para professores. Plano prevê TGV de segunda categoria entre Lisboa e 

o Porto. DGS irá corrigir os boletins desde o dia 30 de junho. Há 161 surtos ativos. 

Afinal, PSD quer reuniões quinzenais no Parlamento sobre situação epidemiológica no 

país.. Decisão é o ponto alto da “revolução religiosa de Erdogan”. Loures põe 

funcionários a contar autocarros para garantir que passam todos. Chumbado o fim do 

financiamento público às touradas. Sérgio Figueiredo sai da direção da TVI. Fernando 

Gomes reeleito na presidência da FPF com 90,2% dos votos. Estudo serológico da 

Universidade Nova mostra que 2,9% tiveram contacto com novo coronavírus. Francisco 

Assis eleito para o Conselho Económico e Social. Há 700 pessoas com covid-19 em 

Sintra que a câmara ainda não contactou. Basílio Horta diz que as notícias dos últimos 

dias são animadoras, mas queixa-se da falta de meios e de não se ter começado o 
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trabalho das equipas multidisciplinares mais cedo. PCP ataca “anúncios” e “propaganda” 

do Governo e pede mais meios para combate a incêndios. 

 (Edição em papel) OMS é insubstituível, mesmo sem os Estados 

Unidos. Ficará é mais prisioneira da China. Donalda Trump oficializou 

nesta semana que os EUA iriam sair da Organização Mundial de Saúde. 

Três ex-dirigentes da Saúde em Portugal que ocuparam cargos na OMS, Maria de 

Belém Roseira, Constantino Sakellarides e Francisco George, e o ex-embaixador de 

Portugal na ONU, António Monteiro, falam sobre as consequências de mais um a 

decisão de “um menino (presidente) mimado” e que visa os mais pobres. A única 

esperança é o eleitorado americano e a diplomacia. Victor Ângelo. A história do 

português mais influente na ONU antes de Guterres. Marcelo e Costa, um casamento 

de convergência. Lojas históricas na Baixa. "Estamos a sobreviver, a ver como corre até 

ao final do ano". Clube Oriental de lisboa. A mística de Marvila resiste. DINHEIRO VIVO 

João Moreira Rato “Centeno tem um pedigree mais do que necessário para ser um bom 

governador do Banco de Portugal”. 1861 História das barragens no Nilo e não só. 

(Online) Mudanças na voz podem alertar para infeção por covid-19. A conclusão é de 

uma investigação do Massachusetts Institute of Techonology (MIT), nos EUA. 25 anos 

depois de Srebrenica, as tensões persistem na Bósnia. 

(Edição papel) Magistrado conta ao CM: "Passei a noite a chorar com os 

meus filhos". Juiz revoltado com prostituta desfaia Ana Loureiro a 

apresentar as provas do alegado sexo oral. Sabotagem. Destroços do 

avião revistos à lupa. Novo Banco vende créditos com desconto de 90%. Banqueiro 

condenado. Recurso trava ida de Rendeiro para a cadeia. Prédios. Inquilinos perderam 

direito de preferência. Jovane volta a decidir. VIDAS. Segredos do amor de Carolina 

Loureiro. Naya Rivera. Atriz é nova vítima da maldição de “Glee”. 

  (Edição em papel) Nove procuradores rejeitam processo de falência 

do BES. Caso foi imposto a dois magistrados, que apresentaram 

providência para recusar. Ninguém quer trabalhar na liquidação do 

banco, com cerca de 600 volumes. Lotação esgotada nas praias fluviais. GNR tem sido 
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chamada a intervir para acalmar banhistas. Prevenção - Um terço das câmaras tem 

planos contra fogos desatualizado. Autarquias deveriam aprovar documento até 

março. SOS Crianças. Pedidos de ajuda aumentaram na pandemia. Fronteiras. Costa 

culpa Bruxelas por falta de regras iguais. DINHEIRO VIVO 19 decisores dão ideias para 

superar a crise. ATAQUE Plantel do FCPorto campeão pode valer mais 47,5 milhões. 

 (Online) Próxima semana terá "noites tropicais". ONU alerta: 

Crimes contra a vida selvagem potenciam doenças como a covid-19. 

Exportações de componentes automóveis com queda de 57% em maio. Altice entra no 

mercado da energia. ANA avança com plano de saídas voluntárias. Sérgio Figueiredo 

deixa direção de informação da TVI. MP instaura inquérito após autora de petição 

denunciar juiz que alegadamente recorreu a serviços sexuais enquanto ouvia menores. 

  (Online) Calviño tinha vitória garantida no Eurogrupo, mas alguém roeu 

a corda. Remdesivir injeta otimismo em Wall Street e Tesla dispara. 

Ministério Público vai acusar Ricardo Salgado na próxima semana. Altice 

quer mudanças no lançamento do 5G por causa da pandemia. Altice Portugal entra na 

comercialização de energia 100% renovável. Angel Gurria deixa liderança da OCDE em 

junho de 2021. Francisco Assis eleito presidente do Conselho Económico e Social. 

Emirates pretende despedir até nove mil trabalhadores. 

   (Online) Headhunters, procura-se CEO para a TAP. 80% da 

produção da EDP no semestre foi energia renovável. Parlamento 

aprova Francisco Assis para presidente do CES. CFP critica 

“adiamentos constantes” da LEO. Quer Governo a explicar quando não seguir alertas 

de desvio significativo. Parlamento vota relatório sobre Centeno na próxima quarta-

feira. Portugal realizou cerca de 1,3 milhões de testes desde março. ANA Aeroportos 

avança com plano de “saídas voluntárias”. 

 (Online) “Portugueses estão a começar a ficar menos 

conservadores na exposição ao risco”. Para obter retorno mais 

elevado, os portugueses estão dispostos a investir em ações, vinca 

João Pratas, presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e 
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Pensões e Patrimónios (APFIPP). Desempenho dos fundos no resto do ano depende 

muito da eventual segunda vaga da pandemia. Alexandre Fonseca acredita que outras 

operadoras vão seguir exemplo da Altice e entrar no mercado de eletricidade. 

Parlamento “chumba” candidatos a quatro órgãos, incluindo fiscais das “secretas”. 

  (Edição em papel) Entrevista João Moreira Rato. “Centeno tem um 

pedigree mais do que necessário para ser um bom governador do 

Banco de Portugal”. “A questão social é o grande problema desta 

crise”. “Não basta desenhar o plano é preciso uma administração 

pública que acredite nele e o implemente”. Restrições de 11 países põem em cheque 

40% do turismo. Trabalho. Há cada vez mais portugueses com emprego abaixo das 

qualificações. Destaque. As ideias de 19 personalidades para superar a crise e construir 

o futuro de Portugal”. Mobilidade. “Portugal pode ser case study na transição dos 

transportes”. (Online) Costa: "Há países em listas vermelhas por retaliação". João 

Rendeiro, ex-presidente do BPP, condenado a prisão5G. Altice diz que prioridades 

mudaram e lamenta posição do regulador. Serra da Estrela confirmada como Geopark 

Mundial – UNESCO. Assis eleito presidente do Conselho Económico e Social. 

  (Online) Onde usar máscara? Estas são a regras em cada país. 

Bernardino Soares quer recandidatar-se em Loures. CSM abre 

inquérito a juiz acusado de atos sexuais. Sérgio Figueiredo deixa 

TVI. Já houve 12 suicídios nas cadeias este ano. Touradas. Projetos contra 

financiamento chumbados. Pedro Alves chumbado para a Montepio Crédito. Assis 

eleito para CES. Luís Patrão falha secretas. Covid-19. Marcelo alerta que há mais sem-

abrigo. 

 (Expresso edição em papel) DGS alertada para grande pico de infeções 

em outubro. Aumento de casos será visível três semanas após início das 

aulas. Escolas avisam que orientações são impraticáveis. Governo vai 

reforçar cuidados intensivos e alargar vacina da gripe a mais pessoas. A 

mala perdida de Mário de Sá-Carneiro. Era um dos maiores mistérios da literatura 

portuguesa do século XX. Até agora, ninguém sabia o destino de alguns dos papéis que 
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o poeta deixara no quarto de hotel onde se suicidou, em Paris. Julgavam-se perdidos 

para sempre. Foram encontrados num lugar improvável: o arquivo dos herdeiros de 

Aquilino Ribeiro. Costa Silva pede união: “O que vem aí será ainda pior”. Risco em 71 

protetores solares pediátricos. Prostituição e droga financiam neonazis. Emigrantes com 

medo de regressarem no verão. A pandemia aos olhos do ex-ministro de Bolsonaro. 

DGS trocou software da OMS por ferramenta experimental. 2º mandato preocupa 

Marcelo. Chamada a Costa, esquerda desconfia. PCP e BE vão discutir o OE-2021 e 

plano de recuperação. Governo acredita que chumbo no suplementar não é rutura. 

Pedro Nuno disposto a esperar sentado. Costa manda dados. Oposição quer mais. 

Medina não mostrou números das freguesias. ECONOMIA. A história do trimestre 

mais negro da economia portuguesa. “O meu futuro está em aberto e não excluo 

Portugal”, António Horta Osório, presidente executivo do Lloyds. “Não vejo o meu 

futuro ligado para sempre à banca”. Relação da TAP com a Azul sob escrutínio. Auditoria 

proposta pelo BE quer analisar presença da companhia brasileira na TAP. Centros 

comerciais. Guerra das rendas ‘incendeia’ o sector e afasta investidores. REVISTA E. A 

mala de Mário de Sá-Carneiro. Julgavam-se perdidos para sempre. Mas alguns dos 

papéis que o poeta deixou no quarto de hotel onde se suicidou, em Paris, foram agora 

encontrados. E num lugar improvável: o arquivo dos herdeiros de Aquilino Ribeiro. 

Começa assim a deslindar-se um dos maiores mistérios da literatura portuguesa do 

século XX. 

 (Edição em papel) Manuel Carmo Gomes: 'Estou muito preocupado 

com o Algarve e com o Outono'. Perito alerta para riscos das festas 

e dos espaços fechados e aconselha o uso de máscara sempre que 

possível. “Se não houvesse transmissão por aerossóis a pandemia não tinha a vançado 

como avançou”. Sintomas variam com a idade. Saiba quais os mais comuns. Cientistas 

de Harvard e Liverpool antecipam ao Sol perigos da próxima pandemia. Rosalina 

Ribeiro - Justiça brasileira encerra caso Duarte Lima. Emails de Fátima Galante 

denunciam Rui Rangel. Luís Filipe Menezes “ António Costa tem ambição de realizar o 

sonho de Soares”. António Costa e Silva. Plano já está nas mãos do Ministro Siza Vieira. 

Presidenciais. João Cravinho defende que candidatura de Ana Gomes teria “impacto”. 

Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do tursmo Português, “Acredito que 
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o Governo britânico reveja a situação, mas os estragos estão feitos”. Vasco Rosa, editor, 

“Os dinossauros que andam nisto há 40 ou 50 anos são mais parte do problema do quea 

solução”. VERÃO Viagens na minha terra com José Manuel Gameiro. O psiquiatra guia-

nos por um itinerário entre Lisboa e o Vale do Guizo, com regresso por Pegões. 

 (Online) O plano de Costa Silva. EUA e Índia com novos recordes. 

Risco máximo de incêndio em 39 concelhos de oito distritos. Lisboa: 

Medição da temperatura causa constrangimentos quando há mais voos. 

Concessionários de praia não conseguem "fazer face aos prejuízos". Trump comuta 

pena de prisão do seu amigo e antigo conselheiro Roger Stone. Promulgado diploma 

que estabelece regime para sapadores florestais. Descoberta nova espécie de 

dinossauro carnívoro na região Oeste. 

 (Online) MNE admite repatriar filhos de jihadistas. Ministério 

Público vai acusar Ricardo Salgado. Covid-19. DGS recebe alerta 

para pico de infeções em outubro. Portugal está cada vez mais 

envelhecido e com menos pessoas. 

 (Online) Esperança média de vida aumentou 2 anos desde 2009. O 

que diz o novo “Retrato de Portugal”. Portal das Matrículas. Contrato 

de 350 mil euros não evita falhas graves, nem inclui suporte para o Safari. Preparação 

da delegação olímpica brasileira em Portugal vale 2,5 milhões de euros. Fórmula 1: FIA 

troca as voltas a Costa. Anúncio em suspenso. Tancos: Advogados pedem ao CSM que 

averigue alegada violação do segredo de justiça. 

 (Online) Ricardo Salgado vai ser acusado de liderar organização 

criminosa dentro do BES. O despacho de acusação está a ser ultimado 

por uma equipa de procuradores liderada por José Ranito. 

Temperaturas elevadas em todo o país continuam até ao final da próxima semana. Vírus 

não vai desaparecer. OMS diz que é essencial controlo rápido de surtos. Concentração 

de ozono ultrapassou os valores normais no Centro interior do país. "Os nossos 

hermanos são falsos". Os habitantes de Mourão estão indignados com os autarcas 

espanhóis que sugerem o encerramento das fronteiras com Portugal, perante o 
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aumento de casos de positivos de covid-19 na zona da raia, sobretudo em Reguengos 

de Monsaraz. Mas do lado espanhol a população aprova a ideia. Professor e pastor 

presbiteriano. Milton Ribeiro é o novo ministro brasileiro da Educação. Museu do 

azulejo de Joe Berardo abre dia 25 de julho em Estremoz. 

(Online) Menos e mais velhos. Dados da Pordata retratam um 

Portugal envelhecido. Segundo um retrato da Pordata, houve 

menos 300 mil pessoas a viver em Portugal entre 2009 e 2019, 

mas a população idosa aumentou 18%. ANA vai dispensar trabalhadores, sindicato 

contesta: "Empresa tem solidez financeira ímpar". Ministério Público deverá acusar 

Ricardo Salgado de "liderar organização criminosa". Trump livra da prisão amigo 

condenado por obstruir investigação sobre campanha eleitoral. Juiz nega ver vídeos de 

crianças abusadas com prostitutas e diz-se “atacado” por movimentos feministas. 

 (Online) MP vai acusar Ricardo Salgado de liderar 

organização criminosa. EUA. Estados mais afetados pela 

Covid-19 devem suspender reabertura, diz imunologista. Portugal tem 161 surtos 

ativos de covid-19. Oito países da UE proíbem entrada das pessoas que cheguem de 

Portugal. ANA Aeroportos de Portugal vai avançar com plano de rescisões. Covid-19. 

DGS alertada para grandes picos de infeções em outubro. Bolsonaro pede aos 

brasileiros que não entrem em pânico. Covid-19. Califórnia, Florida e Arizona esgotam 

camas de cuidados intensivos. DGS "nem de perto nem de longe" recomenda reabertura 

de parques infantis. Administração Interna não vai permitir polícias com comentários 

racistas. Pandemia suspendeu 920 mil consultas e 85 mil cirurgias. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 
 

□ Pelo menos 560 mil mortos e mais de 12,5 milhões de infetados no MUNDO. 

□ ESPANHA com 333 novos casos e duas mortes num dia reforça medidas de 

controlo. 

□ FRANÇA contabilizou nas últimas 24 horas 25 mortes associadas à covid-19, 

elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 30.004. 

□ ALEMANHA regista mais seis mortos e 378 casos confirmados de Covid-19. 

□ REINO UNIDO registou 48 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, menos do 

que as 85 da véspera, e soma agora 44.650.  

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registam 65.305 casos em 24 horas, um novo 

máximo diário. O país contabiliza 133.969 óbitos e 3.173.446 casos confirmados. 

Califórnia vai libertar mais 8.000 presos para travar propagação da Covid. 

□ BRASIL chega às 70 mil mortes e ultrapassa 1,8 milhões de infetados. 

□ MÉXICO regista 665 mortos e mais 6.891 infetados em 24 horas. 

□ ÍNDIA registou 27.114 infeções nas últimas 24 horas, um novo máximo diário de 

casos. Total de 820.916 casos do novo coronavírus e 22.123 mortos. 

□ CHINA regista dois novos casos de Covid-19, ambos oriundos do exterior. 

□ FILIPINAS confirmam 12 novos mortos e 1,387 casos nas últimas 24 horas. 

□ Morrem mais pessoas no IRÃO, mas presidente Rouhani avisa que país não pode 

voltar a fechar. 

□ EMIRATES planeia eliminar até 9.000 postos de trabalho 
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FRASES DO DIA 
 
 

 

• "Há um quarto de século, as Nações Unidas e a comunidade 

internacional fracassaram perante o povo de Srebrenica. Como disse o 

antigo secretário-geral Kofi Annan, este fracasso irá 'assombrar para 

sempre a nossa história'. Confrontar esse passado é um passo vital para 

a reconstrução da confiança. A reconciliação deve ser sustentada pela 

empatia e compreensão mútuas" , António Guterres, SG da ONU. 

• “O que aí vem ainda será pior”, António Costa e Silva, consultor do 

Governo. 

• "O único responsável que pelos vistos acha que o mundo não mudou é 

o presidente da Anacom", Alexandre Fonseca, CEO Altice Portugal. 

• “Não me espanta Mário Centeno, o que me deixa perplexo é o silêncio 

e a aquiescência de quase todos perante o seu comportamento. A 

esquerda, que aprendeu a comer e a calar mesmo quando o prato não 

lhe agrada, continua a viver à sombra e das migalhas do Partido 

Socialista. O PSD é hoje a “Maria vai com as outras da política”, não sabe 
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para onde vai e pouca oposição consegue fazer, porque Rui Rio tem 

muito em comum com a política do Governo.”, João Vieira Pereira, 

Diretor do Expresso. 

• “Sinto-me quase agredida quando vejo ajuntamentos”, Anabela Oliveira 

Diretora do Serviço de Urgências do Centro Hospitalar Lisboa Norte. 

• “Sobre o pano de fundo de uma economia privada em ruínas e mais 

dependente do que nunca dos dinheiros públicos, vemos um Estado 

disposto a gastar sem contenção o dinheiro que não tem e que há-de vir 

da Europa. Mas só quem acredita que o dinheiro nasce debaixo das 

pedras é que pode pensar que isto vai acabar bem”, Miguel Sousa Tvares, 

Jornalista. 

• “A economia está a ir pelo cano. João Leão navega antevendo o 

icebergue. E Rio à espera que o poder lhe caia no colo”, Pedro Santos 

Guerreiro, Jornalista. 

• “O Governo reabriu o sorvedouro da TAP com €1200 milhões. É 

plausível pensar que iremos cair num inédito megavolume de perdas do 

Estado. Uma péssima afetação de recursos públicos”, Miguel Cadilhe, 

ex-Ministro das Finanças. 

• “Devíamos partir do princípio de que todos podemos estar infectados”, 

Paulo Santos, médico e investigador 

• "Aos sócios e delegados da FPF garanto que defenderei o futebol como 

um todo. Não há futebol profissional e não profissional, nem masculino 

ou feminino. Há unicamente um futebol. Garanto que não terei visões 

sectárias e continuaremos a priorizar a prática das mulheres e dos 

jovens", Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de 

Futebol. 

• “Nós temos 700 e tal pessoas que não sabemos onde estão. Ou melhor, 

sabemos onde estão mas não foram contactadas. Não sabemos se estão 

em casa, se não estão...Precisamos de mais meios. Para ter uma ideia, a 

delegação de saúde de Sintra tem cinco pessoas, a da Amadora tem 

sete. Estamos fartos de dizer isto. O número de assistentes operacionais 
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já foi reforçado, é verdade, mas temos de ter mais. Temos de ter mais 

médicos, mais enfermeiros e pessoas no terreno.”, Basílio Horta, 

Presidente da Câmara Municipal de Sintra. 

• “Se deixarmos que os medicamentos e as vacinas cheguem ao licitador 

mais alto, em vez das pessoas e dos locais onde são mais necessários, 

teremos uma pandemia mais longa, mais injusta e mais mortal”, Bil 

Gates, Fundador da Microsoft. 

• “O meu futuro profissional (pós-Lloyds) está totalmente em aberto e 

obviamente não excluo Portugal”, António Horta-Osório, Gestor. 

• "Morreram pessoas porque os governos mentiram, ocultaram 

informações, prenderam jornalistas, não revelaram a verdadeira 

gravidade da ameaça ou criminalizaram indivíduos com o pretexto de 

que tinham divulgado informações falsas", David Kaye, relator especial 

das Nações Unidas para a liberdade de expressão. 

 

 



 
 

13 
 

 

 

 

ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

Alto risco no outono. Governo revela plano de ataque 

 

Peritos alertam para subida de casos três semanas após o início das aulas. Ministério 

promete reforçar cuidados intensivos e laboratórios e apostar em teleconsultas para 

doentes não-covid. Vacina da gripe será antecipada 

 

O grupo de peritos que trabalha com a Direção-Geral da Saúde (DGS) na elaboração 

das projeções sobre a evolução da pandemia alerta que o número de infetados deverá 

começar a subir significativamente três semanas após o início do próximo ano letivo, 

que arranca a 14 de setembro. “Numa fase inicial, esse aumento poderá ser exponencial, 

sobretudo nas zonas com maior densidade populacional, nomeadamente Lisboa e 

Porto”, avisa Manuel Carmo Gomes, professor de epidemiologia na Universidade de 

Lisboa e um dos principais colaboradores da equipa de peritos da DGS e do Instituto 

Ricardo Jorge. “O perigo vai começar em outubro e até fevereiro vamos estar sempre 

debaixo de grande risco, porque as pessoas passam mais tempo em ambientes 

fechados, tentam manter as suas atividades profissionais, os transportes estarão a 

funcionar e as aulas a decorrer.” 

O que está a acontecer no Hemisfério Sul, que já entrou no inverno, está a fazer soar o 

alarme, mostrando que o embate será duro. Esta semana, a Austrália voltou ao 

confinamento, isolando cerca de cinco milhões de pessoas. Brasil, Argentina e África do 

Sul enfrentam grandes dificuldades e os especialistas acreditam que o vírus da gripe 

ainda nem sequer alcançou expressão significativa. 

A circulação do SARS-CoV-2 em simultâneo com o vírus da gripe, que todos os anos 

provoca enchentes nas urgências, está entre o que mais preocupa os especialistas, pela 

pressão que irá exercer sobre o SNS. O Ministério da Saúde está agora a ultimar o “plano 
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de ataque” para o outono/inverno, depois de ter reunido com todos os hospitais e 

Administrações Regionais de Saúde. Ao Expresso, o gabinete de Marta Temido anuncia 

algumas das medidas, como a antecipação já para o início de outubro da vacinação 

contra a gripe sazonal, com prioridade para os profissionais de saúde e funcionários de 

lares. Está ainda a ser equacionado o seu alargamento, gratuito, a grávidas e novos 

grupos de risco que ainda vão ser divulgados. No total, foram adquiridas dois milhões 

de doses, mais 38% do que em 2019. 

Dada a semelhança de sintomas entre os dois vírus, há um grande receio que haja um 

enorme afluxo aos testes e que isso signifique maior demora nos resultados. Por isso, 

um dos pilares do plano será também “a expansão da capacidade da rede de laboratórios 

para diagnóstico do SARS-CoV-2”, o que exige um investimento de €8,4 milhões, 

segundo o Ministério. E para assegurar a disponibilidade de kits de testagem, extração 

e zaragatoas, a Reserva Estratégica Nacional será monitorizada diariamente. 

“Neste momento, está a ser definida a segunda fase da reserva centralizada de 

medicamentos, equipamentos de proteção individual e reagentes e já foram abertos 

vários concursos”, garante ao Expresso o gabinete de Marta Temido, que avança ainda 

que serão feitas obras para garantir o reforço da capacidade da medicina intensiva e 

laboratorial “no próximo outono/inverno”. 

O ministério reconhece que “a provável coexistência da covid-19 com outras infeções 

respiratórias implicará um ajustamento dos planos de contingência dos hospitais”. O 

fundamental é que a atividade com doentes não-covid seja o menos afetada possível, 

através de uma “forte aposta na teleconsulta e na teleconsultadoria”. Também para 

evitar idas aos hospitais, os medicamentos de dispensa exclusiva hospitalar passarão a 

ser dados nas farmácias ou diretamente em casa dos doentes. 

Embora não dê detalhes, Marta Temido quer reorganizar a Rede Nacional de Medicina 

Intensiva, reforçando o número de camas, através de obras de ampliação. Será alterada 

a organização de salas de espera, refeitórios e outros espaços comuns dos hospitais, 

para reduzir capacidades, garantindo a proteção dos profissionais — muitos dos quais 

passarão a estar em teletrabalho para “diminuir a exposição das equipas”. 

O maior desafio será a contratação de médicos e enfermeiros, já que estes são escassos 

no mercado de trabalho. O ministério diz que “está munido dos instrumentos legais que 
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lhe permitirão, em matéria de recursos humanos, fazer face a um aumento da procura 

de cuidados de saúde”. E sublinha que desde o início deste ano foram contratados mais 

1328 enfermeiros e que mais o serão até setembro. 

“Vem aí o inverno e precisamos de estar preparados. Estamos todos cansados, ninguém 

gosta de usar máscara e é inevitável que haja um relaxamento natural e progressivo. O 

nosso sistema imunitário estará mais enfraquecido, e rapidamente pode tudo 

complicar-se”, avança João Paulo Gomes, investigador responsável pela área de 

genómica e bioinformática do Instituto Ricardo Jorge. 

DAR UM PASSO ATRÁS 

Segundo Manuel Carmo Gomes, “há três aspetos que vão condicionar uma segunda 

onda em Portugal: a imunidade da população, o comportamento das pessoas e a rapidez 

de resposta da saúde pública”. Uma vez chegados ao outono, “há vários indicadores que 

farão soar o alarme de entrada numa curva ascendente”, explica. Por exemplo, se o R 

estiver claramente acima de 1 durante uma semana, situação que deverá ser confirmada 

pelo aumento exponencial de casos. “Estamos com subidas diárias abaixo de 1%, mas 

se a taxa disparar para o dobro ou o triplo de forma consistente temos de agir.” 

Frisando que “não há números mágicos” para saber quando tomar medidas, o 

especialista explica que será preciso olhar para os vários indicadores e perceber, por 

exemplo, se a subida de casos se estende ao país inteiro ou se é restrita a uma área 

geográfica. “As medidas a tomar nessa altura dependem da situação. Tal como 

aconteceu na região de Lisboa, poderá ser necessário dar algum passo atrás, mesmo 

que não seja para o total confinamento. Há um grande gradiente de medidas possíveis”, 

afirma Manuel Carmo Gomes. 

Uma subida exponencial de casos terá impacto direto no SNS: uma média de 60 

hospitalizações por dia, ao longo de três ou quatro semanas, deverá resultar num pico 

entre 900 a 950 internamentos em simultâneo, dos quais 15% em cuidados intensivos, 

adianta o perito. Ainda assim, esse pico ficaria distante dos mais de 1200 internamentos 

registados entre final de março e início de abril. “Tenho esperança de não atingirmos 

esse cenário. Precisaríamos de um fluxo mínimo diário de 75 a 80 internamentos 

hospitalares contínuos durante aproximadamente um mês para lá chegar”, aponta. 
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A velocidade com que os hospitais se enchem dependerá das características dos 

primeiros doentes a serem infetados. Se tiverem mais de 70 anos, o ‘pico’ de 

internamentos pode ser atingido em duas ou três semanas, mas se forem jovens em 

idade escolar ou entre os 20 e 55 anos será mais lento. O tempo de permanência no 

hospital varia muito com a idade: em média, as pessoas com menos de 50 anos estão 

cerca de 12 dias internadas, enquanto que quem tem entre 50 e 69 anos está cerca de 

15. “Estes tempos agravam-se significativamente quando o doente requer assistência 

em cuidados intensivos”, avisa Manuel Carmo Gomes. 

Os hospitais não escondem a preocupação. “Estamos a preparar o inverno e o reforço 

de recursos humanos é vital. Não conseguiremos enfrentar uma nova fase com o 

mesmo nível da anterior porque teremos maior afluência de doentes com outras 

patologias. Numa catástrofe, resta-nos suspender tudo para atender o imediato, o que 

terá custos elevadíssimos”, alerta Daniel Ferro, presidente do conselho de 

administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que integra o Santa Maria, um dos 

maiores hospitais do país. 

O segredo de não ter havido rutura hospitalar em Portugal tem, na opinião deste 

responsável, duas razões com as quais já não se poderá contar neste inverno: a 

suspensão quase completa da atividade e o medo dos doentes em recorrer aos 

hospitais. Só no Santa Maria 2500 cirurgias ficaram por fazer, situação que Daniel Ferro 

recusa-se a repetir: “Teremos que evitar que o impacto seja tão forte.” 

Mas estarão os profissionais de saúde dispostos a repetir os sacrifícios, sem que lhes 

seja dado qualquer benefício suplementar? O diretor clínico do Santa Maria, Luís 

Pinheiro, é claro: “Não é concebível que se peça às pessoas para fazer mais pelo mesmo. 

Se precisamos que façam um sacrifício adicional, têm de ser encontradas formas de que 

isso seja reconhecido. Se houver trabalho extra, este tem de ser valorizado 

financeiramente.” 

Fonte: EXPRESSO 
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A banca vai mudar mais cedo do que tarde 

 

O setor financeiro está outra vez em ebulição. A pandemia, a crise económica sem 

precedentes e a expectativa de que a partir de março do próximo ano, quando 

terminarem os prazos das moratórias e o crédito malparado voltar a disparar para níveis 

pré-Covid-19 vão obrigar os bancos a reforçarem capitais. E à consolidação. Há três 

bancos para os quais toda a gente está a olhar: Novo Banco, Montepio e Eurobic, todos 

diferentes, todos iguais. 

A consolidação do setor -- eufemismo para mais fusões -- vai avançar, por iniciativa 

próprio ou por necessidade. E há um banco que estará à frente de todos os outros nessa 

estratégia, o BCP. O banco liderado por Miguel Maya está a avaliar as várias 

oportunidades possíveis, a fazer contas. Para não deixar passar outra oportunidade 

como aquelas que passaram com o Novo Banco (e a garantia pública de 3,9 mil milhões 

de euros) ou o Banif, dado ao Santander com um cheque de apoio. Os acionistas do 

BCP aprenderam com a história e, agora, também são candidatos a negócios 'à la Banif', 

como se diz nos corredores. 
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No caso do Banco Montepio e do seu acionista, a Associação Mutualista e os respetivos 

600 mil associados (ou clientes), a PwC expôs a realidade do grupo ao cortar o valor do 

banco nas contas da associação para 1400 milhões de euros. A mutualista manteve os 

capitais próprios positivos porque tem o benefício dos impostos diferidos, mas que vão 

ser anulados mais tarde ou mais cedo.  

E quanto mais tarde for encontrada uma solução para o grupo Montepio, mais cara sairá 

aos contribuintes, porque é certo que serão chamados a pagar a diferença entre o que 

vale o banco nas contas da associação mutualista -- os referidos 1.400 milhões de euros 

--  e o que vale se forem usados os mesmos critérios aplicados a outros bancos (400 

milhões de euros na melhor das hipóteses). 

De acordo com as informações, oficiosas, e não confirmadas oficialmente, a que o ECO 

Insider teve acesso, a administração do banco reuniu recentemente com a DBRS e terá 

sido apresentado aos analistas da agência de rating' dados sobre a reestruturação em 

preparação, desde logo a redução de 20% do pessoal, ou seja, entre 600 a 700 

trabalhadores, o fecho de agências (90) e necessidades de capital da acima dos três 

dígitos.  

O caso Novo Banco é diferente. Ainda tem mais de 900 milhões de euros para levantar 

da garantia de Estado que lhe foi dada por António Costa e Mário Centeno, mas as 

perspetivas que se apresentam para os próximos anos, pós fim das moratórias, tornará 

muito difícil ao Lone Star garantir o negócio com a rendibilidade esperada. Por isso, 

talvez sejam incentivados a sair já, enquanto o malparado não se refletir nas contas. E 

isso pode voltar a pôr o cenário da venda e ou fusão com o BCP em cima da mesa mais 

cedo do que se esperava. 

Finalmente, no EuroBic, o Abanca continua ativo, mas nos corredores, à espera que o 

Banco de Portugal e a justiça portuguesa forcem mesmo a venda do banco (à 

semelhança do que sucedeu com a Efacec). Ou até decorrente de uma intervenção das 

autoridades americanas. Em que circunstâncias? Se proibir, por exemplo, o empréstimo 

de dólares a entidades financeiras do universo de Isabel dos Santos. Nesse caso, o 

mercado monetário interbancário fecharia de um dia para o outro, e isso obrigaria a uma 

venda rápida ou até a uma resolução.  
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A consolidação bancária vai acontecer, só faltará saber se será antecipada e a bem, ou 

forçada e, assim, muito mais cara. 

António Costa, Publisher do ECO 

Fonte: ECO 

 

1º TRIMESTRE 

O QUE DIZEM OS INDICADORES 

Indústria 

A produção caiu 27,4% em abril e 26% em maio, em termos homólogos. O recuo no 

volume de negócios atingiu 33,3% em abril e 31,2% em maio 

Consumo de eletricidade 

O consumo médio em dia útil encolheu 13,8% em abril, em termos homólogos, a maior 

queda da série do INE. Recuo em maio chegou aos 13,2% 

Comércio a retalho 

O volume de negócios deu um tombo de 22,2% em abril, em termos homólogos. Em 

maio, a queda foi mais contida: 13,1% 

Construção 

O sector tem sido a exceção positiva na economia. As vendas de cimento para o 

mercado interno registam alguma desaceleração, mas ainda cresceram 5% em abril 

Turismo 

O sector ‘parou’ em abril e maio, com quebras homólogas de 97% e de perto de 95%, 

respetivamente, nos hóspedes e dormidas 

Comércio internacional 

É uma das incógnitas do trimestre. Em abril, as exportações e as importações de bens 

recuaram 39,8% e 39,1%, respetivamente. À hora de fecho desta edição ainda não eram 

conhecidos os dados de maio 

Desemprego 

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 24%, em 

termos homólogos, em abril e 36,2% em maio 
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ECO- Como era Portugal há dez anos? Veja as diferenças em 

cinco gráficos 

O número de habitantes em Portugal diminuiu na última década, mas esta não é a única 

diferença. Estes são 5 gráficos que mostram como mudou a sociedade portuguesa 

desde 2009. 

Em 2019, viviam em Portugal cerca de dez milhões de pessoas. Um número que tem 

vindo a diminuir progressivamente. Dez anos antes, o país tinha mais 282 mil 

habitantes, revela o retrato de Portugal da Pordata. Mas essa não é a única mudança 

visível na população portuguesa. O que mudou no espaço de uma década? 

Menos pessoas e mais envelhecidas 

Desde 2009, o número total de residentes em Portugal caiu 2,7%. Somos menos, e 

também somos mais velhos. O número de habitantes com mais de 65 anos aumentou 

18,2%. Os dados mostram que por cada 100 jovens existem 161 idosos contra os 118 

em 2009. A suportar esta subida está o aumento da esperança média de vida. Em 2008, 

era de 78,9 anos e, dez anos depois, passou para 80,9 anos, em 2018. 

 

 

 

Ainda assim, Portugal ganhou 19,3 mil habitantes em 2019. Este acréscimo deve-se ao 

saldo migratório do ano passado ter sido mais elevado, comparativamente com os 

últimos anos. Este indicador é calculado pela diferença entre o número de pessoas que 

imigram e emigram. 



 
 

21 
 

Os portugueses continuam a emigrar, e até mais do que em 2009. O ano passado cerca 

de 28,2 mil portugueses foram viver para fora do país, mais 11,3 mil pessoas do que há 

dez anos. Por outro lado, 72,7 mil estrangeiros escolheram Portugal para viver, um 

aumento de mais de 40,4 mil em relação a 2009. 

 

Em contrapartida, o saldo natural da população foi dos mais baixos de sempre, com uma 

diminuição efetiva. A diferença entre o número de nascimentos e óbitos foi de -25,2 

mil pessoas, em 2019. Porque há menos crianças a nascer? O que mudou nas famílias? 

Menos divórcios e mais filhos fora do casamento 

Em comparação com o final da década passada, 2019 registou menos sete mil 

matrimónios. O ano passado, foram celebradas 33.272 uniões. O casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, legalizado em 2010, representa cerca de 2% do total de 

casamentos realizados, no ano passado. 

Desse total, dois em cada três foi pelo civil. Face a 2009, o número de casamentos 

católicos diminuiu 12%, acentuando a tendência de as celebrações pelo civil serem 

maioritárias (a inversão deu-se em 2006). Em contrapartida, os divórcios também 

caíram 22,1%, entre 2008 e 2018. 

Em relação a ter filhos, os portugueses começam a adiar essa opção de vida. Em 2019, 

a idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho era 30,5 anos, contra os 28,6, 

dez anos antes. O número de nascimentos fora do casamento aumentou. Segundo o 

relatório da Pordata, 57% das crianças nascidas não têm os progenitores casados. Desse 

número, 38% vive em situação de coabitação, e os restantes 18% não. 

Em dez anos, “assistiu-se a um aumento das famílias de uma pessoa (em 35%), de 

famílias monoparentais de (39%) e de casais sem filhos (15%). Por sua vez, decresceram 
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os casais com filhos em 9% e outros tipos de composição familiar em 28%, lê-se no 

estudo da Pordata. 

 

 

 

Por outro lado, as condições de vida materiais e a qualidade de vida das famílias 

diminuíram em virtude da crise financeira que obrigou Portugal a pedir ajuda externa, 

em 2011, pela terceira vez em cerca de 30 anos. O rendimento médio das famílias, em 

2018, foi aproximadamente de 32,5 mil euros por agregado familiar, ou seja, menos 

2.206,1 euros face a 2008. Ainda assim, em 2018, a taxa de risco de pobreza após 

transferências sociais foi de 17,2%, inferior em 0,7 pontos percentuais à registada dez 

anos antes. 

Para a faixa da população idosa, o valor médio da pensão da Segurança Social era de 

5.166 euros por ano, em 2017. O valor mais alto dos últimos dez anos. 

 

6% não foi à escola 

O nível de escolaridade da população aumentou. O ano passado, cerca de 52% da 

população com mais de 15 anos tinha o ensino básico como nível mais elevado, uma 

diminuição de 12% face a 2009. Em contrapartida, a percentagem de pessoas com o 

nível secundário ou superior como nível mais elevado, aumentou em oito pontos 

percentuais. Mas, em 2019, ainda há 6,3% da população, com mais de 15 anos, que não 

tem escolaridade. 
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O abandono escolar também tem vindo a diminuir. Entre 2009 e 2019, a descida foi de 

20%. Atualmente, dos habitantes entre os 18 e 24 anos, 11% deixaram de estudar antes 

de cumprir o ensino secundário. Destes, 14% são homens e 7% são mulheres. 

 

Mais turismo, cá dentro 

Os portugueses viajam mais agora. Segundo o relatório, 48% do total da população 

viajou em 2018. Contudo, a maioria dos viajantes preferem Portugal como destino. O 

número de turistas portugueses também aumentou na última década. 

 

 

Fonte: ECO/ INE/Pordata 
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OPINIÃO 

 

 

EDITORIAL Rio e o monstro 

Que o líder do PSD não entenda que com esta vertigem antiparlamentar e populista 

alimenta o monstro que ameaça as democracias ocidentais é uma pena. Que o PS o “ajude” 

a deixar “o primeiro-ministro trabalhar” é igualmente lamentável. 

Se as propostas de alteração do funcionamento do Parlamento propostas por Rui Rio 

tivessem sido avançadas por André Ventura caía o Carmo e a Trindade e o PS 

provavelmente não apoiaria uma. Mas engane-se quem acha que a síndrome Ventura 

não existia já dentro do sistema antes do inventor do “Chega” ter sido eleito deputado. 

Rui Rio, com as suas considerações em que equipara o direito/dever de informar a 

fabricar camisas, a sua visão do Parlamento como um sítio “onde não se trabalha”, a sua 

ânsia por rebentar com a separação de poderes, é a prova disso. 
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Não deve haver nenhum líder da oposição em parte alguma do mundo a querer reduzir 

as vezes em que pode interpelar o primeiro-ministro porque ele, primeiro-ministro, “tem 

de trabalhar”. E, claro, no Parlamento, não se trabalha, como decorre do pensamento 

de Rio. Keir Starmer, o novo líder do Labour britânico, fez subir o partido nas sondagens 

em parte devido à sua eficácia a questionar semanalmente Boris Johnson. Ali não se 

brinca – as perguntas ao primeiro-ministro acontecem uma vez em cada sete dias e 

ninguém acha que o primeiro-ministro, em vez de estar a responder aos deputados, 

devia estar “a trabalhar”. Mas o Reino Unido é uma democracia consolidada, que leva a 

sério o papel dos deputados. Em Portugal, jovem democracia, as dificuldades em 

perceber o papel do Parlamento são grandes – Rui Rio, que já mostrou alguma aversão 

à instituição parlamentar, manifestamente não percebe. Evidentemente, também nunca 

será um Keir Starmer, mesmo que só uma vez por mês: a sua eficácia a fiscalizar o 

primeiro-ministro é coisa do domínio das ruas da amargura. As sondagens, as malditas 

sondagens, que agora põem o Labour a subir, nunca tiveram a mesma simpatia com o 

PSD. 

O “pacote” para mudanças no Parlamento proposto pelo PSD é um mimo: nas 

comissões de inquérito, além dos deputados, também participariam cidadãos, com 

todos os direitos menos os de voto. Os debates parlamentares prévios aos conselhos 

europeus também acabariam – o primeiro-ministro só será obrigado a ir ao Parlamento 

falar desse tema aborrecido que é a Europa duas vezes – por ano, supõe-se. Ficaria 

assim com mais tempo para “trabalhar”. Outra proposta é que as incompatibilidades dos 

deputados sejam fiscalizadas não pela Comissão de Ética, mas por uma comissão 

exterior ao Parlamento – recorde-se que já o são pelos tribunais. Nem de propósito 

Ventura simpatizou com esta. 

Rio não está sozinho – o PS apoia o fim dos debates quinzenais. Que o líder do PSD não 

entenda que com esta vertigem antiparlamentar e populista alimenta o monstro que 

ameaça as democracias ocidentais é uma pena. Que o PS o “ajude” a deixar “o primeiro-

ministro trabalhar” é igualmente lamentável. 

Ana Sá Lopes, Diretora Adjunta do Público 

Fonte: PÚBLICO 
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O que acreditamos com o coração 

 

Seja por incompetência seja por falta de peso político, a verdade é que o ensino público 

parece não ser uma prioridade deste Governo 

 

Durante as últimas semanas, percebi que muitos acreditam que o facto de os putos 

terem tido um 3º período “esquisito” não é grave. Acreditam que, no próximo ano, os 

professores recuperarão a matéria em atraso e que nada disto é muito decisivo para o 

futuro das crianças. Afinal, na nossa vida escolar, todos tivemos uma ou outra disciplina 

que ficou sem professor meses a fio e nada de dramático nos aconteceu. No ano 

seguinte, com naturalidade, recuperou-se a matéria perdida. O problema é que, dado o 

conhecimento atual, esta crença de que vai ficar tudo bem é falsa. 

Há aquilo em que acreditamos com o coração e depois há a ciência. E os melhores 

estudos científicos sobre o assunto pintam um retrato diferente. Evidentemente que 

não há provas diretas sobre os impactos do fecho de escolas devido a uma pandemia. 
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Mas podemos lá chegar por analogia. Há estudos que calculam o impacto que um ano 

extra de escola tem no futuro de um trabalhador. Há outros que estimam o efeito das 

férias grandes (de verão) nas aprendizagens. Há os que estimam o impacto das escolas 

fechadas devido a greves dos professores ou funcionários. Há os que estimam os 

efeitos da variação da escolaridade obrigatória. Nenhum é uma analogia perfeita para a 

situação que vivemos, mas todos nos dão uma aproximação. E todos eles convergem 

para o mesmo resultado: perder um terço do ano tem um impacto negativo nos 

rendimentos futuros de 3 a 4%. E, convém sublinhar, são valores médios. Por cada 

criança que nada perde, há outra que perde bastante mais. Se pensarmos no efeito 

acumulado ao longo de uma vida, percebemos que é um custo enorme. Cada um de nós 

pode acreditar no que o seu coração e a sua experiência pessoal lhe disserem, mas, do 

ponto de vista das políticas públicas, é com estes factos que o poder político tem de 

lidar. 

Partindo destes factos, não há como não considerar o programa de recuperação 

anunciado pelo ministro da Educação manifestamente insuficiente. Para começar, é 

bom lembrar que, em abril, António Costa assumiu o compromisso de, “aconteça o que 

acontecer, termos assegurado a universalidade do acesso às plataformas digitais quer 

em rede quer em equipamentos para todos os alunos do básico e do secundário”. Fomos 

enganados. 

De seguida, há uma semana, com alguma pompa, o ministro da Educação, Tiago 

Brandão Rodrigues, anunciou um plano de recuperação para os alunos que inclui a 

contratação de docentes e não-docentes e um reforço do programa de tutorias para 

apoiar os alunos: 125 milhões de euros. Pode parecer muito, mas não é. Basta lembrar 

que, de acordo com o ministro, o custo de não devolver os manuais escolares é de 150 

milhões. Ou seja, toda a verba disponível para o apoio extraordinário aos alunos é 

menor do que essa. De acordo com as contas de Ana Kotowicz e de Alexandre Homem 

Cristo, ambos no “Observador”, haverá menos de um professor extra por escola. Grande 

apoio! E o que está previsto em tutorias também é insignificante. 

O ministro da Educação bem se pode queixar de que as “críticas à educação são 

demagógicas, paternalistas e injustas”, como fez na edição do Expresso da semana 

passada. Mas não há volta a dar, a sua incapacidade política grita mais alto. A 
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involuntária confissão da sua inaptidão veio na forma de mais uma entrevista, quando 

disse, num podcast do Partido Socialista, que “cada escola entenderá o que fazer em 

função dos contextos e das necessidades”. Esta frase poderia fazer sentido. Afinal, cada 

escola saberá melhor do que ninguém quais as estratégias adequadas para os seus 

alunos. Mas, na verdade, não quer dizer nada. Só faria sentido anunciar autonomia das 

escolas se ao mesmo tempo se anunciasse como se avaliaria a sua performance e tal 

exige um plano para identificar quais os alunos com mais dificuldades e outro para 

quantificar os progressos conseguidos. Anunciar que as escolas farão o que 

entenderem, sem sequer garantir os recursos necessários, mais não é do que lavar as 

suas mãos. 

Posso estar a ser injusto para com Tiago Brandão Rodrigues, claro. Mas tenho a ideia 

de que, num país como o nosso, que está tão atrasado em tantos indicadores relativos 

à educação (desde a percentagem de licenciados na população ativa à de alunos que 

desiste da escola), precisaríamos de alguém mais ambicioso. Alguém que agarrasse 

algumas das oportunidades que a pandemia traz, como promover o rejuvenescimento 

do quadro docente, para voltar a dar centralidade à escola pública. Em vez disso, seja 

por incompetência seja por falta de peso político, a verdade é que o ensino público 

parece não ser uma prioridade deste Governo. 

Luís Aguiar-Conraria, Professor Universitário. 

Fonte: EXPRESSO 
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Para onde fugiram as pessoas desempregadas? 

A metodologia que é seguida pelo INE permite conclusões espantosas, como registar uma 

diminuição do desemprego quando há mais pessoas sem trabalho 

 

A publicação pelo INE da estatística de desemprego referente a maio suscitou alguma 

perturbação. Não percebo porquê. A metodologia estatística que é seguida pelo INE, 

que corresponde à norma europeia do Eurostat a que é obrigado, permite estas 

conclusões espantosas, como registar uma diminuição do desemprego quando há mais 

pessoas sem trabalho, naturalizando o apagamento de pessoas que passam a ser 

ignoradas no cálculo. Não costuma ser um desvio tão exuberante, soa mal, mas ao longo 

de vários anos esta maquilhagem tem sido a prática comum. Agora, isto deu uma 

monumental bronca. 

MENOS DESEMPREGADOS E MAIS GENTE SEM TRABALHO 

A informação do INE anuncia que em maio o desemprego desceu dos 6,3% do mês 

anterior para 5,5%. São menos 51 mil desempregados do que em abril, menos 80 mil do 

que em janeiro. Se a conta fosse esta, a pandemia estaria a ser uma boa oportunidade 

para o emprego. Ora, ao mesmo tempo, o INE tem o cuidado de explicar que, havendo 

menos desemprego estatístico, há também menos 105 mil pessoas empregadas de abril 

para maio. É uma impressionante queda do emprego num mês. 

É bem conhecida a razão para esta discrepância. O desemprego estatístico ignora o 

desemprego real. O que assinala é quem, estando desempregado, cumpre também 

condições restritivas que fabricam a cosmética institucional: a pessoa tem de estar 

disponível para qualquer salário e tem de ter feito diligências formais nas últimas três 

semanas (tinha de ir ao centro de emprego, que estava fechado em tempo de 

confinamento). Se não for o caso, então, mesmo sendo desempregada, será classificada 

como “inativa” e retirada da taxa de desemprego. E é aí que se mede a tragédia social: 

de janeiro a maio temos menos 249 mil pessoas na população ativa, e não é porque 

tenham emigrado ou se tenham reformado — são mesmo os novos desempregados da 

covid. 

Conhecendo esta armadilha, os técnicos do INE tiveram o cuidado de assinalar uma 

outra estatística, mais reveladora, a da “subutilização” do trabalho, que inclui tanto 
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desempregados como “inativados” e que subiu em maio para 14,2% da população em 

idade de trabalhar. São já cerca de 750 mil pessoas. Entre os jovens, um ou dois em 

cada cinco estará sem trabalho, e, para muitos, essa crise prolonga-se desde há dez 

anos, nunca conheceram outra situação senão o biscate ocasional e a margem de uma 

sociedade que os ignora. 

Esta metodologia é penosa. Transforma a estatística, que devia ser um instrumento para 

medir a realidade, num biombo. E não tem limite. No caso brasileiro, só 49,5%, menos 

de metade das pessoas em idade de trabalhar, tem agora emprego ou ocupação 

informal, e em três meses 7,8 milhões perderam o trabalho. Afirma a CNN Brasil que 

são 75 milhões os que se limitam a sobreviver como podem. Alcançou-se um marco 

histórico, mas a estatística oficial afirma que o desemprego anda pelos 12,6%. 

 

O EMPREGO É O PROBLEMA DO SÉCULO XXI 

Numa comunicação feita esta semana numa conferência da OIT, o primeiro-ministro 

afirmou que “esta crise pôs em evidência as fraturas profundas da nossa sociedade e o 

preço que pagamos pela excessiva desregulação de tudo aquilo a que nos habituámos 

a chamar de mercado de trabalho”. Tem razão. Os mais de 200 mil novos 

desempregados em Portugal, ainda antes do choque do outono, demonstram como a 

combinação tóxica de turistificação, falta de investimento e facilitação dos 

despedimentos ajudou a agravar a primeira vaga da recessão. 

Apesar deste reconhecimento, o facto é que Costa se opôs a modificações da “excessiva 

desregulação”. No mandato anterior, não só recusou alterar as normas do tempo da 

troika que reduziam as indemnizações por despedimento como aumentou mesmo o 

tempo dos contratos verbais ou o período experimental, promovendo assim a 

precarização, a tal “fratura profunda da nossa sociedade”. A radicalidade desta 

barragem em defesa da lei laboral desreguladora levou-o mesmo a enterrar a 

‘geringonça’ e a recusar um novo acordo depois das eleições em que não obteve maioria 

absoluta. Se agora o Governo se inclina para uma nova lei, isso seria uma novidade. 

Talvez não seja de confundir o fumo com o fogo. 

Francisco Louçã, Economista 

Fonte: Expresso. 
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Nas mãos de Trump 

No seu primeiro mandato, o Presidente americano abalou as instituições americanas e 

internacionais. Se os americanos o reelegerem, diz Fukuyama, será um desastre para as 

democracias e para uma ordem internacional liberal. 

 

A pensar nas presidenciais americanas de novembro, cresce um pouco por toda a parte, 

de ocidente a oriente, a ansiedade sobre o seu desfecho. Não se trata apenas de trocar 

um presidente horrível por outro melhor ou menos mau. Há momentos em que a 

escolha de um dirigente pode marcar a História catastroficamente e ter efeitos muito 

para lá do país que o elege. Não se trata de personalizar a política nem confundir a 

espuma da época com o longo curso da História. O problema é que, como diriam os 

americanos, “Trump matters”. 

É útil escutar as vozes que se vão fazendo ouvir. Num artigo recente, Francis Fukuyama 

fala da pandemia e das tendências que ela tende a acelerar, como os nacionalismos e o 

isolacionismo, ou fenómenos como a redistribuição do poderio em favor da Ásia 

Oriental. A China, apesar de tudo, parece beneficiar com a crise, enquanto a desastrada 

resposta americana fez descer verticalmente o prestígio dos Estados Unidos. A 

pandemia funciona como um stress test global para uma ordem mundial de cuja 

liderança Washington abdicou. 

Na definição duma nova ordem, “os Estados Unidos são a maior variável”. Explica 

Fukuyama: “Se o Presidente obtiver um segundo mandato em novembro, decaem as 

probabilidades de uma ressurgência geral da democracia ou de uma ordem 

internacional liberal. Seja qual for o resultado da eleição, a profunda polarização 

permanecerá provavelmente. Mesmo que os democratas conquistem a Casa Branca e 

as duas câmaras, herdarão um país de joelhos. (…) As instituições nacionais e 

internacionais estarão fracas e abaladas por anos de abuso e precisarão de anos para se 

recomporem — se ainda for possível.” 

“A covid-19 não transformou o mundo, pelo menos até agora”, escreve o analista Martin 

Wolf no Financial Times. “Mas acelerou os desenvolvimentos, tecnológica, social e 

politicamente. Há uma impressionante verdade nas relações internacionais: o fosso 

entre a China e o Ocidente e o fracasso da liderança americana no Ocidente ambos se 
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aprofundaram. A ordem mundial sob a égide ocidental está em crise. Se os EUA 

reelegerem Trump, entrará em estado terminal.” 

Ao mesmo tempo, a China mostra-se crescentemente assertiva. Hong Kong é o mais 

recente exemplo. “Sob Xi Jinping, imperador vitalício, a afirmação da China como 

superpotência e despotismo é completa. O abandono do célebre conselho de Deng 

Xiaoping — ‘Escondei a vossa força, ganhai tempo, não domineis’ — não permite 

ambiguidade. Sim, a China é também um ator preparando um desafio global.” 

Depois de terem sido capazes de criar e sustentar alianças de largo fôlego, da Europa à 

Ásia, “tudo isto se desmoronou”. “Os EUA sucumbiram às terríveis divisões internas que 

acabaram num destrutivo nacionalismo de soma zero. A conduta dos Estados Unidos 

durante a pandemia traduz o desmantelamento da liderança mundial americana. O 

fracasso não se deve só ao Governo. Também se deve ao malévolo incompetente que 

o dirige.” 

A questão da Ásia 

Estamos muito focados na rivalidade sino-americana. Mas, para lá dela, interessa 

interrogar a política asiática dos Estados Unidos, que condiciona as relações com a 

China. A Administração Obama procedeu a um reequilíbrio da política americana em 

favor da Ásia. Assinala o geopolítico americano Robert D. Kaplan que Trump começou 

a sua presidência pela revogação da Parceria Transpacífico, que era a trave mestra do 

comércio, do investimento da nova política americana para Ásia. “Trump anulou essa 

estrutura histórica que se contrapunha à grande estratégia da China para a Eurásia: a 

Nova Rota da Seda (Belt and Road Iniciative). Fez pior. A base da segurança asiática 

desde a II Guerra Mundial era a aliança Estados Unidos-Japão. Ancorando os Estados 

Unidos na segunda mais forte nação, Washington continha elegantemente a China.” E 

permitia a outros Estados enriquecerem com o comércio com a China, garantindo a sua 

segurança. “Ainda antes de tomar posse, Trump questionou a base real do tratado de 

aliança: garantir a defesa do Japão. Isto aterrorizou os japoneses e a região.” Sugeriu 

que Tóquio assegurasse a sua própria defesa. A posição americana na Ásia saiu 

enfraquecida. “Os aliados asiáticos Washington têm menos confiança nos Estados 

Unidos e muito mais medo da China.” 
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Lee Hsien Leong, primeiro- -ministro de Singapura acaba de publicar na Foreign Affairs 

um longo artigo sobre os riscos de confrontação entre a China e os Estados Unidos. 

Não fala, evidentemente das eleições americanas, mas é nisso que pensa. “A presença 

americana continua a ser vital para a região do Pacífico. Sem ela, o Japão e a Coreia do 

Sul seriam obrigados a encarar o desenvolvimento de armas nucleares.” E define assim 

a equação regional: “Os países da Ásia encaram os Estados Unidos como uma potência 

residente, com interesses vitais na região. Ao mesmo tempo, a China está ao lado. O 

que os países asiáticos não querem é ser forçados a escolher entre os dois.” A segurança 

garantida pelos EUA é uma condição para terem relações amigáveis com Pequim. E faz 

questão em frisar: “Os Estados Unidos não são uma potência em declínio.” 

O “estado de susto” 

Enfim, todos esperam os resultados de novembro. E na Europa? “Tudo depende do 

resultado das eleições americanas, que é a verdadeira razão por que a China fez, de 

momento, uma pausa nas negociações com a UE”, escreve o sinólogo François 

Godement. “Se Donald Trump for reeleito, a China terá interesse num acordo com a 

Europa nas questões fundamentais do comércio e do investimento, perante o risco de 

desconexão económica (decoupling) de iniciativa americana.” 

Gostaria que esta “antologia” fosse lida, não tanto como um libelo anti-Trump, mas 

como uma avaliação do alcance das eleições de novembro. Na América não faltam os 

cenários catastróficos. O historiador Harold James, professor de Relações 

Internacionais em Princeton, rememora os anos finais da URSS. “Até ao momento em 

que o sistema soviético entrou em colapso, muito poucos pensavam que tal pudesse 

acontecer.” Se Trump for reeleito, também a doença americana “pode tornar-se 

terminal”. 

O mundo não acaba se Trump for reeleito. Mas reconheça-se que, na América de hoje, 

o “estado de susto” é legítimo. 

Jorge Almeida Fernandes, Redator Principal do Público 

Fonte: PÚBLICO 
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