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Casos Confirmados 

33.261 CASOS DE COVID-19 

MAIS  366  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 1,11% 

 

Óbitos  

1.447 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS  11 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,76%) 

NORTE-796 

CENTRO-240 

LISBOA E VALE DO TEJO-380 

ALENTEJO-1 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados 
 

20.079  CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1,944 AGUARDAM RESULTADOS 

331.094 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN. 

428  INTERNADOS (1,28%) / 56 UCI (0,16%) 

Qua. 3 de junho 

 
Apoio do “novo 
lay-off” vai variar 
em função da 
quebra de 
faturação das 
empresas  
 
Vacinas 
administradas em 
maio caíram mais 
de 40%. 
 
BCE já comprou 
mais de 50 mil 
milhões de dívida 
portuguesa, desde 
2010. 
 
Portugal entre 
incumpridores de 
recomendações 
anticorrupção do 
Conselho da 
Europa. 
 
Desemprego 
sobe. Chega a 
7,3% em abril na 
Zona Euro. 
 
PSD quer atrair 
em três anos 
“mais quatro ou 
cinco” projetos 
tipo Autoeuropa 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 
 

 (Edição) Juízes recusam julgamentos em salas sem ar fresco e 

higienização. Associação Sindical pede parecer para avaliar segurança 

das salas de audiência. E recomenda aos juízes que recusem julgamentos sem 

condições sanitárias para garantir proteção eficaz face á Covid-19. Quinta da Fonte, 

Loures. O vírus "pôs as pessoas a olhar umas para as outras, de lado". Estados Unidos. 

A fractura exposta num país dividido: Trump quer tropas na rua. Costa Silva: "Sou contra 

as visões estatizantes da economia". Futebol regressa aos estádios do país num estilo 

frio e asséptico. Ficção na RTP 1. Série de Joaquim Leitão leva-nos até às odisseias na 

Terra Nova. EU em debate sobre a miragem dos impostos europeus. Deputada do PS 

critica governo e revela mal-estar na bancada. Lisboa reserva três milhões para 

promover uso de bicicletas. (Online)- “Um imposto sobre os 1% mais ricos pode chegar 

para lidar” com a crise. Ministério Público pedia mais 57 crimes para Rui Pinto. Tribunal 

negou recurso. Mexia recusou responder ao juiz Carlos Alexandre no caso EDP. Novo 

layoff “não pode assentar num corte tão significativo” do salário. Floyd tornou-se no 

rastilho dos protestos anti-racismo nos EUA, mas também de uma insurreição contra o 

Estado federal. Precários acusam Casa da Música de os ter dispensado em “represália” 

por protesto público. Autoridades de Hong Kong proíbem vigília sobre Tiananmen pela 

primeira vez em 30 anos. Fundação Ilídio Pinho anunciou esta terça-feira que atribuiu 

365 mil euros à cátedra Ilídio Pinho em Neurociências da Universidade de Aveiro, para 

financiar a investigação das doenças de Parkinson e de Alzheimer. Resposta militar aos 

protestos é lícita, incomum e acentua desresponsabilização de Trump. Mini-fígado 

humano fabricado a partir de células da pele. 
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 (Edição) Jovens mais castigados pela crise: desemprego volta a ficar 

acima de 20%. A taxa de desemprego total terá ficado em 6,3% em 

abril, mas o INE avisa que o número de pessoas sem trabalho deverá 

subir bastante quando contabilizado o efeito da crise provocada pela pandemia. Entre 

os jovens, a situação ainda não está ao nível dos tempos da troika, mas já revela a 

degradação do mercado de trabalho. Gasolina no fogo e Putin. A estratégia de Trump 

para manter poder nos EUA. Concertação social. Lay-off muda a partir de julho. Passa 

a depender das perdas de faturação das empresas. 11º e 12º anos. Há professores a 

prolongar horários para ajudar os alunos que não voltaram à escola. Testar, isolar, tratar. 

Há uma estratégia “agressiva” contra a covid na Grande Lisboa. Pandemia. Máscras já 

não faltam e vão dos 0,42 aos 20 euros. Crianças. A xadrezista húngara que aos 12 anos 

já vencia campeões. Futebol volta hoje. Lourenço trompetista, Melinha e Mnauel do 

Laço não sabem ver futebol sem ser no estádio.  (Online). Cerimónia simbólica do 10 

de Junho nos Jerónimos com apenas oito presenças. Autarca de Sintra indignado com 

"alarme social" causado pela contagem da DGS. Reduzir distância de segurança de 2 

para 1 metro pode dobrar risco de infeção. Portugal vai manter as fronteiras com 

Espanha fechadas até julho. Conselho de Justiça aceita recurso e suspende 

cancelamento da II Liga. Ventura imita Trump e também quer censurar Twitter. Quatro 

milhões de euros. Jesus e Flamengo acertam renovação até 2021. Vacinas 

administradas em maio caíram mais de 40%. 

 

 887 ventiladores perdidos na China - Equipamento no valor de 16 

milhões ainda não chegou a Portugal. Dos 1151 comprados só 264 

chegaram. 443 estão na embaixada e os restantes não foram entregues. 

Infetada em festa de desconfinamento. Mulher residente em Olhão com teste positivo 

após ter participado em evento. Processo EDP - Mexia confrontado com cinco crimes 

- Quatro de corrupção ativa e um de participação em negócio de barragem. Trump 

ameaça usar força militar. Estatísticas revelam. 710 mil pessoas sem trabalho em abril. 
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No parlamento. Penalizações no IRS para reformados travadas. Futebol. Regresso em 

jogo de alto risco. Dragões deslocam-se a Famalicão. Concentrações de adeptos 

portistas preocupa autoridades. A Queda do futebolista. Paim conta inferno na prisão. 

Homicida de Beatriz recusa psiquiatria. 

 

 Aumentam os ataques de cães na via pública. Autoridades registam 

quatro ocorrências diárias. Falta de treino e sobrelotação de canis 

agudizam problema. 1665 animais classificados como perigsos. 

Mulher e amante em tribunal após venderam quatro bebés por 104 mil euros. Casas 

cheias no regresso da Liga. Com as bancadas vazias, adeptos juntam-se em cafés e nos 

espaços dos clubes. EUA. Trump ameaça colocar Exército nas ruas. Educação. Creche 

usa chapéu com hélices para afastar crianças. EDP. Mexia calado em protesto contra 

Carlos Alexandre. Mobilidade. Pandemia acelerou a venda de bicicletas. Valpaços. PJ 

prende suspeito de matar casal. Romaria. A tristeza de um Senhor de Matosinhos sem 

festa. Benfica. FCPorto “Os sócios perguntam o que se fez ao dinheiro”, Entrevista a 

José Fernando Rio. 

 

 (Edição) Noite sem controlo. Botellón está aa voltar aos bairros 

típicos da capital e concentração de jovens nas bombas de gasolina 

cresce na Grande Lisboa. Autarcas atentos aos fenómenos. Cascais já proibiu a venda 

de álcool após as 20 horas. AHRESP. Ana Jacinto: "Com bares e discotecas fechados 

fomenta-se tudo o que são festas ilegais". “O que está em causa é a saúde pública”. “Há 

restaurantes que só fazem um ou dois almoços por dia”. Restaurantes com licença para 

além das 23 horas não podem ser obrigados a expulsar clientes. Atuação da polícia não 

tem suporte legal. Marcelo recebe Maçonaria em segredo. Covid-19. Sintra passou a 

ser o quarto concelho do país com mais casos. EDP. António Mexia recusa falar até 

decisão sobre juiz do processo. EUA. Trump ameaça chamar militares para repor a 

ordem nas ruas. Chega propõe prisão para desrespeito por magistrados e polícias. 

Futebol. Campeonato regressa hoje com jogos à porta fechada. 
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 (Edição) Crescimento dos inativos esconde desemprego de 8%. A taxa 

reportada pelo INE para abril, de 6,3%, ainda não conta a história toda 

sobre o impacto da crise. Forte subida da população inativa indica que 

desemprego é muito mais elevado. "Custo reputacional" do Novo Banco acaba este 

ano. World of Wine abre em Gaia sem previsão de visitas. Parlamento alarga proteção 

e diabéticos e hipertensos. Navigator avalia alternativas ao negócio do papel. 

Sustentabilidade. Compras a produtores locais ganham força com a pandemia. 

Segurança Social. Empresas que não queiram reabrir arriscam a perde o acesso ao lay-

off. Comércio. Restaurantes rejeitam proteções em acrílico. Imobiliário. Suíça Metro 

investe 30 milhões nos Olivais. (Online) Rio quer aposta na "economia de mercado" e 

regime promotor da fusão de empresas. BCE já comprou mais de 50 mil milhões de 

dívida portuguesa, desde 2010.  Portugal em discussões "avançadas" para criar 

corredor turístico com a Alemanha. Câmara de Oeiras quer travessia rodoviária sobre o 

Tejo entre Algés e Trafaria. Mark Zuckerberg sob fogo por recusar moderar publicações 

de Trump. PS requer audição no parlamento de 31 entidades do setor financeiro. Norte 

quer isenção de portagens para "desconfinar" turistas galegos. 

    

   (Online)- Finanças não se comprometem com pagamento 

“integral” dos reembolsos de IRS em junho. Siza Vieira foi ao 

Parlamento dizer que os reembolsos de IRS deverão ser 

integralmente pagos durante este mês de junho, mas o Ministério das Finanças não 

reafirma esse prazo. Clubes voltam aos relvados. Jogadores estão em forma, mas as 

finanças ficaram lesionadas. Procura por vistos gold em Portugal dispara com lei que 

Pequim quer impor a Hong Kong. Apoio do “novo lay-off” vai variar em função da 

quebra de faturação das empresas. Segurança Social vai alterar formulário. Recibos 

verdes não têm de prometer retomar atividade em oito dias. 10 de junho com oito 

pessoas? “É como eu achei que devia ser o 25 de abril e o 1º de maio”, diz Marcelo. 

Negócio entre EuroBic e Abanca prestes a ser fechado. Costa Silva e Lacerda Machado. 
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Onde estão as diferenças? O ECO falou com dois especialistas em Administração 

Pública para perceber o que diferencia a "contratação" de António Costa Silva e de 

Diogo Lacerda Machado como conselheiros de António Costa. Há oito milhões de 

veículos a circular com seguro em Portugal. 64% têm mais de dez anos. Governo 

pondera crédito para produtores afetados pelo temporal no Centro e Norte. Novo 

Banco põe Paulo Maló em tribunal. Reclama dívida de 1,3 milhões de euros. DGAL 

corrigiu prazo médio de pagamentos de mais uma autarquia. Ourique afinal para em 32 

dias e não 310. 

 

 (Online) Atrasos no pagamento de pensões continuam a penalizar 

IRS de reformados, diz Provedora.  Portugal abre as portas a turistas 

britânicos na BBC. Lisboa já está a negociar com Londres a criação de 

um corredor aéreo turístico para trazer os turistas britânicos para o sol português. Zoom 

capitaliza constrangimentos da pandemia e receitas disparam 169%.  Mais de 30% dos 

portugueses fará mais compras online depois do confinamento, diz estudo. PSD 

apresenta hoje plano de recuperação económica focado em capitalizar empresas e atrair 

investimento estrangeiro. Estados Unidos investigam impostos digitais que estão a ser 

estudados na Europa. BCE já gastou 31% do programa de emergência, incluindo 4.150 

milhões em obrigações portuguesas. #garanteolugar. Projeto quer esgotar salas de 

espetáculo com contributo de marcas. Presidente vai homenagear profissionais de 

saúde. Gordon Brown pede ao G20 mais apoios para combater pandemia. Banco 

Mundial alerta para falta de fundos para os mais pobres. Siza Vieira promete banco de 

fomento operacional nas “próximas semanas”. Administração da RTP aguarda ‘luz verde’ 

do Governo para integrar 27 trabalhadores precários. Comboio Lisboa-Madrid 

suspenso sem data de regresso. ERC arquivou processo contra TVI devido a reportagem 

sobre a Covid-19 na região Norte. 

 (Online) Jovens mais castigados no desemprego. Taxa acima de 

20%. Maioria das empresas alterou planos de recrutamento. CTT 

arranca com aplicação para ajudar pequenos produtores a vender. 
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Novo lay-off vai diferenciar quebras de faturação. Hélder Guimarães. Mágico português 

brilha nos EUA com espetáculo por Zoom. Portugal e Angola reafirmam "vontade de 

trabalhar juntos". França dá aval a crédito de 5 mil milhões para a Renault. SIBS: 

Consumo aproxima-se de valores pré-confinamento. UE lembra que mudança de 

formato do G7 não cabe a Trump. Fidelidade Comunidade premeia instituições sociais 

com 500 mil euros. Elisa Ferreira admite “ajustamentos” ao fundo de recuperação. 

Covid. O acelerador da transformação digital das empresas. 

 

  (Online) Os 10 mandamentos (e uma Bíblia) do novo futebol. 

Bruxelas quer avançar com salários mínimos justos na UE para 

atenuar crise. Tribunais reabrem "sem ilusões". "Será desigual". 

Portugal não cumpriu recomendações anti-corrupção. Coronavírus está mais fraco? É 

cedo para relaxar. 10 mil pessoas começam a testar a vacina contra a Covid-19 da 

Universidade de Oxford. Embora não se tenha querido comprometer com uma data, 

Daniela Ferreira, que faz parte da equipa de investigadores, afirmou que “entre dois a 

seis meses" já se saberá se a vacina é eficaz. Costa Silva: de quase fuzilado ao fato do 

Tintim. "Ou o Estado intervém ou economia entra em coma". Irmão de Floyd pede paz. 

Biden critica Trump. Pelosi pede a Trump que não "atice as chamas" com a Bíblia na 

mão.  PS quer medir o pulso à "resiliência" da banca. Champions pode acabar numa final 

eight em Lisboa. Siza Vieira lamentou privatização do Banco do Fomento... que foi 

vendido por um Governo PS. O impacto da pandemia nas startups portuguesas. 

Marcelo recebeu maçonaria em encontro discreto. Biden critica Trump: "Não vou culpar 

os outros". Lisboa e Vale do Tejo com a maior queda do consumo. Mexia recusou 

responder a Alexandre. Rui Pinto será julgado por 90 crimes e não 147. Abandono leva 

a aumento de ataques de cães. Inativos ocultam verdadeiro desemprego de 8%. 

Parceiros sociais desiludidos com o Governo. A série em que desejamos e tememos a 

"Terra Nova". Editoras com dúvidas sobre sobreposição de feiras. 
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 (Online) António Mexia: Os negócios e as contrapartidas que o 

tornaram suspeito no Ministério Público. George Floyd. Recolheres 

obrigatórios desafiados de costa a costa, confrontos entre 

manifestantes e polícia terão abrandado. Governo deixa cair lay-off 

simplificado. Novos apoios ficarão dependentes da quebra de faturação das empresas. 

“As pessoas estão a vir para a rua de bicicleta” e as mulheres lideram o pelotão. Covid-

19. Juízes devem recusar-se a fazer julgamentos em salas que não garantam condições 

sanitárias, diz sindicato. Portugal entre incumpridores de recomendações anti-

corrupção do Conselho da Europa. Isabel Moreira acusa Governo de ignorar Parlamento 

e violar Constituição.   Conselheiros independentes: a falta de qualidade na política e 

uma velha tradição. José Avillez reabre premiado Belcanto a 1 de julho e encerra seis 

restaurantes. “É absolutamente indispensável garantir a imparcialidade para haver 

justiça”: António Mexia recusou responder a Carlos Alexandre no caso EDP. As linhas 

raciais voltam a dividir e a queimar a América. Trump cai por fim ou é Biden quem 

continua em risco? easyJet defende prolongamento do lay-off em Portugal até março 

de 2021. Pandemia pode alterar modelo de tratamento do VIH. Zona limpa de covid-

19? Alentejo recupera turismo a um ritmo fora do habitual. 

 

 (Online) Continua a haver casos em que não é possível identificar 

cadeias de contágio. PAN.  Regresso das touradas “pode colocar em 

risco saúde das pessoas”. "O 10 de Junho é como eu achei que devia 

ser o 25 de Abril, como achei que devia ser o 1.º de Maio", diz Marcelo. EDP. Mexia não 

respondeu ao juiz porque interrogatório “não fazia sentido”. MP perde recurso e Rui 

Pinto é julgado por 90 crimes. TAP. Sindicato critica contratação de gestores 

estrangeiros "sem vistos de permanência". Empresas que trabalham com prazos de 120 

dias triplicam. André Ventura diz que se ganhar eleições "ofender polícias vai dar mesmo 

prisão". Festa do Avante! Petição contra realização da rentrée comunista. 
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 (Online)- "Espanha foi fortemente golpeada". Morreu médico de 

Wuhan. Verdes abrem debate quinzenal que deverá centrar-se na 

retoma da economia. Tribunais retomam hoje atividade regular. 

                                                                                                                                                                

(Online) Novo coronavírus não é ameaça máxima para trabalhadores, diz 

EU. O que separa negros e brancos nos EUA? E em Portugal? Vacinas 

administradas em maio caíram mais de 40%. Aumentaram os ataques de cães a pessoas 

na rua. Epidemiologista que desenhou estratégica sueca admite que errou.  Lisboa lança 

fundo de três milhões para comprar bicicletas. O milionário que tem duas candidatas à 

vacina da Covid-19 nos EUA. Graça Freitas e futebol: Celebrem vitórias "longe dos 

outros". Relação rejeita recurso do Ministério Público para aumentar crimes de Rui 

Pinto. Jornal inglês The Telegraph sugere Portugal como destino de férias após 

isolamento. Covid-19: Propostas para realização da Volta a Portugal foram "bem 

acolhidas" pela DGS. Marcelo espera "boa notícia" em agosto sobre futebol 

internacional em Portugal. Covid-19: Diabéticos reiteram apelo ao Governo para 

poderem exercer teletrabalho. Transparência e Integridade: "Portugal não tem 

estratégia contra a corrupção". 

 

   (Online) Racismo nos EUA: cronologia de uma história que se repete. 

Trump derrota-se nas urnas, não nas ruas. Caso EDP: António Mexia é 

suspeito de quatro crimes de corrupção ativa e um de participação económica em 

negócio. Covid-19: Apple e Google já testam a aplicação portuguesa Stayaway. Covid-

19: 35% das consultas e dos exames cancelados devido à pandemia já foram 

remarcados. Covid-19: A história de um emigrante retido nos Açores sem os seus 

medicamentos. Moro fica proibido de advogar por seis meses, mas recebe salário de 

ministro. Covid-19 aumentou (e muito) níveis de ansiedade e medo dos estudantes 

universitários. Europa pede que se combatam teorias da conspiração sobre o 5G. 
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 Reabertura dos tribunais - O Ministério da Justiça destinou uma 

verba de 5 milhões de euros para garantir a higienização dos tribunais. 

No dia em que é retomada a atividade normal da justiça com 

julgamentos e inquirições presenciais, o Governo dá conta das verbas gastas em 

equipamentos e produtos de proteção individual. Presidente do Supremo deixa 

palavra de confiança no dia de reabertura dos tribunais. O pecado do racismo: Papa 

junta-se a reações à morte de Floyd. João Vieira Lopes defende a manutenção do lay-

off simplificado até setembro. Medidas para o relançamento da economia - Hoje é dia 

de debate quinzenal na Assembleia da República e espera-se que António Costa 

desvende algumas das medidas para o relançamento da economia. O Governo vai 

manter apoios às empresas para pagamento de salários e manutenção dos postos de 

trabalho. O novo modelo de regime de lay-off simplificado deve ser aprovado amanhã 

em Conselho de Ministros. Ana Mendes Godinho, a titular da pasta do trabalho, 

confirmou ontem à noite depois de uma reunião da concertação social, que os apoios 

às empresas serão diferenciados em função da quebra na faturação. Dia Mundial da 

Bicicleta. Regresso do futebol 

 

Francisco condena racismo. “Com a violência nada se ganha e 

muito se perde”.  Acidente na EN 125 faz dois mortos. Bispo do 

Porto sobre os dinheiros comunitários. O bispo do Porto defende 

que o dinheiro que Portugal receba de Bruxelas deve ser distribuído de forma justa. D. 

Manuel Linda lembra as dificuldades que os portugueses estão a atravessar. Cerimónia 

simbólica do Dia de Portugal. É uma decisão do Presidente da República: o 10 de Junho 

vai realizar-se apenas com a presença de 8 pessoas. A cerimónia nos Jerónimos vai 

decorrer no entender de Marcelo Rebelo de Sousa como devia ter ocorrido no 25 de 

Abril e no 1º de Maio. Regresso da justiça presencial - Os tribunais voltam hoje aos 

julgamentos presenciais e retomam as diligências, não só as urgentes, como aconteceu 

nos últimos 2 meses e meio. O regresso a justiça presencial é feito no meio de polémica. 

Caso George Floyd. Nos EUA, foi mais uma noite de protestos com várias cidades a 
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impor recolher obrigatório, mas desta vez sem notícia de incidentes graves. Regresso 

do futebol. Jorge Jesus renovou contrato com o Flamengo. 

 

 Regresso do futebol. Acabou a espera. O desporto rei regressa hoje 

em Portugal depois de mais de 80 dias de paragem forçada pela 

pandemia. O futebol volte à ação, mas sem público nas bancadas. Final da Liga dos 

Campeões em Lisboa? Marcelo: É fundamental que a cultura regresse. Marcelo rebelo 

de Sousa esteve ontem à noite no Campo Pequeno, em Lisboa, onde foi assistir ao 

espetáculo musical "Deixem o pimba em paz", protagonizado pelo humorista Bruno 

Nogueira. Marcelo diz que é fundamental que a cultura regresse em força no país. Caso 

George Floyd. Depois de vários dias de protestos violentos, os Estados Unidos viveram 

hoje uma noite mais calma. Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas de dezenas de 

cidades para condenar o racismo e a violência policial. Caso George Floyd. Para esta 

tarde está prevista uma declaração de Barack Obama. O antigo presidente dos Estados 

Unidos promete quebrar o silêncio sobre este tema da discriminação racial e o uso 

excessivo de força por parte da polícia. Obama tem sido muito crítico da estratégia de 

Donald Trump. Retoma dos julgamentos presenciais. Pode começar com o pé esquerdo 

o regresso dos tribunais à atividade regular em Portugal. Volta a ser regra a partir de 

hoje a realização presencial de julgamentos, assim como a inquirição de testemunhas. 

No entanto, os juízes questionam a segurança das salas de audiência face à COVID-19. 

A associação sindical que representa estes profissionais recomenda que os juízes 

devem recusar julgamentos em salas sem higienização nem ar fresco.  Mudanças no lay-

off.  Escolas de dança reclamam alteração às regras de funcionamento. Jorge Jesus 

renovou contrato com o Flamengo. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 
 

□ Mais de 380 mil mortos e mais de 6,3 milhões de infetados em todo o MUNDO. 

□ ESPANHA registou hoje o segundo dia consecutivo sem mortes associadas à 

covid-19, mantendo-se o total 27.127 de óbitos desde o início da pandemia. 

□ ITÁLIA regista 55 óbitos e 318 novos casos de infeção num dia. Itália abre 

circulação interna e fronteiras no espaço Schengen. 

□ FRANÇA registou 107 mortes em hospitais e lares nas últimas 24 horas, 

aumentando o número total de óbitos no país provocados pela pandemia de 

covid-19 para 28.940. 

□  ALEMANHA tem 182 mil casos e taxa de contágio em Berlim sobe para 1,95. 

Alemanha planeia abrir-se aos turistas europeus a partir de 15 de junho. 

□ REINO UNIDO registou mais 324 mortes, quase o triplo do dia anterior. Total de 

39.369 vítimas mortais.  

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA voltam a registar mais de mil mortos nas 

últimas 24 horas. Pelo menos 106.180 pessoas morreram no país, que regista o 

maior número de vítimas fatais e de casos confirmados em todo o mundo. 

□ BRASIL volta a registar mais de mil mortes diárias e ultrapassa os 30 mil óbitos. 

□ RÚSSIA tem 432 mil casos de infeção e mais de 5000 mortes. 

□ Com 70 novos casos e 17 mortes BÉLGICA prepara nova fase de 

desconfinamento. Total de 9.522 vítima smortais. 

□ CHINA deteta um caso nas últimas 24 horas. 

□ CHINA nega que tenha atrasado partilha de informação sobre covid-19. 

□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 4.493 em mais de 157 mil casos. 

□ SUÉCIA admite que deveria ter tido restrições mais severas. 

□ ÍNDIA ultrapassa 200 mil casos e está “muito longe” do pico. 

□ A propagação da covid-19 está a acelerar no IRÃO, onde mais de 3.000 novos 

casos diários foram confirmados pelo terceiro dia consecutivo, segundo dados 

oficiais hoje divulgados. 

□ Covid-19: Órgão da ONU pede medidas urgentes para ajudar países com 

endividamento. 

 



 
 

13 
 

  

FRASES DO DIA 
 
 

 

□ “10 de junho com oito pessoas? É como eu achei que devia ser o 25 de abril e 

o 1.º de maio. E, como é organizado pelo Presidente da República, deve ser 

assim”, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. 

□ "A Alemanha e os Países Baixos obtêm lucros substanciais com o mercado 

único" Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente da Comissão Europeia. 

□ “Se não tivéssemos privatizado o BFE (Banco do Fomento Externo e a Cosec 

(seguradora de seguros de crédito) teríamos dado uma resposta mais célere a 

um conjunto de necessidades que apareceram nesta crise”, Pedro Siza Vieira, 

Ministro da Economia.  

□ “A TAP é uma companhia aérea nacional, o Norte do país e cidade do Porto 

são demasiado importantes para o país para que a TAP não olhe para esta 

região com o respeito que o povo do norte do país e as empresas do Norte do 

país e a economia do Norte do país merecem”, Pedro Nuno Santos, Ministro das 

Infraestruturas. 

□ "CP está a perder 20 milhões de euros por mês e, portanto, é uma empresa que 

precisa de auxílio de Estado, e esse auxílio de Estado vai acontecer", Pedro 

Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas. 

□ “Penso que não sou menos cidadão do que as outras pessoas”, António Costa 

Silva, Consultor do Governo. 

□ “O Presidente dos Estados Unidos deve ser parte da solução e não o problema. 

Hoje, o Presidente é parte do problema e acelera-o”, Joe Biden, Candidato 

Presidencial Democrata. 

□ "O turismo tem ajudado muito o país, por isso é altura para uma certa 

reciprocidade e os portugueses ajudarem o turismo", Rita Batista Marques, 

Secretária de Estado do Turismo 
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□ “Estádios sem público é como uma salada sem azeite, sal e vinagre. Mas se 

tivermos fome temos de comer na mesma”, Sérgio Conceição, Treinador do FC 

Porto. 

□ “O racismo pode ser vencido se o levarmos a sério, se o considerarmos como 

ameaça que é ao que de mais essencial existe nas conquistas da civilização 

humana: a capacidade de nos libertamos da lei da selva e de fazermos do 

‘outro’ nosso igual”, Álvaro Vasconcelos, Fundador do Forum Demos. 

□ "O populismo vai ser um cancro, um vírus com o qual vamos ter de nos 

confrontar nas próximas décadas", D. Manuel Linda, Bispo do Porto. 

□ “Uma economia de mercado, assente na liberdade individual, na primazia da 

iniciativa privada, mas sem descurar as preocupações sociais e o combate às 

desigualdades”, Rui Rio, Presidente do PSD. 

□ “O PSD quer atrair para Portugal, nos próximos três anos, investimento 

estrangeiros que permitam criar quatro a cinco grandes projetos industriais 

tipo Autoeuropa e constituir um verdadeiro banco de fomento com um capital 

de mil milhões de euros.”, Rui Rio, Presidente do PSD. 

□ “A doutrina e os hábitos da superioridade racional, que já quase dividiram o 

nosso país, ainda ameaçam a nossa União. Para resolver os problemas dos 

americanos é preciso corresponder aos ideais americanos - à verdade 

fundamental que todos os seres humanos são criados iguais e dotados por 

Deus com os mesmos direitos. A América tem de analisar as suas falhas 

trágicas”, George W. Bush, ex-Presidente dos EUA. 
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ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 
ANTÓNIO COSTA SILVA: “NÃO ESTOU AQUI PARA NEGOCIAR COM OS 

PARTIDOS” 

O presidente da Partex, a petrolífera que a Gulbenkian vendeu no ano passado aos 

tailandeses, tem até meados de julho para entregar ao Governo um programa de 

recuperação económica para dez anos. Enquanto empresário, António Costa Silva diz, 

em entrevista ao PÚBLICO, que nunca pediu um plano estratégico a ninguém de fora, 

mas defende que um país é diferente de uma empresa: “Cada cidadão pode contribuir 

(...). Não sou menos cidadão do que as outras pessoas.” 

 

O plano será recebido por um Governo que não tem maioria no Parlamento. Teme que a 

falta de apoio político acabe por ditar algum insucesso no seu plano? 

O plano não é o meu plano. Estou a dar um contributo para o plano como cidadão. Tem 

de ser um plano nosso. Nós somos um país de muitos ‘eus’ e poucos ‘nós’. Este plano 

tem de ser um plano o mais abrangente possível, acolhendo a visão de todas as 

entidades. Em relação à negociação com os partidos, ela será conduzida pelo Governo. 

O que estou a fazer é ouvir dentro do Governo as várias áreas que têm intervenção 

neste plano para saber o que está a ser feito e os programas que estão a ser executados. 

Mas vou ouvir muito mais pessoas, sobretudo da sociedade civil, das empresas, das 

instituições. Tenho recebido desde sábado inúmeros contactos de muitos quadrantes. 

Não vai reunir-se sequer com os partidos?  

Não, não me compete. A mim compete-me desenhar o programa e discuti-lo com o 

Governo, com a sociedade civil, com as instituições. Governar é depois fazer escolhas. 

O Governo vai ter vários projetos, uns poderão ser prioritários, outros menos 

prioritários. Não me vou pronunciar sobre as escolhas políticas. Vou dizer o que do meu 

ponto de vista é fulcral para o país no futuro.  

Tem um prazo para a entrega do programa? 

Sim. Mais ou menos até meados de julho.  
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A sua participação neste plano não foi muito bem recebida pelos partidos. Como viu as 

reações? 

Os partidos têm toda a razão. Não estou aqui para negociar com os partidos. Não me 

compete esse papel. Estou aqui para desenhar o programa. Depois o Governo fará com 

ele o que entender, nomeadamente a sua articulação com os partidos. O que desejaria 

é que o programa fosse o mais abrangente possível. Estamos numa situação fulcral em 

termos do futuro do país. O país não se pode perder depois nas discussões mais ou 

menos fulanizadas. Tem de articular uma visão estratégica. A participação dos partidos 

é fulcral.  

Na experiência empresarial que tem alguma vez pediu a alguém de fora para lhe desenhar 

um plano estratégico para dez anos? 

Não. 

Como acha que os seus pares na empresa aceitariam uma ideia destas? 

Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma empresa é uma empresa. Um país é 

um país. E um país é composto de cidadãos. Cada cidadão pode contribuir. E a questão 

aqui é: há um cidadão - neste caso foi convidado para desenhar este plano. Penso que 

não sou menos cidadão do que as outras pessoas. 

Disse que já começou a receber contributos. Recebeu contributos de empresas conhecidas 

ou grandes?  

Não vou avançar com pormenores. Estou a contactar as empresas, algumas já 

manifestaram interesse em falar e vou recolher todos os elementos. Gosto de ouvir 

muito as visões, as opiniões das pessoas.  

Está a fazer este trabalho sozinho ou tem ajuda de alguém? 

Não vale a pena partilhar esses aspetos. Penso que o mais importante é no fim julgar o 

trabalho. Sobre a maneira como está a ser feito: tem tido colaboração de muita gente, 

em particular do ministro [do Ambiente] Matos Fernandes que pôs a sua equipa à 

disposição, outros ministros com quem estou a trabalhar. Isto no diálogo para dentro 

do Governo. Para fora do Governo tenho recebido muitas solicitações e vou começar a 

falar com muitas pessoas. Já tenho uma versão que está escrita do plano. Agora vou 

rever, confrontar, ver as várias ideias para ser o mais agregador possível. 

Fonte: Público 
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MAIS “AUTOEUROPAS”, FACILITAR FUSÕES E MAIORES BENEFÍCIOS 

FISCAIS. VEJA AS PROPOSTAS DO PSD PARA A RETOMA 

O PSD revelou esta quarta-feira o seu programa de recuperação económica com quatro 

prioridades: o capital humano, o investimento, a tecnologia e a sustentabilidade. 

 

O presidente do PSD, Rui Rio, e o presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN), 

Joaquim Miranda Sarmento, apresentaram esta quarta-feira o programa de recuperação 

económica dos social-democratas. São várias dezenas de propostas que têm como 

finalidade abordar quatro prioridades: o capital humano, o investimento, a tecnologia e 

a sustentabilidade. 

Na conferência de imprensa, Rio explicou a lógica das propostas apontando para a 

página 4 do documento: “O que apresentamos é um programa ambicioso, mas realista. 

E na linha da nossa matriz Social-Democrata: uma economia de mercado, assente na 

liberdade individual, na primazia da iniciativa privada, mas sem descurar as 

preocupações sociais e o combate às desigualdades. Isto mostra que em Portugal existe 

uma alternativa estruturada, sólida e credível ao governo socialista”, lê-se. 

O objetivo final é “recuperar a economia e tornar Portugal um país muito mais 

competitivo e no médio/longo prazo um dos países mais competitivos no quadro da 

zona Euro “. 

Eis algumas das medidas: 

• Prioridade à capitalização das empresas através de vários mecanismos de 

financiamento e capital, que permitem diferentes opções às empresas; 

• Criação de linhas de crédito de longo prazo com taxas de juro bonificadas; 

• Criação de um fundo específico para apoio ao Comércio e Pequenos Negócios. 

Este fundo poderá ir até 200 mil euros para criação de posto de trabalho; 

• Criação de linhas de apoio no âmbito do Portugal2020 para comércio e retalho; 

• Criar um regime específico de fusões e aquisições entre as empresas de menor 

dimensão (PME’S) – promover um regime que facilite o crescimento das 

empresas nacionais por aquisição de concorrentes ou processos de fusão; 

• Alargamento da aplicação da taxa reduzida de 17% de IRC entre 2020 e 2023; 
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• Redução das rendas dos espaços comerciais (compensação dos senhorios por via 

fiscal); 

• Apoio às rendas comerciais, permitindo o seu diferimento durante o 2º semestre; 

• Proposta de renovação por mais de 1 ano dos contratos de arrendamento 

(habitações e comerciais) que terminam durante ao no de 2020; 

• Programa de incentivo à Criação Líquida de Emprego (Majorar os gastos em sede 

de IRC); 

• Programa de captação de grandes investimentos estrangeiros; 

• Majoração, durante os próximos 3 anos, dos regimes fiscais de apoio ao 

investimento; 

• Mecanismos de capitalização do setor empresarial – Fundo de fundos para 

situações especiais (inspirado em mecanismo proposto pela Alemanha); 

• Implementar, durante o 2º semestre de 2020, na Administração Pública a 

obrigatoriedade de pagamento a fornecedores até 30 dias; 

• Reforço do SNS para mitigar potenciais efeitos de uma 2ª vaga e recuperar a 

capacidade perdida nestes meses nas outras áreas de saúde; 

• Fomentar a produção de ventiladores e outros equipamentos médicos apoiado 

numa criação de uma reserva estratégica de EPI de produção nacional; 

• Medidas de apoio ao turismo, nomeadamente ações de promoção do turismo 

interno, majorando a dedução do IVA dos hotéis e similares em sede de IRS. 

Fonte: ECO 
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ESTÁ TUDO, SÓ FALTA O RESTO 

Seria adequado pensar na criação de mecanismos processuais mais expeditos, para os 

novos processos que vão chegar aos tribunais. 

Depois de quase 3 meses em serviços reduzidos, os tribunais retomam hoje a 

tramitação de todos os processos. Julgamentos e diligências passam a ser feitos 

presencialmente, de acordo com as regras de segurança fixadas pelas autoridades de 

saúde, ou, quando possível e adequado, por meios de comunicação à distância. É bom 

que nos habituemos a este novo modelo de funcionamento, sucedâneo da normalidade 

que conhecíamos, porque vai demorar meses até que o Estado consiga assegurar 

cabalmente aos cidadãos e empresas o direito fundamental de acesso à Justiça. Será 

um erro achar que a partir de hoje está tudo resolvido, porque ainda falta o resto – que 

não é pouco. 

Em primeiro lugar, para se fazerem julgamentos e diligências, cumprindo as regras de 

segurança, há sérios problemas logísticos para resolver nos tribunais. Os aparelhos de 

ar condicionado estão há meses sem manutenção. Nem sempre há equipas de limpeza 

presentes no horário de funcionamento. Muitas salas de audiências não têm dimensão 

para acomodar os julgamentos. Mesmo para o teletrabalho e diligências remotas, falta 

melhorar as plataformas, dar formação aos utilizadores, aumentar a capacidade das 

redes e disponibilizar mais equipamentos informáticos. 

Depois, tem de se fazer um levantamento exaustivo do que ficou para trás. Segundo o 

Ministério da Justiça, realizaram-se neste período 14.065 diligências e foram adiadas 

ou anuladas 64.137. É muito, uma redução de 88%. É preciso ver que processos tiveram 

maiores atrasos, estabelecer prioridades em função da urgência e relevância social e 

económica, criar equipas de trabalho para tratar esses casos com mais rapidez e 

eficiência e olhar preventivamente para as jurisdições mais sensíveis às crises 

económicas, onde é previsível um aumento da litigância nos próximos meses. Processos 

de insolvência nos tribunais de comércio, litígios laborais por layoff, despedimentos e 

pagamento de salários nos tribunais de trabalho, incumprimentos contratuais e 

cobranças de dívida nos tribunais civis e acções contra o Estado, por causa das 

restrições de direitos no estado de emergência, são apenas alguns exemplos. Tudo isso 
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precisa de planeamento e acompanhamento do Ministério da Justiça, dos Conselhos 

Superiores e dos órgãos de gestão dos tribunais e de empenhamento e sentido de 

serviço dos profissionais do sector. 

Mas justifica-se pensar mais alto. Devia apostar-se em alterações legislativas especiais 

e temporárias, que facilitassem a vida às pessoas e às empresas e agilizassem a 

tramitação dos novos processos. 

No acesso à justiça, seriam importantes quatro medidas. Primeiro, deviam reduzir-se as 

custas nos processos que sofrerem atrasos significativos por causa da crise. Não tem 

sentido pagar um serviço público que o Estado não foi capaz de prestar, como se nada 

tivesse acontecido. Segundo, nos novos processos, em consequência directa da crise, 

justificar-se-ia também uma redução das custas, sob pena de agravar mais ainda o 

problema do custo excessivo da litigância. Terceiro, a concessão de apoio judiciário às 

pessoas que viram os seus rendimentos reduzidos com a degradação da actividade 

económica e do emprego devia ser facilitado. Mantendo-se os apertados critérios 

legais, muitas pessoas simplesmente vão ver os seus direitos excluídos de tutela judicial. 

Quarto, podia criar-se um mecanismo de redução ou isenção de custas para incentivar 

a finalização de processos por acordo das partes. 

Noutro plano, seria igualmente adequado pensar na criação de mecanismos processuais 

mais expeditos, para os novos processos que vão chegar aos tribunais. É possível 

simplificar sem afetar direitos processuais fundamentais. Mais vale prevenir já que criar 

uma bolha de pendências que vai demorar anos a resolver. 

Por fim, chegou a admitir-se neste Verão a redução do período de encerramento dos 

tribunais ao mês de agosto. Para os juízes não era problema. Num inquérito que se fez, 

apenas 10% se manifestaram contra. Para mim também não. Sou capaz de ter sido o 

primeiro a admitir essa possibilidade, numa entrevista em 1 de abril. A medida não 

avançou porque se considerou que seria maior o estrago organizativo que a vantagem 

real. Aceito o argumento, mas no plano simbólico seria importante – e os símbolos 

contam. 

Manuel Soares, Presidente da Direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

Fonte: Público 
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RACISMO SISTÉMICO NOS EUA - SAMI NAÏR 

 

O rosto da morte brutal e lenta de George Floyd, perpetrada em Minneapolis por um 

polícia, destaca, mais uma vez, a profunda doença cultural inerente ao modelo de vida 

comum americano. 

A revolta antirracista que agora está se espalhar nas grandes cidades do país, as reações 

cínicas de Donald Trump que, ao decretar um estado de cerco militar, dispensam 

cidadãos horrorizados pelo crime de serem manipulados pela "extrema esquerda", serve 

para demonstrar que o país que elegeu um afro-americano como presidente em 2008 

permanece estruturalmente racista. Todo o imenso trabalho de modernização 

igualitária da cultura americana desde os anos sessenta do século passado, o acesso à 

cidadania baseado no respeito pela dignidade dos negros americanos, a mobilidade 

social conquistada por partes da classe média negra, a visibilidade de uma diversidade 

de tons de cores na política e nos negócios, ou no mundo do entretenimento, não 

enfraqueceram os fundamentos mentais que governam os Estados Unidos desde o 

nascimento. O comportamento racial daquele polícia indica apenas a ponta do iceberg, 

o mal mergulhou nas profundezas. 

Nas televisões e nas ruas, podemos ver pretos esteticamente camuflados como 

brancos; os homens raspam os cabelos e as mulheres demonstram suavidade - entre 

elas, a ex-primeira-dama do país, Michelle Obama -, evocando os processos de 

alienação tão brilhantemente descritos por Frantz Fanon no seu incomparável trabalho 

publicado nos anos 50 - Pele negra, máscaras brancas -. Que Angela Davis dos anos 

sessenta, militante dos direitos cívicos, orgulhosa de sua estética encaracolada "afro-

cut", desapareceu das imagens das camadas médias negras americanas. 

O enorme esforço investido pelos negros para reformular sua identidade, além das 

diferenças, com o modelo branco predominante, conseguiu transformar o máximo 

"respeito pelas diferenças" na retórica vazia do politicamente correto. O nome oficial 

de "afro-americanos" não conseguiu tirar a imagem depreciativa dos negros do olhar 

branco quotidiano. Uma simples remodelação da semântica como aceitação da 

diferença não eliminou, como era de se esperar, a prisão mental persistente para 
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cidadãos trancados em suas "comunidades de pertencimento", sejam étnicas - negras - 

ou culturais - hispânicas -. 

Enquanto o Estado defende direitos iguais, a sociedade profunda continua a subsistir 

um tipo de exclusão cada vez mais resiliente e sutil. Nesse jogo de forças, o racismo 

geralmente não é o estado de direito, mas está frequentemente vinculado à sociedade 

civil; uma cultura de segregação que também é vivida em nossas democracias 

europeias. 

O modelo norte-americano de vínculo de identidade, baseado na supremacia da 

"origem" como marcador de mentalidades, foi estendido a quase todas as sociedades 

ocidentais; é um modelo que defende o direito à diferença - na melhor das hipóteses - 

mas que muitas vezes leva à diferença de direitos, status e à dominação cultural 

concreta de alguns - ou de um único empregador - sobre os outros. Além disso, impede 

a construção de um vínculo de identidade cultural comum. Exclusão e estigma moldados 

pela visão que diferencia e, de facto, se separa dependendo da “origem”, engloba todas 

as categorias negras, apesar de pertencerem a diferentes status socioeconômicos. É 

racismo estrutural e global no modelo antropológico cultural americano, porque 

transfigura, na realidade e no imaginário, diversidade aparente em diferenças 

substanciais. Isso, é claro, tem a ver com a formação histórica do país, construída sobre 

o domínio genocida das populações ameríndias pelos brancos europeus conquistadores 

e, mais tarde, com o comércio de escravos importado da África. 

A memória dessas oposições étnicas e culturais fundadoras se estabeleceu em todos os 

aspetos do sistema social global da América do Norte, nas instituições e no modo de 

vida quotidiano. 

O assassinato de George Floyd, como de tantas outras vítimas negras que o 

precederam, é, infelizmente, banal, não constitui algo novo dentro de uma sociedade 

ainda presa nos seus preconceitos e, de certa forma, na desumanidade inerente à sua 

modelo constitutivo original. É uma sociedade, aos olhos dos brancos - nem todos, 

felizmente -, feita por e por brancos. 

Mudar esta realidade implica uma revolução mental. Uma tarefa árdua que pode ser 

confiada à persistência de cidadãos esclarecidos de todas as "origens". 

Sami Naïr é Professor de Ciência Política. 
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Fonte: El País 

 

Vasco Gargalo 

 


