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Casos Confirmados  

42.782 CASOS DE COVID-19 

MAIS  328 CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,77% 

 

Óbitos  

1.587 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 8 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,50%) 

NORTE-819 

CENTRO-249 

LISBOA E VALE DO TEJO-480 

ALENTEJO-9 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

28.097 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.380 AGUARDAM RESULTADOS 

13.098 CASOS ATIVOS  

( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos) 

510 INTERNADOS (1,19%) / 77 UCI (0,17%) 

Qui. 2 julho
 
Estado fica com 
72,5% da TAP e 
assume controlo. 
 
Desemprego na 
Zona Euro sobe 
para 7,4%. 
Portugal tem 8.ª 
taxa mais baixa. 
 
Von der Leyen 
promove reunião 
de líderes das 
instituições UE 
com vista a 
acordo rápido. 
 
Nem transportes 
públicos nem 
lazer. Contágio 
faz-se sobretudo 
no trabalho 
 
Bruxelas leva 
Portugal a 
Tribunal por 
desrespeito de lei 
comunitária sobre 
ruído. 
 
Layoff: ACT e 
DGERT 
contrariam 
inspectores e 
validam férias 
com corte salarial 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 

(Edição papel) Pandemia leva 80 mil pessoas a registarem-se na 

Segurança social. Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, revela 

que crescimento do desemprego desacelerou em junho. Em entrevista, anuncia que 

vai aprovar a simplificação do processo de licenciamento de lares. Portugal e Espanha. 

Fronteiras reabriram, "que jamais tenham de voltar a ser encerradas". Estado prepara-

se para tomar controlo da TAP. Compra de ações de David Neeleman discutidas hoje 

em Conselho de Ministros. Poluição no Douro regressa aos níveis pré-covid. Entrega de 

manuais mantém-se obrigatória. Suspensão de devolução foi aprovada no Parlamento, 

mas Governo não altera orientações às escolas. Reeleição de Trump nunca esteve tão 

em perigo. (Online) Estado fica com 72,5% da TAP e assume controlo.  Autarquias sem 

poder de veto nos contratos mineiros já assinados. Cannabis provocou mais de 3200 

internamentos hospitalares em 16 anos. Covid-19. Portugal com mais novos casos por 

milhão de habitantes do que Espanha. Fronteira entre Portugal e Espanha foi reaberta 

na quarta-feira, mais de três meses depois de ter sido encerrada devido à pandemia de 

covid-19. O PÚBLICO analisa a evolução dos novos casos nos dois países. Prémio para 

profissionais do SNS é “uma esmola” e “não é justo”, diz bastonária dos enfermeiros. 

Proposta aprovada por unanimidade no Parlamento está a ser recebida com reservas e 

críticas. Poluição no Douro regressa a valores anteriores ao estado de emergência. Há 

fraudes nas viagens entre as ilhas e o continente. Judiciária desmantela mais uma rede 

criminosa. Subsídio que financia deslocações dos habitantes dos Açores e da Madeira 

ao continente é usado por redes criminosas. Judiciária já desmantelou duas delas. “Isto 

está pronto para fazer já amanhã o Intercidades!”. As primeiras 18 das 51 carruagens 
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que a CP comprou a Espanha chegaram a Portugal no mesmo dia em que se reabriram 

as fronteiras. Ferroviários elogiam o bom estado do material. 

 (Edição Online) TAP. Governo evita até à última hora a nacionalização. 

É dada como certa e o despacho vai hoje a Conselho de Ministros, mas 

ainda há uma derradeira esperaança de acordo que permita evitar a 

assinatura do diploma. Solução estatal mantém 5% para os trabalhadores, mas traz 

problemas de gestão e aumenta risco da companhia. Plano para salvar a TAP custa 

mais do que quatro meses de lay-off. Distanciamento e protocolo semifurados na 

reabertura de fronteiras. Venda de carros caiu para metade. Com exames nacionais à 

porta “nunca houve tão poucos alunos com explicações”. Portugueses aderem às 

autocaravanas e compensam falta de estrangeiros. Egipto e França sobem o tom no 

conflito contra a Turquia na Líbia.  (Online) Confirma-se: TAP vai mesmo ser 

nacionalizada. A resolução do Conselho de Ministro será aprovada esta quinta-feira, 

Falharam as negociações com David Neeleman, um dos acionistas privados. "Não é da 

vossa conta", reage a China às críticas da comunidade internacional à nova lei de Hong 

Kong.  

(Edição papel) Vírus destrói 192 mil empregos - 749,5 mil pessoas sem 

trabalho em maio. Revelam dados do INE. Número de desempregados 

está a cair desde o mês de março. Três meses e meio depois. Portugal 

volta a abrir fronteiras com Espanha. Governo decide nacionalização da TAP - Falha 

acordo com privados. Trump ataca remédio anti-covid. Quer comprar tudo. Mortalidade 

sobe 11%. Durante a pandemia. Profissionais de saúde ganham mais 50% de um salário 

e férias extra. Acorde entre PS e PSD. Sócios-gerentes terão apoio até 1905€/mês. 

Barcelos. Apartamento garante dívida de um cêntimo. Crise no Benfica. Champions 

complica treinador de top. Demissão de Lage. Pinto da Costa critica Vieira. Leão 

agarrado ao pódio. Vidas de Verão. Pedro Lima. Cenas de ator apagadas da novela. 

 (Edição em papel) Cartão de cidadão demora até cinco meses a ser 

entregue. Levantamento por marcação é obrigatório e há balcões que 

têm disponibilidade em novembro. Títulos que caducaram a partir de 
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24 de fevereiro continuarão válidos em 30 de outubro. Governo tem despacho para 

nacionalizar TAP, mas negociação apenas termina hoje. Liga soma 19 chicotadas. Lage 

só soube que já não era treinador no aeroporto. Sócrates. Advogados acusam MP de 

fazer “julgamento na rua”. Porto sem autocarros da STCP aos fins de semana e feriados. 

Toxicodependência. Avança primeira “sala de chuto” do Norte. Educação. Ensino online 

veio para ficar mesmo com a vacina. Covid 19 Dez casos em conserveira de Vila do 

Conde. Caminha. Autarca pede travão e multas da GNR em ajuntamentos. 

(Edição em papel) Ricardo Mexia: "Não percebo porque é que a 

saúde pública há de ser gerida com este amadorismo". “Tenho 

dificuldade em perceber que haja 1250 milhões para a TAP, 850 milhões para o Novo 

Banco, 6 milhões para restituir IVA a quem organiza congressos e para a saúde pública 

há 700 mil euros”. Ministros desvalorizam caos nos transportes, mas AML aumenta 

oferta. “Se não há problemas nos transportes, qual a razão de se manter a redução de 

um terço?”, pergunta Carlos Carreiras, esperando que Marta Temido assuma 

responsabilidades. Basílio Horta está contra a posição assumida pelo autarca de 

Cascais. Parlamento dá mais férias e meio salário a médicos da covid-19. República 

Checa comemora “fim” da pandemia em megajantar sem máscara. TAP. Negociações 

voltam a falhar e nacionalização está à vista. Mutualista não concorda com avaliação da 

PwC relativa ao Montepio. “Empréstimo não é um crime”. Defesa de Sócrates ataca MP. 

 

 (Edição em papel) "Listas negras" da Europa travam novas exportações. 

Câmara de Comércio e Indústria foi obrigada a cancelar missões 

empresariais por causa das restrições impostas à entrada de 

portugueses. Primeira viagem será à Sérvia. Apoio a sócios-gerentes ficou abaixo do 

vetado por Marcelo. PSD decisivo nas alterações ao Orçamento Suplementar. 

Neeleman passou braço de ferro na TAP para a sua Azul.  Só em Portugal e Chipre o 

governador é nomeado apenas pelo Governo. Sergio Vasques, Professor de Direito da 

Universidade Católica, “Imposto sobre serviços digitais parece inevitável”. Covid-19. 

Nem em lazer nem nos transportes, contágios fazem-se mais no trabalho. Segurança 
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Social. Maioria dos que perderam emprego estão sem subsídio. Aprovada redução do 

tempo de trabalho para aceder à prestação. (Online) Consumidores “não devem ser 

onerados com custos acrescidos” do hidrogénio, Ministro da Economia. Consumo de 

energia elétrica no semestre foi o mais baixo desde 2004. Barómetro: 64% das 

empresas planeiam ter número igual ou superior de colaboradores em 2021. Maioria 

dos que perderam o emprego estão sem subsídio. Bancos centrais: Portugal é dos 

poucos em que nomeação é só do Governo. 

   (Online) Acordo na 25ª hora. TAP escapa à nacionalização. As 

negociações prolongaram-se pela madrugada desta quinta-feira, 

mas a Azul abdicou da opção de converter 90 milhões de 

empréstimo à TAP em capital. Nacionalização afastada na 25ª hora. Os maiores 

bancos do mundo localizam-se na China, com quatro bancos no topo do ranking da "The 

Banker". Seguem-se os bancos americanos. A CGD é o maior banco português, no lugar 

179 da lista. Ao fim de 11 anos, advogados oficiosos têm aumento de 0,08€. Vacina 

contra Covid-19 da BioNTech e da Pfizer mostra potencial em testes em humanos. 

Órgão de fiscalização das contas europeias sugere eliminar limite “irrealista” de 60% do 

PIB para a dívida pública. Bruxelas lança processo de infração a Portugal devido aos 

vouchers das viagens canceladas. 

 (Online) O PCP conseguiu aprovar nove propostas de alteração ao 

Orçamento Suplementar na especialidade. Os comunistas foram 

seguidos de perto pelo Partido Social Democrata (PSD), que viu 

serem aprovadas oito das suas propostas. Já as iniciativas do Chega e o Iniciativa Liberal 

foram todas rejeitadas. “Insuficiências” e “dificuldades” na obtenção de informação: 

CFP arrasa transparência do Orçamento Suplementar. Portugal tem ‘stock’ e acesso 

imediato ao medicamento remdesivir-Infarmed. Bruxelas negoceia compra do 

medicamento remdesivir. Governo prepara criação de tarifa social de internet. 

  (Online) TAP. Azul cede e nacionalização evitada esta madrugada. 

Plano para salvar a TAP custa mais que 4 meses de lay-off. Saúde e 

apoios sociais saem a ganhar no Suplementar. Venda de carros 
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elétricos e híbridos resiste à pandemia. Portugueses gastam em média 149 mil € na 

compra de casa. Maioria dos que perderam o emprego estão sem subsídio. Comprar no 

supermercado online veio para ficar? Altice investe mais de 10 milhões na região centro. 

  (Online) Já há acordo à vista na TAP. Faltam detalhes. Esta 

madrugada chegou-se a um acordo de príncípio que pode evitar 

nacionalização da TAP. A Azul, participada por Neeleman, terá 

abdicado do direito de converter em capital social o empréstimo que fez. Marta 

Temido: Há "questões por responder" sobre contágios em Lisboa, mas "não se pode 

falar em descontrolo". “É uma situação que não nos deixa estar tranquilos", admite a 

ministra em entrevista à RTP. Revela ainda que RT do país desceu -- e compara Portugal 

com outros países (esquecendo o nº de habitantes). Mais do que nunca, Putin será 

sinónimo de Rússia. Em plena pandemia, a Rússia aprovou em referendo que Putin 

governe um total de 37 anos — mais do que Estaline. Não é certo que o faça, mas a 

possibilidade agrada-lhe: "É clássico de Putin". PS e PSD dançam o tango para o fim dos 

quinzenais. PSD e PS estão de acordo que há vantagens em acabar com debates 

quinzenais de 15 em 15 dias. PS propõe debates mensais com duas rondas. Modelo de 

debate pode acabar já em setembro deste ano. Infarmed garante stock de Remdesivir. 

Montepio. "Não faz sentido" falar em apoio público. Chefe dos epidemiologistas e 

estatística abandona DGS. Entidade garante que saída foi "programada". Chefe da 

divisão de epidemiologia e estatística sai da DGS para cargo na ONU. Há menos de uma 

semana contrariou "tese dos testes" em reunião do Infarmed. DGS garante que saída 

foi "programada". 

 (Online) Acordo à vista com Neeleman para evitar nacionalização 

“forçada” na TAP. TAP. Guerra de meses entre Pedro Nuno Santos e 

Lacerda Machado agravou o impasse. Costa tentou colar os cacos. PS 

concorda com fim dos debates quinzenais proposto pelo PSD. Polícia 

italiana faz maior apreensão de anfetaminas de sempre. Foram produzidas pelo Daesh 

e os lucros iam financiar o terrorismo. Resultados das autárquicas em França fragilizam 

Macron e Le Pen. E lançam outros nomes para as próximas presidenciais. Hong Kong. 

“As nossas vozes deixarão em breve de se ouvir. Espero que o mundo possa falar mais 
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alto”. Covid. Devemos ficar “angustiados” porque os EUA reservaram o stock de um 

“medicamento revolucionário”? “Não, não devemos”. 

 

 (Online) Enfermeiros jogaram futebol à frente do Ministério da 

Saúde. “Exigem e reivindicam como prémio a melhoria das 

condições de trabalho no país e a solução para os seus problemas”, 

explica dirigente sindical. Transportes não são o problema mas acabaram reforçados. 

OMS diz que estirpe de gripe suína está a ser monitorizada há quase uma década. Festa 

do Avante divulga nomes dos artistas confirmados. Todos os artistas são portugueses 

ou de países de lusofonia. Abertura de fronteiras. Esta é a altura “de aprender a viver” 

com o vírus. 

 (Online) "Sobressalto" em LVT. 75 a 95 países 'ok' para Reino Unido. 

"Não se pode falar em descontrolo", mas "situação é de sobressalto", 

Marta Temido. Reino Unido prepara levantamento de quarentena para dezenas de 

países. Revisão constitucional russa apoiada por 77,92% dos votos.  

                                                                                                                                           

(Edição em papel) Guia para alunos e pais - Como ter sucesso nos exames. 

Técnicas de estudo. Estratégias durante as provas. O que os pais podem 

fazer para ajudar. Especialistas e seis alunos no topo revelam como superar todos os 

obstáculos. Especial. Trate da memória (e sem medicamentos). Corrupção - 

Empresário acusado de comprar vistos para jogadores do Benfica. Entrevista - Cláudia 

Vieira e o novo reality show O Noivo É Que Sabe. GPS. As novas geladarias frescas e 

boas. (Online) Da privatização à nacionalização: o drama da TAP em 5 atos. Covid-19: 

Portugal com stock e acesso imediato a Remdesivir, diz Infarmed. Operação Marquês. 

Defesa de Sócrates acusa MP de inventar indícios e agir com motivação política. Chega 

oficializa ligação à extrema direita europeia. O Chega pertence oficialmente à família da 

extrema-direita europeia. O Identidade e Democracia (ID), de Salvini e Le Pen, acolheu 

o partido do deputado André Ventura. 
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 (Edição em papel) A pandemia vai salvar o planeta? Em poucos meses, 

a Covid-19 travou a poluição e a emissão de gases com efeito de estufa 

– exatamente aquilo que é preciso no combate às alterações climáticas. Uma 

oportunidade única para mudar, dizem os especialistas. O que falta fazer para se 

evitar o desastre? Serra de Aires e Candeeiros. O paraíso das Orquídeas. Ameaça. 

Desflorestação está a “soltar” os novos vírus. Jorge Moreira da Silva “Só mais verdes e 

solidários sairemos desta crise”. 10 trilhos para caminhar na natureza. (Online) O 

investigador Peter Turchin que previu a instabilidade nos EUA: “2012 é uma 

brincadeira. Em 2020 é que estaremos em apuros” e sem fim à vista. Covid-19: Mais 

2.973 óbitos desde março em Portugal em comparação com 2019. Um juiz do Tribunal 

de Recurso de Nova Iorque levantou na noite de quarta-feira uma proibição temporária 

de publicação de um livro escrito pela sobrinha do Presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump, contendo revelações polémicas. 

 (Online) O futuro da TAP vai ser decidido hoje em Conselho de 

Ministros. À última hora, o Governo pode ter evitado a nacionalização 

da companhia. Confusão com o processo de devolução dos manuais 

escolares. "Deixem de brincar às escolas". É o pedido do presidente da Associação de 

Diretores. Filinto Lima lamenta a confusão que está criada com o processo de devolução 

dos manuais. O Ministério da Educação afirma que se mantém a obrigação, apesar do 

Parlamento ter aprovado uma proposta do CDS em sentido contrário. Ministra da Saúde 

mantém a confiança nas autoridades da saúde. Aumento da população sem-abrigo. Um 

barco com quase 200 migrantes está à deriva no mar Mediterrâneo à espera de 

autorização para atracar num porto europeu. Pode cair por terra a nova vida do antigo 

Hospital do Desterro, em Lisboa. Estavam a decorrer obras para transformar o edifício 

num espaço polivalente com alojamento, zonas para trabalho e eventos culturais, mas 

a sociedade de investimento responsável pela obra ameaça do projeto de reabilitação 

do antigo Hospital do Desterro por causa da COVID-19. Uma atriz portuguesa, Alba 

Baptista, é protagonista de uma nova série da Netflix que está a partir de hoje disponível 

na plataforma. Tudo ou nada na TAP. Negociações entre Estado e privados prosseguem 

para evitar nacionalização. Prémio para os profissionais do SNS? "Mais valia terem 

estado quietos". A bastonária da Ordem dos Enfermeiros lembra, na TSF, que há muitos 
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profissionais que não trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Vice-presidente do PSD, 

David Justino, diz que ministra da Saúde não tem condições para continuar no cargo. 

Regresso de todos os deputados ao Parlamento só é avaliado em setembro. Sessões 

parlamentares têm funcionado com 46 deputados, exceto em dias de votações, que são 

necessários 116. 

(Online) Acordo sobre o futuro da TAP. Nacionalização da TAP 

não avança. É o que adianta o jornal ECO esta manhã. As 

negociações prolongaram-se pela madrugada. O Governo e a 

companhia aérea Azul controlada pelo empresário David Neeleman terão chegado a 

acordo de princípio que permite evitar a nacionalização da TAP. Governo vai 

simplificar o licenciamento de lares de idosos. Rita Sá Machado sai para cargo na ONU. 

Em plena pandemia há uma baixa na Direção-Geral da Saúde. A chefe da divisão de 

epidemiologia e estatística saiu do cargo. Era a responsável pela equipa que produz o 

boletim diário da DGS. Rita Sá Machado segue para Genebra para integrar a equipa 

permanente de Portugal junto das Nações Unidas. Marta Temido em entrevista. Marta 

Temido garante que mantém a confiança nas autoridades de saúde depois das críticas 

de Fernando Medina que veio, entretanto, esclarecer que visava apenas as chefias 

regionais e a equipa que está no terreno. A Ministra reconhece que o presidente da 

autarquia de Lisboa terá razão em alguns aspetos e diz que se houver mudanças a fazer 

serão feitas.  Foi detetado um surto de COVID numa fábrica de conservas em Vila do 

Conde. Na Rússia, as últimas horas marcadas por protestos. A oposição está contra o 

referendo constitucional que vai permitir a Vladimir Putin manter-se no Kremlin até 

2036.  PSD. Rio propôs fim de debates quinzenais sem aviso prévio aos deputados. Na 

bancada do PSD, o e-mail com as propostas do partido para alterar o regimento da 

Assembleia da República caiu nas caixas de correio eletrónico mais de 24 horas depois 

do anúncio feito pelo próprio líder, terça-feira, no Porto. Os deputados souberam só 

depois dos jornalistas que vão defender no parlamento o fim dos debates quinzenais 

com o primeiro-ministro. E não gostaram. OMS desvaloriza informações sobre nova 

estirpe de vírus de gripe suína. Infarmed assegura que Portugal tem stock e acesso 



 
 

10 
 

imediato a medicamento remdesivir. Suspensão de touradas provoca perdas de cinco 

milhões de euros no setor. 

 (Online) Acordo sobre o futuro da TAP. A mudança de rota na 

nacionalização da TAP. O cenário que era apontado como o mais 

provável para o futuro da companhia aérea parece agora afastado graças a um acordo 

de princípio alcançado entre o Governo e a transportadora brasileira Azul. As 

negociações entre as partes se prolongaram pela noite dentro e que a empresa 

brasileira presidida por David Neeleman acabou por ceder abdicando do direito de 

converter o empréstimo que fez à TAP no valor de 90 milhões de euros em capital da 

empresa. Para hoje em Conselho de Ministros é esperado um desfecho para a 

companhia aérea, mas a nacionalização deixa de estar no horizonte. Marta Temido em 

entrevista. A Ministra da Saúde recusa a existência de um descontrolo da pandemia na 

região de Lisboa e Vale do Tejo. Marta Temido reconhece que há aspetos a melhorar 

no controlo e prevenção dos casos de contágio. Tratamento dos doentes COVID-19 

nos hospitais - A Ministra da Saúde também assume que 2 hospitais na Área 

Metropolitana de Lisboa enfrentam por estes dias, uma maior pressão no tratamento 

de doentes COVID-19. São eles o Amadora-Sintra e também o Hospital Beatriz Ângelo, 

em Loures. Sobrelotação no Metro, no comboio ou nos autocarros é a denúncia que 

tem chegado à Autoridade da Mobilidade e Transportes. Os passageiros temem o risco 

de contágio na utilização destes serviços, embora a Ministra da Saúde tenha ontem 

garantido que os transportes públicos não estão associados a nenhum dos novos casos 

de infeção na região de Lisboa e Vale do Tejo.  
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 

□ Mais de 516 mil mortos e mais de 10,7 milhões de infetados no MUNDO. 

□ ESPANHA regista oito mortes e 149 novos casos nas últimas 24 horas. 

□ FRANÇA contabilizou nas últimas 24 horas 18 mortes associadas à covid-19, 

elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 29.861. 

□ ITÁLIA com mais 21 óbitos e 182 novos casos nas últimas 24 horas. 

□ ALEMANHA regista mais 503 casos e nove mortes em 24 horas. País contabiliza 

um total de 195.228 infeções desde o início da pandemia. 

□ REINO UNIDO registou 176 mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus 

nas últimas 24 horas, mais 21 do que na véspera, aumentando para 43.906 o total 

de óbitos. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 706 mortos e 48.830 infetados por 

covid-19 nas últimas 24 horas, contabiliza 128.028 óbitos e 2.678.202 casos. 

□ BRASIL ultrapassou hoje a barreira das 60 mil mortes devido à covid-19, após 

registar 1.038 óbitos e 46.712 novos casos nas últimas 24 horas. 

□ RÚSSIA com mais 6.760 novos casos de Covid-19 e 147 mortes. O total de 

infeções superou as 660 mil desde o início da pandemia. 

□ CHINA com três novos casos nas últimas 24 horas. 

□ ÁFRICA passa barreira dos 10 mil mortos e 400 mil infetados. 

□ ÍNDIA ultrapassa 600 mil casos desde início da pandemia. 

□ MÉXICO regista 741 mortos e mais de cinco mil infetados em 24 horas. O México 

superou a Espanha (28.363) no número de mortes 
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FRASES DO DIA 
 
 

□ “O Governo vai monitorizar o discurso de ódio nas plataformas "online", 

estando “em vias” de dar início à contratação pública de um projeto que 

deverá traduzir-se num barómetro mensal de acompanhamento e 

identificação de "sites", Mariana Vieira da Silva, Ministra de Estado e da 

Presidência. 

□ "Quando comparamos com Suécia, Espanha, França, não ficamos com 

situação de perplexidade. Quando olhamos para outros países ficamos 

com alguma situação de perplexidade porque já conseguiram baixar 

número de novos casos de forma significativa", Marta Temido, Ministra 

da Saúde. 

□ “Imparidades de hoje são fontes de valor no futuro”, Virgílio Lima, 

Presidente do Conselho de Administração da Associação Mutualista 

Montepio Geral. 

□ “Ou Medina disse em voz alta o que António Costa pensa em voz baixa, 

alarmado como está com a fuga dos turistas, ou então pretende 

desestabilizar o PS.”, Manuel Villaverde Cabral, Sociólogo. 

□ "Eu fui muito claro nas declarações que fiz. Referi-me específica e 

circunscritamente às chefias de âmbito regional e à equipa que está hoje 

no terreno, de âmbito regional", Fernando Medina, Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa. 

□ "Autarcas não são uma espécie de sindicatos de opinião", Carlos César, 

Presidente do PS. 

□ “Não existindo oposição, o PS passou, por obra e graça do vírus, a ser 

oposição a si próprio. No futebol como na política, há equipas que 

estavam a ganhar e, num ápice, desperdiçam a vantagem…”, Carlos 

Fiolhais, Professor de Física da Universidade de Coimbra. 

□ “Ficou evidente aos olhos de todos, sobretudo no início desta crise 

pandémica, quão necessário é assegurar para a nossa região uma 
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autonomia mais ampla, que proporcione maiores poderes de decisão 

aos nossos órgãos de governo próprio”, Miguel Albuquerque, Presidente 

do Governo Regional da Madeira. 

□ “O pesadelo de uma TAP nacionalizada. Na TAP, o Governo esticou a 

corda, as suas exigências revelaram mais um carácter de imposição do 

que uma abertura negocial e, como prémio, vai obter uma vitória de 

Pirro.”, Manuel Carvalho, Diretor do Jornal Público. 

□ “A história da TAP não termina hoje com este acordo, vai recomeçar 

mesmo amanhã. E vai exigir que o Governo, nas próximas horas 

explique com detalhe o que vai ser feito, como se tivéssemos todos 

quatro anos.”, António Costa, Publisher do Jornal ECO. 

□ "Na verdade, usei uma máscara e achei que me assentava bem. Gostei 

de me ver, parecia o Mascarilha [Lone Ranger]. Sou completamente a 

favor das máscaras ", disse Donald Trump, Presidente dos EUA. 

□ “O número de Segurança Social na Hora, criado em janeiro, abrangeu 

até ao momento 80.700 pessoas, ou seja, pessoas que estavam fora do 

sistema de Segurança Social e que entraram no sistema.”, Ana Mendes 

Godinho, Ministra do Trabalho. 

□ “É preciso “um acordo rápido e ambicioso sobre o pacote europeu de 

recuperação”, Von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. 

□ “Há uma convergência total entre Governo, Câmara de Lisboa, todos os 

municípios da Área Metropolitana de Lisboa, a fazer o maior esforço 

possível para enfrentar esta pandemia”, Fernando Medina, Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa. 

□  
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ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

O QUE PASSOU NO SUPLEMENTAR. E COMO VAI MUDAR A SUA 

VIDA 

Dos sócios-gerentes aos prémios para os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, são 

estas as propostas de alteração ao Orçamento Suplementar que receberam "sim" dos 

deputados. 

 

Após dois dias de votações na especialidade, a versão final do Orçamento Suplementar 

vai ser redigida pelos serviços do Parlamento nos próximos dias de modo a ser 

submetida à votação final global esta sexta-feira. Depois será enviada ao Presidente da 

República para promulgação e, posteriormente, será publicada em Diário da República 

para entrar em vigor. Por agora, já é possível antecipar o que vai mudar (e não vai mudar) 

com base nas propostas dos partidos que foram aprovadas (ou rejeitadas). 

Depois de ter sido chumbado, em maio, na Assembleia da República, o alargamento do 

lay-off aos sócios-gerentes recebeu “luz verde” dos deputados, esta terça-feira, e vai 

mesmo ser incluído no Orçamento Suplementar. Aprovada também foi a proposta do 

PSD que facilita o acesso ao subsídio de desemprego — reduzindo os descontos 

exigidos para aceder a esta prestação –, bem como a proposta do PS que cria um novo 

apoio para os trabalhadores em situações de desproteção social. Já o Bloco de Esquerda 

conseguiu ver aprovada a sua proposta que reforça o subsídio de doença atribuído aos 

doentes com Covid-19, passando a ser-lhes garantido 100% do seu vencimento. 

AS PROPOSTAS APROVADAS 

Sócios-gerentes ganham novo apoio 

Os deputados aprovaram a proposta do PSD que prevê a atribuição aos sócios-gerentes 

de um apoio equivalente ao que é dado atualmente aos trabalhadores em lay-off. A 

nova ajuda varia entre 635 euros e 1.905 euros e abrange os sócios-gerentes das micro 

e pequenas empresas, independentemente da sua faturação. 
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Pelo caminho ficaram as propostas do BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV e Iniciativa Liberal 

que previam o reforço do apoio já em vigor, duplicando-lhe o valor mínimo para 438 

euros e facilitando o acesso. 

Aprovada ajuda de 438 euros para informais e “recibos verdes” 

Foi aprovada a proposta do PS que estabelece a criação de um novo apoio para os 

trabalhadores em situação de desproteção social, nomeadamente os informais. Esta 

ajuda será paga entre julho e dezembro, tem como valor 438,81 euros e exige ao 

beneficiário um “período de fidelização” à Segurança Social de 36 meses. 

Por outro lado, os deputados do PSD juntaram-se aos do PS para chumbar a proposta 

do Bloco de Esquerda, que previa a criação de um apoio extraordinário de desemprego, 

no mesmo valor da ajuda que foi aprovada, mas que não exigia qualquer “período de 

vinculação” ao Estado. 

Acesso ao subsídio de desemprego facilitado 

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças deram “luz verde” à proposta do 

PSD que estabelece a redução para metade do prazo de garantia exigido no acesso ao 

subsídio de desemprego, isto é, o período mínimo de descontos que garante o acesso a 

este apoio. 

Segundo o diploma assinado pela bancada social-democrata, os trabalhadores passam 

a ter direito ao subsídio de desemprego com 180 dias de trabalho por conta de outrem, 

com o correspondente registo de remunerações, num período de 24 meses 

imediatamente anterior à data de desemprego. Isto para os portugueses que tenham 

ficado sem emprego durante o estado de emergência ou o estado de calamidade 

pública. 

Subsídio de doença passa a corresponder a 100% do salário 

Foi aprovada a proposta do Bloco de Esquerda, que prevê o reforço do subsídio de 

doença, no caso das pessoas infetadas com o novo coronavírus, passando a equivaler a 

100% do vencimento do beneficiário. 

Até agora, estava previsto o pagamento de 55% da remuneração de referência, num 

período de incapacidade temporária de duração inferior ou igual a 30 dias. A 

percentagem da remuneração subia, de resto, consoante a duração do período de 

incapacidade. Se ultrapassasse os 30 dias, mas fosse inferior a 90 dias, a fatia subia para 
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60%; Se ultrapassasse os 90 dias, mas fosse inferior a um ano, a fatia subia para 70%; 

Se ultrapassasse um ano, subia para 75%. 

Profissionais de saúde que estiveram na luta contra a pandemia vão receber um prémio e 

mais férias 

Os profissionais de saúde do SNS que estiveram envolvidos “diretamente” na luta 

contra a pandemia vão receber ainda este ano um prémio de desempenho, “pago uma 

única vez”, correspondente a 50% do salário base (bruto), segundo a proposta do PSD 

que foi aprovada por unanimidade. 

Em simultâneo, foi aprovada outra proposta que dá aos profissionais de saúde um dia 

de férias por cada 80 horas de “trabalho normal” e um dia de férias por cada 48 horas 

de trabalho suplementar durante o “período em que se verificou a situação de 

calamidade pública que fundamentou a declaração do estado de emergência”. 

Renda fixa nos centros comerciais é suspensa até 31 de março 

Foi aprovada uma proposta do PCP que prevê que, até 31 de março, os lojistas dos 

centros comerciais vão pagar apenas a renda variável, ficando suspenso o pagamento 

da renda fixa (mínima). Ainda assim, os lojistas têm de continuar a pagar as chamadas 

despesas comuns, como a limpeza, segurança e a eletricidade. 

Bolsas de estudo adaptadas ao contexto da crise pandémica 

Por maioria negativa, isto é, contra a vontade do PS, foi aprovada uma proposta do PSD 

que permite a atribuição extraordinária de bolsas de estudo, para o ano de 2020/2021, 

com base no agregado familiar. Excecionalmente, por causa da pandemia, será 

considerado o “valor resultante da soma dos valores auferidos pelo requerente e pelos 

demais elementos do agregado familiar” nos 12 meses anteriores ao pedido de bolsa de 

estudo. 

Foi ainda aprovada uma proposta do PCP para aumentar os valores das bolsas de 

estudo dos estudantes do ensino superior e onde se prevê a possibilidade de revisão 

dos montantes em função da perda de rendimentos das famílias em 2020. 

PME ficam automaticamente isentas de pagamento por conta em 2020 

Foi suspenso o pagamento por conta das micro, pequenas e médias empresas, de forma 

automática, deixando de estar limitada à quebra de faturação, segundo a proposta do 

PCP. 
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A medida criada pelo Governo no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) 

previa a suspensão apenas para as empresas que registam-se uma quebra superior a 

40% na faturação ou que fossem de determinados setores. O PCP conseguiu também 

ver aprovada a devolução antecipada dos pagamentos especiais por conta (que 

entretanto acabaram) não utilizados entre 2014 e 2019 para as micro, pequenas e 

médias empresas. 

Devolução dos manuais escolares suspensa 

Foi suspensa a devolução dos manuais escolares entregues aos alunos para o ano letivo 

de 2019-2020. O objetivo é criar condições para a recuperação das aprendizagens dos 

alunos face ao período da pandemia em que estiveram maioritariamente com aulas à 

distância. 

Empresas em offshores não receberão apoios do Estado 

O Parlamentou aprovou uma medida que proíbe as empresas com sede em offshore de 

receberem apoios que o Estado criou por causa da pandemia. Foram aprovadas várias 

propostas pelo que terá de se esperar pela redação final. 

A do PEV prevê que “as empresas com sede fiscal em países, territórios e regiões com 

regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis são excluídas dos apoios 

criados”. A intenção do PS e do Governo é que esta proibição apenas se aplique aos 

apoios futuros e não aos que estão em vigor. 

Banca vai pagar contribuição extraordinária e não pode deduzi-la no IRC 

O Parlamento aprovou a medida prevista no PEES e no Orçamento Suplementar que 

cria contribuição extraordinária sobre a banca, cuja receita é estimada em 33 milhões 

de euros e será consignada ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. 

Além disso, foi aprovada uma proposta do BE que impede que essa despesa dos bancos 

seja deduzida nos lucros para efeitos fiscais (IRC). 

Resgate antecipado dos PPR prolongado até 31 de dezembro 

Foi aprovada uma proposta do PSD para prolongar o resgate antecipado do PPR, uma 

vez comprovada a quebra de rendimentos de cidadãos subscritores, até 31 de 

dezembro de 2020. O reembolso tem o limite mensal do Indexante dos Apoios Sociais 

(IAS), ou seja, 438,81 euros. 
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Atualmente esta possibilidade estava prevista até 30 de setembro. Contudo, houve uma 

alínea da proposta do PSD que foi chumbada e não são claras ainda as consequências 

disso. 

Fonte: ECO 

 

OS DADOS SOBRE A COVID-19 EM PORTUGAL QUE CONTINUAM A 

NÃO SER PÚBLICOS 

 

Há vários indicadores que não põem em causa a privacidade dos doentes e que permitiriam 

retratar a evolução da epidemia em Portugal, mas que continuam a não ser divulgados 

publicamente. Só há um mês é que a evolução semanal do R, que indica o número de 

pessoas que cada infetado contagia, passou a estar disponível para consulta. 

 

Todos os dias, o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) apresenta uma lista com o 

número de casos de covid-19 acumulados por concelho. Sempre que há mais casos, o 

número aumenta, se não houver, mantém-se igual. É o único indicador desagregado por 

concelho disponibilizado publicamente. Só que não permite saber quantos desses casos 

estão ativos e quantos já são recuperados, nem saber a sua distribuição etária ou 

quantos desses doentes estão hospitalizados ou internados em cuidados intensivos. 

Nem sequer o número de óbitos por concelho é conhecido. 

Como a lista dos casos desagregados por município só é publicada no boletim da DGS 

em formato PDF, para saber quais os locais do país onde os casos estão a aumentar 

mais é preciso recolher o número relativo a cada concelho, boletim a boletim. A 

alternativa é recorrer ao trabalho de comunidades de programadores ou cientistas de 

dados, como a Data Science for Social Good Portugal (DSSGPT), que estrutura os dados 

e os disponibiliza para serem descarregados num formato acessível com base na 

transcrição manual dos boletins feita pela ESRI, a empresa que alimenta o painel de 

dados do site da DGS. 

Já os casos confirmados por data de início de sintomas ou notificação são apresentados 

diariamente num gráfico, mas os dados não estão disponíveis. "É publicado um gráfico 

com eixos demasiados esparsos e legibilidade reduzida, ao invés dos dados absolutos 
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que lhe deram origem", afirma Paulo Maia, membro do DSSGPT, lembrando também 

que não existem dados sobre o número de testes por região ou por tipo de laboratório 

privado ou público. 

Por divulgar publicamente está também o número de rastreadores de contactos, ou 

seja, os profissionais de Saúde Pública responsáveis pela realização dos inquéritos 

epidemiológicos que visam contactar todas as pessoas que tenham estado em contacto 

com um doente com covid de forma a isolá-las e travar o contágio. Sabe-se apenas, 

segundo o que a ministra da Saúde divulgou esta quarta-feira no Parlamento, que há 

360 médicos de Saúde Pública, 300 enfermeiros e cerca de 500 técnicos superiores. E 

também não é pública a taxa de isolamento dos casos confirmados, a evolução do 

número de surtos ativos, o número de contactos por cada infetado ou o tipo de contágio 

mais frequente. 

Já a evolução semanal do R, ou seja, do número médio de pessoas que cada infetado 

contagia, só passou a ser publicada há um mês, no site do Instituto Nacional de Saúde 

Dr. Ricardo Jorge (INSA). Até então, o indicador era conhecido muito pontualmente nos 

balanços da DGS ou nas conferências de imprensa feitas por António Costa ou Marcelo 

Rebelo de Sousa. Pelo contrário, desde o dia 9 de março que os dados das chamadas 

recebidas pela Linha SNS 24 não são publicados no Portal da Transparência. 

CIENTISTAS COM DIFICULDADE DE ACESSO A DADOS 

O problema da falta de acesso a dados anonimizados não se estende só à sociedade 

civil. Os próprios cientistas continuam à espera de receber os dados de vigilância 

epidemiológica, como é o caso do diretor da Escola de Medicina da Universidade do 

Minho, Nuno Sousa, que preencheu em meados de abril o formulário criado pela DGS 

para pedir acesso aos dados para fins académicos e ainda não os recebeu. 

“Estamos nisto desde o início de março. Se era possível entender que em março fosse 

impossível ter esses dados todos disponíveis, é difícil perceber como é que chegamos 

ao fim de junho sem ter acesso a dados muito simples e que podiam ser altamente 

informativos”, sublinha Nuno Sousa, um dos signatários das cartas abertas dirigidas ao 

Governo apelando à disponibilização de dados. “A tomada de decisão baseia-se nesta 

informação. E sabemos agora que os dados têm de ser trabalhados à escala regional. É 

preciso ter essa lente mais afinada.” 
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Por conhecer também está a evolução diária da taxa de ocupação dos hospitais, tendo 

em conta o número de hospitalizações ou internamentos em cuidados intensivos. Tal 

como também não se conhece o peso das comorbidades no total de infetados ou dos 

mortos, ou seja, quais as doenças prévias mais frequentes. 

AS CRÍTICAS EM ESPANHA 

A falta de transparência ou de acesso aos dados tem sido criticada noutros países, como 

é o caso de Espanha, muito distantes do tipo de informação disponibilizada em 

Singapura. Segundo relata o “El País”, até há um mês, o país também não conhecia o 

número de rastreadores de contactos. Mas entretanto esse dado começou a ser 

publicado, tal como o número de contactos identificado por cada infetado e quantos 

desses contactos têm testes positivos. Falta desagregá-los por região, como aponta o 

“El País”. 

O governo espanhol tem sido criticado pela gestão de dados que tem feito, em parte 

devido às dúvidas levantadas quanto à contabilização do número de mortos. E segundo 

o “El País”, que fala dos problemas em usar “dados do século passado numa pandemia 

do século XXI”, há vários indicadores que continuam a não ser divulgados em Espanha, 

além das dúvidas em saber quais é que serviram de base à tomada de decisões de 

desconfinamento. 

O painel interativo da DGS disponibiliza bastantes dados - como o número de amostras 

analisadas por dia, os sintomas mais frequentes, o número total de casos ativos, a 

evolução dos casos confirmados por grupo etário, o número de hospitalizações e 

internamentos em cuidados intensivos ou a distribuição dos casos por género. Mas em 

nenhum caso é possível descarregar os dados. E isso leva a que seja necessário recorrer 

a fontes secundárias para poder usar os dados ou até, por vezes, fontes internacionais, 

como o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), a Johns 

Hopkins University, a OurWorldinData ou a Worldometers. 

Fonte: Expresso 
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OPINIÃO 

 

 

 

PRIORIDADES PARA A ECONOMIA NO COVID-19 JOSEPH E. 

STIGLITZ 

NOVA YORK – Embora pareça algo longínquo, não foi há muito tempo que as 

economias do mundo inteiro começaram a fechar-se em resposta à pandemia da 

COVID-19. No início da crise, a maioria dos economistas antecipou uma rápida 

recuperação em forma de V, supondo que a economia apenas precisasse de um 

pequeno intervalo. Depois de dois meses de intensos e dedicados cuidados e muito 

dinheiro, continuaria a estar onde parou. 

Foi uma ideia atraente. Mas já estamos em julho e a recuperação em forma de V é 

provavelmente uma fantasia. É muito provável que a economia pós-pandemia seja 

anêmica, não apenas nos países que não conseguiram administrar a pandemia 
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(especialmente os Estados Unidos), mas até mesmo naqueles que conduziram bem o 

combate. O Fundo Monetário Internacional projeta que, até o final de 2021, a economia 

global ficará pouco mais do que era no final de 2019, e que as economias dos EUA e da 

Europa ainda estarão cerca de 4% piores. 

As perspetivas económicas atuais podem ser vistas em dois níveis. A macroeconomia 

diz-nos que a despesa e o consumo cairão devido ao enfraquecimento dos orçamentos 

das famílias e das empresas, haverá uma onda de falências que destruirá o capital 

organizacional e informacional e ocorrerá um forte comportamento de precaução 

induzido pela incerteza sobre o curso da pandemia e a assertividade das respostas 

políticas ao problema. Ao mesmo tempo, a microeconomia diz-nos que o vírus age como 

um imposto sobre atividades que exigem contato humano próximo. Como tal, 

continuará a conduzir grandes mudanças nos padrões de consumo e de produção, o 

que, por sua vez, trará uma transformação estrutural mais ampla. 

Sabemos, tanto pela teoria económica como pela história, que os mercados por si só 

não conseguirão gerir essa transição, especialmente considerando-se quão repentina 

ela foi. Não há uma maneira fácil de converter funcionários de companhias aéreas em 

programadores da Zoom. E mesmo que pudéssemos, os setores que agora se estão a 

expandir necessitam de muito menos mão-de-obra e muito mais de pessoal habilitado 

do que os que contraíram. 

Também sabemos que amplas transformações estruturais tendem a criar um problema 

keynesiano tradicional, devido ao que os economistas chamam de efeitos do 

rendimento e da substituição. Mesmo que os setores sem contato humano estejam em 

expansão, refletindo melhorias em sua atração relativa, o aumento de gastos associado 

será superado pela diminuição nos gastos resultantes da queda de rendimentos dos 

setores em retração. 

Além disso, no caso da pandemia, haverá um terceiro efeito: o aumento da 

desigualdade. Como as máquinas não podem ser infetadas pelo vírus, para os 

empregadores tenderão a parecer relativamente mais atraentes, particularmente nos 

setores contratantes que usam mão-de-obra relativamente não qualificada. E, como as 

pessoas de baixos rendimentos precisam de gastar uma parcela maior dos seus 
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rendimentos em bens básicos do que aquelas que estão no topo, qualquer aumento na 

desigualdade causado pela automatização contribuirá para a contração. 

Além destes problemas, há mais duas razões para o pessimismo. Primeiro, embora a 

política monetária possa ajudar algumas empresas a lidar com restrições temporárias de 

liquidez – como ocorreu durante a Grande Recessão de 2008-09 – ela não pode 

resolver problemas de liquidez, nem estimular a economia quando as taxas de juros já 

estão próximas de zero. 

Além disso, nos EUA e noutros países, as objeções “dos conservadores” ao aumento 

dos déficits e níveis de dívida impedem o estímulo fiscal necessário. Por certo, essas 

mesmas pessoas ficaram mais felizes em cortar impostos para bilionários e corporações 

em 2017, socorrer Wall Street em 2008 e ajudar as multinacionais neste ano. Mas é 

coisa bem diferente de prolongar a proteção no desemprego, prover cuidados à saúde 

e oferecer apoio adicional aos mais vulneráveis. 

As prioridades de curto prazo têm sido claras desde o início da crise. Obviamente, as 

emergências de saúde devem ser tratadas (por exemplo, garantindo fornecimentos 

adequados de equipamentos de proteção individual e capacidade hospitalar), porque 

não pode haver recuperação económica enquanto o vírus não estiver contido. Ao 

mesmo tempo, políticas para proteger os mais necessitados, oferecer liquidez para 

evitar falências desnecessárias e manter vínculos entre trabalhadores e suas empresas 

são essenciais para garantir um rápido reinício quando chegar a hora. 

Mas, mesmo com esses óbvios fundamentos na agenda, há escolhas difíceis a serem 

feitas. Não deveríamos resgatar empresas – como retalhistas tradicionais – que já 

estavam em declínio antes da crise; fazer isso criaria apenas "zumbis", limitando, em 

última análise, o dinamismo e o crescimento. Também não deveríamos resgatar 

empresas já demasiadamente endividadas para conseguirem suportar qualquer choque. 

A decisão do Federal Reserve dos EUA de apoiar o mercado de títulos podres com seu 

programa de compra de ativos é provavelmente um erro. De facto, esse é um caso em 

que o risco moral é realmente uma preocupação relevante. Os governos não deveriam 

proteger empresas de seus próprios desvarios. 

Como é provável que o COVID-19 permaneça connosco ainda por muito tempo, há 

espaço de sobra para garantir que os nossos gastos reflitam as nossas prioridades. 
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Quando a pandemia chegou, a sociedade americana estava devastada pelas 

desigualdades raciais e económicas, pelos padrões de saúde em declínio e por uma 

destrutiva dependência em combustíveis fósseis. Agora que os gastos do governo estão 

a ser libertados em grande escala, o público tem o direito de exigir que as empresas que 

recebem ajuda contribuam para a justiça social e racial, melhoria da saúde e mudança 

para uma economia mais verde e baseada no conhecimento. Esses valores deveriam se 

refletir não apenas na maneira como alocamos dinheiro público, mas também nas 

condições que impomos a seus destinatários. 

Num estudo recente em que participei, sustentámos que os gastos públicos bem 

direcionados, particularmente os investimentos na transição verde, podem ser 

oportunos, intensivos em mão-de-obra (ajudando a minimizar o problema do aumento 

do desemprego) e altamente estimulantes – proporcionando muito custo-benefício 

mais eficiente do que, digamos, cortes de impostos. Não há razão económica para que 

países, incluindo os Estados Unidos, não adotem grandes e sustentados programas de 

recuperação que os sintonizem e aproximem das suas sociedades. 

 

Joseph E. Stiglitz, Prémio Nobel da Economia, Professor na Universidade de Columbia, 

nos Estados Unidos da América 

Fonte: Project Sindycate 

 

SALVAR O SNS – ESTAMOS DO LADO DA SOLUÇÃO 

 

Um grupo de cidadãos, na maioria profissionais de Saúde, que avaliam positivamente a 

resposta pública à covid-19, mas preocupados com a situação do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) e empenhados em contribuir para encontrar soluções, entende tornar 

pública esta posição. 

Vivemos tempos de pandemia que põem à prova a opção política adotada para a 

enfrentar, a vitalidade e o desgaste do SNS e o posicionamento dos prestadores 

privados. Apesar de terem decorrido apenas alguns meses desde o seu início, e de não 

existir uma avaliação definitiva, é já possível confrontar as políticas seguidas e o 

desempenho dos serviços de saúde de vários países com os seus resultados. As políticas 
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neoliberais de desmantelamento dos serviços públicos de saúde ou a adoção da 

estratégia de não combate ao contágio para atingir rapidamente a imunidade de grupo 

acarretam enormes riscos para as pessoas mais fragilizadas e têm levado a maior 

mortalidade, desorientação e sofrimento das populações, com a inevitável afetação da 

economia em paralelo. Pelo contrário, como no caso português, estratégias de combate 

ao contágio, apostando na prevenção e no confinamento, apoiadas por serviços de 

saúde estruturados, articulados e coesos, têm conduzido a melhores resultados. 

Neste contexto, a resposta do SNS à covid-19 foi completa, não podendo ser ignoradas 

as medidas de reconfiguração de serviços, desde a saúde pública aos hospitais. Quem 

apregoava o “caos” que se ia viver no SNS, quem tentou ser alarmista em tempo de ser 

sereno, perdeu a causa. Já os prestadores privados de serviços de saúde, ao fugirem a 

receber doentes contaminados no âmbito da sua atividade corrente, não sofreram o 

desgaste que a pandemia inflige no SNS e encontram-se agora disponíveis para 

“recuperar as listas de espera do SNS”. O SNS, fustigado por políticas de contenção, em 

particular desde a crise de 2010, tem apesar disso demonstrado a sua capacidade e 

importância como elemento de coesão e até de soberania nacional. 

No entanto, entendemos estar a viver o tempo em que se decide a sobrevivência do 

SNS – ou o defendemos, valorizamos e reforçamos ou, no embate e “desnatação” para 

os privados, vai-se tornar um sistema minimalista de cuidados de Saúde, de tratamento 

da patologia não rentável, desvalorizado pelos cidadãos com rendimentos médios e 

altos e com missão assistencialista e residual para os cidadãos mais desfavorecidos. 

A realidade tem evoluído: aumento rápido da esperança de vida com doenças crónicas 

e agudas nas últimas décadas de vida; aumento da efetividade e dos custos dos 

tratamentos; constante atualização tecnológica dos cuidados e serviços; decréscimo 

relativo de médicos entre os 41 e os 50 anos, consequência do afunilamento das 

entradas para as faculdades nos anos 90 do século XX; sobre-especialização dos 

recursos humanos; captação de profissionais pelo setor privado; suborçamentação em 

anos sucessivos, mantendo-se o financiamento público da saúde, em relação ao PIB e 

per capita, abaixo dos outros países da OCDE; custos com saúde desproporcionalmente 

suportados pelo cidadão; desigualdade geográfica de cuidados; áreas de prestação de 

cuidados ainda por cobrir pelo SNS como direito universal. 
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A mercantilização dos serviços de Saúde transformou-se no Negócio da Saúde. Esta é 

uma realidade dramática em países como os Estados Unidos da América e é uma 

ameaça séria em vários países europeus. A gestão mercantil da Saúde visando o lucro 

tem ocupado espaço crescente nos sistemas de saúde, multiplicando-se empresas de 

venda de serviços de Saúde com intuitos de benefício privado, que competem por 

recursos humanos escassos formados na base do investimento público. Em paralelo, 

assiste-se à suborçamentação da oferta pública e à compra massiva pelo SNS de 

serviços a privados. Esta realidade tem percorrido o National Health Service no Reino 

Unido, lançando dúvidas sobre o seu futuro, levou a uma greve generalizada dos 

médicos em França relativamente à Securité, privatizou Centros de Saúde em Espanha 

e chegou a ameaçar os serviços dos países escandinavos. A contracorrente desta 

mercantilização, o Parlamento português aprovou a nova Lei de Bases da Saúde, que 

poderá fazer o seu caminho se acompanhada de um reforço do investimento público 

no SNS. 

Colocam-se questões sérias a resolver das quais depende a sustentabilidade do SNS. 

Existe um volume assustador de suborçamentação do setor, que se acumula pelo menos 

há uma década. A política de poupança a montante traz imediatamente custos a jusante. 

A pandemia torna evidente ser indispensável a valorização dos recursos humanos do 

SNS, com novas formas de remuneração ligadas ao desempenho e à exclusividade, 

permitindo a motivação e a retenção dos mais capazes e dedicados. E deixa a nu as 

necessidades de reforço do investimento, em todas as frentes do SNS, da saúde pública 

à medicina intensiva, dos novos hospitais aos cuidados de saúde mental, da telessaúde 

à assistência no domicílio, da prevenção à integração de cuidados, a par da 

modernização de tecnologias e serviços. 

O decréscimo e o envelhecimento das camas hospitalares, situando-as em percentagem 

abaixo dos países da OCDE e sem o aumento equivalente de camas de cuidados 

continuados, à medida que aumentam as camas privadas, exige que sejam construídos 

novos hospitais. 

 

Desde 2006 que os Cuidados Primários (CP) têm tido um enorme impulso. No entanto, 

só em 2018, 40% das urgências hospitalares corresponderam na triagem a “azuis e 
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verdes”, isto é, resolúveis nos CP. Para isso, estes têm que estar equipados para resolver 

problemas de menor gravidade e para executar análises laboratoriais e alguns exames 

de radiologia, ecografia e cardiologia. A organização em rede dos CP, para lá dos atuais 

agrupamentos, e ainda a articulação com os hospitais centrais ou regionais é desde já 

exequível. A realização de exames complementares de diagnóstico pelos serviços 

hospitalares traduzir-se-ia em milhões de euros de poupança anual. 

A deslocação do especialista hospitalar aos CP, sobretudo nas especialidades com 

tempos de espera que excedem o razoável e que foram agravados pela pandemia (por 

exemplo, Ortopedia, Dermatologia, Urologia, Otorrinolaringologia), ajudaria a resolver 

o problema de acessibilidade, embora já seja satisfatória em muitas áreas. 

É urgente resolver o planeamento, a organização e a execução dos cuidados 

domiciliários, de convalescença, prolongados e paliativos, alguns em colaboração com 

a Segurança Social. Embora com alguma melhoria nos últimos anos, esta resposta está 

longe de corresponder ao aumento da esperança de vida, à superlotação dos hospitais 

e à necessidade de equipas, que só existem em 40% destes equipamentos. 

As profissões e os seus territórios têm que ser redefinidos, de acordo com a evolução 

das Ciências da Saúde e da Sociedade, com maior reforço do espírito de equipa e 

integração em todos os níveis de prestadores de atos clínicos. 

É agora ou nunca. 

Fonte: Público 
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