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Casos Confirmados  

36.463 CASOS DE COVID-19 

MAIS  283  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,78%% 

 

Óbitos  

1.512 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 7  VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,46%) 

NORTE-812 

CENTRO-246 

LISBOA E VALE DO TEJO-422 

ALENTEJO-2 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

22.438 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.516 AGUARDAM RESULTADOS 

348.837 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN. 

428 INTERNADOS (1,17%) / 77 UCI (0,21%) 

Sáb. 13 junho 

 
Costa, Sánchez, 
Marcelo e rei 
reabrem 
fronteiras a 1 de 
julho, entre Caia e 
Badajoz. 
 
Vistos 'gold': 
Investimento 
chinês cai quase 
um terço até 
maio. 
 
Proibição de voos 
para fora da União 
Europeia 
prolongada até 
final do mês. 
 
Portugal recebe 
‘luz verde’ de 
Bruxelas para 
adequar IVA da 
luz aos escalões 
de consumo. 
 
Governo aumenta 
dívida a 
fornecedores- JN 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 (Edição) Banco de Portugal garantiu contas limpas do Novo Banco em 

2015. Auditoria confidencial do BNP Paribas com o BdP previa lucros 

de 180 milhões para 2019. Santo António, em depressão. Pandemia crispou ainda mais 

a política espanhola. Rui Pinto acusa funcionário do Benfica por desafio à PJ. 

Observatório arrasa trabalho do Governo após Pedrógão. Alguns ATL abriram antes da 

data marcada para segunda. Fugas Ó freguês, há sardinha e carapau lindo! (Online)- 

Padre António Vieira: uma vida em tensão, um legado em discussão. Foi missionário 

e diplomata, pregou a igualdade de todos os homens perante Deus e defendeu o 

comércio de escravos por estratégia política (e teológica). Homem de contradições 

flagrantes, Vieira está em Portugal no centro da discussão sobre a memória histórica 

que se desenrola mundo fora. Testes à entrada da fronteira? Partidos dizem que cabe 

à autoridade de saúde decidir.  Comité do IVA deixa passar proposta para baixar taxa 

na eletricidade. Governo quer aplicar taxas reduzida e intermédia de IVA em função de 

escalões diferenciados de consumo. Medida visa beneficiar clientes com os consumos 

mais baixos. OMS diz que "nem a Europa pode estar a salvo porque o vírus pode ser 

reintroduzido". PCP condena vandalismo, CDS culpa extrema-esquerda e Chega quer 

equipa de dissuasão. Trump escolhe a Florida para lançar a recandidatura à Casa Branca. 

Período de transição do “Brexit” acaba no fim de 2020, confirma Reino Unido. Governo 

britânico não vai pedir para prolongar o período de transição. Cenário de no-deal volta 

a colocar-se em dezembro. ENSAIO. A cidade em metamorfose. Apesar da repetição 

exaustiva da frase “nada será como dantes”, para o geógrafo e economista João Seixas, 

os tempos trazidos pela pandemia são mais de urgência do que de transformação. No 

entanto, à medida que o desconfinamento acontece, cresce a vontade de discutir 

modelos alternativos de progresso para as cidades. Espanha assume culpa por 
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descoordenação com Portugal. Idosos eram quem menos se protegia no início do 

estado de emergência. 

 (Edição em papel) Fernando Medina: "Lisboa vai ter Museu da 

Descoberta e um memorial à escravatura". Entrevista. O autarca de 

Lisboa não espera uma recuperação rápida do turismo e está certo de 

que não acontecerá neste ano, mas só quando houver uma vacina. Avisa que a capital 

não pode voltar ao que era na véspera da pandemia e deixa promessa que santo 

António terá festa logo que possível. Fado e DJ, bairros históricos ou novos quantas 

Lisboas cabem em Lisboa. Mário Centeno no Banco de Portugal depende do PCP. 

Futuros Médicos. Prestes a “meter as mãos na massa”, a covid-19 mandou-os para casa. 

Conde Ferreira. O traficante de escravos que ofereceu 120 escolas a Portugal. Manuela 

Júdice “Gosto de pôr os embaixadores no terreno. Dos queijos à cortiça, do azeite às 

cerejas do Fundão”. (Online) Portugal só atrás da Suécia em novos casos. Mas 

mortalidade é baixa. Portugal é dos países que registam, atualmente, mais contágios 

na Europa, mas mantém uma taxa de mortalidade inferior à generalidade dos seus 

vizinhos.  Goa orgulhosa com nomeação de João Leão, 3.º ministro com origens goesas. 

Em Goa, ainda há quem tenha tido como professor o avô de João Leão, na capital da 

antiga colónia portuguesa, ou tenha estudado com o pai, e garanta que a notícia encheu 

a comunidade de satisfação. Alice Vieira: "É ignorância. Não sabem quem foi o Padre 

António Vieira". Sindicato dos Médicos acusa autoridades de falta de estratégia na 

região de Lisboa. Há 500 casos ativos em Loures. Câmara justifica com precariedade 

habitacional, laboral e transportes. Sindicato aponta milhares de casos de infeção por 

identificar na construção. Participantes em comícios de Trump não o podem processar 

se ficarem infetados. Primeiro comício é em Tulsa, local de um massacre racista em 

1921, quando uma multidão de brancos matou centenas de afro-americanos num 

distrito negro da cidade. Fundador da IURD diz que foi infetado, mas recuperou após 

tomar hidroxicloroquina. 
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Justiça procura milhões de Isabel. Quer saber origem do dinheiro para 

compra da EFACEC. Ministério Público abre inquérito por suspeitas de 

crime. Em causa, eventual branqueamento e fraude fiscal. Capitais 

provenientes de Angola levantam dúvidas ao supervisor. Tema é cidadania. Marcelo 

vai dar aula na telescola. Trapalhada - Alemão escapa a interrogatório sobre Maddie. 

Relatório arrasador. Tragédia de Pedrógão pode repetir-se. 13 de junho. Santuário de 

Fátima sem semáforos. Efeito George Floyd. Estátuas vandalizadas por todo o Mundo. 

Sporting. Vitória arrancada “à bomba”. 

 

 Governo quebra promessa e aumenta dívida a fornecedores. 

Montante cresceu 64 milhões de euros entre março e abril. Recursos 

foram para o lay-off. Empresários lembram que ministro Siza Vieira 

assumiu a 13 de março compromisso de pagar mais cedo. Gestores de cinco hospitais 

utilizaram carros de serviço em proveito próprio. Os novos alcoólicos da pandemia. 

Pedidos de ajuda cresceram em maio. Ansiedade foi o fator que fomentou consumo. 

João Leão agarra negociadores da TAP para a equipa das Finanças. Artur Trindade 

suspeito de ser corrompido por Mexia. Secretário de Estado de Passos Coelho 

envolvido pelo MP no caso EDP. Incêndios. Portugal mal preparado para ataque inicial. 

Sporting apanha Braga com golaço de Jovane Cabral. FCPorto. Chelsea interessado em 

comprar Corona. Douro. Setor vinícola tem foguete que muda granizo para chuva. 

Escolas de surf despertam após meses de sofrimento. 

 

(Online) Benefícios da amamentação superam riscos de transmissão 

da covid-19, afirma OMS. Maioria dos restaurantes com quebras 

superiores a 80%. Caso Maddie. Polícia alemã critica autoridades portuguesas. Finlândia 

chumba proposta de Bruxelas para criação de fundo de recuperação.  
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 (Online) Já é conhecida a equipa de João Leão à frente das Finanças. 

Portugal recebe "luz verde" de Bruxelas para IVA da luz por escalões de 

consumo. Faturação da restauração já está a 91% dos valores pré-covid. 

Marcelo promulga extensão das moratórias de créditos até março de 2021 . Catarina 

Martins diz que Banco de Portugal "não é mais um ministério". MP italiano ouve Conte 

durante três horas sobre gestão da crise da covid-19. 

 

   (Online)- Já não sou ministro das Finanças. E agora, para onde 

vou trabalhar? Cláudia Joaquim entra como secretária de Estado do 

Orçamento, João Nuno Mendes é o novo secretário de Estado das 

Finanças e Miguel Cruz será secretário de Estado do Tesouro. Mendonça Mendes 

continua. Governo confirma “sim” de Bruxelas a IVA da luz nos 6%. Sindicatos pedem 

garantias da administração da TAP que não haverá despedimentos. Federação sindical 

diz que 850 milhões para CP em 10 anos não dá para investimentos. Saúde acomoda 

1.500 milhões somando OE e OE Suplementar. 

 

 (Online) Presidente aceita proposta para novos secretários de Estado 

das Finanças. Cláudia Joaquim, João Nuno Mendes e Miguel Cruz vão 

ocupar esses cargos no Governo e tomar posse na segunda-feira. 

António Mendonça Mendes mantém-se como secretário de Estado Adjunto e dos 

Assuntos Fiscais. APB rejeita justificação do Governo que adicional de solidariedade 

serve para compensar isenção de IVA. Fitch: “Novo estímulo orçamental de Portugal 

aumentará mais a dívida pública do que na crise”. Uso dos chuveiros nos ginásios volta 

a ser autorizado. Esquerda acusa Governo de ignorar Lei de Bases e exige fim das PPP 

na saúde. BE e PCP contestam decreto-lei que regula parcerias público-privadas na 

saúde e insistem em acabar com a gestão privada no SNS. Direita critica “obsessão 

ideológica” da esquerda e aprova novas PPP. União Europeia indisponível para manter 

relações com Donald Trump. Desde que chegou à Casa Branca, o presidente norte-
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americano tem feito de tudo para acabar com o bom entendimento com os europeus. 

Algo que está a ser retribuído deste lado do Atlântico. 

  

 (Edição) Riqueza de Portugal recuou dois anos com a covida. 

Centeno menos otimista. “Não há muita folga para descer salários em 

Portugal” garante CEO da empresa de trabalho temporário Adecco. 

Líder da Intrum Portugal “Haverá muito incumprimento e os bancos 

vão exercer garantias. Estado vai pagar fatura”. Elisa Ferreira e Ana Abrunhosa “Há que 

planear uso de verbas”. Cristina SizaVieira “Acreditamos que 2022 pode ser o ano em 

que se atinja o resultado de 2019”. Sem moda nem jogos olímpicos, Indústria Têxtil. 

Petratex investe na saúde. Inovação. Um anova forma de ir a eventos (sem ficar) fora 

ad Altice Arena. (Online) PR aceita lista de novos secretários para as Finanças. Bruxelas 

dá 'luz verde' a Portugal sobre IVA da luz. Fitch confia em Leão para baixar dívida dos 

134,4% do PIB. BE disponível para viabilizar Orçamento suplementar na generalidade. 

 

  (Online) Ordenado confinamento em onze bairros de Pequim. 

Pandemia. Mais crimes e mais violentos. Homicídios e tentativas 

subiram 30%. Especialistas dizem que a pandemia não justifica o 

instinto criminal, mas acreditam que possa ter trazido maior "crueldade": "Tem 

havido situações muito mórbidas". "Um verdadeiro tsunami". Sem bónus fiscal, 

Montepio fica "no vermelho" em 500 milhões. Caso EDP. MP investiga Vitorino e Seixas 

da Costa. Compra de medicamentos disparou no confinamento. IVA da luz em Portugal 

poderá variar por escalão. Sindicato: há milhares de casos na construção. Ex-ministros 

dos Negócios Estrangeiros pedem mais alívio das dívidas e pandemia discutida no 

Conselho de Segurança. Conselho de Administração da TAP reúne-se com sindicatos 

2.ª feira. Presidente da República recebe partidos entre 22 e 23 de junho. O Presidente 

da República vai ouvir os partidos com representação parlamentar sobre a crise 

sanitária, o orçamento suplementar e o Programa de Estabilização Económica e Social 

do Governo. 
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 (Edição em papel) Governo abre guerra a lei anti-Centeno. PS quer 

abrir caminho a Centeno no Banco de Portugal e tem plano para travar 

lei na AR. Quem é o novo homem-forte das Finanças? RACISMO. Polícia 

investiga ligações à extrema-esquerda no ataque à estátua do Padre 

António Vieira. O que fazer ao passado que nos dói? Direita nega racismo estrutural em 

Portugal. TAP vai cortar em aviões, voos e pessoal. Estado reforça poder através do 

Conselho de Administração. Governo deixa cair exigência de ter gestor executivo. 

Região de Lisboa com tolerância zero para ajuntamentos. As novas provas da PJ no caso 

Maddie. Os piores Benfica e FC Porto dos últimos anos. Pedrógão, três anos depois. 

Martin Luther King III: “A paciência dos negros esgotou-se”. Filha de português 

impulsiona novo #MeToo em Harvard. Costa, Sánchez, Marcelo e rei reabrem 

fronteiras. As “soluções de ontem” que Marcelo não quer. ‘Portismo’ agita-se para 

encontrar alternativa no CDS.  No tempo de Cunhal e Carvalhas, a seis meses do 

congresso já se percebia quem ia ser o sucessor. Hoje, ainda não é óbvio que haja um 

escolhido. Jerónimo pode ficar? Juiz da Operação Furacão vai julgar Rui Pinto. 

Observatório critica falta de plano de ação para fogos. ECONOMIA. Orçamento de 

Leão acusado de atrasar a retoma do país. Avaliação Economistas criticam 

investimento “ridículo”, “loucura” da TAP e previsões do IRS, consumo e desemprego. 

Mas novo ministro tem margem de manobra caso a crise piore. Otimista, realista ou 

falido? Alternativas Principais áreas de investimento são a logística, o sector residencial 

de rendimento e ainda a saúde. Investidores estrangeiros têm €7 mil milhões para 

aplicar. REVISTA E. Thomas Piketty e o mundo desigual em que vivemos. (Online) 

Quem é a equipa do novo ministro das Finanças João Leão? TAP domina concentração 

de esforços. Dois dos quatro secretários de Estado da nova equipa das Finanças 

estiveram diretamente envolvidos nas negociações da TAP. Papel de Pedro Nuno 

Santos, ministro das Infraestruturas, ameaçado? Covid-19. Farmacêuticas alertam para 

a falta de capacidade para produzir as vacinas necessárias. Zoom censura reuniões de 

ativistas a pedido do governo chinês. Exportações do sector agroalimentar engordam 

3,7% até abril. Vinhos crescem 0,4%. “Andamos há 40 anos a lutar por unir o sector da 

dança em Portugal. Teve que vir um vírus para o conseguirmos”. Rendas descem. Será 

desta que a classe média volta à cidade? 
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 (Edição) Ordem quer hospitais militares de prevenção para segunda 

vaga. Miguel Guimarães “Tivemos bons resultados à custa dos 

doentes não covid”. Racismo e colonização agitam esquerda e 

direita.Portugal não escapa à onda de manifestações e de atos de vandalismo contra o 

racismo e o colonialismo. Esquerda e direita trocam argumentos a reboque dos radicais. 

Jão Cotrim de Figueiredo “ Os extremos tocam-se no ataque à loberdade”. O exemplo 

do Governo português: além do primeiro-ministro, há mais dois ministros  com origens 

em Goa (João leão e Nelson de Souza), uma ministra luso-angolana (Francisca Van 

Dunem) e um secretário de Estado de etnia cigana (Carlos Miguel). Isaltino Morais: 

"Cavaco chamou-me para resolver o problema das barracas no país" . António Saraiva: 

"O Governo atrasou-se na resposta à crise económica". Maddie. Judiciária continua aa 

relativizar novas provas. Macau. Condenado por corrupção quer cumprir pena em 

portugal. Mark Chapman. Assassino de John Lennon pede saída precária ao fim de 20 

anos. Nas bancas. O livro censurado que Herberto Hélder não quis reeditar. (Online) 

Estado de calamidade prorrogado até dia 28 de junho. Centros comerciais reabrem 

segunda-feira. ATL vão abrir de forma faseada. 

 

 (Online)- Época balnear arranca em Grândola. Mais 839 mortes nos 

EUA. Contrato do SNS24, que terminava no domingo, foi prorrogado. 

O atual contrato de operacionalização do Centro de Contacto do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS24), que terminava no domingo, foi prorrogado, avançaram os Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Trump reverte lei que garantia proteção de 

saúde a pessoas transgénero. 

 

                                                                                                                                                            

(Online) Crianças infetadas pela Covid-19 duplicaram desde maio. Lisboa 

e Vale do Tejo é mais infeciosa, mas o Norte é mais letal. O que dizem os 



 
 

9 
 

partidos sobre a vandalização da estátua de padre António Vieira. Desflorestação da 

Amazónia no Brasil até maio foi a maior desde 2015. Escolas e centros de refugiados 

vandalizados com frases racistas. Várias escolas no distrito de Lisboa foram pichadas 

com frases racistas e xenófobas. Foi ainda vandalizado um mural de José Carvalho, 

morto por skinheads em 1989. 

 

  (Online) Viagem a uma Alfama triste sem a celebração do Santo 

António. Covid-19: Estudo encontra mais fatores de risco para casos 

mais graves. Depois da IBM, também Amazon e Microsoft negam reconhecimento 

facial às autoridades dos EUA. Covid-19: DGS autoriza uso dos chuveiros nos ginásios. 

Covid-19: Praia de Copacabana enche-se de campas abertas para lembrar vítimas da 

pandemia. Maddie: Jornal diz que suspeito alemão foi intimado pelas autoridades em 

2013. Covid-19: negócios nacionais estão quase em níveis pré-crise. Covid-19: 

Reabertura dos ATL terá duas datas. 

 

 (Online) França reabre fronteiras externas ao Espaço Schengen em 1 

de julho. Trump pondera vetar técnica "inocente" de imobilização de 

detidos pelo pescoço. Emmanuel Macron, a tentação de uma demissão 

e reeleição. O diário Le Figaro garante que o Presidente francês ponderou demitir-se e 

antecipar eleições presidenciais. Esta afirmação terá sido feita durante uma 

videoconferência com um "círculo de doadores", em Londres. Taxa de solidariedade dos 

bancos pode colocar em causa o princípio da igualdade. Jorge Bacelar Gouveia lembra 

que uma medida que agrava a contribuição de um só setor "parece sempre que não é 

admissível, do ponto de vista da igualdade, na distribuição dos encargos". Espinho 

deteta "potencial cadeia de transmissão" no bairro piscatório da Marinha. Lisboa perdeu 

residentes nos últimos anos. Há cada vez mais estrangeiros a viverem na capital. 
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(Online) D. José Tolentino Mendonça vence Prémio Europeu 

Helena Vaz da Silva. PSP admite possível abuso de funções de 

seguranças no despejo de Arroios. Situação foi já comunicado ao 

Ministério Público. CTT trabalha há três meses ao ritmo frenético do Natal. Portugal 

prevê repatriar no sábado 184 portugueses da Venezuela. Guardas prisionais pedem 

suspensão das visitas na Grande Lisboa. Bares perdem 300 milhões de euros por mês e 

querem abrir já. D. José Tolentino Mendonça vence Prémio Europeu Helena Vaz da 

Silva. Fábrica Braço de Prata promete "arraial". 

 

ACT fiscalizou mais de 40 mil trabalhadores durante a pandemia. 

Pequim encerra maior mercado de alimentos após ressurgimento de 

novos casos. Festas de Lisboa. DGS apela ao máximo cuidado. Bolsonaro sugere a 

apoiantes que invadam e filmem hospitais. Recuo de Trump. Adiado comício em data e 

local criticados pela comunidade negra. PSP comunica ao MP possível abuso de funções 

de seguranças no despejo de Arroios. Quarentena. British Airways, EasyJet e Ryanair 

processam governo britânico.  
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 

□ Pandemia já infetou mais de 7,6 milhões de pessoas em todo o MUNDO. 

□ ESPANHA sem novos óbitos pelo sexto dia consecutivo. 

□ ITÁLIA registou mais 56 mortes provocadas pela covid-19, número semelhante 

ao do dia anterior (53), o que faz aumentar o número total de óbitos para 34.223. 

FRANÇA regista menos de 30 mortes pelo terceiro dia consecutivo. 

□ ALEMANHA reporta mais 18 mortes e 348 novos casos. 

□ REINO UNIDO registou 202 mortes nas últimas 24 horas, mais 51 do que no dia 

anterior, o que faz o total subir para 41.481 óbitos. 

□ BÉLGICA regista oito mortes em 24 horas. Retoma aulas presenciais nas escolas 

em setembro. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 839 mortos por covid-19 nas 

últimas 24 horas, elevando o total para 114.613 mil óbitos. 

□ Mais 909 mortes em 24 horas no BRASIL — é o segundo país no mundo com mais 

mortes. OMS mostra preocupação com Brasil, mas diz que sistema de Saúde está 

a responder. 

□ ÁFRICA ultrapassa barreira dos seis mil mortos - África CDC. 

□ CHINA regista onze casos nas últimas 24 horas. Pequim encerra maior mercado 

de alimentos após ressurgimento de novos casos. 

□ RÚSSIA com 8700 novos casos em 24 horas. Rússia anuncia que começará a 

produzir vacina em setembro. 

□ MÉXICO anuncia mais de 5000 novas infeções em apenas um dia. 

□ ÍNDIA regista aumento diário recorde e eleva total de casos para mais de 308 mil. 
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FRASES DO DIA 
 
 

□ “A decisão de hoje do Comité do IVA da UE é da maior importância, porque 

permite criar um incentivo inovador, ambientalmente responsável e 

socialmente justo. Valeu a pena ser firme no debate do #OE2020 e ousar 

inovar na União Europeia”, António Costa, Primeiro Ministro. 

□ “As nossas riquezas espirituais e materiais foram postas em questão e 

descobrimo-nos amedrontados. Fechados no silêncio das nossas casas, 

descobrimos como é importante a simplicidade e o manter os olhos fixos no 

essencial”, Papa Francisco. 

□ “Churchill foi finalmente enjaulado. Encaixotando a estátua de Churchill, as 

autoridades britânicas fogem da realidade, revelando fraqueza nas suas 

convicções e deixando os que apostam no radicalismo da vandalização a 

saborear a sua lamentável vitória.”, Manuel Carvalho, Diretor do jornal Público. 

□ “A minha administração fez mais pela comunidade negra do que qualquer 

outro Presidente desde Abraham Lincoln.”, Donald Trump, Presidente dos EUA. 

□ “Não faço parte dos que acham que Mário Centeno não devia sair. Aliás, acho 

que é das melhores notícias que tivemos nos últimos tempos”, João Vieira 

Pereira, Diretor do Semanário Expresso. 

□ “Portugal é um país sem estratégia, economicamente débil e endividado que 

vai navegando ao sabor das correntes; não faz ideia do que quer ser quando 

for grande.”, Eduardo Baptista Correia é CEO do Taguspark e Professor da 

Escola de Gestão do ISCTE. 

□ “As crianças são as principais vítimas colaterais desta pandemia”, Luis 

Pedernera, Presidente do Comité dos Direitos da Criança da ONU. 

□ “[Donald Trump] vê um incêndio e, em vez de extingui-lo, atira mais gasolina, 

para que as chamas aumentem. A retórica... Meu deus! Martin Luther King III 

filho de Martin Luther King Jr. 

□ O “apelo” do ministro Siza Vieira a que os empresários se preparem para gastar 

15 mil milhões em três anos soa ao antiquíssimo grito que, ao longo da nossa 
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História, foi sempre sinal de desgraça: “É fartar vilanagem!”, Miguel Sousa 

Tavares, Jornalista. 

□ “Dos vários milhares de milhões anunciados para apoiar a retoma, sabe qual é 

a verba prevista no Programa de Estabilização Económica e Social para o 

reforço de recursos humanos nas escolas? Zero”, Luís Aguiar-Conraria, 

Economista. 

□ “Só faz sentido derrubar estátuas quando o conjunto da sociedade chega ao 

ponto de as considerar insultuosas para a sua memória coletiva”, Daniel 

Oliveira, Comentador. 

□ “Começa a haver problema quando no mesmo dia 4 de junho em que aprovou 

o prolongamento da moratória o Governo aprovou também uma “contribuição 

especial sobre o sector bancário”, Daniel Bessa, ex-Ministro da Economia. 

□ “Portugal tem de ter reservas estratégicas na área alimentar”, António Serrano 

Presidente da Jerónimo Martins Agroalimentar 

□ “A cultura ocidental desenvolveu como nenhuma outra a capacidade de se 

auto-questionar, pelo que está em boas condições para prosseguir e 

desenvolver um amplo debate sobre o racismo e o colonialismo. O que não 

pode é fazê-lo nos termos e nas condições determinados por grupos que 

notoriamente não estão comprometidos com a afirmação dos valores e dos 

princípios democráticos.”, Francisco Assis, ex-líder parlamentar do PS. 

□ “Houve uma fase que foi muito marcada pelo racismo, no final do século XIX e 

primeiro terço do século XX, que era uma realidade dramática e injusta, mas 

isso está ultrapassado num país como o nosso. No nosso país não vejo essas 

manifestações de racismo que a extrema esquerda permanentemente aponta”, 

João Pedro Marques, Historiador. 

□ "Precisamos de um sistema global de prevenção e precisamos dele rápido", 

George Benjamin, Presidente da Associação Americana de Saúde Pública. 

□ “Sentir vergonha do seu país é horrível. Há muito que sabemos que Johnson é 

um mentiroso. O que a pandemia destacou é que ela também é incompetente 

em série. Não é exagero dizer que o grau de sua administração é zero.”, Alastair 

Campbell, Escritor, foi porta-voz e conselheiro de Tony Blair de 1994 a 2003. 
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□ "Foram os árabes muçulmanos que começaram o tráfico de escravos em 

grande escala." Tidiane N'Diaye, antropólogo e economista franco-senegalês. 

□ “É o momento de combater as divergências e as disparidades entre as 

diferentes partes da Europa e de não deixar nenhum país e nenhuma região 

para trás”, Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. 

 

 

 

 

ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

PERFIL 

JOÃO LEÃO O HOMEM DO COFRE QUE PERDEU A CHAVE 

João Leão está há seis meses sem chefe de gabinete, e isso, diz quem o conhece, quer 

dizer muito sobre quem é o novo ministro das Finanças: trabalhador e competente, mas 

com muita dificuldade em delegar. É este o novo coronel que subiu a general em plena 

crise económica provocada pela pandemia, quando António Costa, não querendo trocar 

generais em tempo de guerra, acabaria por deixar sair o seu peso-pesado, Mário 

Centeno, fazendo uma remodelação pelos mínimos. À beira de uma recessão sem 

precedentes — o Governo espera uma quebra da economia de 6,9% —, Leão recebe 

uma pesada herança financeira e política. A pergunta ecoa: terá o mesmo poder de 

Mário Centeno? 

No Governo, as opiniões dividem-se. Se, por um lado, se lembra de que não há duas 

pessoas nem dois percursos iguais, diz-se que o Ministério das Finanças tem um poder 

“intrínseco” e que as circunstâncias vão ditar que Leão acabe por ganhar força. Prova 

de que António Costa quer que tudo fique na mesma foi que insistiu na palavra 
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“continuidade” quando apresentou o novo ministro e que não o quis desgraduar, dando-

lhe também o título de ministro de Estado. Se no papel o poder é o mesmo, Leão vai 

agora ter os seus primeiros testes e não terá vida fácil nem à direita nem à esquerda, a 

quem disse muitas vezes “não” nas inúmeras negociações que teve desde 2015. 

Antes da semana de estreia política, mesmo nos feriados, Leão esteve no Terreiro do 

Paço a falar com algumas pessoas, como João Nuno Mendes ou Miguel Cruz, que vão 

fazer parte da nova equipa, que, em relação à anterior, perde três elementos, pois, além 

de Centeno, saem Mourinho Félix e Álvaro Novo. Fica Mendonça Mendes e entra 

também Cláudia Joaquim, que foi secretária de Estado da Segurança Social com Vieira 

da Silva. Depois da tomada de posse de todos, na segunda-feira, Leão terá o seu 

primeiro Conselho de Ministros e será o rosto da defesa do Orçamento suplementar na 

Assembleia da República. Uma entrada de grande pressão pública, que será 

acompanhada por grande pressão interna. 

Depois de uma primeira fase de teste, em que outros ministros tentarão ver até onde 

vai, Leão fará uso do poder que é inerente ao cargo, tal como Centeno fez no início. “É 

muito resistente a pressões”, diz um colega de Governo. “Resistente” é talvez o adjetivo 

que mais lhe atribuem os vários governantes com quem o Expresso falou. 

JOÃOZINHO, A ALA DO HOSPITAL ADIADA 

Habituado a lidar com os vários ministérios, vai ter agora de o fazer sentado no 

Conselho de Ministros. Se mostra ser nervoso em público, no abrigo das reuniões à 

porta fechada é “duro e determinado. Tem uma resistência maior que a maioria dos 

colegas e leva a luta até ao fim… e acaba quase sempre por ganhar”, diz o antigo ministro 

da Saúde Adalberto Campos Fernandes. O ex-ministro da Saúde elogia o novo ministro 

pelas suas qualidades pessoais e técnicas. A luta política era mais feita pelos seus 

secretários de Estado, que exasperavam por vezes com as dificuldades de fazerem 

aprovar projetos rapidamente pelo Terreiro do Paço. Apesar das dificuldades, não usa 

a palavra “inflexível” para descrever Leão. É “cordial”, diz. Ou, nas palavras de um 

secretário de Estado que ainda negoceia com o novo ministro autorizações de despesa, 

quem com ele discute uma verba “pode ficar desagradado com o resultado, mas não 

com ele”. 
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Era essa gestão das autorizações de despesa com mão de ferro que deixava muitos 

governantes de cabelos em pé, com frequência por terem assumido compromissos que 

depois não puderam cumprir. Um dos casos mais mediáticos da ação das Finanças foi o 

das obras na ala pediátrica do São João, para a construção do Joãozinho. Campos 

Fernandes entende que, para que se chegasse ao resultado final da política do Governo, 

havia os ministérios que eram os “contribuintes líquidos” e que tinham de desacelerar 

para que as contas não derrapassem. “Houve ali uma luta”, conta em relação ao caso do 

Joãozinho. Mas não foi, assegura, “diferente de outros casos”. 

Era o modus operandi de Leão, que já vem da infância. Economista de formação, passou 

pela mesma escola de Centeno, o MIT, e sempre gostou de contar dinheiro, revelou 

ontem um irmão ao “Negócios”. Filho mais novo de cinco irmãos, desde cedo contava 

notas e moedas para não se deixar levar pelos mais velhos. E é isso que leva para o novo 

cargo, numa altura em que o superávite lhe fugiu entre os dedos e o défice, que tanto 

quer evitar, está descontrolado. 

A substituição não poderia ter um timing mais difícil: a incerteza reina nas finanças 

mundiais e o objetivo é voltar a ter um défice baixo ou inexistente sem aplicar 

austeridade. A margem é estreita e a esperança de um alívio do garrote de Leão 

aparecerá só quando o plano de retoma da União Europeia ficar fechado e em vigor, o 

que só deve acontecer em 2021. Ele terá de gerir os seus primeiros seis meses a contar 

os euros. Ainda mais. 

“ZONA DE RETENÇÃO” DE DINHEIRO 

Uma das particularidades do cargo de Leão enquanto secretário de Estado do 

Orçamento era pôr em prática a famosa política de cativações e os constantes atrasos 

na realização de despesas, para que no final as “contas fossem certas”. E este é de tal 

modo o seu mantra que o seu gabinete deve ser dos mais baratos do Governo. Apesar 

de ser constituído por 17 pessoas, 11 recebem o salário do serviço de origem, sendo 

apenas a diferença paga pelo orçamento do seu gabinete. 

Se é visto pessoalmente com simpatia, há governantes que não esquecem que muitos 

dos travões colocados pelas Finanças a investimentos de outros ministérios saíram da 

sua calculadora. Ou melhor, não saíram. “Tem uma gaveta muito funda”, que acumula 

muitos pedidos, que vão sendo libertados a conta-gotas. Se fora do Governo poucos o 
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conheciam, “dentro do Governo não há quem não saiba quem é”, até pela “influência” 

que tinha nas decisões do dia a dia. Muitas das “culpas” eram atiradas para o secretário 

de Estado, que tem costas largas. E não se importa. Uma posição difícil, para a qual é 

preciso um “feitio muito particular” para aguentar os embates com tantos colegas. 

Adalberto Campos Fernandes conta que havia a “sensação de que quando as coisas 

caíam no gabinete de João Leão dificilmente saíam com rapidez”. Era uma “zona de 

retenção em quantidade e em tempo”, ironiza. 

Centeno chamou-lhe em tempos o “artífice das cativações”, mas no Governo o nome 

era menos carinhoso: “Era o homem do cofre, e às vezes parecia que perdia a chave.” 

Mas não se pense que os embates eram vocais. Leão é descrito como calmo e “cerebral”, 

“nunca sai do eixo” e é pouco emotivo, apesar de ter “sentido de humor”. Não é uma 

máquina, assegura quem lhe é próximo, mas é “muito técnico” e menos político. “É 

muito equilibrado e não perde o controlo. É bastante cortês e resiste bem à pressão. 

Tem uma paciência de chinês. As discussões não são desesperantes porque ele é muito 

afável”, diz um governante próximo. O mesmo seria dizer que consegue dizer “não” 

muitas vezes, ou “logo se vê”, ou “fica para depois” sem levantar a voz. 

Na gestão política há quase sempre um desencontro de tempos entre as vontades das 

Finanças e as dos ministérios setoriais. As primeiras movem-se num tempo lento e 

protelam o máximo que podem, as segundas pressionam para que as medidas andem 

mais rápido. Ainda há um mês foi o próprio Centeno a dar conta dessa característica de 

Leão quando, a propósito da polémica transferência de €850 milhões para o Novo 

Banco, defendeu que esta foi feita no último dia do prazo: “Pressa e despesa pública ao 

lado do secretário de Estado do Orçamento não é possível. Não rimam.” Já na altura se 

notava que Centeno elogiava Leão, e não Mourinho Félix. 

Para o público, a equipa das Finanças mostrava-se como um bloco. E se no início era 

Mourinho Félix quem aparecia sempre ao lado de Centeno, com o tempo Leão foi 

ganhando espaço, ao ponto de ter sido o ministro a sugerir o seu nome a António Costa. 

Com a chancela de Centeno, Leão foi também e quase sempre um gestor dos tempos 

das políticas do Governo. “Ajudou muito Centeno a levar por diante a estratégia política 

para as finanças públicas. Era como se fosse aquele jogador do meio campo que 
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interpreta bem o pensamento do treinador”, sintetiza Campos Fernandes. Era, por assim 

dizer, muitas vezes mais ‘centenista’ que Centeno. 

Fonte: Expresso 

 

ENTREVISTA A THOMAS PIKETTY  

“A IDEIA DE QUE SÓ EXISTE UMA FORMA E NÃO TEMOS 

ALTERNATIVA É ERRADA” 

 

Muito mais do que uma entrevista, esta é uma conversa entre dois dos autores mais 

importantes da atualidade. David Wallace-Wells, jornalista e autor do livro “A Terra 

Inabitável”, pergunta. Thomas Piketty, o economista que escreveu o seminal “O Capital no 

Século XXI”, responde. Em fundo, a pandemia 

Se Bernie Sanders é o político com quem o Occupy Wall Street sonhou, Thomas Piketty é o 

mais próximo que temos do grande teórico da nossa era da desigualdade (e do populismo e 

da disfunção política que ela produziu). “O Capital no Século XXI”, que saiu em França em 

2013 e nos EUA seis meses depois [a edição portuguesa é de 2014] foi o maior best-seller 

de sempre da Harvard University Press, apesar de ter umas quase 700 páginas densas de 

extensão; conseguiu transformar uma equação abstrata num discurso quase-pop (r>g, a 

abreviatura de Piketty para o facto de os retornos de capital serem maiores do que o 

crescimento da economia como um todo) e é agora tema de um documentário 

surpreendentemente leve com o mesmo nome (onde Piketty é a estrela). Nem todos os dias 

um economista académico tem uma oportunidade destas. Em 2014, o ex-secretário do 

Tesouro, Larry Summers, chamou a Piketty uma “estrela de rock”, e a seguir passou o resto 

da década a discutir com ele. Se “O Capital no Século XXI” era diagnóstico, a sequela de 

Piketty, “Capital e Ideologia”, mistura história e polémica — casos de estudo da Suécia 

moderna e da Rússia soviética com um genuíno programa político para ajudar a mitigar, no 

mínimo, as desigualdades mais cruéis que o livro anterior punha em relevo. Saiu nos EUA a 

10 de março, justamente quando a crise do coronavírus rebentava, com todas as suas 

lições, pelo mundo fora, sobre desigualdade numa pandemia. [Nota: Em Portugal, a Temas 

e Debates adiou a publicação para a seguir ao verão, precisamente devido à pandemia]. 

Onde está? Esse apartamento parece ser em Paris. 
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Sim, estou em Paris neste momento. 

Como vai isso por aí? 

Estou aqui com a minha mulher, Júlia, há seis semanas consecutivas. Temos um 

apartamento bastante simpático, portanto não somos pessoas que estejam a sofrer com 

isto. Quem sofre são as pessoas em apartamentos pequenos, que têm de sair para ir 

trabalhar. 

Os media americanos focam-se tanto na experiência americana que quase me fazem 

sentir que o resto do mundo não está a passar pela mesma coisa. 

Ficamos em casa a maior parte do tempo, portanto realmente não vemos muita coisa. 

Quando andamos pela cidade, não encontramos muita gente, mas vemos bastantes 

sem-abrigo que não têm, claro, sítio para onde ir. E obviamente há menos gente do que 

o habitual a lhes dar dinheiro, portanto pedem mesmo bastante. Em certos locais existe 

alguma distribuição de comida, mas basicamente é como num daqueles filmes estúpidos 

sobre o fim do mundo onde as pessoas normais desapareceram e tudo o que resta são 

os sem-abrigo. 

Aqui também é estranho. Aqueles de nós que estamos efetivamente em quarentena 

vivemos uma espécie de duas realidades em simultâneo — uma experiência 

doméstica congelada onde passamos muito do nosso tempo simplesmente a tentar 

acompanhar a realidade acelerada que seguimos nos telemóveis e nas televisões. E o 

mundo que vemos nesse ecrã é aterrorizador. Mas também dou comigo a pensar 

sobre a incrível solidariedade mostrada neste confinamento. Sente-se de algum modo 

encorajado por esta resposta? 

Não tenho a certeza se diria isso. As pessoas importam-se umas com as outras e gostam 

de celebrar os cuidadores, é verdade. Às oito da noite em Paris temos aquele pequeno 

ritual. Mas, no final, o que vemos nesta crise é, em muitos aspetos, a violência da 

desigualdade. O esquema de subsídio de desemprego francês foi estendido, mas no 

fundo apenas para pessoas que têm contratos permanentes normais. Para quem tem 

um contrato de entregas tipo Uber ou é um empresário por conta própria, o rendimento 

de apoio é muito pequeno. Muitas destas pessoas têm de ir trabalhar. Podem ficar 

doentes. A área de Paris mais atingida é Seine-Saint-Denis, que fica a norte de Paris e 

é de longe o subúrbio mais pobre. Tipicamente, muita gente que trabalha em 
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supermercados ou em entregas ou o que for. E também, claro, o confinamento num 

apartamento muito pequeno com cinco ou dez pessoas é completamente diferente de 

estar confinado num lugar como este. E há uma boa parte da população de Paris que 

foi para o campo. 

Para onde quer que se olhe — desigualdades. 

No resto do mundo, na Índia ou na África Ocidental, por exemplo, estou muito 

preocupado. Aí a forma como se concebeu o confinamento, na prática, foi sobretudo 

para retirar das cidades os migrantes e as populações rurais que lá trabalhavam, 

empurrando-os para fora. Nalguns casos, isso levou a movimentos maciços da 

população em direção ao campo, o que não parece ser a melhor maneira de evitar a 

disseminação do vírus. Quando não se tem um sistema adequado de proteção social, 

um sistema de rendimentos, a violência da desigualdade torna-se bastante clara. Ao 

mesmo tempo, sim, tem razão em dizer que as pessoas sentem haver uma vontade 

política coletiva de assumir o controlo do nosso destino, das forças económicas e dos 

mercados. É uma mistura complexa. 

Ouvimos dizer que a Dinamarca cobre 75% dos ordenados dos trabalhadores 

desempregados. Quando olha para o espectro das respostas, desde a americana até 

à francesa, a britânica ou a dinamarquesa, quem é que está a fazer melhor? 

Bem, é difícil dizer. Mas os EUA são provavelmente os piores. 

Parece estar a dizer que essencialmente nenhuma nação fez aquilo que consideraria 

um trabalho satisfatório, até agora. 

Em todos os países há falhas na proteção, grandes falhas. O caso mais extremo é o dos 

sem-abrigo e dos emigrantes ilegais. Alguns países na Europa tentaram realmente 

corrigir isso, pelo menos numa base temporária. Como Portugal, onde introduziram uma 

regularização temporária de todos os emigrantes ilegais até ao verão, de modo a que 

possam ter acesso a serviços básicos. 

Nos EUA, muita da atenção dos media tem-se focado no que julgo serem protestos a 

uma pequena escala contra os confinamentos? Dada a história dos gilets 

jaunes’[‘coletes amarelos’, responsáveis por protestos em diversas cidades 

francesas], o que receia poder acontecer em França? 
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Até agora, não vemos esse tipo de protesto, mas acho que o Governo vai ter de ter 

muito cuidado em não ir longe demais na duração do confinamento. Também aqui, são 

os realmente necessitados que não podem mesmo dar-se ao luxo de protestar. 

Precisam simplesmente de ir trabalhar para arranjar dinheiro e comida. 

Isto são questões que vem levantando desde há algum tempo — o empobrecimento 

contínuo dos pobres e o enriquecimento dos ricos, com um fosso a alargar-se entre 

eles. Vê a pandemia a alterar essas trajetórias de longo prazo? Acha que tem potencial 

para mudar dramaticamente as coisas? 

Vejo tantas outras trajetórias onde isso não vai acontecer. Penso que haverá uma 

viragem para mais transferência social e mais investimento em saúde publica, e 

provavelmente uma rede de proteção social mais abrangente, pois mais pessoas verão 

quão útil ela é. Mas também pode dar-se uma viragem para aquilo que descrevi no meu 

livro como um nacionalismo social — uma política social mais rica, mas restrita a um 

grupo particular de pessoas que sentimos serem como nós, ou que certos políticos 

querem descrever dessa forma. 

Se vai sair reforçado o socialismo ou o nacionalismo, para tomar só dois grandes 

resultados possíveis, não é claro nesta altura. De facto, existe a possibilidade de, após 

a crise, regressarmos ao habitual quanto à forma como organizamos a economia, 

juntamente com um fortalecimento da ideologia nacionalista, das fronteiras e do 

conflito identitário. Acho que é um sério risco. 

Em termos gerais, “nacionalismo social” é a abordagem de Boris Johnson e, pelo 

menos durante a sua primeira campanha, a de Donald Trump aqui. Quando olho para 

o Reino Unido, parece-me que Johnson conseguiu sair-se bem politicamente 

movendo o seu partido um pouco para a esquerda na economia ao mesmo tempo que 

abraçou o nacionalismo de direita. As sondagens sugerem que essa combinação é 

bastante popular. E nos EUA, parece que vemos algo similar nas primárias entre 

Bernie Sanders e Joe Biden. Em ambos os casos, um centrista moderado ou uma figura 

conservadora triunfou sobre uma apresentação mais clara de princípios de esquerda. 

Pergunto: como avalia essas duas corridas e quão problemáticos esses resultados 

poderão ser para os seus próprios objetivos, dado que tanto Jeremy Corbyn como 

Sanders perderam. 
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Eu procuro contribuir para o pensamento acerca do tipo de modelo económico social 

que queremos ter a longo prazo. Não me preocupam muito as especificidades de cada 

país. Nos casos de Corbyn e Sanders, havia imensos problemas, por razões diferentes. 

Não eram porta-vozes perfeitos, quer dizer. 

Sim. Não deveriam ser, de modo nenhum. Corbyn, em particular, não conseguiu 

transmitir uma mensagem de transformação da Europa. Mas o que está a dizer sobre 

Johnson é interessante. De alguma forma, o que Trump tentou pôr na nova versão do 

tratado NAFTA, embora fosse sobretudo gesticulação, tem algum potencial 

interessante. A ideia de querer que uma certa fração da produção seja paga acima de 

um certo nível de salário mínimo, basicamente para incluir alguma discussão sobre 

salários num acordo comercial, não é necessariamente estúpida. Lembro-me de falar 

com amigos, economistas, académicos nos EUA. Nem sequer queriam ouvir uma 

discussão sobre esse tipo de coisa. No caso de Trump e da forma como o fez, sentimos 

que apenas quis marcar um ponto. Não foi bem feito, de todo. Mais importante, como 

todos sabemos, quando tocou realmente a dinheiro a opção política dele foi um enorme 

corte de impostos. Com Johnson veremos, mas acho que, assim que as coisas 

regressarem ao normal, fará o mesmo. Com mais dívida pública e mais défice público, 

pode-se sempre fingir que é possível fazer política social sem fiscalidade progressiva. A 

certa altura, porém, temos de pagar pelo que fazemos. 

O que acontece se a pandemia crescer tanto que não seja possível responder só 

através da criação de dívida maciça? 

Veremos. A resposta dos governos nesta fase é insuficiente mesmo na Europa, mas se 

olharmos para o que sabemos da ‘gripe espanhola’ de 1918, houve alguma investigação 

sobre a taxa de mortalidade por país, e os números são realmente incríveis. As taxas 

médias nos EUA ou na Europa foram entre 0,5% e 1% da população, o que já é uma 

quantidade horrível, mas na Índia foi de 5%, e na Indonésia e na África do Sul também 

foi elevada. Aplicado à população de hoje, dá centenas de milhões de pessoas mortas a 

nível mundial. Ninguém sabe se iremos tão longe, mas estou muito preocupado com as 

políticas de confinamento na Índia e em África, onde não existe uma rede adequada de 

proteção social. 

O que se pode fazer a esse respeito? 
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O que os países ricos podem fazer é adiar a dívida dos países pobres. Isso de certeza. 

Também acho que é importante dizer muito claramente que precisamos de avançar para 

um sistema de transparência financeira que permita aos países pobres cobrarem 

impostos de uma forma equitativa, aceitável. Para os países ricos já é bastante difícil 

lidarem com a opacidade financeira, mas nos países pobres a administração fiscal é uma 

tarefa impossível. Como se financia um estado de bem-estar e uma rede de proteção 

social se não se conseguiu desenvolver um sistema fiscal justo? Acho que existe uma 

enorme responsabilidade coletiva, e até agora não vejo qualquer movimento político 

nessa direção. Temos estado realmente concentrados no confinamento. 

Na medida em que já se pensa sobre políticas além disso, parece-me que é 

exclusivamente a nível nacional. Há muito pouca discussão sobre questões 

internacionais. 

Muito pouca. Houve alguma conversa sobre alívio da dívida para os países pobres, mas 

foi sobretudo o Presidente francês a sugerir, basicamente, que a China devia suspender 

a dívida de África; portanto toda a gente está a sugerir aos outros que deem prendas. 

No World Inequality Lab, acabámos de publicar um estudo onde sugerimos que França, 

Itália, Espanha e Bélgica avancem na direção dos coronabonds, uma neutralização da 

taxa de juro na dívida pública — idealmente, claro, com a Alemanha e a Holanda. Acho 

que não é possível esperar pela unanimidade para ir nessa direção. Mesmo uma 

coligação de dois ou três países é melhor do que nada. 

O economista William Nordhaus propôs recentemente uma abordagem similar ao 

clima — deixar a ONU e ir para um “clube do clima” que siga o modelo da Organização 

Mundial do Comércio. 

Acho que precisamos mesmo de repensar profundamente a própria noção de 

internacionalismo. Hoje é muito difícil dizer algo de positivo sobre o internacionalismo. 

Para a maioria das pessoas, tornou-se um termo mau. 

O que implicaria repensá-lo? 

O ponto é que não podemos continuar a ter livre circulação de bens, serviços e capital 

sem impostos comuns. 

Como funcionaria isso? 
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Acho que quaisquer dois países ou grupo de países que hoje têm um acordo comercial 

ou económico com livre circulação da capital, na prática, negoceiam que não cumprirão 

esse tratado se não houver objetivos verificáveis em termos de emissões de carbono, 

justiça económica ou taxas fiscais mínimas. Acho que os puros acordos comerciais estão 

mortos, basicamente. A longo prazo, ninguém vai querer ter tratados comerciais puros 

sem alguns objetivos comuns quanto a um desenvolvimento sustentável e equitativo. 

Sem isso, o nacionalismo provavelmente triunfará, em especial junto da classe média e 

dos grupos socioeconómicos mais baixos. Para mim, o maior risco em toda esta 

discussão é que muita gente com boas intenções para o mundo e para o ambiente e a 

pobreza mundial não invista tempo suficiente a reapropriar as questões económicas e 

financeiras para os cidadãos e, no final, deixe um pequeno grupo de especialistas, 

burocratas do governo e economistas desenhar soluções muito conservadoras. 

No seu novo livro, chama “socialismo participativo” à sua abordagem preferida a 

essas questões. Qual seria a resposta do socialismo participativo a esta crise? 

Menos desigualdade e mais acesso a oportunidades económicas, participação 

económica, poder económico e participação na tomada de decisões. 

Como? 

50% da população dos EUA detém menos de 2% da riqueza total. Costumava ser 3% 

ou 4% há 20 anos; agora é menos de 2%. Foi sempre muito pouco, de qualquer forma, 

mas não está a ir na direção certa. Isto tem todos os tipos de consequências más no que 

respeita à forma como as pessoas podem planear a sua própria vida. As consequências 

tornam-se particularmente claras numa altura em que não têm um emprego e 

basicamente não têm riqueza. Têm de aceitar qualquer trabalho, qualquer ordenado, 

quaisquer condições laborais, porque precisam de comer, de alimentar a família. Isto 

deixa-as numa posição negocial bastante fraca em relação à sociedade em geral e à sua 

própria vida. Portanto, eis a questão: 2% da riqueza total para os 50% mais 

desfavorecidos é o melhor que podemos fazer? Ou é possível pensar outro sistema 

económico, manter os aspetos bons do atual sistema mas tentar fazer melhor? 

A ideia básica do socialismo participativo é dizer: “Bem, olhem, se queremos melhorar 

isso, uma forma é termos um sistema fiscal mais progressivo. Baixemos os impostos às 

pessoas que estão a tentar aceder à propriedade. Quem tem muita dívida deve pagar 
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menos impostos. E quem não tem dívida deve pagar mais impostos.” O que proponho 

sob o rótulo do socialismo participativo é usar as receitas deste imposto progressivo 

para alguma coisa. As pessoas que agora recebem zero em heranças, que são 

basicamente 60% da população, receberão 120 mil euros. Para financiar isso, quem 

agora recebe um milhão receberia 600 ou 650 mil euros. Ainda ficamos com muita 

desigualdade entre crianças — e se quer a minha opinião, acho que devíamos ir mais 

longe do que isso — mas já faria uma enorme diferença, pois poria toda a gente mais ou 

menos na riqueza média. Basicamente, é uma extensão do que foi feito em termos de 

fiscalidade progressiva. O outro grande pilar do socialismo participativo é fornecer mais 

oportunidades para os trabalhadores participarem no governo das suas empresas, 

através de mais direitos de voto nas administrações. Existem muitos países, incluindo a 

Alemanha e a Suécia, países muito bem-sucedidos, onde até 50% dos votos nas 

administrações de empresas grandes cabem a representantes dos trabalhadores. Acho 

que isto devia tornar-se a norma. Se este sistema estivesse instalado no futuro, numa 

crise como esta não veríamos aquelas pobres pessoas na rua à procura de comida, à 

procura de trabalho. A maioria estaria em posição de não ter de aceitar tudo. Poderão 

fazer planos. Poderão controlar melhor as suas próprias vidas. Esse é o objetivo. É mais 

do que dinheiro. Tem realmente mais que ver com poder sobre a sua própria existência. 

Esse pilar particular, a ideia de poder de voto, era uma grande parte do plano de 

Elizabeth Warren para reconfigurar a economia americana. Quando publicou o seu 

livro anterior, já era um intelectual público em França, mas o seu estatuto aumentou 

desde então. Parece estar a desempenhar um papel mais explícito na elaboração de 

políticas. Tem tido algum contacto direto com a atual onda de figuras de esquerda — 

Warren e Sanders nos EUA, Corbyn em Inglaterra? Ao nível das políticas, qual é o seu 

papel junto de líderes políticos? 

Tenho discussões com muitas dessas pessoas. Com Warren, organizámos um debate 

público em 2014 em Boston. Nessa altura ela era muito cautelosa em relação ao 

imposto sobre as fortunas. Eu já a defendia; começamos os impostos com os bilionários. 

Eu dizia entre 5% e 10% para os multimilionários, e ela respondia, “Ooh”. É interessante 

que, quatro anos depois — bem na verdade ela começou com um imposto mais baixo 

para multimilionários, só 3%, a seguir apareceu Bernie Sanders com 8% e ela passou 
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para 6%, o que talvez tenha sido o problema. Ela parecia às vezes estar como que a 

correr atrás de Bernie. Também no sistema de saúde. 

Não digo que eles tenham proposto isso por eu o ter proposto às equipas deles. Essas 

pessoas não precisam de mim. Há muita gente nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha 

que mudou de opinião sobre os impostos progressivos, sobre os direitos dos 

trabalhadores. Não estamos na época de Tony Blair. 

Têm sido umas duas décadas espantosas, nesse aspeto. Como vê o que aconteceu, 

em especial no rescaldo da Grande Recessão — houve a explosão de preocupação 

com a desigualdade, com o Occupy e a seguir Bernie, mas houve também um pouco 

uma explosão da própria desigualdade, em parte devido à forma como a recuperação 

foi desenhada. 

As coisas podiam ter resultado de forma diferente. Na Europa, por altura da grande 

crise, os Governos alemão e francês podiam ter tomado um caminho diferente. No final, 

tiveram mais receio da extrema-esquerda do que da extrema-direita. Acho que foi um 

erro. E hoje talvez percebam que devem ter mais medo da extrema-direita do que da 

extrema-esquerda, porque a extrema-esquerda, embora não tenha sempre um plano 

perfeito ou uma solução perfeita, ao menos é internacionalista. Com os imigrantes e as 

ilhas gregas hoje, podemos ver a diferença entre o internacionalismo e o nacionalismo. 

Os líderes do centro-direita e do centro-esquerda devem lembrar-se disso e tentar 

construir coligações. Mas hoje acho que estou ainda mais convencido do que há seis ou 

sete anos de que precisamos mesmo de pensar sobre o próximo sistema económico. A 

crise financeira de 2008 apanhou o mundo de surpresa numa altura em que ainda 

estávamos na onda da competição-no-mercado-livre dos anos 90, princípio do novo 

século. De certo modo, ainda não havia verdadeiro trabalho politico-intelectual para 

tentar pensar o próximo modelo económico, e sofremos com isso. 

“O Capital no Século XXI” cobria sobretudo material de antes da crise financeira. Uma 

boa parte do novo livro é dedicada à história recente. 

Acho que o meu novo livro é... em primeiro lugar, muito melhor do que o anterior. Quem 

só ler um deles deve realmente ler este. Acho que é muito mais vivo, menos técnico. 

Cobre muito mais países e contextos históricos. O livro anterior centrava-se muito no 

Ocidente, no choque devido à I Guerra Mundial, à II Guerra Mundial, a tal ponto que 
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muita gente o interpretou de uma forma bastante pessimista, dizendo, “se não tivermos 

um grande choque mundial assim, não teremos mudança nenhuma”, o que não era 

realmente o que eu pensava na altura. Mas talvez não me tenha expressado bem. 

Uma das principais respostas ao seu livro anterior, pelo menos entre o público 

americano, foi ver o r>g como uma lei da natureza que só muito ocasionalmente, 

através de uma mudança política excecional, poderia ser modificada. Mas na verdade, 

o facto de a conta bancária de uma pessoa rica crescer mais depressa do que o PIB 

nacional é apenas mais um fenómeno criado por uma particular estrutura política. É 

uma criação da política. 

Pois é. Se calhar não fui suficientemente claro a esse respeito. Devo dizer que, em geral, 

aprendi imenso com toda a discussão em torno do meu livro anterior. Aprendi imenso 

ao viajar para muitos países onde não tinha estado o suficiente antes. Alargar o âmbito 

de países e contextos históricos para os quais olho fez-me compreender a incrível 

diversidade de ideologias humanas e de imaginação humana para reestruturar as 

sociedades a todo o momento. E essa é talvez a principal lição da história: a ideia de que 

só existe uma forma e não temos alternativa é errada. 

Entre os anos 90 e até 2008 ouvimos isso muitas vezes: só há um caminho. 

Errado. 

Desde a crise, tem havido algum reconhecimento, em sítios como o FMI, o Banco 

Mundial, o “Financial Times”, o “Economist”, todas essas vozes de elite do 

neoliberalismo globalizado, a dizerem, “ok, aqui há alguns verdadeiros problemas”. 

Mas ainda não pensam muito sobre modelos alternativos. 

Se olhar para como as coisas acontecem, verá um potencial para mobilização política e 

mudança histórica através de processos sociais, económicos e políticos. Acontece 

sempre mais depressa do que o discurso dominante tende a imaginar. 

Contudo, também é verdade que essas pessoas podem ajudar a desenhar o sistema e 

como ele evolui, em especial no caso de algo como a Grande Recessão. Até que ponto 

essa recuperação agravou a desigualdade, na sua opinião? Um leigo poderá olhar para 

a história e dizer, “são os que têm acesso ao capital que podem comprar ativos em 

dificuldades, e, como resultado, exceto se houver intervenção realmente dramática, 
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serão sempre as forças do capital a beneficiar da crise”. É uma leitura correta de como 

emergimos da recessão? 

Tem razão em dizer que as pessoas no topo se saíram melhor do que a média. Como 

explicar isto? Acho que foi porque, considerando o conjunto das políticas fiscais, sociais, 

legais e de concorrência, houve mudanças insuficientes. No final, talvez a única lição da 

crise de 1929 tanto à direita como à esquerda, se olharmos para o economista Milton 

Friedman, os monetaristas, toda a gente concordou que a Reserva Federal e os bancos 

centrais na Europa cometeram um grande erro ao deixarem os bancos caírem uns após 

os outros. A única lição da história, de certa forma, foi “vamos fazer o que for preciso, 

continuar a imprimir o dinheiro que for preciso imprimir, para salvar o sector financeiro”. 

De facto, isso permitiu-nos evitar o pior, que é uma queda completa da atividade 

económica como tivemos nos anos 30. De certa forma, são boas notícias. Aprendemos 

alguma coisa com a história. O problema, claro, é que não vamos resolver tudo com os 

bancos centrais. Não houve mais nada, realmente. O que me preocupa um pouco hoje 

é que, embora haja bastante motivação para enfrentar problemas estruturais, em 

particular a crise climática ou a crise atual da pandemia, acho que não há pensamento 

suficiente sobre como alterar as regras económicas, em particular a organização das 

relações de propriedade, quanta propriedade privada queremos. Precisamos de levar a 

sério o facto de a distribuição do fardo ter de ser discutida de um ponto de vista 

democrático, ter de ser distribuída pelos diferentes grupos de rendimento. Por vezes, 

os ativistas climáticos, os ativistas ambientais, estão tão convencidos de que o problema 

número um é o clima que não querem ouvir nada que soe a rendimento ou salários. 

Alguns ativistas do clima pensam que a solução é encolher as nossas economias. 

Chamam-lhe decrescimento. 

O que tem de ser discutido justamente porque temos de ser muito cuidadosos sobre o 

que estamos exatamente a propor aos 50% que se encontram na base inferior do 

rendimento. Acho que é possível desenhar um plano, mas temos de ter muito cuidado. 

Em França, houve o movimento dos ‘coletes amarelos’. O Governo disse que ia subir o 

imposto de energia e o imposto sobre o carbono para bem do clima, mas as pessoas 

perceberam que o dinheiro ia ser usado para cortar o imposto sobre as fortunas, e 

ficaram loucas. Já ninguém quer ouvir falar sobre impostos do carbono em França. Este 
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Governo basicamente destruiu essa ideia, pelo menos durante algum tempo. Temos de 

voltar a ela, pois sabemos que faz parte da solução. Se não a fizermos acompanhar de 

uma redução muito ambiciosa da desigualdade e uma mudança muito ambiciosa na 

estrutura económica capitalista, será contraprodutivo. Muitas pessoas oriundas do 

Partido Verde em França têm estado com Macron, foram eleitos membros do 

parlamento com Macron, e votaram para cancelar o imposto sobre as fortunas. E eu 

quero perguntar-lhes, “ok, qual é o vosso plano? É isto que têm?”. Na Alemanha, existe 

a possibilidade de os Verdes governarem com o chamado centro-direita. Acho que o 

movimento ambiental tem de pensar mais sobre doutrina económica. 

Concordo. Mas também acho que existe alguma confusão básica sobre as condições 

estruturais em que funcionamos. Desde 2009, a visão convencional dos economistas 

sobre défice orçamental e dívida parece ter-se alterado um pouco. A partir de que 

nível de défice orçamental devemos ficar preocupados? Existe um ponto concreto? 

Nos EUA, o estímulo para a pandemia já é o dobro do estímulo em 2009. 

Acho que devemos mostrar às pessoas nos EUA e na Europa que os bancos centrais 

podem fazer coisas pelas pessoas, falando em geral, e não apenas salvar bancos. Por 

exemplo, eu seria muito a favor de usar a criação de dinheiro para pagar diretamente 

uma transferência básica de rendimento no meio de uma recessão, uma transferência 

direta para toda a gente. Podia ser 5% do PIB, podia ser 10%. Também acho que as 

pessoas compreendem, claro, que isto não vai ser a bala mágica para resolver todos os 

problemas. A certa altura, se queremos pagar um Estado de bem-estar social que custe 

40% ou 50% do PIB todos os anos, vão ser necessários impostos progressivos. 

A minha perspetiva é dominada pela experiência americana, mas vejo gestos mais 

agressivos por parte dos nossos bancos centrais, que operam a maior distância dos 

impulsos democráticos, do que por parte das legislaturas e dos governos, que em 

teoria são mais atentos às pressões democráticas. Porquê? 

É mais fácil imprimir dinheiro do que chegar a acordo sobre um novo código fiscal, uma 

nova lei do trabalho, nova governança empresarial. Mas no final, há limites para o que 

se pode fazer com isto. Ao longo dos últimos dez anos, temos salvo bancos, mas 

resolvemos o nosso problema com a desigualdade crescente, com o aquecimento 

global? Não. Toda esta criação de dinheiro até contribuiu para enriquecer os que já eram 
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ricos, para financiar investimento que continuou a emitir enormes quantidades de 

carbono. Repito, tudo o que esta criação de dinheiro fez até agora foi evitar um colapso 

completo do sistema financeiro, mas isso não é pôr a fasquia muito alta. O que isto 

mostra é que todos nos devemos preocupar com o modo como vamos reescrever o 

sistema. Muita gente acha isto aborrecido, e posso dizer-lhe que, quando se tenta falar 

sobre a transformação e a democratização das instituições europeias, a maioria das 

pessoas deixa de ouvir ao fim de cinco minutos. Mas é muito importante, porque, se a 

maioria conseguisse adotar um orçamento, estabelecer um défice, um plano de 

investimento, especialmente no clima — hoje a opinião pública europeia é largamente a 

favor de resolver a crise climática — se o Parlamento pudesse, com maioria simples, 

decidir financiar um enorme plano de investimento, acho que o faria. 

Há muitos obstáculos a mudanças dramáticas, incluindo esse. Mas se for mesmo 

verdade que o PIB americano pode cair 30% neste trimestre, e sabe-se lá quanto no 

resto do ano, e esses impactos forem distribuídos por todo o mundo, isto não é um 

choque demasiado grande para não refazer a economia global? 

Sim. Eu não apostaria nisso. Uma vez mais, acredito na inteligência coletiva e na 

mobilização coletiva. Acho que quanto mais mobilização houver sobre a forma de 

mudar o nosso sistema económico, melhor. Limitarmo-nos a esperar que a crise se torne 

mais e mais profunda não vai resolver nada. O que está a acontecer agora com este 

confinamento é terrível para muita gente. Para começar, devemos fazer tudo o que 

pudermos para limitar as baixas. Neste momento, isso é a maior preocupação. A seguir 

devemos tentar usar este tempo para pensar no sistema económico que queremos. 

Acho que isto não é uma questão só para economistas ou banqueiros ou funcionários 

do Governo. É realmente uma questão para toda a gente. Todos precisamos de nos 

preocupar sobre como vamos organizar a nossa dívida pública, o nosso sistema jurídico, 

como vamos partilhar poder nas empresas. Todas estas questões são concretas e 

complicadas, mas são questões onde temos de progredir coletivamente se queremos 

tornar esta crise uma oportunidade útil para transformar o mundo. 

* Texto publicado originalmente na NEW YORK MAGAZINE a 27 de abril de 2020 

Fonte: Expresso 
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"NÃO PODEMOS AFIRMAR QUE OS EUROPEUS DESCOBRIRAM O 

RESTO DO MUNDO. DIZÊ-LO SIGNIFICA ACEITAR QUE AQUELES 

POVOS NÃO SÃO NOSSOS IGUAIS" 

 

O polémico tema da descolonização dos museus foi o propósito para termos ouvido 

Nicholas Mirzoeff, professor universitário, ativista visual e defensor daquele movimento, 

há já dois anos 

Nicholas Mirzoeff, 56 anos, professor de Média, Cultura e Comunicação na Universidade 

de Nova Iorque, esteve em Lisboa para dar uma aula aberta sobre o tema “Descolonizar o 

Museu: Ativismo Visual em Nova Iorque”. Autor de uma vasta obra sobre a cultura visual 

(na qual destacamos os livros How to See the World, de 2015, e The Appearance of Black 

Lives Matter, de 2017), explicou-nos o que é isso do ativismo na era das imagens. Porém, 

antes quisemos saber até onde o colonialismo está entranhado nos museus. 

 

Porque precisam os museus de ser descolonizados? 

Os museus são empresas coloniais. Veja-se o primeiro grande museu ocidental, o 

Louvre, em Paris. É grande porque Napoleão andou pela Europa e por África a tirar 

coisas de que gostava e a levar para lá. Por isso é que o Louvre tem uma coleção de arte 

egípcia, por exemplo. Napoleão foi ao Egito e roubou-a. Porque o British Museum tem 

uma coleção fantástica de obras de todo o mundo? Porque os ingleses andaram pelo 

mundo inteiro e roubaram-nas. Dizem que são museus universais e que estão mais 

habilitados a preservar essas obras, mas no fundo acreditam que são melhores do que 

os povos que as fizeram. Temos mesmo de pensar num novo tipo de instituição. E, 

quando eu estive em Lisboa, falava-se muito num novo museu, chamado “das 

Descobertas”. 

Tem sido uma polémica, de facto. 

É um exemplo perfeito da necessidade de descolonizar os museus. Simplesmente, não 

podemos afirmar, em 2018, que os europeus descobriram o resto do mundo. Não é 

possível. Dizê-lo significa aceitar a ideia de que aqueles povos não são nossos iguais, 

que são inferiores. A mera ideia de que África ou as Américas estavam ali à espera de 

ser descobertas é não só ofensiva como ignora o enorme papel dos europeus no 
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genocídio dos indígenas e na deportação em massa de africanos, do continente para as 

Américas, no comércio de escravos através do Atlântico. Isto é que deve estar nos 

museus. Dou o exemplo da África do Sul, onde foi construído um poderoso museu sobre 

o Apartheid. 

Há quem diga que é apenas uma palavra, usada desde o tempo da Expansão 

Portuguesa. 

A linguagem muda ao longo do tempo. O que era aceite antes já não o é agora. Palavras 

antes usadas para referir os afrodescendentes ou as pessoas de origem judaica são hoje 

consideradas inaceitáveis, ofensivas. Uma palavra como “descobertas” parece mais 

inocente, mas não o é para os africanos, e é preciso dizer que seis milhões de africanos 

foram levados para as Américas no tempo das Descobertas. Este é, aliás, um número 

icónico na Europa, pois também diz respeito às pessoas que morreram no Holocausto. 

Ora, as consequências do encontro entre europeus e africanos ainda não terminaram. 

Parece-me muito bem que se reflita sobre isto num museu, mas temos de fazer melhor 

do que persistir em chamá-lo “das Descobertas”. 

Porque as pessoas se agarram tanto às palavras? 

As tradições são inventadas, mas têm um grande significado. São uma forma de as 

pessoas entenderem o seu lugar num mundo com uma mudança extraordinariamente 

rápida. Sentimos incerteza sobre o futuro, e sobre o presente em muitos casos, portanto 

agarramo-nos a ideias do passado porque estas nos dão uma sensação de segurança. 

Devem os museus devolver a arte roubada aos territórios colonizados? 

Os museus deviam iniciar um diálogo com os países de origem dessa arte. Nos Estados 

Unidos da América já se iniciou um processo do género em relação aos objetos das 

populações nativas americanas. Existe um mecanismo legal, através do qual as 

populações indígenas podem reclamar objetos que tenham significado para si. E quem 

pode negar-lhes isso? Na Etiópia, já se pede o retorno de objetos levados no século XIX, 

que estão no British Museum. Os britânicos recusam devolvê-los, apesar de saberem 

que alguns daqueles objetos são tão sagrados para os etíopes que não podem sequer 

ser exibidos na Grã-Bretanha, porque isso causaria grande indignação. Para quê manter 

algo que nunca poderá ser ali exibido? Se realmente acreditamos que a Grécia é o berço 

da cultura e da civilização ocidentais, não deveria ser na Grécia que melhor poderíamos 
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apreciar e entender essa arte? Não deveriam ser os povos que a fizeram a tê-la? Se 

achamos que esses povos não têm o direito de possuir os objetos dos seus 

antepassados é porque consideramos que apenas certas pessoas podem apreciar, 

entender e cuidar de objetos de importância histórica. Temos de perguntar: 

consideramos esses povos, de facto, iguais a nós? 

Por outro lado, contrapõe-se que devolver essa arte tornará a cultura desses povos 

ainda mais invisível… 

Invisível para quem? Para os europeus? Não deveria ser antes visível para os povos que 

a fizeram? E se quisermos vê-la, então entramos num avião e vamos ao Congo, em vez 

de irmos ao Louvre. Por essa ordem de pensamento, podíamos mandar para Brazzaville 

ou para Kinshasa a melhor arte europeia para que esses povos possam vê-la. Enviar 

para lá a Mona Lisa e alguns Van Gogh, uns Rembrandt… isso talvez fosse uma troca 

justa. 

Esteve recentemente em Lisboa. Que mais devia a cidade descolonizar? 

Pela primeira vez na História da Humanidade, há mais gente a viver nas cidades do que 

no campo. Esse marco aconteceu em 2011. O ambiente citadino é dominante na era da 

globalização. Em Lisboa, como em qualquer cidade moderna, assistimos a esta fase 

extraordinária de reabilitação dos edifícios. E muitos de nós somos excluídos do 

processo, somos empurrados para fora das cidades, devido aos custos exorbitantes da 

habitação. Ou seja: estamos a viver uma forma de colonização. Não temos direitos, nem 

poder nem experiência. Lisboa, como a maior parte da Europa ocidental, tornou-se um 

museu. É uma exposição visual. E aqui temos a cidade que brilha, que é boa para os 

turistas, muito boa para as elites, mas quem lá vive sente-se colonizado. Como vamos 

responder a isto? Não podemos deitar abaixo os novos blocos de apartamentos… 

É uma maneira de apresentar a questão. Mas eu referia-me às ruas, às estátuas… 

Quando circulamos, vemos um tipo de pessoa nos monumentos. Há muito poucas 

mulheres, por exemplo, à exceção da Virgem Maria e de outras santas. E a esmagadora 

maioria são homens brancos que estiveram envolvidos em campanhas militares, muitas 

vezes coloniais. Ora, em zonas onde a população é multicultural e vem de vários locais 

do mundo, encontramos pessoas oriundas de países onde esses militares atuaram. O 
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que significa para elas ver esses monumentos? Portanto, ao reconstruir a cidade, temos 

de pensar em todas as pessoas que lá vivem e não apenas num ponto de vista. 

Mas devemos esconder essa parte da História? 

Não, não a escondemos, mas também não a celebramos. O que precisamos é de museus 

sobre a História do Colonialismo. E temos de ter cuidado com os objetos, pois eles são 

poderosos e perigosos. Podem transmitir mensagens de violência. 

Então, temos de ir mais longe e tirar dos museus também obras que possam ser 

ofensivas para a condição da mulher? Ou banir as caricaturas de Maomé? 

O ponto é este: os média visuais sustêm e criam o poder. E sustentam outras formas de 

poder cultural. Há muito trabalho a fazer no que diz respeito a pensar estas questões e 

a chegar a decisões. 

Mas devemos banir as obras de Picasso, porque sabemos que ele era um misógino, por 

exemplo? 

O caso de Picasso é muito interessante. Não tenho dúvidas de que alguns dos seus 

trabalhos são profundamente misóginos e tenho dificuldade em apreciá-los por causa 

disso. Como exibir um quadro de Picasso sem que uma mulher que o veja sinta que 

levou um estalo na cara? Ao mesmo tempo, temos de entender que uma pessoa possa 

ser suficientemente complexa ao ponto de ser um misógino e também produzir a maior 

peça de obra de protesto ou antifascista, como Guernica. Não argumento a favor da 

simplicidade, mas da complexidade. A violência na Ilíada é chocante. Há muita literatura 

antiga que trata os assuntos de uma forma que não consideramos apropriada nos 

tempos de hoje, mas continuamos a lê-la porque entendemos a sua complexidade. Não 

vamos deixar de lê-la; vamos é entendê-la de outra maneira. 

Esta discussão a que assistimos (até exigindo a retirada de obras de arte com nudez) 

não estará a cair numa sufocante forma do politicamente correto? 

Não é usual pedir a retirada de uma obra de arte simplesmente porque mostra uma 

mulher nua. Talvez tenha lá uma forma de violência sexual. Quando se fala do 

politicamente correto, isso é uma forma de caricaturar estas discussões, classificando-

as como supersensíveis e simplificando-as, mas nós levamo–las muito a sério. 

Diz-se um ativista visual. O que é isso? 
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O que fazemos hoje é usar os média visuais para perceber de que forma o mundo está 

a mudar, mas também podemos usá-los para ajudar a mudar a sociedade. Dou um 

exemplo: o movimento, nos EUA, Black Lives Matter. Quando começaram a ter provas 

visuais de que a polícia está a matar os jovens afro-americanos, as pessoas tomaram 

medidas de uma forma como nunca aconteceu. Com os smartphones, é possível 

documentá-lo e partilhá-lo com outras pessoas, e isso levou ao ativismo. Outro exemplo 

seria o da África do Sul à volta da estátua de [Cecil] Rhodes. Este imperialista britânico 

[fundador da antiga colónia da Rodésia, atual Zimbabwe] teve até muito recentemente 

a sua estátua na Universidade da Cidade do Cabo. Os estudantes conseguiram que a 

estátua fosse removida e lançaram outras ações de protesto para que o seu currículo 

fosse descolonizado… 

Porque o mundo está mais visual do que nunca. 

Num só dia, são publicados 1,5 mil milhões de imagens no Snapchat. Num só minuto 

são publicadas 400 horas de vídeos no YouTube. É um mundo visualizado, e uma das 

razões prende-se com o facto de os média visuais serem uma componente-chave do 

capitalismo contemporâneo. 

Fala do ativismo desencadeado pelas imagens. Mas elas não banalizam a tragédia? Não 

nos habituam a ela? 

É um verdadeiro problema. Temos filtros, mentais e emocionais, que tentam proteger-

nos de toda a violência à nossa volta. De vez em quando, uma imagem em particular – 

pode ser a de um migrante que morreu afogado – rompe esse escudo. Mas também é 

verdade que o escudo se reconstrói muito depressa. Um ativista visual tem de dizer: 

“Continuem a olhar.” Não só no primeiro dia, em que toda a gente está chocada, mas 

para além disso, tentando entender. 

E como se passa da emoção de se ver a imagem para o ativismo? 

No caso do Black Lives Matter, as pessoas começaram a partilhar as imagens online. 

Usando os hashtags, entraram em contacto mesmo sem se conhecerem. Depois 

decidiram organizar-se, logo após o assassínio de Michael Brown, em Ferguson, em 

agosto de 2014. Ou seja: usaram os média sociais para criar uma forma de ativismo. 

Estamos a viver uma era nova, o equivalente a ter vivido quando Guttenberg inventou 
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a imprensa e nem lhe passava pela cabeça os livros, os jornais e as revistas que viriam 

aí. 

Na era das imagens, ainda podemos falar de uma só cultura dominante ou cada um 

tem a sua? 

Existe a cultura dominante, que é a capitalista, isso é claro. O que está mais disponível 

e o que é mais mostrado é aquilo que a cultura capitalista quer vender. 

Fonte: Revista Visão-online 

 

  

 

 

 

A INCRÍVEL E TRISTE HISTÓRIA DO INFARMED E DO KIT PORTUGUÊS 

DE TESTE COVID 

  

Um dos aspetos mais louvados no caso português do combate à pandemia é a 

capacidade de testagem que o país conseguiu assegurar, depois de um arranque 

titubeante. Dados desta semana confirmam Portugal entre os países da UE que mais 

testes realizaram - com quase 94 mil testes por milhão de habitantes, está atrás apenas 

de seis países: Malta, Luxemburgo, Lituânia, Dinamarca, Chipre e Espanha. 
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Na UE, entre os que têm população semelhante à nossa, Portugal é claramente o que 

mais testa. De todos os países com população entre 7 e 12 milhões de habitantes, só 

um país testa mais do que Portugal, os Emiratos Árabes Unidos. Estes são os dados do 

site Worldometers; outras plataformas, a partir de outras fontes, dão resultados 

diferentes, mas Portugal surge sempre bem colocado. No Our World in Data, ligado à 

Universidade de Oxford, poucos têm um desempenho tão bom no número de testes. 

 

 

 

Neste gráfico, é possível comparar a evolução dos testes em Portugal com a evolução 

noutros países europeus com população semelhante (Holanda e Suécia), com bom 

desempenho a travar a doença (Grécia) e com péssimo desempenho (Itália e Espanha), 

e ainda com casos de referência mundial para o bem (Coreia do Sul) e para o mal (EUA). 

Portugal está a aproximar-se de um milhão de testes, em resultado de uma decisão 

política (“testar, testar, testar”) e do empenho de laboratórios públicos e privados, mas 

também de centros de investigação universitários e de empresas. 

UM CASO EXEMPLAR. PARA O BEM E PARA O MAL 

Em março, o Instituto de Medicina Molecular, dirigido por Maria Manuel Mota, criou 

um teste português. Depois, num dos momentos decisivos para a evolução da pandemia 

em Portugal - quando soou o alarme nos lares de idosos -, uma parceria entre 
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universidades e empresas respondeu a outro problema: o material que rareava para 

realizar esses testes em larga escala a utentes e funcionários dos lares. E, quando 

chegou a hora de reabrir creches, o mesmo consórcio garantiu mais uns milhares de 

testes. 

Trata-se do consórcio que juntou investigadores e meios do Algarve Biomedical Center 

(ABC) da Universidade do Algarve e do Instituto Superior Técnico (IST) ao know-how 

industrial das empresas Hidrofer e Logoplaste.  

É um caso de estudo de como o melhor do conhecimento científico português se 

mobilizou na resposta à pandemia, e se juntou a duas empresas state of the art, com 

nome feito internacionalmente, para produzir em Portugal aquilo que Portugal não 

produzia - e o mercado não estava a conseguir fornecer. 

Mas também é um caso de estudo por outra razão: os cerca de 50 mil kits de 

despistagem da Covid-19 que foram disponibilizados por este consórcio entre abril e 

maio (e com custos muito inferiores aos de mercado) podiam ter sido bastantes mais - 

e só não foram devido à intervenção do Infarmed, que travou esse processo, levantando 

dúvidas e exigências que deixaram indignada parte da comunidade científica 

portuguesa. E isto, ao mesmo tempo que material importado circulava em Portugal com 

um grau de escrutínio muito inferior. 

“REAÇÕES ESTRANHAS” À INOVAÇÃO 

Esta semana, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, 

assumiu a existência de um problema com o Infarmed, na entrevista que lhe fiz para o 

podcast Política com Palavra. “Quando um processo é novo, verdadeiramente inovador, 

temos de reconhecer que não há competências existentes. Surgiram nesta crise um 

conjunto de novas situações, sobretudo ao nível dos equipamentos de proteção 

individual e dos dispositivos médicos, que nunca tinham surgido em Portugal. O próprio 

Infarmed não estava preparado para este tipo de situações. E tem uma reacção à priori 

de falta de conhecimento”, reconheceu Manuel Heitor. 

“Como em qualquer processo inovador, surgem reações estranhas”, declarou o 

governante que tutela a ciência e tecnologia nacionais. “Só quem não percebe o que é 

inovar é que não percebe a resistência institucional, e das próprias pessoas que a 
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fazem.” E apontou uma saída: a criação de uma “entidade notificadora da capacidade 

em dispositivos biomédicos”, retirando essa competência ao Infarmed.  

Essa é a regra europeia, nota Manuel Heitor, e só nunca foi seguida em Portugal porque 

a produção nacional nesta área nunca o tinha justificado. “A recomendação europeia é 

muito clara: deve haver uma separação de poderes entre quem fiscaliza o mercado e 

quem notifica a capacidade técnica para produzir equipamentos.” Durante a crise isso 

já aconteceu com o CITEVE - o Centro Tecnológico do Têxtil e Vestuário, que passou a 

fazer a certificação de máscaras e equipamentos de proteção individual. Tem sido um 

sucesso. A produção destes artigos explodiu em Portugal, tanto para consumo interno 

como para exportação, e o Executivo esperava que o mesmo acontecesse com os 

dispositivos biomédicos… Mas ainda não. 

A 22 de maio, o Infarmed proibiu a distribuição e utilização do kit português. A notícia 

foi revelada num longo e detalhado texto do Observador. A partir desse momento, o 

consórcio deixou de poder continuar a fornecer os kits made in Portugal. E só duas 

semanas depois o Infarmed recuou na proibição, permitindo a distribuição do kit, com 

algumas condições, como pode ler aqui.  

Apesar do recuo do Infarmed, as questões colocadas e as dúvidas levantadas - e que 

persistem - deixaram marcas. O episódio foi grave. As declarações de Manuel Heitor, 

esta semana, embora cautelosas, são o reflexo público desse mal-estar.  

AS ZARAGATOAS, OS RAIOS GAMA, OS TUBOS, O CONSÓRCIO... 

O kit para o teste consiste em duas zaragatoas secas, para recolha de amostras 

biológicas pelo nariz e pela garganta, e um tubo com tampa, onde as zaragatoas são 

depois fechadas, para análise. O tubo traz 2ml de líquido, o chamado "meio de 

transporte viral", que impede que o vírus morra no transporte. As zaragatoas são 

fabricadas pela Hidrofer, empresa certificada para a área de produtos médicos 

hospitalares em algodão, nomeadamente algodão hidrófilo para uso clínico; o tubo é 

produzido pela Logoplaste, igualmente certificada para estes produtos e uma das 

empresas de referência neste setor; o meio de transporte viral é produzido pelo ABC, 

da Universidade do Algarve, um laboratório certificado; e o processo de esterilização 

ficou a cargo do Centro Tecnológico e Nuclear, do Instituto Superior Técnico - que não 
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só é um centro certificado como é reconhecido como um dos organismos de excelência 

neste procedimento. 

Bem pode o consórcio ter reunido toda a excelência que podia reunir em Portugal. O 

Infarmed tinha dúvidas. Que punham em causa o projeto. 

Tinha dúvidas sobre as zaragatoas, porque a haste não tem ponto de quebra - o que 

não é obrigatório (pode ser cortada com uma tesoura ou bisturi para caber no tubo); 

Mais dúvidas sobre as zaragatoas: a composição em poliéster e algodão seria fiável? - 

todos os testes dizem que sim; 

Ainda mais dúvidas sobre as zaragatoas: o Infarmed não estava convencido sobre a 

esterilização por radiação gama - apesar do Técnico ser a única entidade certificada que 

faz esterilização com radiação gama em toda a Península Ibérica... 

E dúvidas sobre a esterilização da embalagem onde as zaragatoas estão acondicionadas 

- mais uma vez, processo garantido pelo Técnico que… pois, já percebeu; 

E dúvidas, claro, sobre os tubos utilizados no kit - exatamente os mesmos tubos da 

VWR (Logoplaste) que têm certificação CE; 

E ainda dúvidas sobre o líquido que serve como meio de transporte - que é produzido 

pelo ABC seguindo os protocolos do Instituto Ricardo Jorge; 

Até o facto de o kit ser produzido por um consórcio, e não por uma empresa, levantou 

dúvidas ao Infarmed. 

MADE IN PORTUGAL X MADE IN CHINA 

Algumas exigências do Infarmed levariam um ano a ser cumpridas, se fossem levadas à 

letra - e o objetivo era dar resposta de imediato. Outras, foram ultrapassadas em tempo 

recorde. Facto divertido: logo a seguir ao chumbo do Infarmed, que tantas dúvidas 

colocou em relação às zaragatoas, estas receberam certificação CE pela Associação 

Portuguesa de Certificação (APCER). O produto era o mesmo, a informação 

apresentada também. 

Outro facto divertido: o Infarmed colocou muitas questões em relação à rotulagem e à 

informação incluída nos kits. Deu sugestões do que devia ser acrescentado, retirado e 

reescrito. Mas o material semelhante que Portugal continua a importar da China não 

parece sujeito ao mesmo grau de exigência. Nos folhetos informativos, o Infarmed tem 

normas sobre qual a informação que deve acompanhar “a mercadoria”, e que deve estar 
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“em português ou, em alternativa, preferencialmente, em inglês ou em espanhol”. Fica 

a dúvida sobre os folhetos informativos em mandarim que acompanham zaragatoas 

entretanto comercializadas em Portugal - como o caso documentado abaixo. 

Ou seja, a exigência e o rigor colocados na análise do kit português não tem paralelo 

com o que se passa em relação aos produtos importados por grandes intermediários. 

Nos vários casos de desconformidades que estão documentados e têm circulado entre 

agentes do setor, há esta imagem de um tubo com meio de transporte… com bolor. 

Ou esta, de tubos com meio de transporte em versão pantone - o líquido devia ser 

sempre da mesma cor, “amarelo pálido transparente”, e não em vários tons de rosa e 

laranja. Estes casos têm sido denunciados ao Infarmed. 

UM CLUSTER À ESPERA 

A luz verde condicional da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

ao kit de teste português permite a sua “disponibilização no mercado nacional, na 

situação de emergência causada pela Covid-19, para fornecimento de laboratórios de 

universidades e centros de investigação referenciados para o diagnóstico de SARS-

CoV-2” - desde que, entre outras condições, sejam realizada… uma série de novos 

ensaios de esterilidade (a radiação gama do IST não convence o Infarmed) 

Entretanto, há um mercado de exportação à espera. Compradores interessados no kit 

não faltam, de Espanha ao Brasil e a África. O mesmo se passa com outros dispositivos, 

como os novos ventiladores made in Portugal. Sobre esses, Manuel Heitor diz que já 

estão a ser exportados para o Brasil e para países africanos. Once again… os 

ventiladores já têm certificação CE, mas o Infarmed ainda não validou o processo. 

O objetivo, diz o ministro da Ciência, é tornar Portugal competitivo na indústria de 

dispositivos biomédicos, bem como em equipamentos de proteção. O governante fala 

numa “janela de oportunidade muito importante” para “nos posicionarmos no contexto 

europeu e global”, quando o país e a Europa apostam na “formação de novas cadeias 

de produção quer ao nível de matérias-primas, quer do fornecimento de produtos 

básicos, como os equipamentos de proteção individual ou elementos tão simples como 

as zaragatoas”.  

As conversas entre os ministérios da Ciência, Economia e Saúde para a criação do novo 

organismo já decorrem. “Estou certo de que nos próximos meses podemos dignificar a 
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nossa capacidade técnica e científica também com capacidade institucional”, disse-me 

o ministro. 

“Dignificar” parece uma palavra adequada. 

Fonte: Filipe Santos Costa/ECO 
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CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR PÓS-COVID 

MOHAMED ELBARADEI 

Se a pandemia do COVID-19 deixou uma coisa clara, é que somos uma família humana. Só 

reconhecendo isso - cuidando um do outro, bem como do planeta do qual todos 

dependemos - é que qualquer um de nós pode esperar um futuro melhor. 

 

VIENA - Numa questão de meses, a pandemia do COVID-19 tornou o mundo quase 

irreconhecível. E, no entanto, a cooperação internacional que é tão essencial para 

enfrentar uma ameaça comum esteve ausente. Não deveria ser uma surpresa: o nosso 

fracasso em responder efetivamente à crise do COVID-19 reflete os valores e as 

prioridades profundamente arraigados - e severamente distorcidos -. 

Em 1952, o estadista americano Adlai Stevenson declarou: "Os grandes inimigos do 

homem são a guerra, a pobreza e a tirania, e os seus ataques à dignidade humana, que 

são as consequências mais graves de cada um deles". Quase sete décadas depois, estes 

inimigos permanecem tão poderosos como sempre. 

A guerra continua a dominar - e atrapalhar - a linha humana do tempo. Apesar dos 

horrores que experimentamos coletivamente, a violência continua a ser nossa resposta 

padrão às diferenças. Três décadas após o fim da Guerra Fria, as armas nucleares - e a 

terrível doutrina da destruição mútua garantida - continuam a ser pilares da segurança 

global. 
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Enquanto isso, as limitações ao uso da força acordadas na Carta das Nações Unidas 

estão a ser ignoradas e até mesmo desprezadas. O direito humanitário parece cada vez 

mais uma relíquia do passado. Quinze anos após sua conceção, a “responsabilidade de 

proteger” contra as piores formas de violência e de perseguição tornou-se uma nota de 

rodapé histórica. Os ricos e poderosos apontam o nariz para o Tribunal Penal 

Internacional. 

Como a resposta do mundo à atual crise de refugiados tem demonstrado claramente, 

priorizamos consistentemente os interesses geoestratégicos e económicos em desfavor 

da vida humana. No ano passado, a assistência oficial ao desenvolvimento representou 

menos de 10% dos gastos globais em defesa. 

Embora tenham sido feitos progressos significativos na redução da pobreza nas últimas 

décadas, cerca de 10% da população mundial ainda vivia em extrema pobreza, abaixo 

da linha de pobreza do Banco Mundial de US $ 1,90 por dia, em 2015, e o Banco espera 

que a crise COVID-19 venha a aumentar o total em 40-60 milhões este ano. Enquanto 

isso, a crescente desigualdade está a empurrar muitas sociedades para a desordem civil. 

A tirania também parece estar em ascensão. Um terço de todos os países são 

governados por regimes repressivos e autoritários, e muitas democracias estão a ser 

vítimas do populismo. As violações dos direitos humanos - como repressão aos media 

livres e a dissidência política, a perseguição a minorias étnicas e religiosas, a brutalidade 

policial e os assassinatos direcionados, para citar algumas - são encaradas com pouco 

mais do que expressões de preocupação da comunidade internacional. 

À medida que proliferam a guerra, a pobreza e a tirania, a necessidade de cooperação 

internacional está a crescer. Hoje, as ameaças mais significativas que o mundo enfrenta 

- como mudanças climáticas, doenças infeciosas, terrorismo e crimes cibernéticos - não 

respeitam as fronteiras. A única maneira de atenuá-los é trabalhar em conjunto. 

E, no entanto, as plataformas críticas para a cooperação internacional, como a ONU, 

foram corroídas constantemente nos últimos anos, à medida que a crescente 

polarização e paralisia, juntamente com os recursos cada vez menores, minaram sua 

autoridade. Inacreditavelmente, demorou mais de um mês para o Conselho de 

Segurança da ONU se reunir depois que a crise do COVID-19 eclodiu. Dois meses 
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depois, os seus membros não chegaram a um acordo sobre um plano para uma resposta 

coordenada. 

Alguns podem argumentar que a repressão, a competição, a violência, a discriminação 

e a exclusão são características inevitáveis da condição humana. Neste caso, tentar 

construir um mundo baseado em princípios como liberdade, equidade e inclusão seria 

o mesmo que tentar mudar a nossa própria natureza. 

Mas esse, na melhor das hipóteses, é o argumento fácil. Afinal, agora rejeitamos 

veementemente muitas atrocidades - como escravidão e tortura - que antes eram 

consideradas naturais e inevitáveis. Embora ainda tenhamos muito a percorrer, grandes 

avanços foram feitos no combate à discriminação com base em fatores como género e 

etnia. 

A mensagem é clara: a nossa mentalidade está longe de ser imutável. Pelo contrário, a 

recalibração dos valores é uma característica inevitável da evolução humana. 

Hoje, essa recalibração é extremamente necessária, a fim de estabelecer um novo 

paradigma para a cooperação global baseada em princípios como a dignidade humana, 

a igualdade, a inclusão, a diversidade e a solidariedade. Para que esse sistema funcione, 

deve haver tolerância zero à tirania, e a concorrência geopolítica deve dar lugar ao 

diálogo. 

Além disso, o conceito de segurança deve ser radicalmente repensado. A dependência 

de armas nucleares e a demonstração de poder militar devem dar lugar à construção de 

confiança, abordando problemas comuns (como ameaças cibernéticas). A 

condescendência com os ditadores não deve ter lugar no novo paradigma, mas também 

não deve mudar o regime externo e as sanções unilaterais. 

De forma abrangente, o conceito de segurança deve ser estendido muito além do físico, 

para incluir um foco em garantir que as necessidades humanas básicas - como a 

alimentação, a saúde, a educação e o emprego - sejam atendidas de maneira confiável. 

Políticas como o rendimento básico universal e os impostos sobre a riqueza podem 

ajudar bastante no avanço dessas metas. 

Tudo isto exigirá uma nova abordagem para a governação. Em muitas democracias, os 

cidadãos perderam a confiança na classe política e suspeitam cada vez mais da 

influência do dinheiro sobre os seus líderes e as instituições. Os protestos nos Estados 
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Unidos destacam até que ponto muitas pessoas sentem que suas vozes não estão a ser 

ouvidas. A reversão dessa tendência exigirá não apenas políticas direcionadas para 

proteger os processos democráticos, mas também esforços para melhorar o equilíbrio 

entre a democracia direta e a representativa. 

Ao nível internacional, as instituições devem ter autoridade e recursos para lidar com 

os desafios de um mundo globalizado. Só o aumento da legitimidade e da eficácia das 

instituições pode efetivamente combater as forças do populismo e da xenofobia que 

ganharam terreno nos últimos anos. 

Se a pandemia deixou uma coisa clara, é que somos uma família humana. Só 

reconhecendo isso - cuidando uns dos outros, bem como do planeta do qual todos 

dependemos - é que qualquer um de nós pode esperar um futuro melhor. Nesse 

sentido, a cooperação não é apenas um imperativo ético, mas também um imperativo 

existencial. 

Mohamed ElBaradei, Prémio Nobel da Paz 2005. 

Fonte: Project Sydicate 
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