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Casos Confirmados  

39.737 CASOS DE COVID-19 

MAIS  345  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,87% 

 

Óbitos  

1.540 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 6 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,39%) 

NORTE-814 

CENTRO-248 

LISBOA E VALE DO TEJO-446 

ALENTEJO-2 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

25.829 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.759 AGUARDAM RESULTADOS 

366.777 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN. 

441 INTERNADOS (1,10%) / 72 UCI (0,18%) 

Ter. 23 junho
 
Portugal junta-se 
ao grupo de 
“inovadores 
fortes” da UE – 
relatório 
Comissão. 
 
Governo assinou 
16 contratos 
mineiros antes de 
publicar lei mais 
ambiental. 
 
Criminalidade 
violenta e grave 
subiu 3% no ano 
passado em 
relação a 2018-
RASI. 
 
Maior 
endividamento da 
economia 
portuguesa: a 
dívida total 
aumentou 11,3 mil 
milhões de euros 
em abril deste 
ano, fixando-se 
nos 736,3 mil 
milhões de euros, 
um novo recorde. 
 
Próximo ano 
letivo começa 
entre 14 e 17 de 
setembro. 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 

 (Edição papel) Governo autoriza sete minas antes de publicar nova lei 

ambiental. Direção-Geral de Energia e Geologia assina nove novos 

contratos de prospeção e sete de exploração este ano, sem esperar pela publicação 

da lei que aperta as regras ambientais da atividade mineira. Região de Lisboa. Governo 

anuncia primeiro recuo no desconfinamento. Ajuntamentos acima de dez pessoas com 

multa entre 120 e 350 euros. Lojas obrigadas a fechar depois das 20 h. Líder da Ryanair 

alerta para risco do investimento público na TAP. Defesa de Santos Silva acusa MP de 

tentar delação premiada. Anticorpos contra covid-19 parecem não ser duradouros. 

Estados Unidos. Tik Tok, a rede de adolescentes que abalou a campanha de Trump. Joel 

Schumacher (1939-2020). Morreu o realizador norte-americano que pôs mamilos no 

Batman. Futebol. Benfica e FCPorto em luta pela liderança com pressão sobre os 

avançados. (Online) Número de imigrantes em Portugal subiu quase 23%. Já são mais 

de 590 mil. Os brasileiros representam um quarto do total, com 151.304 cidadãos 

residentes. A segunda comunidade mais representada é Cabo Verde, com 37.436 de 

residentes, seguida do Reino Unido, com 34.358, resultado do “efeito Brexit”. 

Números de Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo estão a ser divulgados esta 

manhã. Hospitais da Amadora, de Loures e de Setúbal “mais pressionados”. Trump 

assina ordem executiva para suspender vistos de trabalho. Cerca de 525 mil 

trabalhadores estrangeiros ficariam impedidos de entrar no país até ao final do ano. UE 

avisa Pequim que a lei de segurança em Hong Kong terá “consequências muito 

negativas”. Trump no meio de uma tempestade política ao dizer que se encontraria com 

Maduro. O Presidente dos EUA recuou na hipótese de se encontrar com o homólogo 

venezuelano. Isso fragilizaria ainda mais a posição de Juan Guaidó, mas sobretudo 
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deixaria Trump em maus lençóis na Florida, um estado que tem de conquistar nas 

eleições de novembro. 

 (Edição Digital) Segurança Interna. Ligeira subida da criminalidade 

geral e da violenta marca 2019. Conselho Superior de segurança 

Interna reúne-se nesta terça-feira, com um atraso de três meses para 

aprovar o RASI, que regista a criminalidade participada às forças de seguranças e aos 

serviços de segurança. O adeus a mammy e a outras representações raciais na cultura 

americana. Covid-19 e os jovens. "A melhor forma de assustar as pessoas da minha faixa 

etária é dizer que se continuarem assim voltamos ao confinamento". Governo impõe 

mais restrições na Grande Lisboa. Pandemia atira para o desemprego quase cem mil 

pessoas. Ser professor da nova telescola foi “um ato de coragem”. Maria João “Não 

posso fazer o mesmo só para agradar aos outros”. I Liga. Cinco substituições. Um 

recurso útil e de uso moderado. (Online) Lisboa. Crime de desobediência para quem 

desrespeitar confinamento. Dois anos de prisão ou pena de multa até 240 dias se o 

desobediente for promotor da reunião ou ajuntamento. Custo da reabilitação do 

Hospital Militar de Belém derrapa para mais do dobro. A reabilitação do antigo hospital 

terá ultrapassado os dois milhões de euros, mais do dobro dos 750 mil indicados 

inicialmente pelo ministério da Defesa Nacional, que não esclarece o motivo desta 

derrapagem. O silêncio de Bolsonaro quando o Brasil ultrapassa as 50 mil mortes. 

 

(Edição papel) Relatório de segurança interna revela. Crime violento 

dispara - Média de 40 queixas por dia. Mais assaltos na via pública. 

Sobem raptos e sequestros. Número de violações aumenta. 126 carros 

roubados. Cresce violência juvenil. Morte trágica de Pedro Lima. Incerteza sobre o 

futuro nas novelas atormentou o ator. “Dor insuportável por medo do fracasso”. 

Operação Marquês - Amigo de Sócrates não desmente provas. Quem perdeu 

rendimentos. Famílias protegidas dos cortes de luz, gás e água. Futebol. Liga ferve na 

noite de S.João. Pandemia. Costa aperta regras na região de Lisboa. Freguesias da 

capital, Amadora, Loures, Sintra e Odivelas mais atingidas. Fundão e Monchique. Surto 
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no IPO espalha vírus por várias localidades do país. Apanhados. Desvio de apreensões 

trama treze inspetores da Alfândega no aeroporto. Acidente em Amarante. Despiste 

brutal mata bombeiro e doente.  

  

(Edição em papel) Multas para impedir grupos ilegais e álcool. 

Autoridades policiais vão poder autuar e crime de desobediência é 

alargado. Valores serão aprovados quinta-feira. Malha apertada em 

Lisboa limita horários e venda de bebidas e proíbe ajuntamentos superiores a 10 

pessoas. Festa secular nunca tinha sido cancelada, nem na pandemia de 1918.S. João. 

A cidade enche-se de silêncio. Queda de 20 metros causa morte a bombeiro e a doente. 

Marquês. Santos Silva diz que MP tentou delação premiada. Lisboa. Funcionários do 

Fisco roubavam no aeroporto. Liga. Discursos de ódio e racismo alastram na Europa. 

Casos nas redes sociais atingem recordes. Conceição assume obrigação de ganhar dérbi 

portuense. Benfica. Águias tentam agarrar três pontos frente ao Santa Clara na Luz. 

Crise. Há mais 100 mil pessoas no desemprego desde março. Novo Banco agrava 

buraco no Fundo de Resolução. Ensino. Alunos do 4º ano mal preparados para novo 

ciclo. 

 

(Edição em papel)  Desemprego dispara e economistas já falam em 

bancarrota. Algarve é a região mais afetada com aumento de 2020%. 

Governo faz marcha-atrás no desconfinamento. Na zona da Grande Lisboa volta o 

limite máximo de 10 pessoas juntas e a maioria dos estabelecimentos encerram às 20 

horas. Casos aumentam fora da região de Lisboa. EDP. Defesa de Mexia diz que 

Ministério Público ocultou provas e condicionou testemunha. Ataques entre grupos de 

média está a prejudicar Cofina e TVI. Belém. Partidos pedem menos equívocos ou mais 

clareza no combate à covid-19. Ventura pede a militantes para não o deixarem caminhar 

sozinho. Direção-Geral da Saúde diz que onda de calor no fim de maio está associada a 

510 mortes. D.Maria II.Tchekhov e o teatro como ele é em 2020. Yulin. O festival de 

carne de cão que indigna o mundo. 
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 (Edição em papel) Teletrabalho passou no teste de emergência. Duas 

dezenas de empresas apontam aspetos positivos e negativos da 

experiência de trabalho remoto durante o período de confinamento. 

Mexia tenta segurar cargo alegando não ser gestor público. Defesa do CEO da EDP e 

de Manso Neto diz que os dois estão a ser alvo de um “julgamento sumário”. Banca. 

Fundo de Resolução já está com buraco de 7 mil milhões. Governo abre exceções e 

decide alargar lay-off simplificado além de julho. Número de testes à covid-19 caiu 24% 

desde a reabertura. Investimento de 33 milhões faz nascer fábrica de biodiesel em 

palmela. Futuro da Lufthansa em risco por um só acionista. Radar África. Para o norte 

de Moçambique com armas e em força. Instituto fundado por Tony Blair defende que 

extremismo islâmico só se combate com a mobilização de forças militares. (Online) 

Moratória da banca passa a aplicar-se apenas quando créditos estão excluídos da pública. A 

decisão da Associação Portuguesa de Bancos segue-se ao prolongamento da moratória legal 

aprovada pelo Estado, até 31 de março de 2021, que inclui agora mais créditos e mais clientes. 

 

   (Online) TAP admite “ter um membro do Estado na comissão 

executiva”. Estado fará “tudo” para salvar a Efacec. Mas é essencial 

afastamento de Isabel do Santos. Conselho Europeu a 17 e 18 de 

julho para tentar acordo sobre o Fundo de Recuperação. Líderes reúnem-se em 

Bruxelas. Empresas com dificuldades em pagar subsídios de férias. Lei diz que podem 

adiar. Algumas empresas, sobretudo PME, estão com dificuldades de tesouraria e os 

subsídios de férias vão ser um problema. Podem adiar esse pagamento, mas os 

trabalhadores têm de concordar. Mercado digital de publicidade prestes a “eclipsar” 

media tradicionais. O marketing digital deverá ficar com mais de metade dos 530 mil 

milhões de dólares de investimento global em publicidade estimado para 2020, antecipa 

o GroupM. Governo dá um mês extra de lay-off simplificado às empresas que já 

atingiram limite de renovações. Portugal já usou 1,2 mil milhões de fundos comunitários 

por causa da Covid-19. Novo pacote de apoios da União Europeia não será inferior a 
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20 a 21 mil milhões de euros. Combustíveis do futuro “serão mais caros que os fósseis”, 

avisam petrolíferas. 

 

 (Online) Rio critica Fernando Medina por desvalorizar hipótese de 

cerca sanitária em Lisboa. Novo Banco: Bloco quer saber condições 

de cláusula secreta que permite injeção além dos 3,9 mil milhões. 

Número de casais desempregados dispara 21,7% em maio. Ordem dos Médicos alerta 

que Portugal está apenas atrás da Suécia no rácio de novas infeções. Professores 

manifestam-se esta quarta-feira no Ministério da Educação. 

 

  (Online) Pandemia atira para o desemprego quase 100 mil pessoas. 

Incerta inclusão de Portugal entre países com corredores. Cafés e 

comércio fecham às 20 horas na região de Lisboa. Portugal aumenta 

exposição dos residentes a problemas na dívida. 

 

  (Online) Posso beber café com amigos? O que muda em Lisboa. 

Resolução define novas regras para a Grande Lisboa, que passa a 

fechar às 20h. Não cumprir é crime. Proibida venda de álcool em 

take away. Consumo de bebidas proibido na rua e em esplanadas à noite. Multas até 

350 euros para grupos com mais de dez. Governo. Desemprego "menos negativo" do 

que na EU. Medina sobre transmissão: "Não houve controlo". Portugal está a fazer 

menos testes do que no início do desconfinamento e tem mais positivos. Montepio. 

Parecer sobre contas foi encomendado a "homem da casa", o ex-líder do conselho fiscal 

de Tomás Correia. Cidadãos não podem suspender Acordo Ortográfico. O conflito 

aberto entre jogadoras de futebol e FPF. A FPF anunciou um limite de massa salarial no 

futebol feminino no próximo ano e 132 jogadoras uniram-se para contestar a medida. 

Sindicato apoia a Federação, precedentes lá fora dão força às atletas. 
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 (Online) Multa nos ajuntamentos, quase tudo a fechar às 20h, mais 

polícia: o que muda a partir de hoje em Lisboa. Novas medidas de 

restrição em Lisboa: centros comerciais dizem que são “um aliado no 

combate eficaz à propagação do novo coronavírus”. Covid-19. Portugal 

pode ser excluído da lista de países considerados seguros pelo Reino Unido. Portugal. 

Número de crimes violentos aumentou 3% e violência doméstica cresceu 11,4% em 

2019. Dinheiro para a TAP seria mais bem distribuído “através das várias companhias 

aéreas”, diz presidente da Ryanair. CGTP mantém greves e manifestações na região de 

Lisboa. Direcção-Geral de Energia e Geologia assinou sete contratos de exploração 

antes de publicar nova lei ambiental. Carga policial em Washington impede derrube de 

estátua de ex-Presidente dos EUA. “Se perder o mandato, perco-o do pé”. Autarca de 

Castelo Branco lamenta que erro administrativo seja punido como crime grave. Casais 

com ambos os elementos no desemprego aumentam 21,7% em maio. 

 

 (Online) Novas regras na Grande Lisboa já entraram em vigor. 

Crime de desobediência para quem desrespeitar confinamento. 

Belém. Partidos pedem menos equívocos ou mais clareza no 

combate à covid-19. Salvador Malheiro reage às palavras de Medina: "Não posso 

admitir é a falta de respeito para com Ovar". EDP. Mexia e Manso Neto acusam MP de 

não ter nada novo e de condicionar testemunhas. Autoeuropa prolonga layoff mas paga 

salários na totalidade. 

 

 (Online) Novas restrições em vigor; TAP discute apoios pós-

pandemia. Incerta inclusão de Portugal entre países com corredores 

para Reino Unido. O Governo britânico vai dispensar o cumprimento de quarentena 

a pessoas que viajem entre o Reino Unido e alguns países com um risco baixo de 

infeção com covid-19, mas a inclusão de Portugal está incerta, noticia hoje o The 
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Times.  Malheiro sobre Medina. "Não admito a falta de respeito para com Ovar". 

Criminalidade violenta e grave subiu 3% no ano passado em relação a 2018. 

Portugueses residentes no estrangeiro podem agendar visita à Seg. Social. 

                                                                                                                                                  

(Online) Dexametasona, o medicamento milagroso da Covid-19, pode 

esgotar.  Foi o primeiro tratamento clinicamente testado a conseguir tratar 

casos graves da Covid-19, mas a confirmação da OMS levou ao "açambarcamento e 

compra especulativa" da sua versão injetável – que é a mais procurada por médicos e a 

mais difícil de produzir. Covid-19: Coimas para quem quebrar regras podem chegar aos 

350 euros. Criminalidade violenta e grave subiu 3% no ano passado em relação a 2018. 

Associação Zero exige que Governo cobre imposto sobre o combustível à TAP. 

Advogada de Carlos Santos Silva compara Ministério Público à PIDE. Disney+ anuncia 

entrada em Portugal a 15 de setembro. Conheça os preços. 

 

  (Online) António Mexia ataca Ministério Público e defende que só os 

acionistas podem afastá-lo da EDP. Covid-19: Crime de desobediência 

para quem desrespeitar confinamento na Grande Lisboa. Regras mais apertadas na 

maioria das freguesias de Sintra. Covid-19: Mercado automóvel na União Europeia 

regista queda histórica de 25%. Covid-19: “De um dia para o outro fecharam tudo outra 

vez.” O medo de uma segunda vaga contado por um português em Pequim. Como a 

pandemia já está a mudar o imobiliário em Portugal. 

 

 (Online) Jovens estão "saturados" do confinamento. Abertura 

controlada de bares "é plausível". O secretário de Estado da 

Juventude e do Desporto reconhece que os jovens podem estar a 

facilitar nas medidas de segurança devido ao cansaço de estarem confinados. Abrir 

os bares não é, portanto, uma ideia "descabida".  "Quando a polícia chegava, a primeira 

reação era fugir. Agora, é confrontar" as autoridades. Sindicato diz que polícias estão a 
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sentir na pele o aumento da criminalidade violenta e defendem o uso de coletes à prova 

de bala. Criminalidade violenta aumentou no ano passado. Há quase 10 anos que não 

acontecia. Os crimes violentos aumentaram durante o ano passado, pela primeira vez 

desde 2010. O aumento é de 3% nas contas do Relatório Anual de Segurança Interna 

que vai ser discutido e aprovado hoje pelo Conselho Superior de Segurança Interna. 

Entre os crimes violentos, destaque para os roubos na via pública e no comércio. São 

João sem folia nas ruas. Centros de Arte Contemporânea com obras da coleção de arte 

do Estado. Quatro de julho é a data anunciada para a abertura do primeiro dos Centros 

de Arte Contemporânea que o Ministério da Cultura vai instalar pelo país, por onde vão 

percorrer as obras da coleção de arte do Estado. "Amália já sei quem És" - Biografia de 

Amália Rodrigues. 

(Online)  Fugaku. O novo supercomputador que também ajuda 

no combate à Covid-19. É japonês e consegue realizar 415 mil 

biliões de operações por segundo. Destrona assim o Summit, da 

IBM. Entraram em vigor as novas medidas de combate à COVID-19 na Área 

Metropolitana de Lisboa. Estão proibidos os ajuntamentos com mais de 10 pessoas, 

os estabelecimentos comerciais têm de encerrar às 8 da noite, exceto restaurantes 

para servir refeições. Está também proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas 

de serviço, bem como o consumo ao ar livre e quem violar estas medidas incorre em 

crime de desobediência, o que pode implicar pena de prisão até um ano ou multa até 

350 euros. Recorde-se que a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra a maior parte 

dos novos casos de COVID-19 no país. Praias de Matosinhos interditas na noite de S. 

João. Incêndio numa fábrica de Santo Tirso. Crimes aumentarem em Portugal em 2019. 

Os crimes aumentaram em Portugal no ano passado, o que acontece pela primeira vez 

em quase uma década, o relatório anual vai ser aprovado hoje no Conselho Superior de 

Segurança Interna, ao que avança o Correio da Manhã, os crimes violentos aumentaram 

3% em relação ao ano anterior, enquanto a criminalidade geral subiu 0,7%, os roubos 

na via pública foram os crimes violentos que mais subiram em 2019. Entrou em "lay-

off", não sabia como pagar salários, mas as máscaras fizeram recrudescer o negócio da 

Double Needle. Conseguiu dobrar a faturação mensal com a venda de 60 mil unidades 
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para clientes franceses. Mas a tábua de salvação é curta e o novo negócio já dá sinais 

de pouca sustentabilidade. 

 

 Incêndio numa fábrica de Santo Tirso. Incêndio em Odemira. Novas 

medidas restritivas para a Área Metropolitana de Lisboa. Entraram em 

vigor à meia-noite as novas medidas restritivas para a Área Metropolitana de Lisboa. O 

governo aprovou à noite aquilo que o primeiro-ministro já tinha anunciado durante a 

tarde, os ajuntamentos na área Metropolitana ficam limitados a um máximo de 10 

pessoas, maiores aglomerações ficam sujeitas a multas entre os 120 e os 350 euros, os 

estabelecimentos comerciais vão ter de encerrar às 8 da noite, mas os restaurantes 

ficam isentos desta limitação, a venda de bebidas alcoólicas está também proibida nas 

áreas de serviço. O Bastonário da Ordem dos Médicos aplaude estas novas medidas 

para conter a pandemia. Miguel Guimarães diz que mais vigilância e mais fiscalização 

eram essenciais nesta fase. São João cancelado no Porto. Limitações esta terça-feira na 

região do Grande Porto por causa do São João. Pela primeira vez a festa dos martelinhos 

e do Alho-porro foi cancelada, nunca tinha acontecido, não se fazer a Festa do São João 

nem durante a gripe espanhola em 1918. DECO quer que os bancos acabem com as 

chamadas comissões de processamento da prestação. Relatório Anual de Segurança 

Interna. O relatório diz que no ano passado, pela primeira vez numa década, os crimes 

violentos aumentaram. Uma subida de mais de 2% na criminalidade violenta. 

Desemprego aumentou 34% em maio. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 
 

□ Vírus já matou 469.060 pessoas e infetou mais de nove milhões no MUNDO. 

□ ESPANHA com 125 novos casos e um óbito nas últimas 24 horas. Espanha avisa 

que pode voltar a decretar estado de emergência. 

□ ITÁLIA registou 23 mortes nas últimas 24 horas, o que eleva para 34.657 o total 

de óbitos associados à covid-19, o número mais baixo de vítimas mortais desde o 

início de março. 

□ FRANÇA diminui número de pacientes graves. 

□ ALEMANHA registou 10 óbitos nas últimas 24 horas, uma taxa de variação de 

0,11%. No total, o novo coronavírus já fez 8.895 vítimas mortais.  

□ REINO UNIDO regista mais 15 mortes, valor mais baixo desde meados de março. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram mais 425 mortes por covid-19 nas 

últimas 24 horas, ultrapassando as 120 mil mortes desde o início da pandemia. 

Trump admite que número de mortos nos EUA atinja os 150 mil.  

□ BRASIL registou 654 mortos e 21.432 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, 

estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.912 óbitos com a 

doença. No total, o país sul-americano contabilizou 51.271 vítimas mortais. 

□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 8.334 em mais de 315 mil casos 

□ CHINA deteta 22 novos casos nas últimas 24 horas, 13 em Pequim. 

□ RÚSSIA com mais de sete mil novos casos e 150 mortes nas últimas 24 horas. 

□ CHILE ultrapassa Espanha no número de casos e especialistas preveem 70.000 

mortes. 

□ MÉXICO regista mais 759 mortos e eleva total de óbitos para 22 mil. 
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FRASES DO DIA 
 
 

o “É o nosso papel sermos catalisadores positivos desta mudança, 

convencer a Europa de que tem de se reindustrializar. E é agora, não é 

mais tarde. E não é uma questão apenas de conjuntura e sobrevivência, 

é uma questão de opção estrutural, a médio e longo prazo”, Marcelo 

Rebelo de Sousa, Presidente da República. 

o "Vai ser muito difícil para a TAP conseguir cumprir com as condições da 

injeção de capital que está a ser preparada pelo Governo”, Michael 

O’Leary, CEO da irlandesa Ryanair. 

o "Kim deve rir-se muito de Trump achar que ele o ama", John Bolton, ex-

conselheiro para a Segurança Nacional dos EUA. 

o “Em vez da vacina, levámos com uma anestesia. O arranque do 

desconfinamento foi muito mal gerido e só pôde aguentar-se sem 

críticas por causa do efeito da anestesia geral a que nos querem 

submeter.”, Paulo Rangel, Deputado do PSD no Parlamento Europeu 

o “O bloco central Belém-São Bento. Convém que Marcelo não se 

transforme na permanente força de desbloqueio do Governo; uma 

espécie de Chaves do Areeiro de António Costa.”, João Miguel Tavares, 

Jornalista. 

o “É nisto, neste aviso sério, que se percebe, e bem, que o Governo quer 

voltar a pôr a mão, forte se necessário, no descontrolo coletivo, em 

particular dos mais jovens”, Luís Delgado, Comentador político- Visão. 

o “O Norte tem demonstrado respeito pelas normas de segurança, ao 

contrário do que acontece noutras regiões”, Sérgio Conceição, Treinador 

do FC Porto. 

o “Acho que é plausível se nós garantirmos soluções e saídas, ou seja, 

procurarmos controlar através das vias do convívio normal”, João Paulo 

Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. 
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o É preciso "unir o país para salvar a TAP da pandemia", Antonoaldo 

Neves, Presidente Executivo da TAP. 

o “Aquilo que queremos é uma ação humanitária, que Portugal não seja 

silencioso face ao que é reconhecido como um genocídio. Foram feitas 

petições no Parlamento Europeu, ainda na semana passada. É um 

silêncio cúmplice que nós não queremos”, Sérgio Tréfaut, Realizador de 

cinema. 

 

 

 

ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS EXTRAORDINÁRIO 
DE 22 DE JUNHO DE 2020 
 
O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, a resolução que estabelece 

as limitações especiais aplicáveis à Área Metropolitana de Lisboa, as quais entram em 

vigor às 00h00 de dia 23 de junho de 2020. 

No âmbito da estratégia de prevenção, contenção e mitigação da pandemia da doença 

Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, na Área Metropolitana de Lisboa são aplicadas as 

seguintes medidas especiais e de caráter excecional: 

- o acesso, circulação ou permanência de pessoas em espaços frequentados pelo 

público, bem como as concentrações de pessoas na via pública, encontram-se limitadas 

a 10 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar. 
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- todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem 

como os que se encontrem em conjuntos comerciais, encerram às 20 horas, com 

exceção dos estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço 

de refeições no próprio estabelecimento. Excetuam-se, ainda, os estabelecimentos de 

restauração e similares que prossigam a atividade de confeção destinada a consumo 

fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de 

intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa 

atividade. 

- é proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço ou nos postos de 

abastecimento de combustíveis localizados na Área Metropolitana de Lisboa. 

- é proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao 

público, excetuando-se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e 

bebidas devidamente licenciados para o efeito. 

- a atividade operacional das forças e serviços de segurança e dos serviços de socorro 

a operar na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da execução do presente regime, 

pode ser reforçada, em caso de necessidade, por efetivos de outras áreas geográficas, 

em articulação com a estrutura municipal de proteção civil. 

 

Prevê-se que incorra em crime de desobediência quem desrespeitar as normas que 

entram em vigor às 00h00 desta terça-feira.  

 

O Governo procederá à aprovação, em diploma próprio, de um quadro sancionatório 

que promova e assegure o cumprimento das medidas indispensáveis à contenção da 

propagação da pandemia da doença Covid-19. 

Fonte: Governo de Portugal. 
 
 
 
 

ORDEM DOS MÉDICOS ALERTA QUE PORTUGAL ESTÁ APENAS 
ATRÁS DA SUÉCIA NO RÁCIO DE NOVAS INFEÇÕES 
 
A Ordem dos Médicos apresenta 12 medidas para mitigar a pandemia da Covid-19 em 
Portugal, incluindo estádios sem adeptos. A Ordem também critica a “afirmação que há 
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mais casos positivos no nosso país porque se testa mais”, considerando-a 
“descontextualizada e socialmente desadequada” ao promover uma “falsa sensação de 
segurança”. 
 
A Ordem dos Médicos defende assim a aplicação de 12 medidas para travar novos casos 
de Covid-19 em Portugal: 
 

– Uso obrigatório de máscara em locais públicos; 

– Distanciamento social de 2 metros em locais públicos; 

– Medidas de higiene preconizadas pela DGS; 

– Evitar reuniões/encontros com mais de 10 pessoas; 

– Adiar festas públicas, que não possam cumprir as medidas de segurança coletiva; 

– Manter estádios sem adeptos; 

– Nos aviões e aeroportos reforçar as medidas de segurança e proteção individual e 

coletiva, incluindo a generalização da tripla avaliação epidemiológica, e a possibilidade 

de 

testar e de quarentena em todos os casos que o justifiquem; 

– Nos centros comerciais, escolas, lares e praias cumprir de forma escrupulosa as 

medidas 

em curso; 

– Implementar nos locais de trabalho horários desfasados para os colaboradores, o 

teletrabalho quando adequado, e as medidas preconizadas pela DGS; 

– Implementar aplicação digital que ajude no rastreio de contactos ao nível do 

internamento e da saúde pública; 

– Comunicação clara, transparente, objetiva e centrada nas medidas preventivas; 

– Dinamizar uma prevenção ativa através de vigilância e fiscalização massiva do 

cumprimento das medidas de contenção e proteção individual e coletiva. 

Fonte: Jornal Económico 

 
MUNDO PREPARA-SE PARA CONVIVER COM O CORONAVÍRUS ATÉ 
2021 
A capacidade de coexistir com o SARS-CoV-2, como o vírus é conhecido, dependerá cada 
vez mais da maneira como os indivíduos avaliam riscos e tomam decisões. 
Mundo prepara-se para conviver com o coronavírus até 2021 
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O vírus está a vencer. Isso é certo depois de mais de seis meses de uma pandemia que 

matou mais de 450 mil pessoas em todo o mundo, ganha terreno em vários países e 

transformou a vida das pessoas de Wuhan a São Paulo. 

Embora estejam em andamento projetos promissores e rápidos de vacinas na China, 

Europa e Estados Unidos, apenas os mais otimistas esperam que uma vacina eficaz 

esteja pronta para a distribuição global ainda em 2020. 

Se, como a maioria dos especialistas acredita, uma vacina eficaz só estará disponível ao 

longo de 2021, todos nós coexistiremos com o coronavírus pelo próximo ano ou mais 

sem uma resposta mágica. E essa próxima fase da crise pode exigir que redefinamos as 

nossas expectativas e mudemos o nosso comportamento, de acordo com profissionais 

de saúde pública. 

Segundo os especialistas, o sucesso não é definido como voltar à vida de 2019. Em vez 

disso, trata-se de ganhar tempo e convocar a persistência e a flexibilidade política para 

limitar a capacidade destrutiva de uma pandemia em expansão, o que pode resultar em 

mais de um milhão de mortes globais, de acordo com uma estimativa, até que existam 

ferramentas médicas para tratar e imunizar efetivamente contra o vírus. 

"As pessoas estão cansadas. Acreditam erroneamente que as coisas vão passar", disse 

Cameron Wolfe, médico especialista em doenças infeciosas e professor associado de 

medicina da Universidade Duke. "Vamos ter que descobrir uma maneira de viver com 

isso." 

Para complicar, a ameaça percebida varia de bairro para bairro, e muito menos de país 

para país. Depende muito da gravidade dos surtos locais e da eficácia dos testes, 

rastreamento de contatos, distanciamento social, sistemas hospitalares e mensagens de 

saúde pública livres de obscuridade política. 

Líderes como o presidente dos EUA, Donald Trump, o primeiro-ministro do Reino 

Unido, Boris Johnson, ou o presidente Jair Bolsonaro viram suas taxas de aprovação 

nas sondagens desmoronar pelo menos em parte devido às altas taxas de infeção e 

mortes por covid-19. Em muitos casos, as mensagens de líderes parecem entrar em 

conflito com o conselho de especialistas ou sobreporem-se às diretrizes das agências 

governamentais. Tal criou confusão e desconfiança e levou as pessoas a olharem 

informações de saúde pública através de uma lente partidária. 
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Nem todas as notícias são sombrias. Na primeira metade do ano, todos os governos 

recorreram a medidas de emergência, como fecho de empresas, regras para ficar em 

casa e proibições de grandes reuniões. As medidas reduziram os casos, salvaram vidas 

e deram aos líderes tempo para acumular equipamentos e meios médicos. 

No entanto, esse avanço ocorreu às custas da retração económica, aumentando o 

desemprego e com a injeção de biliões de dólares em medidas de estímulo orçamental 

e monetário. É provável que os governos resistam em recorrer de novo a grandes 

paralisações, a menos que aconteça uma catástrofe. 

"Entendo que há uma perceção da necessidade de equilibrar essas considerações 

económicas", disse Ada Adimora, epidemiologista e professora de medicina em doenças 

infeciosas da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte. "Mas, à medida 

em que abrimos a sociedade e temos pessoas que vão a restaurantes - não se pode usar 

uma máscara enquanto come -, não estamos realmente a trabalhar para controlar a 

ameaça do vírus." 

A capacidade de coexistir com o SARS-CoV-2, como o vírus é conhecido, dependerá 

cada vez mais da maneira como os indivíduos avaliam riscos e tomam decisões. 

Fonte: Bloomberg/Jornal de Negócios 

 

PORTUGAL ESTÁ A FAZER MENOS TESTES DO QUE NO INÍCIO DO 

DESCONFINAMENTO E TEM MAIS POSITIVOS 

A queda do número de testes pode representar 24% em relação ao início da reabertura da 

economia. Não só estamos a fazer menos testes, como temos mais positivos por cada 100 

testes realizados. 

O número de testes de diagnóstico caiu desde o fim do estado de emergência e 

reabertura da economia, no início de maio, noticia o Negócios. Por outro lado, o jornal 

refere que Portugal aumentou a taxa de testes positivos desde o início do 

desconfinamento. 

Segundo a mesma publicação, as oscilações diárias são grandes, por isso usou médias 

móveis de sete dias (para cada dia, calculou a média dos sete dias anteriores), e conclui 

que na semana anterior a 17 de junho foram feitos 24% menos testes do que ao fim da 

primeira semana de reabertura. 
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Portugal está, neste momento, a fazer uma média de um teste por cada mil habitantes, 

mas a 18 de maio estava a fazer 1,5 testes por cada mil habitantes. A Direção-Geral da 

Saúde e o Ministério da Saúde não responderam às perguntas sobre esta tendência 

decrescente. 

A queda no número de testes de diagnóstico a partir do início de junho contraria as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde, que sugere a manutenção da 

capacidade de testagem durante o alívio das restrições impostas e de forma a 

monitorizar os focos de contágio. 

O Negócios contraria ainda o argumento de António Costa de que Portugal apresenta 

mais casos positivos porque realiza mais testes, citando o site gerido pela Universidade 

de Oxford, Our World In Data: atualmente, por cada 100 testes, três são positivos; a 4 

de maio eram 1,9 e no final de maio 1,8. 

Fonte: Observador/Jornal de Negícios. 

 
 

PORTUGAL AUMENTA EXPOSIÇÃO DOS RESIDENTES A PROBLEMAS 

NA DÍVIDA 

 

84 mil milhões de euros em dívida pública nos bancos e outras entidades financeiras, 35 

mil milhões na posse das famílias; residentes têm 48% do total  

 

Portugal é o país sobrendividado da Europa que mais aumentou o nível de exposição 

dos residentes (incluindo bancos, empresas e famílias) a problemas que possam ocorrer 

na dívida pública, mostram cálculos do Dinheiro Vivo a partir de dados do Eurostat 

referentes ao período de 2017 a 2019. 

Há dois anos, os residentes no território detinham 46% da dívida pública total; no final 

de 2019, a fatia subiu para 48,3%, quase metade. 

A maior parte desta dívida (dos residentes) é detida pelo sector financeiros (bancos e 

seguradoras), claro, que ficam com o grosso dos títulos (sobretudo obrigações do 

tesouro, que hoje valem bastante, tendo em conta as taxas de juro muito baixas). Títulos 

com valor elevado é bom para o balanço dos bancos. Mas há ainda uma fatia importante 
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dessa dívida interna que está nas mãos de empresas e famílias (por exemplo, no caso 

dos particulares estamos a falar dos certificados de aforro e do tesouro). De forma 

desagregada, o Eurostat mostrou ontem (abre em pdf) que a dívida pública total estava, 

no final de 2019, num valor muito próximo de 250 mil milhões de euros. Destes, quase 

84 mil milhões de euros estavam nos bancos e outras entidades financeiras, quase 35 

mil milhões estavam na posse de particulares e cerca de 2 mil milhões de euros eram 

detidos por empresas (sector não financeiro). O resto, cerca de 129 mil milhões de euros 

(cerca de 52%), era detido por credores estrangeiros (grandes bancos, gestoras de 

fundos). Embora o rácio da dívida tenha caído de forma significativa de 125,7% do 

produto interno bruto (PIB) para 117,7% do PIB em 2019, o Eurostat mostra essa 

transferência no tipo de agentes que detém o endividamento total da República. 

 

BCE já avisou Portugal deste perigo.  

 

Esse reforço na exposição dos residentes é problemático para instituições como o 

Banco Central Europeu (BCE), noticiou o Dinheiro Vivo no mês passado. É que cerca de 

60% da dívida pública nacional está na posse de entidades privadas e a maioria delas 

são bancos sedeados em Portugal. Segundo avisou então o BCE, na sua avaliação sobre 

a estabilidade financeira da área do euro, “em alguns países da zona euro, as ligações 

entre bancos e Estados soberanos são consideráveis e criam riscos de ciclos de 

feedback negativos decorrentes da redução das notas da dívida soberana ou bancária”. 

“Ainda que algumas medidas políticas possam amortecer os efeitos económicos 

adversos sobre empresas e famílias resultantes das medidas de contenção relativas ao 

coronavírus, continua a existir o risco de as agências de rating poderem cortar na 

avaliação dos soberanos e/ou bancos devido a riscos crescentes no crédito.” Isto 

“poderia reativar os ciclos de feedback negativo da interdependência entre bancos e 

soberanos, especialmente em Itália e Portugal, bem como em Espanha “, territórios 

“onde os ratings dos bancos estão mais próximos do grau de não investimento”, “lixo”, 

na gíria dos mercados, alertou o banco central sedeado em Frankfurt. Um cruzamento 

de dados do Eurostat feito pelo DV mostra que, de facto, Portugal é o país 

sobrendividado (com um fardo de dívida pública superior a 90%) que mais aumentou a 
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proporção de dívida junto dos residentes. Os credores internos partiram para esta crise 

com uma exposição maior do que tinham no passado recente.  

 

Residentes com fatia de dívida maior, mas ainda protegidos pelo BCE  

 

O Eurostat não tem dados para a Grécia, mas mostra que o segundo país mais 

endividado da Europa, Itália (como um rácio de 134% do PIB em 2019), registou um 

aumento da exposição dos credores internos equivalente a 0,8% do total da dívida 

pública italiana face à situação de 2017. Em Portugal, os credores domésticos ficaram 

com mais 2,3% do total de dívida. Os restantes Estados europeus que podem ser 

considerados muito endividados ou sobrendividados reduziram a exposição à dívida dos 

agentes internos. São os casos de Bélgica, França e Espanha, que no final de 2019, 

tinham todos rácios de dívida superiores a 95%. Para já, a dívida pública está protegida 

contra-ataques especulativos ou cortes nos ratings porque o BCE continua no mercado 

a comprar enormes quantidades de dívida e suspendeu temporariamente a regra que o 

impede de aceitar dívida considerada lixou ou de “não investimento”. Não é o caso atual 

de Portugal, mas caso alguma agência de rating avance para uma desclassificação desta 

magnitude, as taxas de juro das obrigações portuguesas devem consegui aguentar-se 

em níveis ainda baixos, embora temporariamente. 
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Fonte: Dinheiro Vivo 

 

CRIMINALIDADE VIOLENTA E GRAVE SUBIU 3% NO ANO PASSADO 

EM RELAÇÃO A 2018 

 

A criminalidade violenta e grave subiu 3% no ano passado relativamente a 2018, tendo 

sido registados 14.398 crimes violentos, 40 por dia, segundo dados do Relatórios Anual 

de Segurança Interna (RASI) que deverá ser aprovado hoje. 

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), a que o Correio da 

Manhã (CM) teve acesso e que será hoje aprovado pelo Conselho Superior de 

Segurança Interna, houve mais roubos na via pública, em comércios, mais raptos e 

sequestros, mais violações, mais agressões graves e mais carjackings (roubos de carros). 

O crime em geral também subiu, tendo sido registados mais de 335 mil crimes, mais 

0,7% (2.400) em comparação com 2018. 
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Segundo o relatório, os roubos na via pública foram os crimes violentos que mais 

subiram em 2019, com quase seis mil casos (mais 627, +11,8%).  

Os roubos em comércio subiram para 432 (mais 29,8%) e os de carjacking foram 126 

(mais 20 casos, +18,9%).  

"Os roubos em escolas também subiram: foram 32 (+23,1%). Os roubos, nas diferentes 

formas, somados atingem os 75,9% do total de crimes graves e violentos. Desciam 

desde 2009”, escreve o CM. 

De acordo com o RASI, as agressões graves foram 661 (mais 82 casos, +14,2%) e no 

ano passado houve 338 raptos e sequestros (mais 65, +23,8%).  

No que diz respeito às violações foram registadas 431 (+2,4%) - é o terceiro ano 

consecutivo de subida dos números deste crime em particular.  

Os crimes de homicídio voluntário consumado desceram em 2019 para 89 (menos 21, 

-19,1%), ainda assim um valor mais elevado que 2016 (76) e 2017 (82), segundo o 

relatório. 

O RASI destaca ainda o aumento da delinquência juvenil (cometida por jovens entre os 

12 e os 16 anos). Há 1.568 registos (mais 86, +5,8%), invertendo o decréscimo de anos 

anteriores.  

Quanto à violência doméstica, os dados indicam que subiu 11,4%, tendo sido registados 

29.498 crimes na categoria (mais 3015, +11,4%).  

Os crimes relacionados com moeda falsa também dispararam em 2019: 13 705 

apreensões (+45%), num total de 1 milhão de euros (+68%). 

Também a burla informática subiu, tendo sido denunciadas no ano passado 16.310 

(mais 6.527, +66,7%). Houve 10.990 "outras burlas" (-4,7%). 

O relatório destaca também um aumento nas agressões simples, tendo sido registadas 

no ano passado 23.279 (mais 455, +2%). Ameaça e coação também: 15.136 (+5,1%). 

O RASI, citado pelo jornal, indica igualmente que Castelo Branco (+20,7%), Portalegre 

(+10,5%), Faro (+8,3%) e Aveiro (+5,9%) são os distritos a liderar a subida do crime geral. 

É ainda destacado no relatório que PSP, GNR, PJ, SEF e Polícia Marítima terminaram 

2019 com 44.642 elementos (45.522 em 2018). Saíram 1.284 polícias e apenas 

entraram 411. 
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O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2019, documento no qual são 

publicadas as estatísticas da criminalidade e os resultados operacionais das polícias, 

deveria ter sido divulgado há três meses. 

A Lei de Segurança Interna obriga que o RASI seja enviado ao parlamento até 31 de 

março, mas a declaração do estado de emergência no dia 18 desse mês, por causa da 

covid-19, levou a que o gabinete do primeiro-ministro pedisse a suspensão do prazo. 

No início do ano o ministro da Administração Interna adiantou que os dados 

preliminares do RASI apontavam para uma nova descida da criminalidade violenta em 

2019. 

No RASI é feita uma análise e avaliação pelo Conselho Superior de Segurança Interna - 

que integra, entre outros, todas as forças e serviços de segurança, secretas, Forças 

Armadas e respetivos ministros de tutela - e preparadas as prioridades estratégicas para 

o ano seguinte. 

Fonte: Correio da Manhã/Agência Lusa. 
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OPINIÃO 

 

 

 

EDITORIAL- PÚBLICO- O ESTADO DE ALARME ESTÁ DE VOLTA 

Foi pena esta reação do Governo não ter acontecido há um mês, quando os números de 

Lisboa mostravam já sem margem para dúvidas que algo estava a correr mal. Mas pior do 

que um erro de avaliação é virar a cara à realidade e persistir nele. 

 

O Governo voltou a olhar com olhos de ver o problema da covid-19 e depois da série 

de medidas que anunciou nesta segunda-feira após uma reunião com autarcas vamos 

poder recordar algumas das discussões do estado de emergência. Serão as medidas 
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proporcionais? Haverá legitimidade para se imporem medidas severas que restringem 

direitos básicos dos cidadãos, como o de reunião? Vai ainda ser possível encontrar 

novos focos de discussão, como o que levanta perguntas sobre a inexistência de cercas 

sanitárias como a que houve em Ovar ou sobre os custos políticos para o Governo, que 

andou semanas a virar a cara à realidade e agora tem de correr atrás do prejuízo. Mas 

por muito atendíveis ou complexas que sejam todas estas perguntas, dúvidas ou 

opiniões, o Governo fez o que tinha de fazer: reconheceu que a situação na região de 

Lisboa é grave e adotou medidas para a debelar. 

Vivemos tempos duros, ansiosos e novos. Temos de estar preparados para lidar com 

um vírus e com uma crise que não vêm nos livros, em que tudo exige experiência, 

aprendizagem e erros. Mas entre o confinamento rigoroso e o desconfinamento 

relaxado, sentiu-se por parte dos poderes públicos uma descontinuidade que 

denunciava uma óbvia falta de coerência. Numa semana, o primeiro-ministro avisava 

que a experiência da abertura podia ser revertida a qualquer momento, na seguinte 

pedia às pessoas para virem para a rua; num momento, o Governo alertava para os 

perigos das concentrações, no seguinte as televisões mostravam António Costa e o 

Presidente na praia. Com o anúncio desta segunda-feira, o Governo regressa à sua 

primeira narrativa. 

Faz bem. Porque ao disponibilizar meios para reforçar as condições de transporte das 

pessoas das zonas mais afetadas, ao mobilizar as forças da autoridade para operações 

dissuasórias, ao dar as mãos às autarquias para aumentar a proteção nos bairros ou ao 

restringir os horários do comércio obriga a comunidade a refletir sobre a dimensão do 

problema com que se confronta e a reforçar as precauções. Não está em causa o 

desconfinamento, mas sim a forma como o país tem de o encarar. Não em estado de 

lassidão, mas em estado de alarme. 

Foi pena esta reação não ter acontecido há um mês, quando os números de Lisboa 

mostravam já sem margem para dúvidas que algo estava a correr mal. Mas pior do que 

um erro de avaliação é virar a cara à realidade, que aqui criticámos, e persistir nele. Com 

o regresso de medidas de exceção para acudir a uma situação de exceção, será mais 

fácil consciencializar todas as pessoas para uma evidente e infeliz realidade: ainda é 

cedo para vivermos como gostaríamos de poder viver.   
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Manuel Carvalho, Diretor do Público 

Fonte: Público 

 

A GUERRA PELOS TURISTAS CHOCOU DE FRENTE COM A PANDEMIA 

O problema é que nesta fase há números a evoluir de uma forma que choca com uma 

narrativa de sucesso que se prende sobretudo com a captação de turistas. E esse é o medo 

que domina políticos neste momento 

 

A gestão de números durante uma pandemia é uma tarefa extremamente complicada. 

As nossas reações, ações e expectativas decorrem da sua evolução, num carrossel em 

que quase ninguém consegue manter a calma. Depois do extraordinário sucesso do 

combate hospitalar, onde médicos, enfermeiros e auxiliares conseguiram sempre 

manter controlados os internamentos em cuidados intensivos, e da boa resposta na 

capacidade de testagem, chegou o resto. E o resto é uma pandemia, onde um vírus 

tende a espalhar-se pela população. Ou seja, o mais que podemos fazer agora é conviver 

com esse processo, tendo cuidados para não contrair o vírus e não contagiar terceiros. 

O problema é que nesta fase há números a evoluir de uma forma que choca com uma 

narrativa de sucesso que se prende sobretudo com a captação de turistas. E esse é o 

medo que domina políticos neste momento. 

Quando se olha para a média de casos diários, bem como para os números mais 

importantes de internamentos, camas de UCI e mortos, Portugal quase só tem um 

problema em Lisboa e Vale do Tejo, sendo a esmagadora maioria dos outros surtos 

muito localizados e, portanto, teoricamente mais controláveis. Ora, esses números 

fazem com que chumbemos num critério que muitos países adotaram, o de casos novos 

por 100 mil habitantes. Qualquer pessoa percebe as limitações, e até os erros, que 

decorrem de um critério destes, nomeadamente porque pode prejudicar quem testa 

mais. Mas o critério é objetivo e está a ser seguido internacionalmente. 

 

Desde o início dos processos de reabertura que se percebeu que a preocupação com 

as economias domésticas e, sobretudo, com o turismo ia lançar a confusão entre os 

vários países europeus. A Áustria - talvez o país europeu que melhor tenha combatido 
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o vírus, porque teve um surto inicial muito sério - anunciou a ideia de uma zona turística 

com dois ou três países vizinhos, na busca pelos turistas alemães, de que depende 

enormemente. Itália anunciou uma reabertura de fronteiras precoce por causa da sua 

enorme dependência turística. A Grécia, que teve muito poucos casos, geriu a sua 

imagem com extremo cuidado nos mercados do norte da Europa. 

Quase todos os países agiram de forma isolada, a pensar nos seus problemas e nos 

países de onde chegam mais viajantes. Até o Reino Unido chegou a anunciar que não 

teria restrições para quem viajasse de França (e vice-versa). Espanha fez vários anúncios 

contraditórios e apressados, os países bálticos organizaram-se para o turismo russo, os 

nórdicos vingaram-se da soberba sueca, etc. Não houve inocentes este processo, nem 

haverá. 

Portugal, já se percebeu, apostou muitas fichas na Champions, achando que isso seria 

determinante nos mercados europeus. Admito que seja um bom trunfo, mas 

dificilmente convive com notícias em jornais e televisões internacionais que nos 

mostram a reverter decisões, ainda por cima em Lisboa, um dos principais destinos 

turísticos da Europa para visitas curtas. 

A forma como os países têm gerido a abertura de fronteiras era infelizmente expectável. 

O fecho ocorreu de forma desordenada e a abertura seguiu o mesmo ritmo, com a UE 

a olhar impotente para um espetáculo que detesta. A luta pelos turistas não tem quartel: 

partindo do princípio de que os voos intercontinentais serão em número muito menor, 

todos os países da UE olham para o continente à procura da salvação, num mercado 

escasso que nunca conseguirá salvar a época de todos. 

Nesse processo, convém não esquecer o essencial: estamos a atravessar a primeira ou 

segunda fase de uma pandemia, vamos ter meses e meses deste processo pela frente. 

Cantar vitórias ou assinar tratados de capitulação são coisas que não servem num 

processo destes. Têm prazos de validade curtos, o que não é compatível com a gestão 

de um vírus. 

A uma semana do início de julho, não espero nada de bom na gestão europeia deste 

processo. O tempo aperta e a luta pelos turistas tornará tudo mais irracional. Espanha 

até pode dar-se ao trabalho de vir abrir uma fronteira a meias ao Caia, mas está muito 

mais preocupada em conseguir um “corredor limpo” para ingleses ou alemães. Italianos 
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e gregos farão tudo o que puderem para mostrar que estão melhor que Portugal. E nós 

tentaremos fazer o mesmo. Depois do verão, talvez se limpem espingardas. 

Ricardo Costa, Diretor Geral de Informação do Grupo Impresa 

Fonte: Expresso 

 

 

 

 


