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Casos Confirmados  

44.129 CASOS DE COVID-19 

MAIS  232 CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,52% 

 

Óbitos  

1.620 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 6 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,37%) 

NORTE-820 

CENTRO-248 

LISBOA E VALE DO TEJO-507 

ALENTEJO-539 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

29.166 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.182 AGUARDAM RESULTADOS 

13.343 CASOS ATIVOS  

( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos) 

513 INTERNADOS (1,16%) / 74 UCI (0,16%) 

Seg. 6 julho
 
Marcelo Rebelo 
de Sousa reúne-se 
hoje com 
associações 
médicas. 
 
António Costa 
recebe hoje o PM 
Espanhol e 
amanhã o PM 
Italiano em rota 
para o Conselho 
Europeu de 17 e 
18 de julho sobre 
a resposta à 
Covid-19.  
 
Vendas a retalho 
invertem em maio 
dois meses de 
recuo na UE – 
Eurostat. 
 
Empresas 
espanholas 
asseguram 70% 
do mercado das 
obras públicas em 
Portugal. 
 
PERIGO DE 
INCÊNDIO RURAL 
NA GENERALIDADE 
DO TERRITÓRIO, 
DETERMINADOS 
PELAS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS 
PREVISTAS. 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 

(Edição papel) Empresas espanholas com 70% das obras públicas em 

Portugal. A reduzida dimensão das empresas nacionais e uma política 

feroz de esmagamento de preços tem levado as construtoras do país vizinho a 

vencerem a maioria dos concursos públicos. Exames nacionais. Notas de acesso devem 

subir. A responsabilidade é da covid. Governo sem dinheiro para pagar combate a fogos 

rurais. Proteção Civil informou que Ministério das Finanças não disponibilizou reforço 

para despesas de junho. PSD diz que atrasos de pagamentos aos bombeiros são “uma 

verdadeira vergonha para o país”. Adjudicação da obra do Metro do Porto sob forte 

polémica. Preço pesou 80% na avaliação. Venceu proposta mais barata, mas com pior 

apreciação técnica. Entrevista ao deputado Pedro Rodrigues que se demitiu da 

coordenação da bancada do PSD."O PSD tem feito cerimónia em fazer críticas ao 

Governo". (Online) O que muda nos exames nacionais deste ano? Questões de resposta 

obrigatória não serão suficientes para que os alunos cheguem à positiva. À entrada das salas 

de exame vai ser obrigatório desinfetar as mãos. “Os alunos vão poder fazer a prova como se 

fosse um ano normal”. Apesar de haver perguntas opcionais nos exames deste ano, os 

estudantes vão ter tempo para fazer a prova toda sem precisarem de se preocupar com o 

tempo. A garantia é dada pelo presidente do Instituto de Avaliação Educativa (Iave), Luís Pereira 

dos Santos, em entrevista. Será um sistema informático que determinará automaticamente 

quais as respostas em que têm melhor classificação e que vão contar para a nota final. Quatro 

associações do sector olivícola acordaram suspender a colheita noturna de azeitona. 

Jerónimo acusa Marcelo de contribuir para “novo bloco central”. Bombeiros voluntários 

não aceitam “desculpabilização” por falta de pagamentos. Associação exige uma 
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resposta rápida ao pagamento de despesas e denuncia falta de equipamentos de 

proteção individual. 

 (Edição Online) "Em Cabo Delgado é preciso derrotar os jihadistas e 

conquistar o povo". Violência em Moçambique. Entrevista com Jão 

Bernardo Honwana, consultor na área de resolução de conflitos, 

mediação política e diplomacia preventiva, em nova Iorque. Foi comandante da Força 

Aérea de Moçambique. Óbidos. Dos dois milhões de turistas por ano aos 870 por dia. 

como se ergue a vila dentro da muralha. Negociação coletiva ainda deu aumentos de 

2.7% antes da pandemia. Universidades. Ensino remoto veio para ficar... mas só como 

complemento. John Wayne. Uma reputação de orgulho e preconceito. Futebol. 

FCPorto goleia o Belenenses SAD e fica a duas vitórias do título. Dalai lama festeja 85 

anos com o lançamento de um álbum. (Online) Boris Johnson recebeu em Downing 

Street o enfermeiro português que lhe salvou a vida. Cientistas alertam OMS que o 

covid pode transmitir-se por partículas no ar. Funchal escreve a Boris Johnson e garante 

"férias seguras" aos britânicos. Miguel Gouveia lembra ao primeiro-ministro britânico 

que a Madeira é um dos lugares "mais seguros do mundo" e que só registou 93 casos 

de covid-19. Toureiro Mário Coelho morre de covid aos 84 anos. Morreu o realizador 

Alfredo Tropa, que dirigiu "O Povo que Canta". China prende professor que criticou Xi 

Jinping pela pandemia de coronavírus. 

(Edição papel) Crise no mercado de trabalho. 50 mil jovens caem no 

desemprego - Números trágicos em três meses de pandemia. Têm entre 

15 e 24 anos. Não resistiram ao fecho de atividades. Situação dramática 

no Algarve. Família faz vida de luxo com dinheiro destinado aos pobres. Justiça acusa. 

Dirigia associação e desviava donativos para proveito próprio. Supremo Tribunal revela. 

Mulher de Rangel decide Sócrates. Só 25% foram atendidos. 6 mil internautas pedem 

para serem esquecidos. Mário Coelho. Galã da festa brava morre de covid aos 84 anos. 

Última Hora. Homicida de Beatriz Lebre morre na cadeia.  
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  (Edição em papel) Violadores e pedófilos isolados nas cadeias. 

Ameaças de represálias por outros presos e falta de espaço obrigam 

a medidas restritivas. Reclusas aquecem camas com secadores. 

Relatório da Provedoria de Justiça arrasa universo prisional. Autarcas do Grande 

Porto desconfiam dos dados da covid. DGS contacta delegados de saúde para cruzar 

discrepâncias. Parlamento. PSD quer sociedade civil a fiscalizar. Transportes. Carros 

TVDE renderam 950 mil euros ao Estado em três meses. Bancário do Crédito Agrícola 

suspeito de desviar poupanças de dezenas de idosos.  

 (Edição em papel) "Em vez de palmas há maus-tratos". Jorge 

Roque da Cunha, presidente do Sindicato independente dos 

Médicos, denuncia “perseguição aos médicos do Alentejo”. ARS proibiu férias a todos 

os médicos, enfermeiros e prestadores de cuidados de saúde do distrito de Évora até 

10 de julho. Mário Coelho. Morreu o toureiro que privou com Ava Gardner, viajou com 

Hemingway e foi desenhado por Picasso. Tinha 84 anos e ficou infetado com covid-19 

depois de um almoço de amigos. Finanças pessoais. IRS: saiba como aplicar o seu 

reembolso. A cada minuto é despejado no mar o equivalente a um camião cheio de lixo 

de plástico. André Ventura entrega projeto que prevê castração química de pedófilos e 

violadores. Carta Ferro Rodrigues denuncia conflito de interesses na AR. Residentes 

das 19 freguesias mais afetadas podem ir de férias, diz PSP. Rodrigo Guedes de 

Carvalho “No Jornal da Noite não sou eu, é um boneco muito bem-apessoado que 

representa uma empresa”. 

 (Edição em papel) Avaliação do património rústico já está em marcha. 

Autoridade Tributária e instituto Superior de Agronomia estão a 

trabalhar num modelo de avaliação e já concluíram a primeira fase. 

Objetivo é ordenar o território através da política fiscal. Pedro Nuno Santos: "Azul é 

legado de Neeleman na TAP". A cooperação entre as duas companhias aéreas é para 

manter. Administradores do estado na TAP também. “Humberto Pedrosa foi um 

empresário patriota”. Negociação em Bruxelas “não tem de ser um filme de terror”. 

Nazaré da Costa Cabral: "Hipótese de novo retificativo não está afastada". Como 

Centeno legislou o que Centeno vai regular. Benfica blinda cofres com nova emissão de 
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obrigações. Os apoios sociais que já existem e os que vêm com o Suplementar. (Online) 

Estado não irá pagar tão cedo um euro pela Efacec. O Governo tem 30 a 60 dias para 

obter a avaliação da Efacec, devendo nos 15 dias seguintes fixar o valor da 

indemnização pelos 71,73% da empresa, que não será paga enquanto não ficar 

clarificado quem é, de facto, o dono dessa participação. Com o imbróglio judicial que 

envolve Isabel dos Santos, o caso pode arrastar-se. Marques Mendes. A culpa não é 

do Reino Unido. É de Portugal e do Governo português. Apoios sociais na pandemia: os 

que já existem e os que aí vêm. COVID-19-Funchal apresenta "argumentos fortes" a 

favor da Madeira ao primeiro-ministro britânico. Lufthansa aceitaria posição minoritária 

na TAP? “Sim, até porque sei que sim”. 

   (Online) Impostos adiados ameaçam tesouraria das empresas 

este mês. Bancos dão “borlas” para atrair clientes. Até pagam 

prestações da casa. Em tempos de pandemia, bancos estão a dar 

descontos nas "contas pacote", cartões e seguros. "Namoro" chega ao ponto 

devolverem dinheiro ou pagarem prestações do crédito da casa. Caixa de Previdência 

dos advogados investigada por gestão danosa e desvio de fundos. 

 (Online) Fisco tem por cobrar 15 mil milhões de euros em impostos. 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem por cobrar 14.919 

milhões de euros em impostos, sendo que mais de metade da dívida 

dos contribuintes está suspensa, revela o Relatório de Combate à Fraude e Evasão 

Fiscais e Aduaneiras com o balanço de 2019.Marques Mendes: 1,2 mil milhões “não 

vão chegar” para a TAP. Argentina prolonga até fim de agosto negociações com os 

credores. Campanha presidencial de Donald Trump à espera de um milagre. Pedro Nuno 

Santos: “Teremos de encontrar o equilíbrio em negociação com a Comissão Europeia, 

que será dura”. Fisco identifica indícios de “operações fraudulentas” nos negócios do 

futebol. Fernando Medina quer transformar Airbnb em arrendamento para devolver 

Lisboa aos trabalhadores. 
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  (Online) Negociação coletiva deu aumento de 2,7% antes da 

pandemia.  Houve 116 mil trabalhadores com subida no salário no 

primeiro trimestre, num máximo de cinco anos. Muitos não viam 

atualizações há uma década. Horta Osório anuncia saída do banco 

Lloyds.  Memes, tweets e as contas furadas destas férias. Em 1964, britânicos 

representavam já meio milhão de dormidas em Portugal. Hoje são os que mais fazem 

turismo aqui, sobretudo no Algarve. Oposição levou 263 propostas a votação. Só 

passaram 35. Ferro de Moncorvo leva mercadorias à Linha do Douro. 

 

  (Online) Covid-19 nos jovens. Patrícia, 29 anos, não era doente 

de risco, mas esteve em coma e quase morreu. Patrícia, 

enfermeira de 29 anos, entrou em pré-falência pulmonar e 

cardíaca. Teve de reaprender a andar e engolir. Jovens como ela estão a crescer nos 

novos casos. Sequelas podem ser graves. Covid-19: Presidente da República diz que 

visita à Madeira foi "positiva" e "esclarecedora". China emite alerta: caso suspeito de 

peste negra. Uma cidade do norte da China emitiu o alerta de saúde de nível 3, o 

segundo mais baixo, na escala do país asiático, depois de ter sido diagnosticado um 

possível caso de peste bubónica. Vírus "muito parecido" guardado em Wuhan há 8 anos. 

Investigação do britânico "The Times" revela que foi achado numa mina na China um 

coronavírus muito parecido com o que causou a pandemia de Covid-19. Está guardado 

no laboratório de Wuhan desde 2012. Morreu o compositor italiano Ennio Morricone. 

 (Online) Dez anos depois, Horta Osório deixa liderança do Lloyds. 

Ennio Morricone morreu aos 91 anos, na sequência de uma queda. 

Marques Mendes elogia Medina por críticas a autoridades de saúde. 

“Precisamos de vozes independentes”. DGS suspende divulgação do 

número de infetados por concelho para verificar dados. Covid-19: A carta do presidente 

da Câmara do Funchal para Boris Johnson a defender a Madeira. Pedro Nuno Santos: 

“Negociação com a Comissão Europeia será dura. Não tem é de ser filme de terror”. 

Empresas espanholas asseguram 70% do mercado das obras públicas em Portugal. PGR 
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denuncia sobrelotação das cadeias. Violadores e pedófilos juntos e sem sair das celas. 

Presidente da Comissão grava polémico vídeo eleitoral e pisa código de conduta. 

 (Online) Costa recebe hoje Pedro Sánchez em São Bento. O 

primeiro-ministro, António Costa, recebe hoje o seu homólogo 

espanhol, Pedro Sánchez, em São Bento, Lisboa, pela hora de 

almoço, com um objetivo: a preparação da próxima reunião do Conselho Europeu, 

que terá lugar em Bruxelas, em 17 e 18 de julho. Em causa está o Fundo de Resolução 

para a crise sanitária. Amanhã, Costa recebe o primeiro-ministro italiano. Cotrim 

Figueiredo quer ouvir Mariana Vieira da Silva acerca de monotorização do discurso de 

ódio na internet. Morreu o realizador Alfredo Tropa. Muito menos veículos controlados 

por radares. Os cinco primeiros meses do ano registaram menos mortes e menos 

acidentes. E de 19 de março a 2 de maio infrações caíram mais de 70%. Covid-19. Férias 

marcadas não são vistas como um problema para a PSP. 

 (Online) Exames nacionais começam hoje; Índia é 3.º país com mais 

casos. Colheita mecânica noturna em olival provoca mortalidade de 

aves-ICNF. Portugal continental regista aumento da seca meteorológica em junho. 

Portugal continental registou no final de junho um aumento da situação de seca 

meteorológica em relação a maio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA). Covid-19: Duarte Cordeiro admite reforço de equipas no terreno em Lisboa. 

Responsável pela coordenação do combate à pandemia da Covid-19 em Lisboa e Vale 

do Tejo afirma que eventual reforço de equipas dependerá da avaliação que for feita. 

                                                                                                                                     . 

(Online) Um ano no governo, milhões em contratos públicos. Um 

escritório de advogados acumula ajustes diretos na área da Saúde: dois 

dos sócios foram adjuntos nessa área no Executivo de José Sócrates, mas negam 

qualquer conflito de interesses. Vhils, o graffiter de comboios que fugia à polícia, é o 

novo artista do regime. Alexandre Farto passou a ser querido e desejado por todos, 

incluindo pelo Estado. Retrato financeiro de um street artist que movimenta milhões e 

encaixou no sistema. Atrasados pagamentos aos bombeiros do Dispositivo de Combate. 
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Ir à praia em Cascais com Carlos Carreiras Teve de mandar fechar as praias do concelho 

mal a pandemia chegou, num fim de semana em que Carcavelos encheu. Agora até 

dispensadores de máscaras foram instalados à entrada dos areais. Jovem que assassinou 

a colega Beatriz Lebre morre na cadeia. Covid-19. Morreu aos 41 anos o ator da 

Broadway Nick Cordero. China guardou vírus semelhante à Covid-19 em 2012 e abafou 

casos. 

 (Online) Centenas de cientistas dizem que está provado que partículas 

mais pequenas do coronavírus no ar podem infetar. O papel dos eventos 

“superdisseminadores” na pandemia de Covid-19. Exames nacionais começam hoje com 

quase 42 mil alunos a fazer prova de Português. Cidade chinesa emite alerta após 

detetar caso suspeito de peste negra. Covid-19: Ator da Broadway Nick Cordero morre 

de complicações da doença. Compositor Ennio Morricone morreu aos 91 anos. 

 (Online) "Nunca foi por falta de meios financeiros que não fizemos 

mais no SNS", Marta Temido. Plano de recuperação de assistência no 

SNS "existe" e prevê reforço de quase 38 milhões de euros. Morreu 

Ennio Morricone, maestro e compositor italiano. António Horta Osório deixa o Lloyds 

Bank. Entrevista a Pedro Nuno de Santos. O ministro das Infraestruturas garante que o 

acordo para a saída de David Neeleman da TAP, garante a manutenção de rotas para 

os Estados Unidos. Numa entrevista ao "Jornal de Negócios", Pedro Nuno de Santos 

elogia o sentido patriótico de Humberto Pedrosa, o outro acionista privado da empresa, 

mas destaca acima de tudo esse legado que fica de David Neeleman. Porto mais perto 

de ter a primeira sala de chuto. Proposta votada esta segunda-feira. Dinheiro de Junho 

ainda não chegou aos bombeiros. O tempo quente está também a preocupar os 

bombeiros de uma outra maneira, é que o dinheiro de junho para o dispositivo de 

combate a incêndios não chegou. O Governo admite constrangimentos financeiros, mas 

promete resolver o problema o mais depressa possível. Em causa estão cerca de 4 

milhões de euros que deviam ter sido transferidos para a Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil, os bombeiros alertam para uma situação muito grave. 

Educação: Dia de exames nacionais. COVID-19 em lares de idosos. João Ferreira de 

Almeida, presidente da Associação de Lares de Idosos, admite que a situação voltou a 
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complicar-se nestas instalações, mas que não de forma tão grave como no início de 

março. Ferreira de Almeida está convencido que o problema não está no regresso das 

visitas aos lares, mas sim no pessoal que lá trabalha. 

(Online) Educação: Dia de exames nacionais. Covid-19 nas Caldas 

da Rainha. Foram detetados dois surtos de COVID-19 num lar e 

num infantário nas Caldas da Rainha. Ao todo há já 38 infetados, 

incluindo cinco crianças. Surto de COVID-19 em Santo Estêvão, Benavente. Instituto 

Politécnico da Guarda suspende exames presenciais. Couto encontrado morto. O jovem 

que confessou ter assassinado a colega de faculdade Beatriz Lebre foi encontrado 

morto ontem à noite no Estabelecimento Prisional de Lisboa. De acordo com o "Correio 

da Manhã", Rúben Couto, que aguardava julgamento, foi encontrado morto por volta 

das 11 da noite. António Horta Osório anunciou que vai deixar o Lloyds Bank. Medina 

quer “acabar com o Airbnb”. Ideia é ter casas acessíveis para “lisboetas de sangue”. O 

presidente da Câmara de Lisboa quer “acabar com o Airbnb e transformar o alojamento 

local em casas para trabalhadores de serviços essenciais". Fernando Medina, num artigo 

publicado no The Independent, considera que será uma forma de apoiar quem ajudou o 

município a ultrapassar a crise provocada pela Covid-19. 

 (Online) Morreu Ennio Morricone morreu aos 91 anos, o 

compositor e maestro italiano deixa uma longa lista de 

bandas sonoras imortais no cinema. Horta Osório vai deixar liderança do Lloyds. Presos 

condenados por crimes sexuais vivem em condições desumanas. Educação: Dia de 

exames nacionais. 700 pessoas carenciadas residentes no centro histórico do Porto 

perderam os apoios sociais. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 

□ Pelo menos 534 mil mortos e mais de 11,4 milhões de infetados no MUNDO. 

□ ITÁLIA regista sete mortes e reduz novos casos para 192. 

□ ALEMANHA regista mais quatro mortes e 219 casos de Covid-19. País contabiliza 

um total de 196.554 casos de infeção e 9.016 mortes devido ao novo coronavírus 

desde o início da pandemia. 

□ REINO UNIDO registou mais 22 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Ao 

todo, 44.220 pessoas já morreram vítimas do novo coronavírus no país. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 40.030 infetados por covid-19 nas 

últimas 24 horas e elevou o total de casos confirmados para 2.876.143. 

□ BRASIL registou 1.091 mortes relacionadas com a covid-19 e 37.923 novos casos 

de infeção com o novo coronavírus em 24 horas, soma 64.265 mortes e 

1.577.004 casos. 

□ ÍNDIA ultrapassa a Rússia e torna-se no terceiro país com mais casos. 

□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 11.360 em 476.500 infetados. 

□ RÚSSIA com mais 6.611 casos de Covid-19 e 135 mortos. Nas últimas 24 horas, 

3.594 venceram a doença. 

□ MÉXICO regista 273 mortos e mais 4.483 infetados em 24 horas. 

□ CHINA com quatro casos nas últimas 24 horas, um em Pequim. Cidade chinesa 

emite alerta após detetar caso suspeito de peste negra. 
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FRASES DO DIA 
 
 

 

□ “TAP estava a crescer demasiado rápido” , Pedro Nuno Santos, Ministro das 

Infarestruturas. 

□ “Estão a pensar dar uma nova vida ao chamado Bloco Central, que pode ser 

formal ou informal, mas que será sempre como o foi no passado, o bloco 

central de interesses políticos e económicos. É isso que está em marcha com o 

contributo do Presidente da República que se tem empenhado para branquear 

o PSD, a política de direita e as suas responsabilidades, visando promover a 

sua reabilitação política e reconduzi-lo para um papel de cooperação intensa 

com o PS”, Jerónimo de Sousa, Secretário-Geral do PCP. 

□ “A Madeira não precisa de ter mais apoio que os outros, a Madeira não precisa 

de tutores, a Madeira não precisa de favores. A Madeira precisa é que o Estado 

assuma as suas responsabilidades no quadro constitucional”, Miguel 

Abuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira 

□ “A  TAP pode transformar-se ,no futuro, num enorme crematório político!”, 

Luís Marques Mendes, Comentador. 

□ “O Bloco Central funcionou. Uns dizem que é Rui Rio a querer consolidar para 

o futuro uma imagem de responsabilidade; outros dizem que o PSD continua 

sem fazer oposição. Só o tempo dirá qual das teses faz mais sentido. No 

entretanto, uma coisa é certa: a vida do Governo continua um passeio.”, Luís 

Marques Mendes, Comentador. 

□ “Não podemos correr o risco de importarmos covid-19 de países terceiros”, 

Fabrice Leggeri, director executivo da Frontex, a Agência Europeia de Fronteiras 

e Guarda Costeira. 

□ "Nunca foi por falta de meios financeiros que não fizemos mais no SNS", Marta 

Temido, Ministra da Saúde. 

□ "Não quero acreditar que seja um problema de introdução de dados. Houve 

uma situação com um laboratório que não terá feito reporte dos diagnósticos 
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que tinha feito; trata-se da situação de um operador, mas estamos a falar de 

haver, da parte da plataforma, a capacidade de identificar ou de reportar os 

novos casos em cada concelho. Julgo que não tem que ver com a introdução 

dos dados...", Ricardo Mexia, da Associação dos Médicos de Saúde Pública. 

□ "É inexplicável porque é que manifestações de cariz político são permitidas, 

sejam elas o mais legitimas possíveis, mas outros ajuntamentos sejam de cariz 

pessoal, como funerais ou festas de aniversário, não o são. Do ponto de vista 

técnico não há razão e é inexplicável. O risco mantém-se", Guilherme Duarte,  

médico de saúde pública na Amadora. 

□ "O ministério lançou algumas orientações mas, do nosso ponto de vista, as 

orientações não são suficientes", Catarina Martins, Coordenadora do BE 

 

 

 

 

ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 
 

Apoios sociais na pandemia: os que já existem e os que aí vêm 

A pandemia obrigou à criação de novas prestações sociais que por vezes se revelaram 

insuficientes. Entretanto foram dados novos passos pelo Governo e pelo Parlamento, 

nomeadamente através do orçamento suplementar aprovado na sexta-feira e que terá 
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agora de ser promulgado e publicado. O Negócios sistematiza os principais apoios criados 

para os cidadãos e os que estão prometidos. 

 

OS QUE EXISTEM 

Independentes 

O apoio à redução de atividade dos trabalhadores independentes, que já sofreu várias 

alterações, atribui-se a quem tem uma quebra de 40% na faturação. O subsídio depende 

da remuneração que serviu de base aos descontos e varia entre 219,41 euros e 635 

euros. No caso de quem não descontou de forma constante no último ano é mais baixo, 

sendo no máximo de 219,41 euros. Há pessoas a receber cerca de 94 euros. Existe 

ainda um apoio de 219,41 euros para trabalhadores informais que terão depois de pagar 

contribuições durante 24 meses. 

Sócios-gerentes 

O apoio aos gerentes de sociedades por quotas e a outros membros de órgãos 

estatutários aplica-se quando a faturação da entidade comunicada no e-fatura foi 

inferior a 80 mil euros no ano passado. Depende dos descontos, variando o subsídio 

entre 219,41 euros e 635 euros. 

 

O QUE JÁ ACABOU 

Apoio aos Pais 

Destinada aos trabalhadores cujos filhos viram as escolas encerradas, esta prestação 

abrangeu 194 mil pessoas. No caso dos trabalhadores por conta de outrem consistia 

em 66% da retribuição-base, sendo ainda sujeita a contribuições e impostos. Era paga 

através da empresa. No entanto, com o fim do ano letivo deixou de se aplicar. 

 

O QUE AÍ VEM 

Sócios-gerentes 

O Parlamento aprovou uma proposta que prevê que o apoio aos sócios-gerentes passe 

a ser dado a todos os que pertençam a micro e pequenas empresas e tenham registado 

uma quebra de 40% nos rendimentos, independentemente da faturação do ano 

passado. O cálculo do apoio, que também abrange empresários em nome individual, é 
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semelhante ao que existe, mas tem como novo limite máximo 1.905 euros. Terá efeitos 

retroativos a 13 de março. 

Trabalhadores informais e sem apoios 

O Parlamento também aprovou um apoio de 438,81 euros, a ser pago entre julho e 

dezembro, a trabalhadores informais, do serviço doméstico, advogados e solicitadores 

que tenham uma quebra de rendimento de 40%. Os independentes que estejam a 

receber um valor mais baixo também podem aderir. No entanto, os beneficiários ficam 

obrigados a fazer contribuições durante três anos, pelo que devem avaliar se compensa. 

Subsídio de desemprego 

O Parlamento aprovou a redução do período de descontos exigidos para ter direito ao 

subsídio de desemprego, no caso das pessoas que ficaram desempregadas durante o 

período mais crítico da pandemia. O prazo de garantia (período mínimo de contribuições 

sociais) passa, nestes casos, de 360 dias para 180 dias nos últimos dois anos. O Governo 

aprovou o prolongamento automático do subsídio social de desemprego até ao final do 

ano. 

Prémio para profissionais de saúde 

O Parlamento aprovou um prémio correspondente a 50% da remuneração-base a pagar 

este ano, de uma só vez, apenas aos profissionais de saúde do SNS que durante o estado 

de emergência tenham praticado "de forma continuada e relevante, atos diretamente 

relacionados com a pessoa de suspeitos e de doentes infetados por COVID-19". A estes 

profissionais dá-se ainda um dia de férias por cada 80 horas de trabalho nesse período, 

e um dia de férias por cada 48 horas de trabalho no período da calamidade pública que 

fundamentou o estado de emergência. O apoio ainda terá de ser regulamentado pelo 

Governo. 

Apoio a trabalhadores em lay-off 

O chamado "complemento de estabilização" destina-se aos trabalhadores dependentes 

que estiveram em lay-off durante pelo menos um mês entre abril e junho e que em 

fevereiro tenham registado uma remuneração que não ultrapasse os 1.270 euros. O 

apoio corresponde à diferença entre a remuneração-base de fevereiro e a do mês em 

que teve o maior corte, mas tem o valor mínimo de 100 euros e máximo de 301 euros. 

O Governo diz que será pago "no final de julho". 
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Abono de família e RSI 

O Governo aprovou em Conselho de Ministros o pagamento de um complemento ao 

abono de família que será pago excecionalmente em setembro para famílias com 

crianças até 16 anos até ao terceiro escalão, segundo explicou a ministra do Trabalho, 

Ana Mendes Godinho. O RSI e o abono de família passarão a ser atribuídos com base 

nos rendimentos mais recentes, de modo a refletir as quebras provocadas pela 

pandemia. 

Baixa por covid-19 paga a 100% 

O Parlamento aprovou também uma proposta de alteração ao orçamento suplementar 

que prevê que os doentes com covid-19 tenham uma baixa de 28 dias paga a 100%. 

Até aqui este valor só era assegurado durante o período de isolamento, e não durante 

a baixa por doença. 

Fonte: Jornal de Negócios 

 

Empresas espanholas estão a assegurar 70% do mercado das 

obras públicas em Portugal 

O critério preço é sempre determinante na classificação das propostas que surgem a 

concurso. Parlamento vai voltar a discutir alterações ao código dos contratos públicos. 

 

A tendência começou na época da troika, mas tem também sido validada pelo Tribunal 

de Contas: na altura de avaliar uma proposta de obra pública, as entidades adjudicantes 

devem dar predominância aos critérios objectivos, e impedir que os aspectos 

subjectivos tenham grande valor, de forma a aumentar a transparência e a evitar a 

corrupção. 

O critério preço será sempre um dos mais objectivos, pelo que a forma como ele é 

determinado é muito relevante. Amanhã (terça-feira) a Assembleia da República volta a 

discutir as alterações ao código dos contratos públicos por proposta do Governo. O 

objectivo é eliminar os preços anormalmente baixos que surgem em algumas propostas, 

assim como evitar que outros concursos fiquem desertos, porque os preços de 

referência com que são lançados estão desajustados da realidade. 
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A forma como o critério preço está a pesar nos concursos (no caso do último lançado 

pela Metro do Porto, o factor preço pesa 80% na análise das propostas) e aquilo que 

consideram ser uma estratégia das empresas estrangeiras em ganhar o mercado 

português regressa agora ao topo das preocupações das empresas portuguesas, que 

estão a ter dificuldades em ganhar os concursos. 

Em Maio de 2018, António Mota, presidente da maior construtora nacional Mota-Engil, 

vaticinava, numa entrevista ao PÚBLICO, que o mercado português ia ser invadido pela 

construção espanhola. Dois anos depois, uma análise ao Portal Base, e uma pesquisa 

aos contratos adjudicados para obras públicas acima de sete milhões de euros, mostra 

que António Mota tinha razão: no último ano e meio as empresas portuguesas 

asseguraram pouco mais de 30% das obras públicas lançadas. Dos 1431 milhões de 

euros adjudicados, só 444,8 milhões foram assegurados por empresas portuguesas. 

As empresas estrangeiras - sobretudo a, como é chamada no sector, “armada 

espanhola”, constituída pelas cinco maiores empresas com a actuação em Portugal 

(FCC, Ferrovial, Dragados, Sacyr , Acciona) - já ganharam contratos de mil milhões de 

euros em Portugal. 

António Mota sabia do que estava a falar, referindo-se à fragilidade em que se encontra 

o sector em termos de engenharia, exaurido que ficou depois da crise de obras públicas 

– em menos de dez anos, o sector ficou reduzido a um terço. Mas saberia, também, 

como funciona o mercado, e como a estratégia de apostar em preços baixos, e suportar 

perdas financeiras se for preciso, permite dominar o mercado a médio prazo. 

 

A preocupação não vai apenas para o número de obras ganhas: vai também para os 

preços apresentados, mesmo quando as propostas não são vencedoras. O PÚBLICO 

consultou os resultados da abertura de propostas de vários concursos de obras 

públicas, e encontrou muitas propostas cuja diferença em relação à base de licitação 

supera os 30%. E estes indicadores vão contar para fixar o preço no concurso seguinte. 

Alguns exemplos. Na empreitada da linha ferroviária de Évora entre o Alandroal e a 

Linha do leste, lançada em Novembro de 2018, a obra tinha como preço base 195 

milhões de euros. Apareceram 12 propostas a concurso. A mais alta, de 179 milhões de 

euros, foi apresentada pela Conduril, e a mais baixa, de 129,4 milhões, foi entregue pelo 
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consórcio CMSA/Fergrupo/SanJose, que apareceu como primeiro classificado. Mas a 

obra acabou adjudicada ao segundo classificado, neste caso o consórcio 

Sacyr/Somague com uma proposta de 130,4 milhões de euros. Estes dois concorrentes 

foram os únicos que apresentaram propostas com um diferencial em relação à base de 

licitação superior a 30% - mais concretamente, 33% ambos. 

É curioso reparar que nos concursos mais recentes, lançados este ano, também os 

consórcios de empresas portuguesas apresentaram propostas com diferenciais acima 

dos 30%. 

No caso da empreitada de modernização da linha da Beira Alta, no troço Mangualde-

Celorico da Beira, a base de licitação fixada pela Infraestruturas de Portugal foi de 103 

milhões de euros. A obra acabou adjudicada a um consórcio liderado pela portuguesa 

DST, que apresentou uma proposta 38% abaixo da base – e a obra foi adjudicada por 

63,5 milhões de euros. Mas chegou a entrar uma proposta, da Ramalho Rosa 

Cobetar/FCC/Contratas y Ventas SA, que estava 48% abaixo do valor fixado na base. 

A proposta acabou excluída, mas apenas porque foi entregue dez minutos depois da 

hora de fecho da recepção. 

Mas esta estratégia de esmagar preços não pode ter um bom resultado: “As empresas 

portuguesas estão em risco. Porque ou não conseguem ganhar as obras, ou se tentam 

e acompanham o preço sobretudo das espanholas, acabam a cometer um suicídio”, 

resumiu ao PÚBLICO um empresário português que pediu para não ser identificado. 

Fonte: Público 
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Angel Boligán- Nova Normalidade 

 

OPINIÃO 

 

 

O custo elevado da popularidade de Marcelo - Paulo Ferreira 

O Presidente abdicou do seu poder de escrutínio ao tornar-se um protagonista activo 

das políticas públicas e um cúmplice da forma como são abordados e comunicados os 

problemas e dificuldades do país. 



 
 

19 
 

Há uma semana Marcelo Rebelo de Sousa fez uma declaração reveladora ao Expresso: 

“Não se espere que o Presidente crie uma crise política ou um afrontamento com o 

Governo durante uma pandemia em que existe um esforço comum”. Esta frase, 

aparentemente simples e que merecerá ampla concordância, foi dita em “on” (ao 

contrário do que é habitual nas declarações que chegam de Belém) e mostra-nos várias 

coisas. 

A primeira é que o Presidente da República ganhou consciência de quanto se colou ao 

Governo e à forma como o combate à pandemia tem sido feito e comunicado. Marcelo 

Rebelo de Sousa facilmente é tido como um cúmplice co-autor do que foi feito, tal é o 

seu envolvimento. 

A segunda é que agora, com o barco a meter água, – a manchete dessa edição Expresso, 

ao lado da frase do Presidente, era “Falta de técnicos impediu controlo da epidemia em 

Lisboa – Saúde demorou 15 dias a reagir” – Marcelo Rebelo de Sousa sente urgência 

em encontrar uma justificação que o comprometa o menos possível e justifique essa 

intensa proximidade. 

A terceira evidência é estrutural. Mostra que para o Presidente só há duas atitudes 

possíveis, extremas: ou a promiscuidade da colaboração entusiasmada que tem 

praticado; ou a gravidade de uma “crise política” perante “um afrontamento com o 

Governo”. Para Marcelo, nada existe ali no meio que lhe permita o exercício da sua 

função com distanciamento, rigor, equilíbrio e exigência dentro da colaboração 

institucional que se espera de um Presidente. 

E, de facto, assim é. Olhando para trás, Marcelo Rebelo de Sousa nunca soube ou nunca 

quis encontrar um registo e tom diferentes de um certo “nacional porreirismo” que foge 

a sete pés das dificuldades, das divergências, da tensão política que faz parte da 

normalidade democrática, do escrutínio de todos os poderes e do aborrecimento que a 

assertividade, a frontalidade e a verdade por vezes implicam. 

Todos recordamos as primeiras palavras que o Presidente da República disse ao país 

quando, em Junho de 2017 chegou, noite avançada, ao cenário trágico de Pedrógão 

Grande: “O que se fez foi o máximo que se podia fazer. Não era possível fazer mais”. 

Tinha acabado de chegar, ainda se desconhecia a extensão total da tragédia, as chamas 

ainda seguiam altas e nenhuma conclusão podia ser tirada. Mas, intuindo que essa 
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averiguação teria que ser feita, o Presidente tratou logo de condicionar qualquer juízo 

sobre o que se fez e o que se podia e devia ter feito. 

Hoje sabemos que Marcelo não tinha razão mas nunca mais foi o momento certo para 

regressar a um assunto desagradável. Nem há umas semanas, quando se passaram três 

anos sobre o incêndio e o Observatório Técnico Independente da Assembleia da 

República fez um balanço muito negativo do que foi feito desde então. Que nada possa 

atrapalhar a serenidade e recato que a memória das vítimas nos merece, este é um 

assunto incómodo sobre a forma como o Estado por vezes trata os seus. 

Tancos é outro tema desagradável, daqueles que as famílias evitam discutir à mesa dos 

almoços de Domingo para não beliscar a harmonia de fachada. E assim fez o Presidente 

da República, que é, por inerência, o Comandante Supremo das Forças Armadas. 

Conviveu durante largos meses com a complacência que a liderança do Exército foi 

mostrando quando se percebeu a encenação do achamento das armas. Teve que ser o 

novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, a indicar, e bem, a porta de saída a 

Rovisco Duarte. De resto, o Presidente foi repetindo o mantra habitual “doa a quem 

doer, até às últimas consequências” talvez sem se dar conta que o simples facto de ter 

que o enunciar e repetir pode levantar a legítima dúvida nos cidadãos: será que numa 

democracia podia ser de outra forma, colocar uma pedra sobre o assunto e não 

investigar até ao fim? Se calhar… 

E, chegados à dificuldade maior, mais prolongada e mais grave que é a epidemia, o 

Presidente da República começou com outra declaração que não se esquece: “Ninguém 

vai mentir a ninguém. Isto vos garante o Presidente da República”. 

Pode pensar-se que não é nada de novo. É só mais um político a fazer uma promessa 

que sabe à partida que não pode cumprir, até porque a verdade ou a mentira alheia não 

dependem do próprio. 

Mas é muito mais do que isso. 

É, por um lado, uma anestesia à sociedade e ao escrutínio – não sei se o psiquiatra José 

Gameiro pensava nisso quando disse numa entrevista ao jornal ique “preferia, apesar 

de tudo, que ele não fosse tão anestesista”. Se o Presidente garante a verdade nem vale 

a pena verificar a sua violação porque tudo o que é dito está previamente certificado. 
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Por outro, é um cheque em branco assinado à partida a quem quer que tenha 

responsabilidades políticas num assunto vasto, com centenas de responsáveis públicos 

e que nos toca a todos: a saúde. 

É claro que já se mentiu, já se contaram meias verdades, já se torceram argumentos, 

regras e números de acordo com as conveniências do momento. Tudo com o salvo 

conduto prévio do Presidente da República que não tinha nenhuma necessidade – 

nenhuma mesmo – de fazer aquela declaração que foi escrita, ponderada, revista e lida 

com a solenidade própria de uma declaração ao país. 

Desde então, a espiral presidencial não mais parou. 

Foi o “milagre chama-se Portugal” – mais uma escrita e dita numa comunicação oficial 

ao país – quando tudo estava a correr bem e não acautelando os riscos que se 

conheciam e que vieram a materializar-se. 

Foi a defesa do modelo de comemoração do 25 de Abril no discurso dito na ocasião 

perante o Parlamento, mas criticado semanas depois para defender o 10 de Junho 

minimalista. 

Foi a exceção que incluiu no seu decreto presidencial de Estado de Emergência para 

permitir as celebrações do 1º de Maio, para depois as criticar também na mesma 

comparação com o “seu” Dia de Portugal. 

Foi a interpretação pública bondosa dos números e explicações dos especialistas dadas 

na última reunião do Infarmed, escondendo da opinião pública a gravidade e os 

problemas referidos dentro da reunião à porta fechada e alinhando com a narrativa do 

governo sobre o número de testes realizados. 

Foi a patética cerimónia de celebração em Belém da realização dos jogos da fase final 

da Champions em Lisboa, com as mais altas figuras do Estado, três ministros e 

convenientemente marcada para a hora dos telejornais. Para promover o país lá fora? 

Não, para consumo interno porque em Badajoz já não se vê os telejornais portugueses. 

A questão é que Marcelo não perde uma oportunidade para dar circo ao povo. Mais 

uma anestesia para disfarçar as dores. 

E foi, recentemente, a abordagem à inclusão de Portugal continental na “lista negra” 

britânica das restrições na entrada no país. O Presidente da República deve defender 

os interesses do país, mas não pode utilizar argumentos que, além de infantis, mascaram 
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o problema. A questão não é se o Reino Unido é ou não nosso amigo e se amanhã vai 

precisar da nossa ajuda. Isto não é uma questão de dar uma ajudinha ou fazer um 

jeitinho aos amigos. Não é uma questão de torcer as regras para que uns possam fazer 

o que é proibido a outros de acordo com conveniências ou proximidades políticas ou 

diplomáticas – como se tem feito por cá. 

É uma questão de saúde pública. Há dados e há critérios a aplicar. Se temos dados que 

contrariem a decisão do Reino Unido é por aí que temos que argumentar e construir o 

nosso caso, mostrando que eles estão a fazer mal as contas. Porque nem a gestão de 

uma pandemia se compara a uma cimeira de amigos nem as fronteiras são uma porta 

de discoteca. 

O Presidente da República percebeu agora que a sua responsabilidade neste assunto é 

tão grande como a do governo e das autoridades de saúde. 

Por vontade própria e por não saber traçar a fronteira entre colaboração institucional 

em nome do interesse nacional e a separação de funções, de responsabilidades e de 

papéis. 

Porque evita a todo o custo o confronto, a fricção, as divergências ou a diversidade de 

opiniões e de soluções. Mas elas não só são parte central da política como são saudáveis 

pela natural competição que trazem aos seus protagonistas. 

Porque não sabido lidar com problemas, contratempos, crises e com as más notícias 

sem adotar uma de duas soluções: ou tentar desvalorizar ou desviar o assunto. 

E porque parece apostado em evitar que algum assunto desagradável possa beliscar o 

seu passeio triunfal a caminho de uma reeleição com uma votação recorde. 

O problema é que o país precisa de um Presidente da República com distanciamento e 

vontade de exercício dos seus poderes de escrutínio, de exigência e de alerta. Um 

desses poderes reside no uso da palavra – veja-se os antecessores Soares, Sampaio ou 

Cavaco -, que Marcelo cedo desbaratou ao falar todos os dias sobre tudo e mais alguma 

coisa. Já banalizou a sua palavra e vai custar-lhe agora muito mais ser ouvido quando 

for importante. 

O outro é o de vigilância, de que o Presidente abdicou ao tornar-se um protagonista 

ativo das políticas públicas e um cúmplice da forma como são abordados e comunicados 

os problemas e as dificuldades. 
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O que resulta daqui é um Presidente que branqueia onde devia exigir e que distrai 

quando devia notar. 

Os problemas e insuficiências do país, tradicional falta de exigência e o fraco escrutínio 

dispensam bem a espécie de União Nacional, o “tudo pela Nação, nada contra a Nação” 

em vigor sem que a alternativa tenha que ser uma crise política. 

As anestesias saem-nos sempre caras e esta já vai longa. Marcelo saberia, certamente, 

ser popular de outra forma. 

Paulo Ferreira, Colunista 

Fonte: ECO 

 

Finalização sem fim 

Quando dizem que “estão a finalizar”, o que querem dizer, em bom português, é “ainda não 

está pronto”. 

 

Começo agora a finalizar esta crónica. Aliás, folgo em dizer que já estou a ultimar a fase 

final da crónica, ao ponto de poder garantir aos meus leitores que já não falta muito. 

Um parágrafo, pelo menos, já está. É o que nos vale enquanto escribas: só dizer que 

estamos a escrever qualquer coisa já ocupa uns bons caracteres. Mesmo quando ainda 

não estamos a dizer nada - apenas que estamos a finalizar o texto em epígrafe. 
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Em criança tive pesadelos depois de ver uma reprodução de página inteira do Grito de 

Munch. Depois, quando cheguei aos trinta anos, deixei de ter medo e passei a sentir-

me representado: aquilo sou eu, está muito bem apanhado, sim senhor. 

Hoje encolho os ombros. Para os tempos que correm (e não há nada mais aflitivo do 

que ver os tempos a correr, em debandada, aterrorizados) o grito de Munch parece-me 

pífio, um gritinho de salão, adequado como reação a uma cantiga mal cantada ou a um 

discurso que não diz nada, mas completamente desajustado da angústia existencial 

contemporânea. 

Desato aos gritos quando ouço falar em finalizar. Trata-se de um apuramento 

pretensioso da mania restauranteira de dizer que um prato pedido está “quase”. 

Quando dizem que “estão a finalizar”, o que querem dizer, em bom português, é “ainda 

não está pronto”. 

Por amor à sanidade mental, confessem que uma coisa não está pronta. A humanidade 

aguenta, acreditem. 

Pois é. Ainda agora comecei esta crónica e, de tanto finalizá-la, está finalmente a chegar 

ao fim. Apesar de, a bem dizer, ainda não estar pronta. Mas pronto. 

Miguel esteves Cardoso, Cronista 

Fonte: Público 
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