Comunicação COVID19
Ponto de situação 20 de junho

Casos Confirmados
38.841 CASOS DE COVID-19
MAIS 377 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,98%%

Óbitos
1.528 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 1 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,06%)
NORTE-814
CENTRO-247
LISBOA E VALE DO TEJO-435
ALENTEJO-2
ALGARVE-15
AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
24.906 CASOS DE RECUPERAÇÃO
1.771 AGUARDAM RESULTADOS
357.291 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN.
422 INTERNADOS (1,08%) / 70 UCI (0,18%)

Sab. 20 junho
Empresas pedem
maior
comparticipação
financeira para
executar Portugal
2020.
Plano de
recuperação.
Costa quer
entendimento à
esquerda até
2023.
Presidente da
República
considera agora
improvável acabar
com sem-abrigo
até 2023.
Atividade
económica e
consumo privado
atingem mínimos
históricos em
maio – BdP.
Empresas em
funcionamento na
1ª quinzena de
junho sobe para
95% - INE.
Desde há 1 mês
que região de
Lisboa tem média
de 250 novos
casos por dia.
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA

(Edição papel) Algarve pede menos médicos para o Verão do que em
2019. Covid 19. Lisboa está há um mês com média de 250 novos casos
por dia-pior só a Suécia. Governo assume dificuldades. MNE contra-ataca na Europa.
FUGAS Em 2020 o vinho entrou em força no mundo digital. Esquerda tenta travar
eleição indireta de líderes das CCDR. Trump procura apagar em Tulsa uma semana para
esquecer. 1964-2020. Morreu Carlos Ruiz Zafón, o escritor que nos deu a ver os
mistérios de Barcelona. "Se o dinheiro for mal gasto, o projeto da UE sai prejudicado",
Markus Brunnermeier, economista alemão, alerta Portugal não está a salvo da subida
das taxas de juro. É raro, mas há mães julgadas por violência doméstica. (Online) Morreu
o actor Pedro Lima. Foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais. Era “um
dos mais versáteis atores da sua geração”, diz a TVI.

(Edição em papel) Quando jovens matam outros jovens. Seis crimes
brutais em cinco meses. São vidas roubadas a quem as perde, mas
também a quem as tira. Que motivações, que razões do foro mental,
levam jovens adultos a matar gente da sua idade? Na quinta-feira morreu um rapaz
de 15 anos, esfaqueado por um de 14. Os crimes dos últimos meses são chocantes,
mas os números desmentem a perceção que chega pelas notícias: a média é de cerca
de dez assassínios anuais. Irá neste ano aumentar? Em geral, sem olhar a idades, os
homicídios têm diminuído em Portugal. Refugiados. O exílio suíço de Medeiros
Ferreira contado por Maria Emília Brederode Santos. Pandemia trava bullying nas
escolas, mas PSP ainda registou 115 casos. Mais Leão ou mais Siza? "Agora a economia
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é a chave", diz Vieira Lopes. Numo Marques. “A probabilidade de uma segunda vaga no
próximo inverno é muito alta”. Padre Anselmo Borges passa a escrever ao sábado “A
pandemia. Onde está Deus?”. Lídia Jorge “Fiquei contente quando deitaram abaixo as
estátuas de Lenine”. Calendário Maia. O fim do mundo é mesmo neste domingo? Pedro
Calafate. António Vieira, a estátua e a vida. (Online) Há câmaras a fugir à lei que as
obriga a pagar 50% dos espetáculos adiados. Governo criou medida extraordinária e
temporária para ajudar o setor cultural, mas existem autarquias a tentar contornar ou
violar a lei. Queixas chegam de agentes e produtores culturais. Mais de metade dos
municípios sentem falta de apoio na resposta à pandemia – estudo. Mais de metade
(53%) dos municípios portugueses dizem sentir falta de apoio do Governo central na
resposta à pandemia de covid-19, de acordo com um estudo da agência YoungNetwork
Group.

(Edição papel) CM revela recurso. Ministério Público quer amante na
prisão. Rosa Grilo não podia carregar corpo sozinha. Procuradora diz que
António Joaquim foi o autor do disparo fatal. Abraça bisavó 81 dias
depois. Odete, de 90 anos sobreviveu à covid. Família temeu o pior. Há 10 médicos nos
cuidados intensivos. 345 pessoas estão isoladas no Algarve. Menina de 20 meses morre
em piscina. Combina luta na net e é morto à facada. Tinha 15 anos. Suspeito da autoria
do crime tem 14 anos. Lisboa. Golfinhos à procura de comida no Tejo. Buscas.
Congelados 280 milhões a Isabel dos Santos. Livro polémico. Trump pediu ajuda à China
para ser reeleito. Superjuiz é imparcial. Tribunal da Relação arrasa António Mexia.

(Edição em papel) Aulas regressam em setembro com todos os alunos
na escola. Ministério da Educação aposta no regime presencial,
abrangendo a totalidade dos níveis de ensino. Férias dos professores
complicam calendário. Pais e diretores pedem medidas para recuperar atraso. "Ele faz
anos e não sabe soprar uma vela". Menino deficiente de sete anos perde apoios por
erro da Segurança Social. Governo aperta vigilância ao foco de contaminação na Grande
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Lisboa. Europa. Costa evita sanções a países que barram portugueses. Esclerose. Covid
deixa doentes sem terapia e em regressão. DINHEIRO VIVO. Um quinto das empresas
prevê despedimentos. Crime. Burlões de rede informática levavam dinheiro em
Portugal. Porto. Câmara adia espetáculo de Bruno Nogueira. Dérbi da Invicta mantémse no S. João, mas gera polémica. Campeonato. Cimeira entre equipas do Minho acaba
empatada. ATAQUE. Metade dos treinadores da liga tem o lugar em risco.

(Edição papel)

Entrevista a João Cotrim Figueiredo, líder do

Iniciativa Liberal: "Não tenho dúvidas de que um dia seremos um
grande partido". “Em relação à eutanásia e às drogas leves, a Iniciativa Liberal é mais
próxima da esquerda. Em matéria económica estamos mais próximos da direita”.
“Proibir e obrigar são duas palavras que nos fazem muita confusão”. Pandemia. Saiba
tudo o que está a mudar no mercado imobiliário. Preços estão a baixar tanto para a
compra como para arrendamento. Oferta de imóveis está a aumentar com o fim do
alojamento local. De volta à hora de ponta nos transportes. "Às vezes já vamos a
respirar o ar uns dos outros". Primeiros comboios da manhã na Linha de Sintra são dos
mais lotados. Máscara é obrigatória, mas “há pessoas que a tiram ou metem de lado”.
Covid-19. Sintra mantém-se o concelho com mais novos casos e Algarve preocupa.
Nuno Artur Silva diz que não volta para Produções Fictícias. Apenas 4600 espetadores
voltaram aos cinemas desde a reabertura.

(Online) Foi preciso uma pandemia para fazer esquecer os incêndios de
2017. A pandemia de covid-19 trouxe as intenções de voto do PS para
níveis de maioria absoluta que se registaram antes dos incêndios de
2017. Dois meses fizeram esquecer o que três anos não conseguiram. Bridgewater
alerta para possível "década perdida" nas ações. José António dos Santos e acionistas
da Valouro controlam 16,35% da Benfica SAD. Cigarros ilegais aumentam e causam
perdas de 96 milhões ao Estado em 2019. CGTP faz balanço negativo dos efeitos da
covid: 100 mil desempregados e mais de 800 mil em lay-off. Morreu antigo secretário
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de Estado António Carlos dos Santos. OMS: Mundo numa "fase muito perigosa" com
covid-19 a acelerar.

(Online) Fronteiras começam a abrir. Mas que países é que os
portugueses podem visitar. As fronteiras da União Europeia
começam a ser abertas, mas ainda há países com receios
relativamente aos portugueses. Há quem imponha quarentena e até mesmo quem
feche a porta aos turistas lusos. Governo pede adiamento da LEO mais uma vez. OE
passa a ser entregue até 10 de outubro. Imparidades da Montepio Seguros superam os
164 milhões em cinco anos.

(Online) Parlamento Europeu aprova relatório de Pedro Marques
sobre a União Bancária Partidos preparam uma longa lista de
alterações

ao

Orçamento

Suplementar.

Mais

apoios

aos

trabalhadores e às empresas e reforço do SNS são propostas que a oposição pretende
incluir no documento. Orçamento Suplementar: IGCP quase duplica necessidade de
financiamento. Santos Silva considera que instrumentos europeus já disponíveis são
suficientes até ao fim do ano.

(Edição em papel) João Vieira Lopes, CCP, “Mais Leão ou mais Siza?
“Agora a economia é o fator-chave”. Finanças sem dinheiro previsto
para pagar mais cedo a credores da troika. Arturo Bris, diretor do
Centro Mundial de Competitividade do IMD, ”Há perceção de que o
sistema fiscal português é injusto”. Um quinto das empresas já antecipa fazer
despedimentos até setembro. Montepio Crédito quer ganhar quota de mercado. Obras
em casa em tempo de pandemia dão cor à Barbot. Sérgio Vasques. Ex-governante avisa:
nova taxa da banca vai cair sobre clientes. Ajuda de 140 euros/hectare pode salvar o
pinheiro-bravo. A empresa de um ex-agente que dá segurança á era digital. Isabel dos
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Santos defende sucesso da Efacec. Isabel dos Santos recebeu quase 30 propostas para
a aquisição da empresa que define como "um caso de sucesso".

(Online) Mais de 1.000 pessoas retiradas de festa na praia de
Carcavelos. Festa em Carcavelos. “Parecia um ritual". Ajuda de
Estado à TAP pode ser travada na justiça. Surto de Covid-19 no IPO
de Lisboa faz um morto. Doente internado naquela instituição tinha já sido transferido
para outra unidade de saúde, onde veio a morrer. O rastreio em curso no IPO já
identificou 30 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Marcelo. Portugal optou pela
verdade nos números. "Restrições podem ser concorrência por turistas". Lagos.
Governo quer indemnizações por festa ilegal. Ator Pedro Lima encontrado sem vida no
Guincho. Universidade de Coimbra vence prémio europeu sobre património natural e
cultural.
(Edição em papel) Norte quer travar injeção de dinheiro público na
TAP. Rui Rio: "Estado deve assumir já o controlo da companhia". Leão
chama esquerda para discutir plano de Costa Silva. Empresas pedem mais
dinheiro para executar Portugal 2020. João Galamba: "Podem investigar.
Não temo pelas minhas decisões". ECONOMIA Empresas pedem mais dinheiro para
executar Portugal 2020. Associações alertam que há projetos que podem ficar pelo
caminho ou nem sair do papel dos €11 mil milhões já aprovados. AEP defende subida
da taxa de cofinanciamento para mais de 90%. REVISTA E: Amália. Nem chegaste a
partir (Online) Marcelo força debate sobre o “discurso político” da pandemia. O
Presidente quer que a reunião dos líderes com os peritos dê bases para se explicar
melhor a realidade à opinião pública. Marcelo não quer público nos jogos da
Champions. Portugal sai da calamidade, com ou sem Lisboa. Costa quer entendimento
à esquerda até 2023. Novo ministro das Finanças quer reunir-se com os partidos da
esquerda esta semana. Banco de Portugal. Governo tenta desbloquear Centeno com o
PSD. Norte recorre ao Supremo para travar injeção do Estado. Associação Comercial
do Porto entregou providência cautelar. Plano B revelado na próxima semana.
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(Edição) Liga dos Campeões é uma ameaça. O anúncio da
Champions em lisboa coincide com uma mior apreensão das
autoridades de saúde do mundo inteiro com a evolução da
pandemia. Hotéis esperam encaixe de milhões. Mas os especialistas temem caixa de
pandora. Salgado com antigos banqueiros. Nas vésperas de ficar a conhecer a acusação
no caso GES/BES, Ricardo salgado almoçou em Lisboa com um grupo de economistas
e antigos banqueiros, entre os quais Eduardo catroga e Filipe Pinhal. Bagão Félix sobre
Centeno e o Banco de Portugal: "Não é crime, não é ilegal, não é ético". SNS em alerta.
Potencial da pandemia é agora enorme. Erro de processamento. Pessoal da saúde volta
a ser prejudicado. Profissionais di IPO de Lisboa, não receberam os subsídios de turno
relativos a maio. Sondagem Presidenciais. Marcelo continua à beira do recorde de
Soares. “Refugees Lives matter”, por Susana Amador, Secretária de estado da Educação.
Mexia perde recurso. Relação remete questão sobre Carlos Alexandre para o Conselho
superior da Magistratura. João Pedro Marques, Historiador, “Está em curso há anos um
diabolização do homem branco”.

(Online) Portugal escolheu "a verdade". Abre época balnear no
Centro. "É legítimo pensar" que restrições sejam concorrência por
turistas. Marcelo afirma que Portugal optou pela verdade em vez de corrigir números.
"Nova crise vai significar um aumento dos sem-abrigo", teme Marcelo.

(Online) Pedro Simões, sobrevivente da covid-19, foi despedido. O que
leva Portugal a estar na lista negra da UE? Dez países já colocaram Portugal
na sua lista negra de quem pode atravessar a fronteira. Governo diz que tem mais casos
porque faz mais testes, mas Portugal é o segundo país da UE com mais casos por
população e o sexto com mais testes realizados. Mulher de Costa e Silva foi assessora
de Governos do PS. A história do "Dr. Vítor", o primeiro médico a morrer de Covid-19
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em Portugal. Parlamento envia declarações de dona de bordel para o Ministério Público.
PSP interrompe festa ilegal com 200 pessoas na praia de Carcavelos.

(Online) “Ou o Governo não sabe o que é teletrabalho ou não sabe o
que é ficar com duas, três ou quatro crianças em casa e, ao mesmo
tempo, trabalhar”, Isabel Stilwell, jornalista e escritora. Covid-19: Cientistas
perceberam por que razão os doentes crónicos têm maior probabilidade de ficar em
estado grave. Covid-19: Ministra da Saúde descarta cerca sanitária no Algarve. Covid19: Mutação no novo surto em Pequim semelhante a variante portuguesa. COVID-19:
Há cada vez maior consenso científico sobre a baixa probabilidade de transmissão de
contágio através do contacto com superfícies. Mário Machado apela à participação da
extrema-direita na manifestação do Chega. Covid-19: “Há 12 médicos internados em
cuidados intensivos”.

(Online) Grande incêndio em Aljezur dominado. Cinco meios aéreos
no combate às chamas. Fogo não terá atingido habitações. Marcelo diz
que Portugal optou pela verdade em vez de corrigir números da Covid19. "Excessivo e disparatado." Uso do descartável é o problema ambiental "mais agudo"
do pós-pandemia. O ministro João Matos Fernandes está preocupado com o aumento
do uso do plástico, alertando para o abuso em tempos de pandemia. O ministro fala em
falsa sensação de segurança. "Mundo está numa nova fase muito perigosa." São 150 mil
novos casos num dia. Mensalidades das creches em IPSS serão revistas em função de
rendimentos. A medida foi confirmada pelo Governo no parlamento. Vereador da
Proteção Civil de Lisboa diz que situação na cidade é "estável".

(Online) Lídia Jorge sobre a pandemia: “Estamos espantados e
não sabemos se esta lição vai servir para alguma coisa”.
Associação Comercial do Porto tenta travar auxílio à TAP. Marcelo
8

Rebelo de Sousa com sem abrigo. Marcelo promulga diploma que prorroga "lay-off" até
julho e novos apoios às empresas. Mensalidades das creches em IPSS serão revistas em
função de rendimentos. Com a pandemia a acelerar, OMS diz que o mundo está numa
"fase muito perigosa". Maria de Lurdes Rodrigues. "Manter as crianças em casa significa
30 anos de retrocesso". Câmara de Lisboa garante segurança das escolas para receber
alunos. Marcelo defende que portugueses são "exemplo mundial no acolhimento".
Centros de Dia fechados. Isolamento acelera depressões e demências entre idosos. A
presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais, Júlia Cardoso.

Sem-abrigo. PR diz que a meta de 2023 fica por cumprir. TAP.
Associação Comercial do Porto entrega providência cautelar para
suspender financiamento. Facebook remove anúncios da campanha eleitoral de Trump
com símbolo da era nazi. Covid-19. Dezoito países europeus contra entrada de
portugueses. Conselho Europeu. Portugal "exige urgência" de resposta à crise. Sassoli
exige acordo de Estados-membros para pacote de 750 milhões. Angola precisa de quase
10 mil milhões de dólares este ano – Fitch. Novo restaurante leva frango com piri-piri à
portuguesa a Silicon Valley. Migrações aumentam produtividade e salários nas
economias avançadas diz FMI. Espanha congelou anúncio de 1.177 mortes por Covid19 desde 25 de maio. Novo surto em Pequim com origem em estirpe europeia do vírus.
Fundo de solidariedade com a cultura está quase operacional. Surto de Covid-19 no
IPO fez um morto.
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO
□ Vírus já matou 456.630 pessoas e infetou mais de 8,5 milhões no MUNDO.
□ ESPANHA registou duas mortes nas últimas 24 horas com covid-19, e que na
última semana faleceram 40 pessoas, o que leva o total de óbitos desde o início
da pandemia para 28.315.
□ ITÁLIA registou 47 mortes associadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas,
elevando o número total para 34.561 óbitos.
□ FRANÇA contabiliza nos hospitais mais 14 mortes associadas à covid-19,
elevando o total de óbitos para 29.617 desde o início da epidemia.
□ ALEMANHA regista maior subida de casos de junho com quase 800 num dia.
□ Novos casos na BÉLGICA sobem para 104 e mortes recuam para dez.
□ REINO UNIDO regista mais 173 mortes, aumento relativo ao dia anterior.
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 705 mortes devido à covid-19, nas
últimas 24 horas, elevando para mais de 119 mil o número de óbitos.
□ BRASIL atinge um milhão de infetados e totaliza 48.954 mortes.
□ Mortos em ÁFRICA sobem para 7.693 em mais de 286 mil casos.
□ CHINA deteta 27 casos nas últimas 24 horas, 22 em Pequim
□ RÚSSIA Quase 500 profissionais de saúde contaminados morreram na Rússia.
□ MÉXICO com mais de 20 mil mortos.
□ COREIA DO SUL com maior aumento diário desde 28 de maio.
□ IRÃO ultrapassa a barreira das 200.000 pessoas infetadas
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FRASES DO DIA

□ "Países que têm metade dos testes feitos face a Portugal não se podem
comparar connosco", António Costa, Primeiro Ministro.
□ “Nenhum Estado-membro colocou objeções de fundo, apenas avançando com
discordâncias parcelares, "e todos manifestaram a intenção de que se alcance
um acordo em julho", António Costa, Primeiro Ministro.
□ “Nós escolhemos uma orientação que é a verdade. É a verdade. O que se diz
todos os dias é aquilo que se sabe que acontece. Portanto, eu acho que é
preferível a estar a dizer: olhe, isto é muito melhor e está a evoluir de uma
determinada forma, e depois ter de corrigir oito dias, dez dias, quinze dias,
vinte dias depois", Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
□ “É com tristeza que verifico que uma nova crise vai significar ou pode significar
o aumento dos sem-abrigo. Estar agora a dizer que a meta de 2023 vai ser
cumprida era estar a mentir aos portugueses. Não posso dizer isto, é uma
mentira, porque não sei, e muito provavelmente não pode, por muito que se
faça”, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
□ "Estão redondamente enganados aqueles que pensem que podem baixar a
guarda", Marta Temido, Ministra da Saúde.
□ “A imagem das três principais figuras do Estado acompanhadas pelo
presidente da Câmara de Lisboa e pelo presidente da Federação Portuguesa
de Futebol, que se juntaram para celebrar a decisão da realização da fase final
da Liga dos Campeões em Lisboa, pode bem ser um dos pontos mais baixos da
política em Portugal nos últimos tempos.”, João Vieira Pereira, Diretor do
Semanário Expresso.
□ “Estado deve assumir já controlo da TAP”, Rui Rio, Presidente do PSD.
□ “As Lajes, o silêncio sobre o massacre de Luanda, a diplomacia conivente com
a Indonésia são três episódios da nossa política externa de que devemos ter
sincera vergonha. E todos eles tiveram a assinatura de Durão Barroso”, Miguel
Sousa Tavares, Jornalista.
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□ “O negro é indolente e sonhador, gasta o seu magro salário em frivolidades e
bebida; o europeu tem uma tradição de trabalho e poupança”, escreveu Che
Guevara, que assim fica com qualquer estátua, t-shirt ou boina ameaçada”,
Henrique Monteiro, Jornalista.
□ “O impacto da pandemia na banca só vai revelar-se daqui a um ano. Repitam
comigo: “O BCE é nosso amigo.” Porque terá de sê-lo.”, Pedro Santos Guerreiro,
Jornalista
□ “Na nossa sociedade não há dinheiro público. Há impostos. De hoje ou de
amanhã. O Estado somos nós, que somos indivíduos privados, porque, depois
do serviço militar obrigatório cumprido, ainda não nos nacionalizaram.”, João
Duque, Professor do ISEG.
□ “PSD não faz ideia que o país já atrai Autoeuropas”, João Galamba, secretário
de Estado da Energia.
□ “A crise da covid-19 destacou o papel crítico dos trabalhadores essenciais na
manutenção dos sistemas de saúde, cadeias de abastecimentos e sistemas
agrícolas europeus. Há muito que ignoramos o facto de que os migrantes,
incluindo refugiados e requerentes de asilo, constituem uma parte importante
destes trabalhadores. Está na hora de a Europa reconhecer a sua contribuição
e garantir que o sistema lhes permita desenvolver as suas competências e
habilitações, garantindo ao mesmo tempo que os seus direitos sejam
respeitados.”, Eugénio da Fonseca, Presidente da Cáritas Portuguesa.
□ “O ensino superior “vai ser de certeza presencial” a partir do novo ano letivo e
que deve dar o exemplo de como aprender a viver com a pandemia” Manuel
Heitor, Ministro da Ciência e do Ensino Superior.
□ “Muito pessoas estão, compreensivelmente, fartas de estar em casa. Os países
estão, consideravelmente, ansiosos para abrir as suas sociedades e economias.
Mas o vírus continua a propagar-se rapidamente”, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Diretor-geral da OMS.
□ “O Dia Mundial do Refugiado ajuda-nos a recordar a fragilidade daquilo que
damos por adquirido: o facto de a maioria entre nós ter uma família, uma casa,
um país. Ajuda-nos a recordar que os refugiados são pessoas como nós, que o
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humano é universal e que todas as vidas contam, que todas as vidas importam”,
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
□ “Ninguém sai desta crise mais forte, só com mais preparação”, Mário Ferreira,
dono da Douro Azul.
□ "Queria denunciar a insinuação, que me dispenso de qualificar, segundo a qual
o Governo estaria a esconder informações aos portugueses, contestando-a
vivamente. O Governo não esconde nenhuma informação aos portugueses",
Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros.
□ "É preciso não criminalizar as migrações", André Costa Jorge, coordenador da
Plataforma de Apoio aos Refugiados.

ARTIGOS SELECIONADOS

SEGUNDA VAGA PODERÁ SER “UMA ONDINHA MENOR”
Novo surto em Pequim e aumento de casos em países como a Coreia do Sul reacendem
receios de uma segunda vaga da pandemia, que poderá ser inevitável, mas mais moderada
que a primeira, afirmam duas especialistas ao Expresso
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Desta vez o vilão não é um morcego. Quando, nos últimos dias, surgiram notícias de um
novo surto de covid-19 em Pequim, a imprensa local apressou-se a noticiar que a
origem estava nas bancas que vendem salmão importado da Noruega no mercado
grossista de Xinfadi, o principal fornecedor de frutas, legumes e carnes da capital. Na
sequência da notícia, o salmão norueguês desapareceu das prateleiras dos
supermercados, motivando os protestos do Governo de Oslo, que rejeita qualquer
responsabilidade de um dos seus produtos mais exportados. As autoridades chinesas
parecem concordar: Shi Guoqing, um responsável do Centro de Controlo e Prevenção
de Doenças chinês, garantiu que não existe qualquer prova de que o salmão seja
portador do coronavírus. Como é que ele foi parar ao mercado não se sabe ao certo.
O que se sabe é que Pequim, que durante quase dois meses não teve qualquer caso de
transmissão local da doença, registou 158 novas infeções pelo SARS-CoV-19 no espaço
de uma semana, atingindo 9 dos 16 distritos da cidade. É o maior surto no país desde
que as autoridades anunciaram que a epidemia estava controlada, em março, obrigando
a capital a entrar rapidamente em “modo de guerra” para impedir a propagação do vírus,
afirmou o porta-voz do Governo, Xu Hejian, numa conferência de imprensa. “A situação
epidémica na capital é extremamente grave. O risco de a epidemia alastrar é muito
grande, por isso devemos tomar medidas com determinação.”
A cidade voltou ao segundo nível de alerta mais alto: os hotéis e os restaurantes da zona
de maior risco foram encerrados; as escolas, que tinham reaberto recentemente,
suspenderam de novo as aulas, regressando ao ensino online; os comités dos bairros de
risco médio (31) e alto (um) voltaram a verificar a identidade e o estado de saúde dos
residentes, medindo-lhes a temperatura à entrada; os habitantes da capital foram
aconselhados a evitar ajuntamentos e viagens “não essenciais” para fora de Pequim e
qualquer pessoa que entre ou saia da cidade será testada; mais de mil voos foram
cancelados; empresas e fábricas podem continuar a funcionar, mas foram aconselhadas
a privilegiar o teletrabalho.
Na quinta-feira, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças anunciou que o novo
surto da covid-19 estava “sob controlo”. “A tendência persistirá por um período de
tempo, mas o número de casos diminuirá, tal como a tendência que vimos em janeiro e
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fevereiro”, disse Wu Zunyou, epidemiologista chefe daquele organismo, citado pela
Reuters.
QUANTOS CASOS SÃO MUITOS?
O alarme gerado pelo caso de Pequim pode causar estranheza a alguns. Afinal, a cidade
— que tem mais de 20 milhões de habitantes — teve menos de metade dos casos numa
semana do que a Área Metropolitana de Lisboa [menos de três milhões de habitantes]
teve, por exemplo, esta semana, por dia. No caso chinês, o alarme é justificado porque
a cidade não tinha novos casos de transmissão comunitária há quase dois meses, um
facto que poderá ter contribuído para que o vírus se disseminasse mais rapidamente
pela população.
Surto em Pequim foi favorecido pelo facto de a cidade ter sido pouco atingida pela
pandemia até agora e ter uma imunidade reduzida, defende a epidemiologista Gabriela
Gomes
Para a matemática e epidemiologista Gabriela Gomes, da Escola Superior de Medicina
Tropical de Liverpool, o novo surto é “preocupante” pelo facto de, à exceção da
província de Hubei — onde as primeiras infeções de covid-19 foram detetadas e onde
se registaram mais de 68 mil dos cerca de 83 mil casos do país —, “a maior parte da
China ter sido pouco afetada e não ter desenvolvido imunidade”. Para a especialista,
Portugal “já tem mais imunidade do que a China”, o que dificulta a transmissão do vírus,
algo que é ainda mais percetível quando se analisa a situação a nível regional: “O Norte
foi a região mais afetada no início, mas agora tem poucos casos. Lisboa e Vale do Tejo,
por outro lado, teve menos casos no início, mas tem mais agora. Este padrão sugere que
a propagação do vírus vai ficando mais difícil nas regiões que já foram mais afetadas.”
Numa altura em que a maioria dos países ainda se debate com a primeira vaga da
pandemia, o surto em Pequim, bem como o aumento de novos casos na Coreia do Sul
e o registo de duas novas infeções (duas mulheres que viajaram para Londres para
visitar um familiar moribundo) na Nova Zelândia, que há 25 dias não tinha qualquer caso
positivo no país, reavivaram receios de uma segunda vaga da pandemia. Gabriela Gomes
admite que esta situação poderá acontecer em Portugal, como noutros países, mas com
menos severidade do que a atual: “Os modelos que desenvolvi para analisar as séries
de novos casos sugerem a possibilidade de uma segunda vaga, mas com pouca força.
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Seria uma ‘ondinha’ menor do que aquela que já tivemos, mesmo sem repor as medidas
de confinamento mais drásticas.”
A opinião é secundada por Ana Bento, professora auxiliar de Epidemiologia
Quantitativa de Doenças Infecciosas na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos:
“A segunda vaga é provável, mas espera-se que seja mais fácil reimplementar algumas
estratégias de maneira a que não voltemos a ter a incidência dos meses de março, abril
e maio.”
Fonte: Expresso

TOLERÂNCIA AO ERRO VAI SER “DRASTICAMENTE MENOR” COM A
PANDEMIA DE COVID-19
Efeitos da crise de 2008 ainda estavam a ser assimilados pelos media quando veio a
pandemia, alterando radicalmente as dinâmicas no sector
Seja na transição do modelo de negócio do jornalismo para o digital, na acomodação da
televisão ao streaming ou na adaptação dos sectores tradicionais ao domínio das
grandes plataformas, com a pandemia a tolerância face ao erro nos media “será
drasticamente menor nos tempos que se seguem”. Esta é uma das conclusões do Digital
News Report 2020, elaborado pelo Reuters Institute for the Study of Journalism, que
através de uma parceria com o OberCom — Observatório da Comunicação conta com
dados sobre Portugal.
De acordo com o estudo, a alteração provocada pelo coronavírus e pelas medidas de
confinamento foi “tão brusca que até players que saíram beneficiados com ela”, como
as plataformas de streaming, “terão tido dificuldades na sua adaptação” — embora
possam sair fortalecidos no médio e longo prazo. As grandes plataformas como a
Google e o Facebook, por exemplo, podem perder investimento publicitário (na medida
em que as empresas que nelas investem retraem os seus investimentos), mas têm maior
capacidade de recuperação que os meios tradicionais, consolidando assim a sua posição
já hegemónica, dadas as suas economias de escala e vantagens fiscais.
Num contexto em que os efeitos “devastadores” da crise de 2008 ainda estavam a ser
assimilados pelo sector, os media tradicionais, em particular, veem assim os hábitos de

16

consumo dos seus públicos mudarem radicalmente, registando audiências televisivas
históricas — especialmente na informação e na telescola —, mas também uma paragem
na produção de entretenimento, “género-âncora fundamental para as marcas
portuguesas”. Mas uma das alterações mais acentuadas verificou-se ao nível do
investimento publicitário, até agora a principal fonte de receitas dos media. “As marcas
de imprensa tenderão a arrepender-se de não ter implementado modelos de negócio
digital mais cedo, à medida que o investimento publicitário cai e que a circulação
impressa paga reage de acordo com o confinamento dos poucos leitores da imprensa
escrita”, concluem os autores.
PAGAR POR NOTÍCIAS
Apesar de os portugueses serem aqueles que, a par dos finlandeses e no universo de
40 países analisados, mais confiam nas notícias, Portugal continua a destacar-se como
um dos países onde menos se paga por elas na internet — o que constitui “uma forte
ameaça à sobrevivência” do sector. Mas depois da queda na proporção de portugueses
que pagam por elas (de 9,5% em 2017 para 7,1% em 2019), registou-se um aumento
de 3 pontos percentuais em 2020, esperando-se uma tendência de crescimento no
futuro, face ao “forte investimento” das marcas na digitalização dos seus modelos de
negócio.
Fonte: Expresso

DAS BICICLETAS AO POPULISMO, DA ECONOMIA "ZOOM" AO
CHOQUE DE GERAÇÕES: O QUE VAI MUDAR NO MUNDO DEPOIS DA
COVID-19?
A Gulbenkian convidou personalidades para pensar o pós-pandemia. Avançamos 3
reflexões sobre mudanças do futuro, de um analista do Financial Times, um reputado
ensaísta espanhol e um académico suíço.
Que impacto pode a pandemia do novo coronavírus ter no funcionamento do mundo,
daqui em diante? A pergunta impõe-se cada vez mais, à medida que as populações
começam a “desconfinar” e vão tentando descobrir como se materializará, afinal, a ideia
do “novo normal”.
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Foi numa tentativa de prever o futuro que a organização Fórum Futuro, da Fundação
Calouste Gulbenkian, pediu depoimentos a várias personalidades, entre filósofos,
ensaístas e investigadores internacionais e jovens portugueses. A iniciativa chama-se
“Covid-19: E Depois?” e consiste numa série de vídeos, que serão partilhados na
totalidade online (aqui) “ao longo das próximas semanas” e que procuram antecipar uma
série de mudanças, conjunturais e estruturais, que a Covid-19 trará ao mundo, a curto,
médio e longo prazo e em áreas como o mercado de trabalho, as relações interpessoais,
o planeamento urbano e o consumo e partilha de informação.
“Já tinha existido uma conferência sobre o impacto da pandemia. Agora, desenhámos
esta nova série de reações rápidas, em que pedimos a pensadores — alternámos grandes
pensadores internacionais com jovens — que nos dessem uma ideia de como será o
futuro para além da Covid-19”, explica o presidente do Fórum Futuro, Miguel Poiares
Maduro. “Os vídeos identificam os desafios que a pandemia traz e abordam os
conjunturais e os que poderão determinar alterações estruturais no funcionamento da
nossa sociedade, em áreas como a política e a economia”, sintetiza.
Três das personalidades mais reputadas a que a Gulbenkian lançou o desafio de prever
o futuro são Simon Kuper, jornalista e analista do Financial Times, Hanspeter Kriesi,
professor de Ciência Política, e Daniel Innerarity, filósofo e ensaísta espanhol que é
também professor de Filosofia Política e Social. O Observador revela em primeira mão
o que o trio prevê para o futuro. Em três vídeos, tentam responder a várias questões:
como funcionarão as cidades? O que mudará nos meios que usamos para nos
deslocarmos? Que tensões é que a pandemia já provocou e pode ainda provocar nas
relações entre os mais jovens e os mais velhos? E para o crescimento dos movimentos
populistas, a pandemia terá efeitos benéficos, fragilizando os partidos tradicionais, ou
será prejudicial, reforçando a tecnocracia e as decisões baseadas na ciência?
DE “DEGENTRIFICAÇÃO” AOS TRANSPORTES: O FUTURO NAS CIDADES,
SEGUNDO SIMON KUPER
Uma das personalidades que o Fórum Futuro da Fundação Calouste Gulbenkian
convidou a pensar sobre o que pode ser o futuro do mundo depois de este ter sido
surpreendido e abalado pela pandemia do novo coronavírus foi Simon Kuper.
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Britânico, Kuper especializou-se como jornalista e analista do reputado jornal
económico (também britânico) Financial Times. Notabilizou-se na área do desporto,
pela visão quase antropológica e cultural — mas também industrial, no sentido
económico do termo — com que escreveu sobre o fenómeno, tendo sido ainda autor
de livros como Ajax, The Dutch, The War ou Soccereconomics.
Porém, não é apenas sobre desporto que Simon Kuper tem escrito nos últimos anos no
Financial Times. Recentemente, tem-se dedicado a refletir e escrever sobre a pandemia
do novo coronavírus e sobre o impacto que a Covid-19 está a ter nas cidades,
nomeadamente em Paris, com textos como “A Minha Paris: Simon Kuper sobre a vida,
o amor e a perda no [bairro] Marais” e “Como o coronavírus vai mudar Paris para
sempre” .
Paris não é a única cidade sobre a qual Simon Kuper tem escrito nos últimos anos: tem
também publicado textos sobre as mudanças, presentes e que se antecipam para o
futuro, em Londres, Joanesburgo e Miami, cidades onde já viveu. Tendo-se
especializado também, portanto, nas dinâmicas, modos de vida e alterações das grandes
cidades — talvez fruto do seu próprio trajeto de vida, bastante móvel, com estadias
anteriores em outros locais como Leiden (Holanda), Califórnia ou Berlim —, Simon Kuper
escolheu como tema de reflexão a forma como as grandes cidades podem mudar a
médio e longo prazo, referindo-se também às mudanças que já se sentem como
consequência da pandemia.
Para o jornalista e analista britânico, pensar sobre o futuro das grandes cidades é
decisivo para pensar sobre o futuro do mundo porque “já metade das populações
mundiais vivem em cidades”, algo sem precedentes na história, e em breve, quando
estivermos com perto “metade do século” cumprida, este número “será dois terços”.
Cada vez mais, é em cidades (e em grandes cidades) e não em zonas rurais que os
humanos vivem, explica Kuper — e é também aí que “o futuro do clima será decidido”
nos próximos anos.
Ninguém consegue prever com exatidão as mudanças que poderão advir da pandemia
do novo coronavírus a médio e longo prazo, ou que se poderão vir a acentuar na
sequência da pandemia, mas é importante discuti-las. A curto prazo já é possível notar
alterações: no vídeo gravado para a iniciativa do Fórum Futuro da Fundação Calouste
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Gulbenkian, Simon Kuper recorda que vive em Paris e diz que aí, presumivelmente como
acontece também em outras grandes cidades mundiais, uma das reações passou pela
fuga aos transportes públicos que é notória mesmo com o “desconfinamento”. “As
pessoas têm medo, não querem ser infetadas. Na sequência disso, há muito mais carros
na estrada, anda-se muito mais de carro e por isso há mais poluição ou dióxido de
carbono”, refere.
Para o futuro, o jornalista e analista do Financial Times elenca duas hipóteses que
possam resultar de “mudanças radicais nas cidades”. Uma é mais negativa e passa
precisamente pelo aumento do tráfego automóvel no interior dos grandes espaços
urbanos: a procura de transportes públicos cai, o número de pessoas que usam
automóvel privado aumenta, a poluição cresce e os impactos ambientais serão, à
semelhança do que tem acontecido historicamente em períodos que se seguem a
grandes recessões económicas, altamente prejudiciais.
Outra hipótese, mais positiva, passa pelo decréscimo da poluição nas cidades — e até
por um possível abrandamento do crescimento da concentração de pessoas em cidades
e grandes cidades nas próximas décadas.
Sobre possíveis desvios à expectativa de que a larga maioria da população se venha a
concentrar cada vez mais, e rapidamente, em algumas cidades, Simon Kuper começa
por lembrar que ninguém tem certezas de que uma vacina chegue a breve trecho: “é
possível que isto dure apenas um ano, um ano e meio” mas também é possível que
“nunca tenhamos uma vacina”, que tenhamos uma vacina “eficiente em muitos mas não
na maioria dos casos” ou que só a “encontremos” daqui a por exemplo “cinco anos”,
levando “mais alguns anos a ser comercializada”, o que é “muito tempo na vida de uma
cidade”.
Se não aparecer uma vacina no período de tempo mais otimista, o analista do Financial
Times admite que venha a acontecer um processo de “degentrificação”, com
despovoamento das grandes cidades, deslocalização de muitas pessoas para zonas
rurais e um recurso muito mais acentuado ao teletrabalho — o que teria nítidas
vantagens ambientais.
Como explica Simon Kuper, não é de excluir a hipótese de que venha a existir uma
“economia Zoom”, em que por exemplo “advogados, contabilistas” e quem tiver “muitos
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outros empregos na área dos serviços” mudem de morada “para o campo ou para
pequenas cidades”. Tal “inverteria a tendência dos últimos 40 anos, onde as cidades
transformaram-se nos locais mais caros e atraentes” e onde “os preços das casas”
dispararam. “Podemos estar num processo de ‘degentrificação’ onde isso se inverte”,
diz mesmo.
Mesmo que tendência de concentração cada vez maior de pessoas em grandes cidades
não tenha uma inversão nos próximos anos, há possíveis alterações futuras à vida nas
grandes cidades que teriam um impacto ambiental importante. Uma delas passaria por
um fenómeno que já se nota mas que se poderá acentuar: “muito mais gente a andar de
bicicleta”.
Em Paris, lembra Simon Kuper, estão a ser construídos “mais de 600 quilómetros de
novas ciclovias”, que liguem os subúrbios à cidade. E esta crise e este receio de
utilização de transportes públicos que é por ora evidente podem ser aproveitados para
que “governos municipais e o poder local” desenvolvam políticas para que a bicicleta
seja um meio de transporte muito mais utilizado no futuro.
Nesta possível mudança no recurso a meios de transporte, a bicicleta elétrica pode
tornar-se fundamental. O analista recorda desde logo que apesar do “furor” dos carros
elétricos nos últimos anos, “na verdade o veículo elétrico mais vendido na Europa nos
últimos dois ou três anos foi a bicicleta elétrica”. Considerando-a uma opção
“revolucionária”, Simon Kuper detalha um exemplo prático da sua utilidade: “Se vive
num subúrbio de Lisboa, Paris ou Nova Iorque, imaginemos que vai de bicicleta.
Imaginemos que quer ir, por exemplo, de bicicleta do Bronx até Manhattan, para ir para
o emprego. Isso é exequível, 15 quilómetros não é muito numa bicicleta elétrica”.
Se o futuro fosse este, seria mais verde: “Podemos transportar mais pessoas e de forma
mais verde se dermos prioridade às bicicletas elétricas. Mas isto tem de ser feito às
custas do carro, devido ao espaço limitado das cidades. Temos de escolher: ou carros
ou bicicletas elétricas”.
POPULISMO PODE GANHAR FORÇA E EM ESPECIAL NO SUL DA EUROPA,
ACREDITA HANSPETER KRIESI
Outro dos convidados a abordar o que poderá ser o futuro do mundo depois da
pandemia da Covid-19 foi Hanspeter Kriesi, professor de Ciência Política que
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atualmente trabalha no Instituto Universitário Europeu em Florença, mas que já
lecionou em Amesterdão, Zurique ou Genebra.
Hanspeter Kriesi, antigo vencedor do prémio da Fundação Mattei Dogan para
Sociologia Política Europeia que foi também autor de um estudo recente (publicado em
2019) chamado “Partidos políticos europeus em tempos de crises”, decidiu escolher
como tema a abordar neste Fórum Futuro precisamente o impacto que a pandemia
pode ter na política internacional e na política europeia. Mais especificamente, antevê
aquilo que pode ser o impacto da crise na ascensão e reforço ou não de discursos e
partidos populistas, tema de que aliás se têm ocupado vários investigadores e
académicos desde o início da Covid-19.
No vídeo gravado para o Fórum Futuro da Fundação Gulbenkian, o académico suíço
começa por notar que “à primeira vista” e numa fase inicial, o impacto da Covid-19 no
populismo parece ter sido prejudicial à ascensão e reforço de retóricas e partidos
populistas em países nos quais estes não são Governo, nomeadamente na Europa. Isto
porque “numa primeira reação os povos europeus uniram-se em torno da bandeira, isto
é, dos seus líderes”, não tendo fomentado ou valorizado tanto a oposição política,
nomeadamente a populista. De um modo geral, aliás, “a popularidade dos partidos
tradicionais e dos governos compostos por partidos tradicionais tem aumentado”,
refere o especialista em Ciência Polícia.
À união entre governantes e eleitores numa primeira fase de resposta à crise de saúde
público, acresce o peso ganho por “especialistas científicos”, que tornaram-se “mais
influentes para os decisores políticos”, levando em contraste a opinião pública a
mostrar-se menos recetiva a uma retórica populista que tendencialmente “ignora e
menospreza os especialistas científicos” e que “confia e é mais recetiva ao senso comum
das pessoas”.
Ainda assim, as expectativas de Hanspeter Kriesi quanto ao impacto da pandemia da
Covid-19 nos sistemas políticos, nomeadamente nos sistemas políticos europeus, são
tudo menos otimistas. Isto porque apesar de reconhecer que o populismo poderá “ter
sofrido nas primeiras fases da crise”, o mais provável é que este “eleve novamente a
cabeça ao entrarmos na fase seguinte de gestão da crise”, aponta o professor de Ciência
Política.
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Uma tendência que o académico suíço encontra já numa primeira reação política e
ideológica à Covid-19 passa pelo reforço do eurocetismo. Lembrando que a crise de
saúde “levou ao reforço do Estado-nação e das suas fronteiras económicas, culturais,
administrativas e polícias”, Hanspeter Kriesi refere que “em países como Itália a culpa é
posta na Europa” e que “o eurocetismo tem crescido nas últimas semanas”, sendo
provável que “esta tendência seja reforçada e que reforce os populistas do centro, como
o Movimento 5 Estrelas em Itália, ou de direita, como o Liga [Liga Norte] italiano ou o
Vox espanhol”.
Tendencialmente, as consequências políticas de um momento histórico como uma
grande crise ou uma grande recessão demoram algum tempo a sentir-se, refere ainda o
académico, recordando investigações anteriores que assim o sugerem. “O consenso
inicial entre os eleitores vai-se dissipando à medida que esta crise se arrasta e as suas
consequências se agravam” e por isso é expectável que o impacto da Covid-19 nos
sistemas políticos seja futuramente muito distinto daquele que é atualmente, numa fase
ainda algo embrionária das consequências da pandemia.
Desta vez, porém, Hanspeter Kriesi acredita que as repercussões possam surgir “mais
rapidamente” do que em momentos anteriores, dado que a base da qual partiram
movimentos e partidos populistas era mais reforçada (eleitoralmente e na notoriedade
mediática dos movimentos) do que em crises antecedentes. E deverão surgir de forma
assimétrica, dado que “os países foram atingidos de forma desequilibrada [diferente]
pela crise”.
Se na Alemanha, por exemplo, Kriesi vê limitações ao crescimento de movimentos
populistas porque “o coronavírus provocou proporcionalmente menos mortes” e “o país
tem um sistema de saúde bem gerido e bem financiado e tem um Estado e uma liderança
competentes”, a Covid-19 “atingiu de forma particularmente pesada os mesmos países
do sul da Europa que já haviam sido atingidos de forma pesada pela última crise
económica”. Assim, o especialista em Ciência Política acredita que “a repercussão
populista será particularmente pronunciada no sul da Europa”.
Nos sítios em que estes movimentos e partidos já estão implementados e têm poder
reforçado, como acontece na Europa de Leste e em países como Hungria e Polónia, a
Covid-19 poderá ter um impacto potencialmente explosivo politicamente, acredita
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ainda o académico: “Os aspirantes a autocratas nesses países estão a usar a crise do
coronavírus para aumentar novamente o seu poder. Na Hungria, Orbán [já] está a usar
a crise para se tornar um verdadeiro ditador. Esta é a consequência política mais
preocupante da crise da Covid-19 na Europa até agora”.
DANIEL INNERARITY VÊ AUMENTO DE TENSÃO ENTRE JOVENS E IDOSOS E QUER
“UM NOVO CONTRATO INTERGERACIONAL”
Ao contrário de outras personalidades que foram desafiadas para analisar aquilo que
pode vir a ser o futuro depois da pandemia do novo coronavírus, o filósofo e ensaísta
espanhol Daniel Innerarity, que é também professor de Filosofia Política e Social e que
dirige o Instituto de Gobernanza Democrática em São Sebastião, não fez apenas uma
previsão futura daquilo que pode ser o mundo na ressaca da Covid-19. Ao invés, deixou
também algumas sugestões sobre as mudanças sociais que a pandemia poderia e
deveria provocar.
O filósofo e ensaísta basco, que colabora também ocasionalmente com o Instituto
Universitário Europeu em Florença, que já foi professor assistente na universidade
Pantheon-Sorbonne em Paris e na London School of Economics and Political Science e
que tem tido uma carreira premiada (recebeu por exemplo o III prémio de Ensaio Miguel
de Unamino e o Prémio Nacional de Literatura em Espanha, este último na categoria
Ensaio), notou as tensões geracionais latentes provocadas já pela pandemia, falou de
uma “difícil arte da convivência” e acabou a propor “um novo contrato intergeracional”.
Daniel Innerarity, que tem publicados em Portugal livros como “Política Para Perplexos”,
“A Política em Tempos de Indignação” e “O Futuro e Os Seus Inimigos”, começa por
notar um tique discursivo de muitos líderes políticos e comentadores, que referiram nos
últimos meses que o vírus “não conhece fronteiras” e “afeta todos por igual”. Ora, isso
não é exatamente assim, como recorda o académico: “Não é o que parece, pelo menos
se olharmos para as fronteiras da idade. As guerras dizimam as populações mais jovens”,
ao passo que a doença tem um maior impacto direto (em caso de infeção) “nos mais
velhos”.
Compara-se, por exemplo, a crise da Covid-19 à crise ecológica: a primeira “ameaça
principalmente os mais velhos”, a segunda “afeta mais os jovens, que sofrerão os seus
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efeitos” mesmo não tendo sido os principais responsáveis pelas consequências do
aquecimento global e do aumento dos níveis de poluição.
Para exemplificar um pico de tensão entre diferentes gerações provocada por uma
pandemia que tem como grupo de risco a população mais idosa, Innerarity recordou
concretamente palavras do vice-governador do Texas, Dan Patrik, um opositor do
confinamento e de políticas mais restritivas de contenção que disse mesmo, “com uma
lógica cruel”, que “os avós deveriam estar dispostos a morrer para salvar a economia
para os seus netos”.
Embora nas sociedades democráticas um dos objetivos e aspirações seja a “inclusão”
social, com a convivência harmoniosa de interesses de diferentes grupos, Innerarity
vinca que é importante não esquecer que isso “não significa que a tensão não exista”. E
os primeiros sinais apontam para que a pandemia possa ter reforçado a tensão entre
diferentes gerações, como evidencia o debate entre confinamento e imunidade que
“respondia a outra ponderação sobre os direitos das gerações: o confinamento
prejudica mais a economia, ou seja, os jovens, enquanto o contágio controlado
prejudicaria os mais velhos e danificaria menos a economia”.
Em alguns casos, diz mesmo o filósofo espanhol, a pandemia já originou “casos de
gerontofobia”, isto é, aversão ou medo patológico de pessoas idosas ou envelhecidas.
O futuro está por escrever e Innerarity vinca que as crises podem ser sempre duas
coisas opostas: ou “momentos de luta pela própria sobrevivência sem pensar na dos
outros” ou “momentos em que se descobrem aspetos da realidade aos quais não
tínhamos prestado a devida atenção”.
A pandemia provocou uma “sutura geracional” mas é também uma oportunidade para
promover “um novo contrato intergeracional”, porque “faz parte da difícil arte da
convivência tornar compatível o que à partida não parece sê-lo” e porque embora nem
sempre notados, os impactos da pandemia afetam indiretamente todos.
Fonte: Observador
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O Presidente brasileiro Jair Bolsonaro ameaça e persegue cartunistas que o criticam.
Sempre fico intrigado com a fragilidade que autoritários como Bolsonaro demonstram
face a desenhos de humor. Tentam passar uma imagem militarista de força, mas no
fundo são uns cobardes inseguros que não aguentam a pequena pressão de um lápis.

OPINIÃO

O MARTELO DE THOR
A dificuldade de separar a verdade da mentira, o crescimento das teorias conspirativas, as
ideias contra a ciência, tudo isto está a ganhar terreno.
Eu gosto muito do meu país, mas não tenho muitas ilusões sobre ele. É um país atrasado,
pouco desenvolvido, sem massa crítica, pouco culto, sem grande qualificação da mãode-obra, muito dependente de vagas de superficialidade, onde a maioria das pessoas
trabalha duramente para não receber sequer o mínimo vital, sem vida cívica autónoma
do Estado, com uma economia débil, desindustrializado, com uma agricultura desigual,
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pouco cosmopolita, com muitos aproveitadores e alguns bandidos, mas aí como os
outros.
É um país que cada vez menos tem autonomia política, dependente da transferência
dos centros de decisão para Bruxelas. Aquilo em que somos melhores não coloca o pão
no prato ao fim do dia, como agora se diz. Temos uma língua e uma literatura de valor
universal, a melhor obra dos portugueses, mas ninguém come literatura. E temos uma
democracia que é um valor que só quem sabe o que é ditadura percebe qual é. É mau?
Não é mau, há muito pior, mas é sofrível, e sofrível não permite andar por aí a bater em
pandeiretas.
A pandemia de covid-19 funcionou como um martelo de Thor, mandou-nos uma
pancada que ajudou a perceber melhor o que já cá estava antes. Anos de ostracismo
dos velhos fez crescer lares por todo o lado, frágeis e sem defesas, em muitas zonas
suburbanas, vive-se miseravelmente, trabalhadores estrangeiros como os nepaleses,
africanos, ciganos, com formas diferentes de marginalidade e exclusão, vivem em
guetos onde pouco mais do que a Igreja penetra, e a disciplina do confinamento foi
facilmente substituída por atos como o daqueles imbecis que resolveram fazer uma
festa em Lagos e infetar-se coletivamente.
O problema é que, mesmo quando podíamos pensar em aproveitar esta oportunidade
para consertar ou melhorar alguma coisa do que está estragado, mais uma vez a ajuda
europeia é ao lado, mais preocupada em manter a procura de sectores económicos da
Europa do Norte do que em corresponder às nossas necessidades.
Diz-se que o dinheiro tem como objetivo a “transição digital” e a “economia verde”. A
“economia verde” percebe-se, mas servirá apenas uma pequena parte das nossas
atividades produtivas. A “transição digital”, para além de um slogan da moda, estou para
saber o que é, e o que sei, principalmente na educação, deixa-me de pé atrás. Se se trata
de transformar as nossas mercearias em mini-mini-Amazons, muito bem, como é muito
bem que tudo o que possa ser tratado digitalmente na nossa pequena economia faça
essa transição. Temos aí muito que andar, mas os negócios onde há baixa qualificação
da mão-de-obra e péssima gestão não vão mudar pela “transição digital”.
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Muitos dos nossos problemas são de natureza social, dependem de reações entre
pessoas, grupos e da distribuição de poder e, contrariamente ao deslumbramento
tecnológico que por aí anda, isso não muda no mundo digital. Pelo contrário, o mundo
digital revela uma grande capacidade de reproduzir as exclusões e de as transportar “de
fora” para “dentro”.
As minhas dúvidas no mundo da educação são de outra natureza, e aí são mais graves.
A pandemia e as aulas à distância revelaram uma enorme percentagem de estudantes
sem acesso à Internet, e sem acesso a computadores, e aí a “transição digital” é um
enorme benefício. Mas se se começar a entender que a comunicação digital e o acesso
digital se farão pela retirada do ensino da relação com um mundo em que somos
analógicos, e pensamos de forma analógica, e os nossos sentidos são analógicos, então,
com muitas luzinhas e animações e virtualidades, entramos numa nova forma de
escolástica muito pobre. Escrevo isto porque é um processo já em curso, com “gerações
mais educadas” bastante incultas e ignorantes.
Ninguém liga nenhuma ao facto de uma certa forma de ignorância agressiva estar a
crescer, e a como isso se está a tornar um grave problema social, e político.
Numa sociedade como a portuguesa, será um retrocesso civilizacional e um risco para
a democracia. A dificuldade de separar a verdade da mentira, o crescimento das teorias
conspirativas, as ideias contra a ciência, tudo isto está a ganhar terreno. O populismo
moderno dá-lhes uma expressão política eficaz.
O meu retrato de Portugal é pessimista? Já era assim antes e não está pior. Nunca me
iludi por nenhuma das coisas que andaram a deslumbrar-nos nos últimos anos, startups, turismo, todas as coisas em que éramos os “melhores do mundo”. Qual a utilidade
de o dizer nestes tempos? Talvez se façam duas ou três coisas em que não se possa
voltar para trás: um robusto sistema universal e gratuito de saúde, acesso universal à
Internet, comboios que sirvam Portugal, o fim do “Jamaica” com casas decentes, etc..
Vão querer fazer cinco mil coisas, mas, se fizerem cinco, já valeu a pena a martelada do
Thor.
José Pacheco Pereira, Historiador
Fonte: Público
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EVIDÊNCIAS DA CIDADE PANDÉMICA
A pandemia do covid-19 trouxe à evidência o que já devíamos saber sobre a Cidade: a
Cidade sem residentes não tem vida!
Ao deixarmos, sem contestação nem preocupações visíveis, que a Cidade se
transformasse num espaço especulativo pelas vantagens dadas a compradores
estrangeiros do imobiliário e abrindo as portas de par-em-par ao “exército de ocupação”
formado por milhares de turistas de 2/3 dias que, fazendo tábua-rasa das culturas e
hábitos locais, impõem o momentâneo das suas regras expulsando habitantes de anos,
sectorizando empregos, uniformizando funções, zonificando a Cidade que, como agora
nos apercebemos, ficou vazia. Sem pessoas. Porque os ricos proprietários estrangeiros
não vivem cá e porque os turistas dos infindáveis e abusadores alojamentos locais —
alegremente transformados em reabilitações da Cidade — não apareceram.
Deslumbrada com a aceitação internacional, a Cidade deixou-se transformar num
espaço de ganância especulativa, elevando os seus preços e, na desproporção das
condições criadas, desleixou os cuidados protetores devidos aos seus. A uns porque os
expulsou, a outros porque lhes retirou a sobrevivência ao impedir o ganho diário do pão
que comem à noite.
E os citadinos, expulsos para periferias desconhecidas, foram carpir as suas mágoas e
desalentos da má-sorte de desprotegidos para fora das nossas vidas de confinados
privilegiados. E pouco mais tendo do que a solidariedade de uns quantos para lhes
amenizar as agruras.
Ao longo dos últimos anos, por desatenção indesculpável, a Cidade transformou-se:
perdeu habitantes, perdeu habitação, perdeu relações de vizinhança, perdeu orgulho de
pertença. Perdeu-se, perdendo assim o seu valor de cidadania. E perversamente
mostra-se como uma “casa de bonecas” para efeito turístico.
A pandemia veio agora, na imagem das ruas desertas cercadas das diversas arquiteturas
que marcam a Cidade, pôr a nu as suas debilidades e impedir-nos a cegueira da
ignorância do facto: a Cidade não cumpre a sua obrigação! A Cidade não é o lugar que
nos garante as condições de vida desejáveis e necessárias. Porque a Cidade não é a
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edificação que lhe molda as formas, mas sim as pessoas que a articulam, a transformam
e lhe garantem a habitabilidade urbana. E essas, não estão!
E, se nada fizermos, a Cidade enquanto lugar de encontro, de invenção, de troca, de
cultura, de solidariedade, de bem-estar, de inclusão, não o será mais.
Iniciado o desconfinamento, todos os que vivem nos subúrbios e dependem do que
resta de empregos urbanos, transbordam — nada que seja novidade — em transportes
coletivos insuficientes e onde a impossibilidade do distanciamento físico aumenta o
risco de contágio, transformando estes transportes no melhor amigo da continuidade
pandémica.
Que podemos fazer perante este desequilíbrio social e funcional que percebemos
crescente? Muito!
Primeiramente recusando começar pelo fim da linha, apresentando modismos como
soluções para os problemas que nos envolvem. Problemas que são muito mais do que
formais e que pertencem ao domínio dos valores e direitos da cidadania.
Antes do mais e como objetivo fundamental a Cidade precisa de voltar à sua essência:
a Cidade precisa de mais residentes, ponto! E este é o conceito que deve nortear todas
as ações a desenvolver. O que, embora não se fazendo de um dia para o outro, nada
impede de ser bem pensado desde já. Evitando recorrer a soluções gastas e de duvidoso
resultado que já demonstraram a sua ineficácia.
Antes do mais a Cidade precisa de minorar a atual situação do tempo bi-diariamente
perdido nas deslocações casa/trabalho. Aumentando a acessibilidade ao direto à
habitação e procurando garantir o exercício igualitário de viver na cidade onde se
trabalha. O que levará o seu tempo, percebe-se…
Mas desde já, algumas ações de carácter imediato são possíveis — aproximar os
deslocados da Cidade dos seus empregos, ajudar à contenção infeciosa e preparar o
futuro. E se a diminuição do tempo de deslocação não é imediata, é possível a
diminuição do tempo de espera e a melhoria do conforto, introduzindo definitivamente
o conceito de horários laborais desfasados, permitindo que menos gente se desloque
ao mesmo tempo. E poderemos ainda diminuir o número destes torna-viagem
contemporâneos se mantivermos o sistema de teletrabalho.
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Horários laborais desfasados e continuidade do teletrabalho são, portanto, medidas
necessárias e urgentes.
E, simultaneamente, trabalhar para que o retorno de residentes se faça com a criação
de “habitats urbanos” — aquilo a que já se deu o nome de “unidades de vizinhança” —
dessectoralizando a Cidade e derrotando a gentrificação com a mistura social e
funcional. Misturando tudo e todos, trazendo de novo à liça os conceitos dos anos
sessenta de Jane Jacobs e de “A Cidade não é uma árvore” de Christopher Alexander
para permitir o desenvolvimento urbano dos 3 Tês de Richard Florida e garantir a
atratividade criativa de Tecnologias, do Talento e da Tolerância.
Cidades europeias já iniciaram este percurso. Barcelona com o seu programa de
“supermanzanas”

procura,

diminuindo

tempos

de

deslocação,

aproximar

as

necessidades urbanas quotidianas dos residentes da sua habitação e a que junta ainda
a possibilidade de utilização de um superalgoritmo de pesquisa de preferências e
interesses próprios dos moradores, começando assim a preparar o futuro.
Em Paris, com base em seis razões de uma urbanidade equitativa como são habitação
digna, trabalho em decentes condições, facilidades de abastecimento, bem-estar,
educação e divertimento nos tempos livres, foi lançado o programa municipal “Paris do
1/4 de Hora”. Um programa a aplicar em toda a Cidade e com o objetivo de garantir
que a 15 minutos de casa, cada parisiense irá ter um fácil acesso — a pé ou de bicicleta
— às necessidades do seu quotidiano, não só de trabalho, de escola ou de
abastecimento, mas também de ocupação ativa de tempos livres para si, seus filhos ou
netos. Isto é: a Cidade deixará para trás os seus sectores monofuncionalizados, do “aqui
vivo, ali trabalho e além ocupo os meus tempos livres” para reduzir o tempo de acesso,
aumentar a entreajuda e o sentimento de pertença, garantindo assim uma real melhoria
de condições de habitabilidade e de vida.
A oportunidade de que agora se fala em Portugal de possíveis programas de habitação,
deve ser vista, acima de tudo, como uma efetiva oportunidade para os portugueses
verdadeiramente necessitados de acesso a uma habitação digna. Priorizar o Direito à
Habitação sobre a gentrificação turística resulta desta perspetiva e que é obrigatório
executar. A nós, Arquitetos, exige-se a demonstração de capacidades e competências
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que permitam criar a habitabilidade exigível no quadro de uma urbanidade equitativa e
integrável no amplo e complexo movimento da Cidade.
João Paulo Bessa, Arquiteto
Fonte: Público

COMO ENTAIPAR UMA CIVILIZAÇÃO
Depois de uns dias entaipadas, ou cobertas por uma espécie de caixão ou cofre de
metal, várias estátuas, entre as quais a de Winston Churchill, foram novamente
libertadas. A ministra do Interior britânica, Priti Patel, aproveitou a ocasião (visita de
Macron) para criticar o mayor de Londres, Sadiq Khan, por esconder os monumentos
junto ao Parlamento, em vez de afrontar aqueles que insistiam em vandalizá-los. Em
causa, homenagens a Churchill, a Mandela e aos mortos da II Guerra Mundial. Enfim,
parte importante da nossa civilização.
Patel, descendente de ugandeses e indianos (os seus avós emigraram da Índia para o
Uganda e depois para Londres, onde ela nasceu), e Sadiq Khan, também nascido em
Londres e filho de emigrantes paquistaneses, têm uma visão do mundo diferente:
enfrentar ou desistir.
Os ataques ao que hoje se considera racismo, de Churchill, por exemplo, não passam
de um pretexto para o ataque ao nosso modo de vida; aliás, como muitos outros atos e
palavras que vêm em crescendo e que levaram António Barreto a escrever em tom tão
pessimista como realista: “Ainda não vimos nada!” E não. Temos muito para ver,
sobretudo se continua-rem a faltar lideranças firmes e credíveis dos nossos valores.
Trump é a desgraça que se conhece, e na Europa há mais Sadiqs do que Pritis, em
termos de conceção do mundo. Ou seja, há mais quem escolha esconder a nossa
herança, o caminho que nos trouxe até aqui (e que recebeu, e continua a receber, tantos
imigrantes), do que quem pretenda assumi-la, não obstante os erros cometidos.
Leiam-se estas frases: “Os negros mantiveram a pureza da raça devido à sua falta de
afinidade com o banho”; ou: “A discriminação e a pobreza uniram-nos [negros e
portugueses] numa luta diária pela sobrevivência, mas os diferentes modos de vida
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separaram-nos totalmente: o negro é indolente e sonhador, gasta o seu magro salário
em frivolidades e bebida; o europeu tem uma tradição de trabalho e poupança”; ou
ainda a ideia de que não vale a pena ensinar os congoleses a usar metralhadoras porque
“não sabem manejá-las nem querem aprender”. São todas do “Diário” de Che Guevara,
um dos heróis daqueles que defendem outro conceito da História.
Nos EUA, há quem ensine que as civilizações mesopotâmicas foram ‘inventadas’ para
diminuir os méritos de África; ou que o nariz da Esfinge foi mutilado para não se
perceber que tinha feições negras. O próprio ‘pai’ da filosofia, Sócrates, foi negro, dizem
(tudo isto e mais pode ser lido em François-Xavier Fauvelle, no livro “A Ideologia
Afrocentrista”).
Estamos perante uma ofensiva que não é nova — Hitler, Estaline e tantos outros
tentaram mudar o passado para controlar o presente, como Orwell bem observou. Não
é uma luta contra o racismo (nessa há, felizmente, largo consenso e clara maioria) nem
uma revolta contra o infame assassínio de George Floyd (basta ver como a sua família
se afasta desta barbárie destruidora). O que vivemos é uma guerra em nome de
oprimidos reais ou pretensos, mas, como sempre, manipulada por quem, em
universidades e centros de investigação, se considera a ‘Vanguarda’. Sendo uma tática
velha como o mundo, não significa que esteja condenada ao insucesso. Enquanto
houver quem se esquive à sua reprovação e entaipe os nossos símbolos, os bárbaros
avançam. Não serão como os tártaros de Dino Buzzati, que nunca aparecem. Já aí
andam.
Henrique Monteiro, Jornalista
Fonte: Expresso

ALÉM DO FUTEBOL?
A crise que vivemos será bastante mais profunda e persistente do que a que foi criada
pela Grande Recessão de 2008. Na altura, o problema estava confinado nos sistemas
bancários. A questão era sobretudo financeira. Agora, temos à nossa frente uma
pandemia que tem vindo a bloquear a capacidade de oferta e a procura. Não temos
memória coletiva nem experiência de situação semelhante.
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Estes factos levaram governos e instituições internacionais a tomar, num intervalo de
tempo muito curto, medidas de intervenção verdadeiramente excecionais nas
economias e sociedades. Todavia, convém ter presente que estas medidas introduzem
nos mercados fatores de distorção que poderão tornar-se estruturais. Um dos melhores
exemplos é a baixa artificial das taxas de juro, que pune a poupança dos cidadãos, os
fundos de pensões, bancos e seguradoras e tenderá a aumentar o risco para os
investidores devido à volatilidade nos mercados internacionais.
Tal como aconteceu com os outros países, Portugal foi duplamente surpreendido pelo
início da pandemia e as suas primeiras consequências. Ao longo da história, governos e
cidadãos raramente se distinguiram por avaliar bem o risco. Na última década não
faltaram avisos sobre a possibilidade de uma pandemia semelhante à que temos agora.
Infelizmente, a distância entre o reconhecimento da existência do problema e a tomada
da decisão a nível político, social e individual continua a ser enorme. Esta é uma das
características da psicologia humana.
Conseguiremos fazer melhor daqui para a frente? Não tenho essa certeza. Somos um
país que vive no presente e onde o futebol é muito mais importante do que o futuro.
Temos governos orientados para o dia a dia. A maioria dos ministros comporta-se como
senhores feudais. Tendem a ser maestros de uma nota só. Foi sempre assim. O
“presentismo” nacional e a decapitação da alta Administração Pública pelos partidos
políticos durante as últimas décadas explicam a escolha do professor António Costa
Silva para delinear um plano de recuperação económica do país. Espero que tal não
venha a ser apenas mais um facto político.
Nas últimas décadas, outros foram chamados a formular planos que se queriam
estratégicos. Pouco ou nada aconteceu. Acresce que, desta vez, as prioridades
estratégicas formuladas para a Europa terão de ser, à nossa escala, as que nos
interessam para o desenvolvimento e posicionamento geoestratégico nacional.
Nas circunstâncias e nos limites que a necessidade nos impõe, teremos de fazer
escolhas informadas para defendermos o que resta dos nossos interesses permanentes
e valores. Precisamos de diversificar as nossas relações ao nível político, económico,
tecnológico e industrial e prestar muito mais atenção a países como o Japão, a Coreia
do Sul e Taiwan. Há um imperativo e uma urgência no pensamento e opções
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estratégicas nacio-nais. Como sabemos, só os países sem futuro é que não se
preocupam com ele.
IN MEMORIAM DO ALMIRANTE NUNO VIEIRA MATIAS (1939-2020), GUERREIRO,
DISTINTO OFICIAL DA MARINHA, “TEIMOSO DO MAR” E UM PATRIOTA
Miguel Monjardino, Professor Universitário.
Fonte: Expresso
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