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POR PROBLEMAS INFORMÁTICOS O 
MINISTÉRIO DA SAÚDE ACABA DE 

INFORMAR ÀS 15HORAS NÃO PODER 
FORNECER OS DADOS DO BOLETIM DIÁRIO 

Casos Confirmados (5/6) 

33.969 CASOS DE COVID-19 

MAIS  377  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 1,12% 

Óbitos (5/6) 

1.465 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS  10 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,68%) 

NORTE-803 

CENTRO-244 

LISBOA E VALE DO TEJO-387 

ALENTEJO-1 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

Outros dados (5/6) 
 

20.526  CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.636 AGUARDAM RESULTADOS 

334.923 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN. 

475 INTERNADOS (1,39%) / 64 UCI (0,18%) 

Sáb. 6 de junho 

 
Época balnear 
arranca hoje com 
regras de 
distanciamento 
social e lotação. 
 
Covid-19: 
Atividade não 
urgente em 
hospitais da 
região de Lisboa 
novamente 
suspensa.  
 

TdC quer isentar 
de visto prévio 
contratos públicos 
abaixo dos 750 
mil euros. 
 
António Costa 
quer acelerar 
regionalização 
 
OMS passa a 
recomendar 
máscaras para 
todos. 
 
“Há uma 
emergência, mas 
não vale tudo.” 
Presidente do 
Tribunal de 
Contas 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 
 

 (Edição) Acordos secretos entre Benfica e Aves expõem relações de 

dependência. Negócios duvidosos, contratos com adendas leoninas, 

relações de subalternidade. É neste ambiente que o clube da Luz e o emblema avense 

se movem no futebol português. Ministro Pedro Nuno Santos ultrapassado no dossier 

da TAP. A relação próxima entre António Costa e o seu ministro acabou. TAP foi a gota 

de água. Trabalhador em layoff perde dois a três salários no final do ano. Justiça ameaça 

travar ciclo de 15 anos de Mexia na EDP. Fugas. Época balnear. A minha praia é maior 

do que a tua: grandes areais para um verão sem stress. (Online)- Últimos ventiladores 

da China chegam segunda-feira. Embaixador diz que processo foi “exemplar”. Lei 

impede avaliadores de se candidatarem a apoios da FCT, dizem especialistas. PR visita 

no domingo concelho açoriano com mais casos e mortes. 

 

 (Edição em papel) Do país de "burros na rua" para o milagre português, 

o que mudou no olhar sobre Portugal. A ideia de que o país ganhou uma 

imagem nova “lá fora” nos últimos anos sustenta-se mesmo? E se é 

verdade, será que tal não se deve ainda ao velho estereótipo do país pobre e 

desorganizado, onde se algo corre bem é “milagre”? Polícias africanos confinados na 

escola - "Foram todos para casa menos nós". Despedimentos coletivos explodem em 

junho. De norte a sul é na América que o coronavírus mais estragos faz. Miguel Xavier 

- "Dever dinheiro a alguém é um fator de risco para a saúde mental". Frank Ferreira “è 

preciso dar às pessoas um pedaço de sonho americano”. Isabel Stilwell “O rei D. Manuel 
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era um sonho”. Sete restaurantes para descobrir neste regresso à praia. (Online) Cerca 

de 200 agentes da PSP agredidos nos primeiros quatro meses deste ano. Rio acusa 

Ministério Público de ineficácia no combate à corrupção. 

 Ultras da emboscada suspeitos de outros ataques. Polícia no terreno. 

Grupo está sob vigilância de unidade de elite da PSP. Incidentes de 17 a 

26 de maio serão os mesmos. Vieira no balneário “Vocês são uns 

ingratos”. Sócrates volta ao trabalho e perde pensão vitalícia. Consultor desde março 

no privado com salário chorudo. Pedida caução de 2 milhões para Mexia.  Novos casos. 

Covid-19 em crianças preocupa creches. Vieira do Minho. Carro de rali em testes 

atropela três espetadores. Família pede justiça. Médico obstetra do “bebé sem rosto” 

recorre da expulsão. Alemão está envolvido em mais um rapto. Suspeito do caso 

Maddie ligado a outros crimes. Palmas e abraços no adeus a Beatriz. 

 

 Milhares de famílias falidas com suspensão de romarias e festas. 

Empresas acumulam prejuízos superiores a 50 milhões de euros. O 

drama do setor onde há quem não fature desde o verão passado. Fúria 

de adeptos do Benfica atinge jogadores e casas. Rotas. Autarcas acusam TAP de 

viabilizar aeroporto de Lisboa à custa do Porto. Consultora estima desvio de 600 mil 

passageiros. Ambiente. Aplicação Info Praia ignora Madeira e Açores. Há 89 anos que 

não havia um maio tão quente. EDP. Ministério Público quer Mexia fora da presidência 

e a pagar caução milionária. Maddie. PJ desvalorizou suspeito alemão em 2007. CCDR. 

Reforço de competências na gaveta. Porto. Autocarro sem condutor só arranca com 

nova lei. Ataque. As apostas de Pinto da Costa, Nuno Lobo e José Fernando Rio na 

corrida à liderança do F.C.Porto. 

(Online) Restrição de voos não essenciais até final de junho. DGS 

corrige número de doentes internados. OMS atualiza orientações e 

passa a recomendar uso de máscaras em locais públicos. Jair Bolsonaro encoraja polícia 

a responder à violência depois de criticar protestos. Empresários de espaços noturnos 

juntam-se para criar soluções para reabrir setor. 



 
 

4 
 

 (Online) Usados importados: Fisco perde também no tribunal tributário 

e é obrigado a devolver todo o imposto. Costa Silva gera mal-estar dentro 

do governo. As entrevistas de António Costa Silva e os termos em que foi 

redigido o despacho de nomeação caíram mal junto de vários governantes do Executivo 

socialista. As palavras de Mário Centeno nesta sexta-feira vieram apenas dar 

visibilidade a esse incómodo silencioso. Sonae Capital na corrida à Efacec. 

 

   (Online)- Há 68 praias “zero poluição” em Portugal. “Vai ser 

ministro das Finanças? Eu? Não”. Pedro Siza Vieira rejeita a 

possibilidade de vir a ser ministro das Finanças. Em entrevista ao 

ECO, Siza Vieira revela que o plano de estabilização económica custa cinco mil milhões 

de euros. CCDR: Governo diz ser “altamente improvável” falta de candidatos na eleição 

dos presidentes. Há 830 mil lugares nas praias portuguesas. Quem ignorar sinal 

vermelho à entrada não será multado. Altice Portugal cria novo Comité de 

Sustentabilidade. Em 2019, a sustentabilidade passou a integrar os pilares estratégicos 

da empresa, a par com o investimento, a inovação, a qualidade de serviço, 

responsabilidade social e proximidade. Credores do FC Porto aprovam adiamento de 

reembolso de 35 milhões. 

 

 (Online) Tribunal de Contas quer isentar de visto prévio contratos 

públicos abaixo dos 750 mil euros. Centro de Cibersegurança vai 

analisar aplicação móvel Stayaway Covid. Oficial: Fronteiras com 

Espanha abrem a 1 de julho. CEO da Groundforce: “Sem o fim das restrições, a 

recuperação é só para mostrar”. Empresa de ‘handling’ precisa de manter o ‘lay-off’ e 

pede garantias estatais para se financiar. Redução das taxas da ANA poderia ajudar, diz 

Paulo Neto Leite. 
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 (Online) Despedimentos explodem, falências sobem, lay-off 

abranda Lay-off parece estar a recuar depois da adesão em massa 

em abril. Despedimentos coletivos sobem em força e 134 mil 

pediram o subsídio de desemprego. Rocha de Matos: IVA devia ser 

de 6% em todos os eventos. Especialistas defendem mais atenção às ferramentas de 

teletrabalho. APREN. "Renováveis podem tornar Portugal no Qatar da UE". Limpos e 

seguros abriram portas, mas com sombra de crise. Ginásios defendem benefícios em 

IRS para praticantes de fitness. Pavilhão virtual criado em Portugal assegura eventos 

além-fronteiras. Novo Banco com prejuízos de 179 milhões de euros até março. 

  (Online) Covid-19. Com aumento de casos, Governo volta a 

suspender cirurgias e consultas não urgentes em Lisboa. Cirurgias 

e consultas não urgentes voltam a ser suspensas nos hospitais de 

Lisboa, Amadora, Sintra, Loures e Odivelas. Despacho é publicado esta semana. 

Suspensão deve-se a aumento de casos. José Sócrates volta a trabalhar e perde 

subvenção. Patriotismo. 'Chicão' rejeita associação a Le Pen. Marcelo e Rio em novo 

"namoro" político no Vela Latina. Elogios ao programa económico e presidenciais à 

sobremesa. França. Líder da Al-Qaeda no Norte de África morto. Prémio das Astúrias 

para Morricone e Williams. Eleições FC Porto. Pinto da Costa já chegou. G20 promete 

investir 19 mil milhões em saúde. Aplicação da Agência do Ambiente mostrava às 12h30 

níveis de ocupação nas praias das 7h. Caminho ribeirinho entre Alverca e Sobralinho em 

Vila Franca de Xira concluído em 2023. 

 (Edição em papel) Costa acelera regionalização. Eleição indireta de 

presidentes da CCDR já em setembro, mas sem reforço de 

competências pedido pelo Presidente da República. Eleitos podem ser 

demitidos pelo executivo, que fica com poder para nomear um Vice. 

Partidos não foram ouvidos. Polícia vai ser chamada para travar Santos Populares. 

Praias abrem este sábado e já com as novas bandeiras. João Leão e Nelson Souza 

lideram apostas para as Finanças. América nas ruas contra o racismo e a crise. Suspeito 

de raptar Maddie esteve preso duas vezes em Portugal. Vieira da Silva promete OE à 

esquerda para 2021. Ventura procura apoio junto da família Bolsonaro. Identificadas 
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pessoas com “antivírus” naturais à covid-19. Os banhos voltaram aos rios que a 

pandemia despoluiu. Justiça pede que Mexia seja afastado. Pinto da Costa agarra Rui 

Moreira. Tiago Rodrigues recebe Prémio Pessoa. Vítor Caldeira, presidente do Tribunal 

de Contas: "Há uma emergência, mas não vale tudo". Processo EDP pode durar mais 

ano e meio. Revista E: Jair Bolsonaro. O profeta do caos. Cruzeiros vão ter de ficar 

ligados à ficha elétrica no cais. CSM não encontrou problemas em distribuição de 

processos. Câmara de Lisboa anuncia cinco novidades no relançamento da Capital 

Verde Europeia 2020, para continuar a “escolher evoluir”. Centeno teria apoios para 

ficar no Eurogrupo. Adolfo, fora das presidenciais, posiciona-se para o futuro do CDS. 

Notícias covid causam alarme, diz estudo. ISCTE conclui que portugueses estão 

cientes do risco e confiam mais nos cientistas do que nos políticos. ANA propõe 

descida de taxas. Tribunal de Contas quer isentar de visto prévio os contratos públicos 

abaixo dos €750 mil. Riscos de conflito de interesses e eventual fraude nos ajustes 

diretos contra a pandemia. Covid-19 Google e Apple já trabalham em solução de 

rastreio que dispensa as apps que as tecnológicas ajudaram os países a criar. A 

pandemia criou um “Big Brother” móvel? 

 

 (Edição em papel) "Costa vexou ministros e o PS". Francisco assis 

não poupa críticas ao primeiro-ministro pela forma como conduziu 

todo o processo que envolve António Costa Silva  e o plano de 

recuperação económica nacional. A vida após a pandemia, segundo o Papa Francisco. 

Estado já não tem nenhum exemplar do relatório Porter. Mira Amaral “O Estado tem de 

intervir é agora durante a pandemia, e não depois”. Maria Velho da Costa. Corpo da 

escritora ficou 11 dias na morgue de Lisboa e funeral é só amanhã.Mário Crespo “Olho 

para a explosão social nas ciaddes americanas e penso no bairro da jamaica.” Alberto 

Manguel, Ex-diretor da Biblioteca Nacional da Argentina “ Estou a pensar ir viver para 

Portugal”. Vasco Pires Rites. O representante de Isabel dos Santos que passa entre os 

“pingos da chuva”. 
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 (Online)- Peritos em cibersegurança pedem cuidado com aplicação de 

rastreamento. FC Porto vai hoje (e amanhã) a eleições. Eduardo Cabrita. 

Restrição de voos não essenciais mantém-se "até final de junho". Época balnear arranca 

hoje. 

                                                                                                                                                                 

(Online) Maddie: PJ desvaloriza suspeitas contra Christian Brueckner. 

Covid-19: DGS corrige boletim e indica que o número de internados é 

menor. Medidas pedidas pelo Ministério Público sem “efeito” na gestão da EDP. Covid-

19: Trump diz que pandemia está 'largamente superada' nos EUA. Na Madeira, pessoas 

protestam contra confinamento com pedidos de habeas corpus. Luís Filipe Vieira pede 

"punição exemplar" para atos de vandalismo. Covid-19: Cirurgias e consultas não 

urgentes suspensas em Lisboa devido ao aumento de casos. George Floyd: Portugal 

também se vai manifestar contra o racismo.  

  (Online) Covid-19: Dia com mais casos desde 8 de maio, mas estamos 

à beira de controlar a pandemia. Parece contraditório. Será? Trump diz 

que queda no desemprego representa um “ótimo dia” para George Floyd. Covid-19: 

Infetados exalam milhões de partículas virais por hora, mesmo que sejam 

assintomáticos ou tenham sintomas leves. Maddie: Procuradores alemães tentam 

comprovar ligação com caso semelhante na Alemanha. 

 

 Época balnear arranca este sábado. Índia supera Itália em contágios. 

Facebook apaga contas ligadas a supremacistas brancos. Quarentena 

passa de 14 para sete dias na Madeira. Ana Gomes apresenta 

participação-crime contra cargueiro que devolveu migrantes à Líbia. SNPVAC acusa 

TAP de "rigidez contabilística quando toca a retirar rendimento a tripulantes". 
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Arranca a época balnear. Tudo o que precisa de saber para fazer 

praia em pandemia. Jaime Gama. "A pandemia forçou UE a prova 

de vida que ninguém esperava". Rendas excessivas. EDP diz que 

pedido do Ministério Público não é fundamentado. Bolsonaro ameaça seguir exemplo 

de Trump e abandonar a OMS. 

 

 Covid-19. Época balnear começa hoje. País tem este ano 68 praias 

Zero Poluição e nenhuma fica no interior. DGS apela a manter todos 

os cuidados mesmo nas férias. Mais de metade dos portugueses quer Centeno no 

Governo-Eurosondagem. Biden ganha delegados suficientes para garantir candidatura 

democrata à Casa Branca. "Caso Floyd". Cinco cidades portuguesas juntam-se às 

manifestações contra o racismo. Supremo Tribunal proíbe ações policiais em favelas do 

Rio de Janeiro. Cientistas portugueses envolvidos na construção do maior telescópio 

ótico do mundo. 

 

© André Carrilho 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 
 

□ Pandemia causa 395.977 mortos em todo o MUNDO- AFP. 

□ ESPANHA com total de 27.134 mortes e apenas uma nas últimas 24 horas. Em 

Espanha, o regresso à "nova normalidade" vai ser determinada por cada Governo 

regional. 

□ ITÁLIA com 85 óbitos e 518 novos casos de infeção nas últimas 24 horas. 

□ FRANÇA regista mais 46 mortes por covid-19. 

□ ALEMANHA regista mais 407 casos e 33 mortes pela Covid-19. Total de 183.678 

infeções e 8.646 mortes pela Covid-19. 

□  REINO UNIDO regista mais 357 mortes, ultrapassa 40 mil. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registam 922 mortos nas últimas 24 horas, 

elevando o total para mais de 109 mil óbitos desde o início da pandemia. 

□ BRASIL com 35.026 óbitos após quarto dia consecutivo com mais de mil mortos. 

Presidente brasileiro ameaça retirar país da Organização Mundial da Saúde. 

□ RÚSSIA com mais 197 mortes e mantém número de infeções estável. o total, a 

Rússia contabiliza 458.000 casos e 5.725 mortes devido à pandemia de covid-19. 

□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 4.902 em quase 177 mil casos 

□ ÍNDIA superou a Itália como o sexto país a registar mais contágios de Covid-19, 

depois de identificar um recorde de quase dez mil infeções nas últimas 24 horas, 

anunciaram hoje as autoridades. 

□ MÉXICO regista mais 625 mortos e investiga mercado negro de atestados de 

óbito. México superou os 110 mil casos e as 13 mil mortes por covid-19. 

□ Segundo o diário espanhol El País, o PERU é o país que tem um maior número de 

mortes em relação ao histórico de mortalidade do país. No contexto de pandemia, 

o registo de mortes foi 54% superior ao histórico. 

□ Presidente do IRÃO avisa que o país terá de viver muito tempo com o vírus. 

□ PAÍSES BAIXOS abatem milhares de martas. 



 
 

10 
 

   

FRASES DO DIA 
 
 

□ ""Não podemos facilitar, mas também não podemos cair num 

alarmismo. O que está a ser feito está a ser bem feito”, Marcelo Rebelo 

de Sousa, Presidente da República. 

□ "Se o fizermos, este ano a praia vai fazer tão bem à saúde como fez 

sempre bem à saúde", António Costa, Primeiro Ministro. 

□ “O que todos os portugueses querem é que os dinheiros públicos sejam 

gastos com rigor, transparência e responsabilidade”, Vítor Caldeira, 

Presidente do Tribunal de Contas. 

□ “Há uma emergência, mas não vale tudo”, Vítor Caldeira, Presidente do 

Tribunal de Contas. 

□ "É possível aprovar Orçamento por unanimidade", Tiago Antunes, 

Secretário de Estado Adjunto do PM. 

□ “Não podemos fingir-nos saudáveis num mundo doente. As feridas 

causadas à nossa Mãe Terra são feridas que também sangram em nós”, 

Papa Francisco. 

□ “Temos margem financeira como nunca tivemos para responder à 

crise”, Mariana Vieira da Silva Ministra de Estado e da Presidência 

□ “Votaria contra a exploração de recursos fósseis no nosso mar”, Ricardo 

Serrão Santos, Ministro do Mar 

□ “Neste momento, em que estamos numa fase já avançada do terceiro 

período de declaração de situação de calamidade fazemos um balanço 

muito positivo da evolução que se verificou”, Eduardo Cabrita, Ministro 

da Administração Interna. 

□ “Se repararmos que Portugal é um dos poucos países na Europa onde o 

vírus continua a matar paulatinamente, creio que o tal caso de “sucesso” 

já foi”, Miguel Sousa Tavares, Jornalista. 
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□ “A contratação de António Costa e Silva mostra que o Governo não tem 

um plano e que o Estado não tem planeamento. Isso explica tanta coisa”, 

Pedro Santos Guerreiro, Jornalista. 

□ “É verdade que o teletrabalho manteve viva muita atividade económica 

e salvou muitos postos de trabalho, mas não pode matar a casa de 

Família confundindo-a com o escritório.”, Manuela Ferreira Leite, Ex-

Ministra das Finanças. 

□ “Não basta aproximar-se para se ser efetivamente próximo. E, da 

mesma maneira, quando estamos distantes nem sempre quer dizer que 

estejamos desligados”, José Tolentino Mendonça, Cardeal. 

□ “Coloquemos uma simples pergunta: faz algum sentido que alguém 

esteja há quase dois meses a elaborar a grande proposta de 

reorientação da economia nacional e ainda se não tenha reunido uma 

única vez com o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo?”, 

Francisco Assis, Ex-Líder parlamentar do PS. 

□ “Essa – da economia- pujança permitiu superar esta terrível pandemia. 

Já a superámos largamente”, Donald Trump, Presidente dos EUA. 

□ "O nosso país está à beira de controlar a situação epidémica, temos de 

fazer um esforço final", Graça Freitas, Diretora Geral da Saúde. 

□ “É um dos tabus da política portuguesa: quem vai ser o próximo ministro 

das Finanças, o sucessor de Mário Centeno, que sairá a seguir à 

aprovação do Orçamento Suplementar. E o nome mais provável é 

provavelmente o mais surpreendente, pelo menos para o grande 

público. João Leão, o discreto secretário de Estado do Orçamento de 

Centeno.”, António Costa, Publisher do ECO 

□ "Esta época balnear será bem-sucedida se houver uma convergência 

das três entidades contam para isso: Governo, autoridades locais, os 

cidadãos. Cada um de nós tem uma responsabilidade cívica pessoal e o 

exercício dessa responsabilidade será a chave do sucesso desta época 

balnear", João Gomes Cravinho, Ministro da Defesa Nacional. 
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□ "Faz falta [em Portugal] um partido mais igualitário e onde haja 

paridade, tanto de género quanto étnico-racial", Joacine Katar Moreira, 

deputada não inscrita. 

 

 

 

 

 

ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 
 

TODOS SOMOS IMPORTANTES E MAIS NOVE LIÇÕES QUE 

APRENDEMOS COM A PANDEMIA 

Seis meses depois, o mundo mudou devido a um microscópico coronavírus. Sublinhámos a 

importância da ciência e do Serviço Nacional de Saúde. E inventámos uma nova forma de 

vida, mais distanciada fisicamente, mas também mais interconectada. 

 

Foi detetado pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, capital da província 

chinesa de Hubei. Não se sabia nada sobre ele: no início de 2020, quando surgiram as 

primeiras notícias sobre o vírus, era descrito como uma “estranha forma de pneumonia”. 
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Passaram seis meses. A investigação científica avançou a passos largos desde essa 

altura, mas ainda há muitas coisas que não se sabem sobre o SARS-CoV-2. No entanto, 

já se podem tirar as primeiras conclusões sobre a pandemia em Portugal. E estas foram 

dez coisas que aprendemos. 

O CONHECIMENTO MUDA; AS INDICAÇÕES DAS AUTORIDADES DE SAÚDE TAMBÉM 

Ao início, dizia-se que era improvável que o vírus chegasse a Portugal. Afinal, parecia 

mais ou menos contido na China. Depois foram as máscaras: o seu uso foi 

desaconselhado nas primeiras fases da pandemia — podiam ser mal-usadas e não 

existiam em número suficiente para todos —, mas não as usar agora nos transportes 

públicos pode valer multa. 

O conhecimento científico não é estático e as conclusões mudam a cada novo dado 

relevante que se analisa. Por isso, é normal que as autoridades de saúde, que trabalham 

com base nesse conhecimento científico, também alterem as suas recomendações. 

Aconteceu com a Direcção-Geral da Saúde portuguesa, mas também a nível 

internacional com a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Aconteceu com as informações sobre a possibilidade de uma segunda vaga da doença: 

a OMS disse que aconteceria, voltou atrás e alertou para um segundo pico (e não vaga) 

e agora é mais ou menos consensual entre cientistas e autoridades de que é uma 

possibilidade, mas que vários países estão mais bem preparados para ela.  

Também no que respeita às máscaras a opinião da Direcção-Geral de Saúde foi 

mudando. Num primeiro momento, apenas doentes e cuidadores eram instados a usá-

las, mas em meados de abril começaram a ser aconselhadas a todas as pessoas num 

cenário pós-confinamento. Para a DGS, Centro Europeu de Controlo de Doenças e para 

a congénere norte-americana é ponto assente que se toda a gente usar máscara 

estaremos todos mais protegidos — mesmo que sejam máscaras comunitárias. 

Durante vários meses, a Organização Mundial de Saúde teve uma opinião diferente e 

recomendava-as às pessoas saudáveis apenas se tivessem de cuidar de alguém doente. 

Isso mudou esta sexta-feira: a organização passou a recomendar a utilização de 

máscaras comunitárias. Apesar de não existir evidência científica robusta que sustente 

esta medida, há “evidências observacionais” que justificam o seu uso pela população.  



 
 

14 
 

Com melhor ou pior comunicação, as decisões sobre esta doença desconhecida foram 

tomadas à luz da melhor informação disponível no momento. E por isso foram mudando. 

O TELETRABALHO É POSSÍVEL – E ATÉ DESEJÁVEL 

É uma discussão que já se prolongava há vários anos, mas que ganhou novo fôlego com 

o início do confinamento. Várias empresas foram obrigadas a adaptar-se e a 

desmaterializar o seu trabalho de um dia para o outro, quase sem preparação, mas a 

avaliação parece ser positiva: metade das firmas que adotaram teletrabalho tenciona 

mantê-lo, de acordo com um inquérito feito a uma amostra de 954 empresas. 

Há pontos positivos e são inegáveis. Menos horas perdidas em transportes, o fim da 

hora de ponta e maior flexibilidade entre a vida pessoal e profissional são apenas alguns 

deles. Mas também há desafios, como traçar de forma clara o horário de trabalho e de 

descanso, as interrupções ao direito a desligar ou a interação que se perde sem a 

presença física no local de trabalho – todos pontos que deverão ser discutidos nos 

próximos meses. 

O RT É IMPORTANTE, MAS É APENAS UMA DAS VARIÁVEIS QUE PERMITEM TOMAR 

DECISÕES 

Foram duas das expressões que entraram para o vocabulário de muitos portugueses: 

primeiro o R0 e depois o Rt. Ambas dizem respeito ao número médio de contágios que 

uma pessoa infetada pode provocar. 

O primeiro valor, R0, mede o número de contágios que acontecem quando a doença 

tem condições ideias para se disseminar (ou seja, sem medidas de confinamento, sem 

cuidados). O segundo passa a ser relevante mais tarde, depois de aplicadas as medidas 

para conter a propagação da doença, quando “o número médio de contactos que um 

infecioso tem começa a diminuir”, explicou Manuel Carmo Gomes, professor de 

Epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa ao PÚBLICO em 

abril. 

É uma variável que permite aos governos de cada país tomar decisões sobre o progresso 

da pandemia e a segurança de reabrir a economia. Alguns países, como a Noruega, 

determinaram que o valor ideal para acabar com o confinamento era R 0,7 — um valor 

acima de zero, que significa que já não há contágio, mas abaixo de um, o que significa 

que, em média, um infetado não origina um outro caso. Não é um valor mágico, nem 
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uma regra que se aplique a todos os países. Não só não tem base teórica como há mais 

fatores a ter em conta quando se toma decisões sobre confinamento ou 

desconfinamento. 

Em Portugal (como noutros países), usaram-se mais indicadores para além do Rt. Entre 

eles, a capacidade de testagem do país, a taxa de ocupação das unidades de cuidados 

intensivos ou o número de pessoas internadas e que estão a receber tratamento em 

casa. Porque apenas a conjugação de todos estes fatores permite ter uma ideia clara 

sobre a pressão colocada sobre o sistema de saúde e a velocidade de transmissão da 

doença num dado momento.  

APRENDER A VALORIZAR O SNS 

Mesmo pressionado, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) conseguiu dar resposta ao 

aumento de pedidos. Adaptou-se e organizou-se face a uma nova ameaça. Entre quem 

recuperou da covid-19 há quem lhe deva “a vida”. E a premência da ameaça deu novo 

rumo às reivindicações do pessoal médico: mais equipamento, melhores condições de 

trabalho, uma remuneração mais digna a quem se coloca à mercê da doença. 

“Não era preciso uma pandemia para mostrar a importância de ter um Serviço Nacional 

de Saúde”, em comparação com sistemas onde ele não existe como o norte-americano, 

sublinhava Rui Branco, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, numa entrevista ao PÚBLICO no final de Abril. “Num país 

pobre e atrasado, o SNS representou um enorme salto de qualidade cidadã e 

democrática.” 

Nem tudo foi perfeito. Para se colocarem mais meios e recursos humanos no combate 

à pandemia ficaram quase 1,4 milhões de consultas por fazer e 51 mil cirurgias. Mas a 

pandemia veio mostrar, mais uma vez, por que é necessário ter um Serviço Nacional de 

Saúde. 

TODOS SÃO IMPORTANTES 

Já sabíamos, mas a pandemia veio acentuá-lo: para fazer frente a uma ameaça comum 

é preciso responder como um todo. E houve múltiplos exemplos disso, do sector público 

e do privado. 

As Forças Armadas cumpriram o seu propósito de apoiar os portugueses e fizeram-no 

em várias frentes: desinfetaram lares de idosos e escolas, colaboraram na distribuição 
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de alimentos às pessoas em situação de sem-abrigo de Lisboa e montaram hospitais de 

campanha e estruturas de apoio de norte a sul do país. 

O sector privado também se voluntariou para ajudar. Desde logo, os hospitais privados 

que também receberam doentes com covid-19, uma ajuda importante como “resposta 

complementar ao SNS”, como descreveu o secretário de Estado da Saúde António 

Lacerda Sales em março. Mas também as empresas privadas que passaram a fabricar 

equipamentos de proteção individual e álcool gel para quem estava na linha da frente. 

E eram muitas pessoas — mais do que os médicos e enfermeiros que tratavam doentes. 

Dos empregados de supermercados aos motoristas e maquinistas de transportes 

públicos, todos os que foram trabalhar apesar dos riscos que corriam mereceram o 

reconhecimento dos portugueses durante a fase mais crítica da pandemia. 

“ACHATAR A CURVA” ERA (E É) IMPORTANTE 

Uma missão: impedir que uma enchente de casos positivos inundasse os hospitais e 

centros de saúde portugueses, sob o risco de não existir resposta para eles. Ou seja, 

achatar a curva epidémica de forma a não ultrapassar a capacidade de resposta do 

sistema nacional de saúde. A campanha para incentivar os portugueses a ficar em casa 

e minimizar os contactos parece ter tido resultado: conseguiu-se evitar o crescimento 

exponencial da doença em Portugal. 

“Conseguimos evitar o crescimento exponencial, mas também ficaram à vista algumas 

das insuficiências do sistema, quer do ponto de vista dos sistemas de informação, quer 

dos recursos humanos e, numa fase inicial, dos testes e do equipamento de proteção 

individual”, afirma Ricardo Mexia, num balanço sobre os três meses de pandemia em 

Portugal. O SNS conseguiu responder ao aumento da procura “à custa de ter 

interrompido tudo o resto” e “a situação acabou por evoluir num sentido positivo”. 

Febre e tosse não são os únicos sintomas. E até assintomáticos transmitem a doença 

Primeiro, achou-se que a doença não se transmitia entre humanos. Depois, percebeu-

se que sim – e a um ritmo rápido. Acreditou-se que apenas se transmitia entre os que 

tinham sintomas como febre, tosse e dificuldades respiratórias, mas não – até pessoas 

sem sintomas podem transmitir a doença. E os sintomas mais comuns não começam 

nem acabam na tosse e febre. 
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Vómitos, diarreia, perda de olfato ou dor no peito são alguns das manifestações que a 

comunidade médica não ignora na hora de decidir testar um doente. Mas há quem não 

os tenha de todo, apesar de ter capacidade de disseminar o vírus sem o saber. Em 

Portugal “haverá quatro, cinco ou talvez mais casos de infeção que passam sem 

sintomas”, afirmava Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da 

Universidade e do Porto, no início de maio. Por isso é que a utilização das máscaras em 

locais fechados é tão importante: pode evitar a propagação do vírus a partir de um 

assintomático. 

A NOSSA RELAÇÃO COM AS CIDADES PODE (E VAI) MUDAR 

Mais espaços públicos e uma mobilidade mais suave. A pandemia veio mudar a forma 

como olhamos para as cidades e as vivemos, enquanto andamos sob uma batuta clara: 

distanciamento físico. Mas como o podemos manter em cidades apinhadas? 

Desta pandemia retiram-se lições valiosas. É preciso criar espaços públicos e “inverter 

um pouco a lógica de alta densidade em favor das médias e até baixas”, explicava José 

Rio Fernandes, geógrafo e professor catedrático na Universidade do Porto em abril, de 

mãos dadas com uma “maior valorização do espaço verde” nas urbes. 

O teletrabalho veio mudar o significado de “hora de ponta” e retirar carros das cidades. 

Em Madrid, fecharam-se avenidas aos carros para as abrir às pessoas e a outras formas 

de mobilidade suave, como as bicicletas. Noutras capitais europeias, como Berlim, 

abriram-se ciclovias temporárias para dar resposta ao aumento da procura. Em Portugal, 

planeiam-se mais quilómetros de ciclovias em Lisboa e no Porto para os próximos anos. 

Por enquanto, sabe-se que as vendas deste meio de transporte dispararam. E não é 

descabido pensar que este novo tipo de mobilidade veio para ficar. 

A pandemia veio ainda mostrar que há desafios para cidades como Lisboa e Porto, muito 

dependentes do turismo. Com o sector a passar uma das maiores crises da memória 

recente, “é importante que as cidades sejam diversas e não dependam apenas de um 

sector”, aconselhava Virgílio Borges Pereira, sociólogo da Universidade do Porto, 

também em abril. 

PODEMOS NUNCA TER UMA VACINA 

É um oásis no deserto: a existência de uma vacina que nos permita voltar à vida normal 

pré-pandemia. E pode ser uma expectativa sem fundamento. 
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Há pelo menos 123 candidatas a uma vacina para o SARS-CoV-2, de acordo com os 

números da Organização Mundial de Saúde, publicados a 2 de junho. E há dez que já 

estão a dar os primeiros passos nos ensaios clínicos – os primeiros testes da segurança 

de uma vacina, feitos num grupo de voluntários. Apesar dos esforços, a prometida 

vacina poderá só estar disponível dentro de um ano – ou nem isso. 

“Há cerca de sete coronavírus que infetam os humanos e nunca tivemos uma vacina 

para nenhum deles. Há muitas razões pelas quais isto não é assim tão simples”, afirmou 

o imunologista Daniel M. Davis, numa entrevista ao PÚBLICO sobre a doença. “Penso 

que há uma lacuna no nosso entendimento de como uma resposta destas é gerada e 

isso significa que parte da criação de uma vacina requer algum nível de tentativa e erro 

para descobrir o que funciona. Também é verdade que a infeção por alguns destes vírus 

pode não dar, por si só, uma imunidade duradoura. Podemos ter de fazer algo no 

contexto da vacina para ter a certeza de que haja uma resposta forte e de longa duração. 

É difícil.” 

DEVEMOS OUVIR MAIS OS CIENTISTAS 

Os cientistas não têm uma bola de cristal para nos darem todas as respostas, mas 

possuem as ferramentas de que uma sociedade precisa para se tornar resiliente face a 

ameaças como esta. Já era mais ou menos sabido que chegaria uma nova pandemia, 

mas ninguém lhes conhecia os contornos – nem mesmo os cientistas, que ainda estão 

a aprender sobre esta doença. 

Apesar disso, a experiência e investigação feitas para outras pandemias ajudaram-nos 

nesta. O SARS-CoV-2 é um coronavírus, tal como os quatro que habitualmente causam 

constipações no Inverno. “Outros dois, mais recentes e mais mortais, foram o SARS, que 

desapareceu em 2003, e o MERS, que ainda causa pequenos surtos no Médio Oriente, 

em regiões de temperatura alta. Mas estes coronavírus são menos contagiosos que a 

covid-19. Além disso, são mais fáceis de controlar porque, ao contrário da covid-19, 

não têm um período tão longo durante o qual o paciente infetado está sem sintomas, 

mas transmite o vírus a outras pessoas”, explicou Manuel Carmo Gomes, num texto que 

escreveu para o PÚBLICO. 
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O que aprendemos sobre estes dois vírus pode ajudar-nos a lidar com este, mais 

recente. E indica-nos um caminho: “Tudo ponderado, a maioria dos epidemiologistas 

está convencido de que a covid-19 veio para ficar.” 

Fonte: Público 

 

REGIONALIZAÇÃO ACELERA, MARCELO E PSD TÊM A CHAVE 

 

Foi no Conselho de Ministros desta quinta-feira, em que o Governo aprovou o 

Programa de Estabilização Económica e Social, que António Costa lançou a primeira 

fase do processo de regionalização do país. Na conferência de imprensa de quase uma 

hora, o primeiro-ministro não falou do assunto, mas o tiro de partida ficou escrito em 

quatro linhas do comunicado da reunião. Passou despercebido e vai seguir com ordem 

para acelerar em Belém sem passar pelo Parlamento. 

O objetivo do Governo nesta etapa é mudar já em setembro a maneira como são eleitos 

os cinco presidentes das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional 

(CCDR), que gerem os fundos europeus. 

 

Nesta etapa, o Governo quer aumentar “a legitimidade democrática a nível regional”, 

diz ao Expresso a ministra da Modernização Administrativa e da Administração Pública, 

Alexandra Leitão, através da forma como são eleitos os presidentes das CCDR. A 

ministra contorna a ideia, mas a medida é vista como uma espécie de arranque soft do 

processo de criação de regiões administrativas, que estava previsto numa versão mais 

ousada no programa eleitoral do PS e de modo diferente na célebre ‘comissão 

Cravinho’. “É uma eleição indireta, não pelos cidadãos e não é uma criação de uma nova 

autarquia”, responde a governante quando questionada se o aumento de legitimidade 

não pode levar a que estes eleitos sejam vistos como representantes regionais. 

Costa traz o assunto para a mesa há vários anos, com enfoque nos últimos três, e além 

das mexidas nas CCDR, que agora avançam, gostaria de fazer uma eleição direta (pelos 

cidadãos) dos líderes das duas Áreas Metropolitanas. Mas Marcelo deixou claro que isso 

não aceitaria. O Presidente — que foi determinante na luta contra a regionalização no 

referendo de 1998 — explicou em dezembro, no congresso da Associação de 



 
 

20 
 

Municípios (ANMP), que discorda da eleição direta das áreas metropolitanas. A ministra 

Alexandra Leitão confirma que deve ficar pelo caminho: “Não é provável que avance no 

quadro da legislatura.” O que avança agora é a eleição dos presidentes das regiões pelos 

autarcas eleitos de cada uma das cinco regiões existentes — presidentes de câmara, 

vereadores (mesmo que sem pelouro), líderes das juntas de freguesia e deputados 

municipais. 

Porém, o decreto a que o Expresso teve acesso, mostra que a ideia de “democratização” 

das CCDR deixa o Governo com vários travões na mão. Primeiro, caberá ao Executivo 

a tarefa de nomear um dos dois vice-presidentes (o segundo caberá aos autarcas eleitos 

da região); depois, o Governo fica com o poder de demitir os líderes ‘eleitos’ das CCDR, 

desde que para isso invoque, por exemplo, “o incumprimento dos objetivos definidos 

no plano de atividades aprovado” ou a “inobservância dos princípios de gestão fixados 

nos diplomas legais e regulamentares aplicáveis”. A ministra da tutela não vê nisso um 

problema: “As situações de exoneração estão balizadas na lei. Isto não põe em causa a 

democraticidade do decreto”, responde ao Expresso. 

Mais, além de manter as CCDR sob vigilância ativa, o Governo não cumpriu uma 

exigência fixada por Marcelo em dezembro: que a eleição indireta dos seus líderes fosse 

acompanhada pelo aumento das suas competências: “Essa reforma faz todo o sentido, 

por envolver mais atribuição de poderes locais e manter a ligação à administração 

central.” Acontece que no decreto aprovado em Conselho de Ministros os poderes 

atuais são mantidos. Um documento enviado pelo Ministério da Administração Pública 

ao Expresso confirma: “As competências do presidente [da CCDR] são alteradas? Não, 

o presidente mantém as competências que a lei orgânica das CCDR lhe atribui, incluindo 

a gestão do programa operacional regional.” 

Para já, esta lei tem “pareceres genericamente positivos” dos municípios e freguesias. 

Mas não é certo que passe em Belém ou que não seja travada no Parlamento. É que o 

PCP e o BE são contra, por entenderem que esta reforma é um caminho muito curto 

em direção à regionalização (que defendem). E com os partidos mais pequenos da 

direita contra, o Governo fica refém da posição do PSD para levar o decreto avante, se 

— como é provável — a esquerda chamar o decreto a apreciação parlamentar. Para já, 

não houve ainda conversas. 
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Ao Expresso, o deputado bloquista, José Maria Cardoso, acusa o Governo de 

“ziguezagues” e diz que o decreto “é uma forma de ir atrasando algo que há muito é 

reivindicado”. Ou seja, “pelo menos esta decisão poderia ter princípios democráticos 

que com o tempo dessem lugar à regionalização, sendo através de um colégio eleitoral 

retira-se o valor universal e democrático da participação dos eleitores”. Os comunistas, 

que já levaram a votos na AR um novo referendo, corroboram: “A chamada 

democratização das CCDR não ilude a questão essencial que é não corresponder a um 

processo de descentralização, em que não se operam alterações à natureza das 

estruturas, que continuam a ser entidades desconcentradas da administração central”, 

numa posição oficial do partido. Quanto ao PSD, nunca definiu uma posição sobre esta 

“regionalização soft” — e questionado pelo Expresso não respondeu em tempo útil. A 

ministra da Administração Pública diz que se o assunto for ao Parlamento será lá que 

falará com os partidos, mas que tratando-se de um organismo do Estado, cabe ao 

Governo legislar diretamente por decreto. 

A intenção é que sejam os novos presidentes, depois de setembro, “com legitimidade 

acrescida” a “gerir e enquadrar os novos fundos europeus”. 

 

O DECRETO 

Eleição 

Hoje, os novos presidentes das CCDR são nomeados pelo Governo. Em setembro 

passam a ser eleitos pelos presidentes das câmaras municipais, das assembleias 

municipais, vereadores eleitos e deputados municipais, incluindo presidentes de juntas. 

E a equipa? 

Os líderes das CCDR continuarão a ter dois vices: um nomeado pelo Governo, outro 

pelos presidentes das câmaras da região. 

Competências mudam? 

Apesar da sugestão do Presidente da República, ficam como estão neste momento. 

Quem pode ser eleito? 

Cidadãos maiores de idade, desde que licenciados e que possuam capacidade eleitoral. 

Têm de ser propostos por 10% do colégio eleitoral acima descrito. 

Podem ser afastados? 
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Sim, o Governo pode afastá-los pela prática de infrações graves ou reiteradas das 

normas que regem as CCDR, por incumprimento dos objetivos definidos ou "desvio 

substancial" entre o orçamento e a sua execução. 

Fonte: Expresso 

 

 

OPINIÃO 

 

 

 

O DESCONFINAMENTO DOS DESCONFINADOS 

 

Descobrimos que existe no Seixal um bairro, Vale de Chícharos, mais conhecido por 

Jamaica 

 

Se o sol quando nasce não é para todos, a pandemia, sendo para todos, é mais um 

analisador sobre as diferenças sociais e as suas repercussões em situações extremas. 

Ao longo destes três meses muito se falou do confinamento, das dificuldades de ficar 

em casa, em teletrabalho e telescola, em simultâneo, da redução salarial, do 

desemprego, dos trabalhadores a prazo. Naturalmente, também se discutiu muito a 

condição dos que tiveram de continuar a trabalhar, em particular os trabalhadores da 

saúde, com alto risco de contaminação. Felizmente, que se saiba, nenhum morreu. 

Quando os lares começaram a ser um problema muito grave, previsível, mas no início 

da pandemia, pouco visível, a DGS atuou, tanto quanto conseguiu, incisivamente, não 

evitando mortes, mas circunscrevendo o risco. 

Até à última semana de maio, as preocupações com a construção civil e os bairros 

degradados, se existiam, não eram públicas. Mas bastava passar por algumas obras, 

viajar em comboios que transportavam trabalhadores, como fiz em abril, para perceber 

que não ia correr bem. Ou ir tomar um café, manhã cedo, a uma bomba de gasolina, em 

Cascais, para ver os funcionários da recolha do lixo, em amena cavaqueira, sem 

máscaras, à volta de um café. Quase de repente, descobrimos que existe no Seixal um 
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bairro, denominado Vale de Chícharos, mas mais conhecido por Jamaica. Neste bairro 

surgiu um surto de covid-19, aparentemente a partir de uma grande festa, que durou 

três dias... Com festa ou sem ela, um bairro com estas características é sempre um barril 

de pólvora pronto a explodir. Mas vale a pena ir um pouco atrás para compreender 

como ainda estão de pé bairros como o Jamaica. 

 

Em 1993, o Governo de Cavaco Silva, criou o Programa Especial de Realojamento (PER). 

Muito fruto da pressão das Presidências Abertas de Mário Soares, que mostraram as 

más condições de vida e de habitação de algumas periferias. Este programa pretendia 

ser uma colaboração entre as autarquias e o Estado , com cofinanciamento, em que a 

maior parte era encargo do Orçamento do Estado, com fundos europeus. A Câmara de 

Lisboa, com Jorge Sampaio na presidência e Vasco Franco vereador da Habitação, 

aderiu ao PER. Relembro que, à época, Marcelo Rebelo de Sousa liderava a oposição 

municipal e colaborou, sem reservas. E o PCP fazia parte do executivo municipal. 

Realojaram-se cerca de 60 mil pessoas, 10% da população de Lisboa. Com muitas 

críticas, sobre a forma como decorreu o realojamento, mas as barracas acabaram. 

O PCP em 1993 liderava muitos municípios em Lisboa e Vale do Tejo e recusou aderir 

à proposta do Governo. Defendia e continua a defender que a habitação é 

responsabilidade do Estado e não das autarquias. Com esta posição, bloqueou durante 

alguns anos a reabilitação das suas zonas de influência e simultaneamente capitalizou o 

descontentamento. Só que parece que o descontentamento não se foi traduzindo em 

votos e, a pouco e pouco, foi perdendo cidades para outros partidos. E teve de arrepiar 

caminho. Em 2017, o PCP fez aprovar na Assembleia da República uma resolução para 

o realojamento do bairro. Até aqui, parece não ter tido consequências visíveis. Esta é a 

história de muitos bairros, de que agora o Jamaica se tornou mais conhecido. 

Obviamente, que a relação entre o surto viral e esta história não é direta, mas não pode 

e não deve ser esquecida. Os moradores nunca estiveram confinados, porque a maior 

parte trabalha, desloca-se em transportes públicos e tem uma cultura de grupo. Vivem 

em habitações precárias, algumas multifamiliares, os cafés são o ponto de encontro 

principal. Com, ou sem razão, a câmara municipal acusou a DGS de ter sabido do surto 

pela comunicação social, mas este facto não muda em nada o terreno fértil para a 
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infeção se propagar. Tudo tem uma história, mesmo o desconfinamento dos 

desconfinados... 

José Gameiro, Psiquiatra 

Fonte: Expresso 

 

O OUTRO VÍRUS 

Os Estados Unidos são tradicionalmente vistos como um exemplo político. Uns 

admiram-no. Outros temem-no. Ninguém lhe é indiferente. Durante a última semana, e 

por causa do homicídio de George Floyd em Minneapolis, muitos terão ficado com a 

impressão de que, afinal, o país é um estado-pária. 

A morte de Floyd é uma oportunidade para alargarmos e aprofundarmos a nossa visão 

externa dos EUA. Existem dois factos a considerar. O primeiro é económico. A 

mensagem dominante hoje é que vivemos numa época histórica do ponto de vista da 

inovação industrial. O problema, como Robert Gordon escreveu no seu livro “The Rise 

and Fall of American Growth” (2016), é que, de facto, a inovação tem sido pouco 

significativa nas últimas décadas. Segundo o autor, isto explica a baixa produtividade da 

economia dos EUA. A diminuição da concorrência na economia do país e a 

concentração das melhores empresas num pequeno número de regiões levaram muitos 

a sentir que o país estagnou ou regrediu. Esta situação criou as condições para o 

aparecimento de um novo vírus político na América. 

O segundo facto é Donald Trump, um dos primeiros a intuir as oportunidades criadas 

por este vírus. Trump demoliu o consenso económico criado pelo Partido Republicano 

desde Ronald Reagan e alterou as prioridades de Washington em termos económicos e 

de política externa. Do seu ponto de vista, os republicanos deverão ser o partido dos 

trabalhadores e das famílias. O problema de Trump é que a sua obsessão com a fama e 

a atenção não é acompanhada por talento e experiência na arte de governar. A sua Casa 

Branca é um reality-show permanente que oscila entre a tragédia e a farsa. 

A morte de Floyd e a reação política de um Trump determinado a dividir a sociedade e 

a testar os limites da Constituição norte-americana tem dado origem a muitas 

manifestações de indignação nas cidades europeias. Estas manifestações, 

curiosamente, mostram o enorme poder cultural da América. Para alguns, são 
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instrumento político para a separação da Europa dos EUA. Para outros, são uma forma 

de as pessoas dizerem que querem de volta uma América representada pelo idealismo 

de Barack Obama e a coragem de John McCain. 

Esquecemos, ou preferimos não ver, que o vírus político que percorre os EUA também 

existe em muitas repúblicas democráticas europeias. Vivemos o final de uma época 

política no mundo euroatlântico. Vem aí algo de novo. Se quisermos evitar o declínio e 

a desordem nas repúblicas democráticas durante esta transição, devemos proteger a 

credibilidade das instituições, a nossa memória histórica e tradições e reinventar as 

nossas aspirações. 

A América em que Floyd morreu sob o joelho implacável de Derek Chauvin e a 

indiferença dos seus colegas é a mesma que lançou para o espaço Bob Behnken e Doug 

Hurley a bordo do Falcon 9 da Space X, empresa privada criada por um emigrante. 

Miguel Monjardino, Professor Universitário 

Fonte: Expresso 

 

 

 

 


