Comunicação COVID19
Ponto de situação 12 de julho

Casos Confirmados
46.512 CASOS DE COVID-19
MAIS 291 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,62%

Óbitos
1.660 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 6 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,36%)
NORTE-822
CENTRO-250
LISBOA E VALE DO TEJO-540
ALENTEJO-18
ALGARVE-15
AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
30.907 CASOS DE RECUPERAÇÃO
1.638 AGUARDAM RESULTADOS
13.945 CASOS ATIVOS
( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos)

462 INTERNADOS (0,99%) / 64 UCI (0,13%)

DOM. 12 julho
Portugal está a
perder área
florestal,
pastagens e matos
Brexit. Só 39%
das exportações
portuguesas sem
taxas.
Fraudes em
subsídios
europeus atingem
2,3 mil milhões
em 10 anos-PJ.
Trump usa pela
primeira vez uma
máscara em
público.
Aumento das
temperaturas
pode reduzir PIB
global em 20% até
2100- Bloomberg.
OMT diz que
comunicação e
confiança serão
chave para
impulsionar
retoma do
turismo.
Temperaturas
elevadas até
sexta-feira.
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA
(Edição papel) Ciganos nas escolas já são 25 mil e chumbam menos.
Novo Perfil Escolar das Comunidades Ciganas revela grande
assimetria entre regiões. Taxa de aproveitamento escolar subiu em todos os níveis de
ensino. Governo chama universidades para vigiar discurso de ódio. Trump perdoa pena
a aliados e provoca a ira democrata. Portugal está a perder área florestal, matos e
pastagens. Combatente nas ex-colónias ganha processo na Justiça. Trzaskowski ou
Duda? O futuro da democracia polca vai a votos. P2 Guido Tonelli: “A perfeição não é
o destino do Universo para nossa sorte”. (Online) Parklets: e se partilhar o
estacionamento com os peões fosse o futuro? A pandemia de covid-19 veio
reconfigurar a forma como interagimos com a cidade. Os parklets, que remontam aos
anos 70, estão a regressar às ruas, reforçando a necessidade de distanciamento social
e a dinamização do comércio local. Pandemia ajuda à continuidade política na Galiza e
no País Basco. BE tirou 11 lições da pandemia e quer ser alternativa com “programa
anticapitalista e ecossocialista”
(Online) Morreu bombeiro em incêndio na serra da Lousã. O Estrela da
Amadora está de volta. Covid. China também fabrica teorias da
conspiração. Estados Unidos, Itália, Espanha, Cazaquistão... Pequim tem
lançado cortinas de fumo à volta do novo coronavírus. Boris Johnson pondera uso
obrigatório de máscara. Especialistas aplaudem. Se for de férias para a Andaluzia não se
esqueça da máscara, passa a ser obrigatória. A Andaluzia será a terceira região
espanhola com imposição do uso da proteção facial ... mesmo na via pública. Ceuta
pondera fazer o mesmo. Universidade contra decisão de Trump de expulsar
estrangeiros com aulas 'online'. A Universidade Johns Hopkins recorreu aos tribunais
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para bloquear a decisão da administração Trump que obriga estudantes estrangeiros a
abandonar território americano se tiverem de acompanhar 'online' a totalidade das
aulas, foi divulgado.
(Edição papel) Escândalo financeiro. Novo Banco com buraco de 600
milhões da Ongoing. Dívida de amigo de Ricardo salgado. Gestão tentou
vender crédito com desconto superior a 99%. Banqueiro acusado de ser
cabecilha de organização criminosa. Pandemia. DGS obriga a distância de 2 metros nas
obras. Para provar inocência. Juiz denunciado por prostituta quer entregar telemóvel.
Magistrado na Operação marquês. Ivo Rosa chumbado doze vezes pelo Tribunal da
Relação. Dor no último adeus ao guarda morto na autoestrada. GNR entrega bandeira
a viúva grávida de militar. Serra da Lousã. Um bombeiro morto e quatro feridos em
combate a incêndio. População envelhecida. 530 mil jovens saíram do País desde 2009.
Novas regras. “Guerra das boinas” divide Exército. Revista domingo. Caixa negra. O
que correu mal na TAP. A História da companhia aérea que pagamos.
(Edição em papel) Fraudes nos subsídios europeus davam pagar duas
vezes a TAP. Investigações da PJ contabilizam 2,3 mil milhões de
euros em dez anos. Indústria, agricultura e formação profissional mais
atingidos. Maria Augusta é madrinha de Eduardo, o jovem de 17 anos afogado num
poço. "A minha irmã pede perdão, sabe que a sua vida acabou". Bombeiro experiente
morre na serra da Lousã. Covid. Faltam cuidados intensivos para inverno difícil. Praias.
Bandeiras vermelhas devido à forte afluência. Primeiro título à vista para 15 dragões.
NOTÍCIAS MAGAZINE. Portuguesa com certeza. Embaixadores de todo o Mundo
revelam o que os deslumbra no nosso país. Urbano. Peões são os novos “donos” das
cidades.
(Online) Bombeiro morre em incêndio na serra da Lousã.
"Devemos usar sempre máscara quando estamos com os outros, nem
que sejam os melhores amigos". O apelo de António Alvim, médico de família em
Benfica, tornou-se viral nas redes sociais. ‘Os políticos deviam dar o exemplo’, diz ao
SOL. Maioria dos lares “viola lei” no que toca a número de enfermeiros contratados,
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alerta Ordem. México quer fechar fronteiras com EUA. Apoios às touradas abre divisões
no PS. Mexia não desiste de travar suspensão.
(Online) Apoios à covid-19 lideram 3.400 queixas enviadas à Provedoria
de Justiça. Maria Lúcia Amaral: "As queixas no domínio fiscal foram
inúmeras". Guerra dos EUA contra Huawei começa a dar resultado na
Europa. Covid-19: Praças de Touros já podem lidar com metade da lotação. Aumento
das temperaturas pode reduzir PIB global em 20% até 2100. Bloco e o OE para 2021:
“A regulação do trabalho deve ser a primeira resposta a esta crise”.
(Online) Google Trends: Bolsonaro com Covid, desespero no
portal das matrículas e o regresso da peste. Defesa de Salgado
queixa-se de não ter acesso ao processo. Piloto da app de “contact
tracing” vai ser lançado esta semana. O INESC TEC vai dar acesso à aplicação de
"contact tracing" a um primeiro conjunto de portugueses que participaram num
inquérito promovido em março. Galp compra à Alpac metade de um projeto solar de
450 MW em Ourique.
(Online) Estados Unidos aplicam tarifas de 1.150 milhões em
retaliação à ‘taxa Google’ francesa. Permitida retoma da temporada
taurina com aumento de lotação das praças. A temporada taurina
retoma com praças com lotação de 50%, uma reivindicação do setor que viu este
sábado ser publicada pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) uma
atualização às normas discutidas com a Direção-Geral da Saúde (DGS). Ricardo Mexia
afirma que “Portugal não pode chegar ao inverno como está hoje”. Lacerda Sales: “Se
vier uma segunda vaga estaremos preparados”. Catarina Martins acusa Rui Rio de fazer
favor a António Costa no fim dos debates quinzenais. Setor dos recursos minerais
otimista na recuperação da atividade. Dívida do PS é superior à soma dos passivos dos
outros partidos. Dívida dos socialistas ronda os 20 milhões de euros. Partido tem plano
para abater passivo e espera conseguir reequilibrar contas “nos próximos anos”.
Pandemia dá margem para esgotar toda a injeção no Novo Banco. Covid-19 abre portas
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a que os 900 milhões de euros que faltam esgotar do Fundo de Resolução sejam
efetivamente pedidos já no próximo ano.
(Online) 40% do turismo em xeque com restrições em 11 países.
Investigações a paraísos fiscais só renderam 18 mil euros em 2019.
BE dá prioridade às leis laborais. Trabalhadores sem diploma descem
no elevador laboral. Tribolet: “Sistemas do Estado têm um atraso
‘mental’". Pandemia não tira gás ao imobiliário de luxo. TURISMO Escolas do Turismo
de Portugal formam 648 alunos. Brexit. Só 39% das exportações portuguesas sem taxas
Sem acordo comercial, as vendas de Portugal ao mercado britânico serão sujeitas à nova
pauta aduaneira já publicada pelo Reino Unido.
(Online) O que se passa com a app portuguesa de rastreio à
Covid? 11 dúvidas, riscos e preocupações. A Comissão de
Proteção de Dados elogiou, mas também criticou. A Comissão
Nacional de Ética pede cautela. Orçamento é uma incógnita. Governo não deu aval
final. É a app Stayaway uma caixa de Pandora? Newton eleito presidente do PSDLisboa com 70%. Novo Banco diz que "não vende imóveis a desconto". Uso de máscara
obrigatório na construção civil. Inglaterra começa desconfinamento ao ar livre. Trump
usa máscara em público pela primeira vez, numa visita a um hospital. "Adoro máscaras
nos locais próprios", afirmou Donald Trump, antes de se deixar fotografar usando uma
máscara durante a visita a um hospital militar. Medicina Intensiva. Comissão propõe
aumento da capacidade de 46% até 2021. A Comissão de Acompanhamento da
Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19 propõe um aumento da
capacidade em 46% até 2021, o que implica um investimento de 32 milhões de euros.
(Online) Pediram socorro durante 20 minutos: a história do incêndio
que matou um bombeiro e deixou outros quatro feridos. Covid. Exministro da Saúde de Bolsonaro ao Expresso: “Com tanta emoção e
politização, é muito difícil”. Conselho de Segurança da ONU vota
resolução que diminui assistência humanitária a sírios. Covid-19. Sócrates investiu mais
60% do que Costa para amortecer crise de 2009. Chega entrega contas com cartazes,
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anúncios e comícios a preço de saldo. Fernando Gomes condena "vil e chocante ataque"
ao autocarro do Sp. Braga e pede ação "enérgica e implacável" do Estado. Brasil. Saúde
política de Bolsonaro depende da sua saúde física. Covid: Cientistas desmentem
presença do vírus há mais de um ano em Barcelona. União Europeia pede justiça e que
não se repita o massacre de Srebrenica. Ordem dos Enfermeiros alerta para escassez e
exaustão destes profissionais no Sul do país.
(Online) Bombeiro morre em incêndio na serra da Lousã. "O turismo
está a viver um dos piores momentos da sua história".Fim do
Alojamento local? Medina recua. Autarca diz que não pretende
acabar com este negócio e garante que ‘nem sequer teria poder para tal’ e aponta dedo
ao jornal Independent. Maioria dos lares “viola lei” no que toca a número de enfermeiros
contratados, alerta Ordem. Apoios às touradas abre divisões no PS.
(Online) Ação judicial em Reguengos. Recorde nos EUA e Trump de
máscara. Distanciamento e máscara. DGS revela medidas para a
Construção Civil. Eleições na Galiza e País Basco devem hoje confirmar lideranças
atuais. As regiões espanholas da Galiza e do País Basco elegem hoje os respetivos
parlamentos regionais, que deverão confirmar as maiorias atuais, respetivamente do
Partido Popular (PP, direita) e Partido Nacionalista Basco (PNV, centro-direita).
(Online) Quase 3 mil casos de Covid-19 numa semana. Médico alerta
para chegada do inverno. Bombeiro morre em incêndio na Serra da
Lousã. Permitido regresso das touradas com aumento de lotação das
praças. Enfermeiros alertam para funcionamento de lares com recursos abaixo do
mínimo. Pandemia faz disparar bicicletas nas cidades, revela OLX. Catarina Martins
acusa Rio de fazer favor a Costa no fim dos debates quinzenais.
(Online) Os super-ricos que ganharam (ainda mais) com a crise.
Covid-19: A que soa Lisboa sem turistas? Durante o confinamento, a
capital portuguesa ficou mais silenciosa e ganhou vida própria. O cantar dos pássaros,
os passeios higiénicos e o zumbido dos semáforos ficaram gravados em postais sonoros.
Covid-19: Portugal não pode chegar ao inverno como está hoje. Covid-19: Dezenas de
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fuzileiros navais norte-americanos infetados no Japão. Covid-19: Funcionária do lar de
Reguengos de Monsaraz testa positivo após quatro negativos. Democratas vão
investigar decisão de Trump em comutar sentença de Roger Stone. Covid-19: Será
mesmo a Índia o próximo grande problema?
(Online) Um bombeiro morreu e um ferido grave em incêndio na
Lousã. O fogo terá tido origem numa trovoada seca. Marcelo e Costa
lamentam a morte de bombeiro em incêndio na Lousã. Bósnia: o
genocídio começou três anos antes de Srebrenica. Bloco dá prioridade às leis laborais e
admite negociação difícil. Migrações: Governador da Sicília denuncia "situação
insustentável" em Lampedusa.
(Online) Um bombeiro morreu e três ficaram feridos na Lousã.
Morte de bombeiro na Lousã. “Houve um momento em que a
equipa se desfez”. PCP defende produção nacional e valorização
do trabalho no próximo Orçamento do Estado. Marcelo, António Costa e MAI
expressam pesar por morte de bombeiro na Lousã. Coronavírus. Corridas de touros
voltam com lotação a 50% nas praças. Açores. PS aprova listas e indica Vasco Cordeiro
para presidente do Governo Regional.
(Online) Japão critica EUA por ter ocultado 60 casos na
base militar de Okinawa. Médicos apelam a ação judicial
para defesa de doentes em lar de Reguengos de Monsaraz. Jerónimo de Sousa defende
reforço do Serviço Nacional de Saúde. Donald Trump usou pela primeira vez máscara
de proteção em público. Espanha. Quem testou positivo não vota nas eleições regionais.
Provedora de Justiça elogia desempenho dos serviços públicos em pandemia.
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO
□ Pelo menos 565 mil mortos e mais de 12,7 milhões de infetados no MUNDO.
□ ESPANHA 253.908 casos. 28.403 vítimas mortais. 150.376 recuperados.
□ ITÁLIA inverte tendência ascendente com sete mortes e 188 novos casos.
□ FRANÇA contabilizou nas últimas 24 horas 25 mortes associadas à covid-19,
elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 30.004.(Últimos
dados)
□ ALEMANHA regista 248 novos casos de Covid-19 e mais três mortes. O país
totaliza 9.063 óbitos desde o início da pandemia.
□ Número de mortos no REINO UNIDO subiu para 44.798 com mais 148 óbitos.
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registam 66.261 casos em 24 horas, um novo
máximo diário. O país contabiliza 134.729 óbitos e 3.239.707 casos confirmados.
Presidente dos EUA usa pela primeira vez uma máscara em público.
□ BRASIL registou 1.071 mortos e 39.023 infetados pelo novo coronavírus nas
últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.974
óbitos com a covid-19. Totais de 71.469 vítimas mortais e 1.839.850.
□ MÉXICO regista 539 mortos e mais 6.094 infetados em 24 horas.
□ ÍNDIA regista novo máximo diário de infeções e eleva casos para quase 850.000.
□ CHINA regista sete novos casos, todos oriundos do exterior.
□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 12.988 em quase 578 mil casos.
□ EQUADOR ultrapassa os 5 mil mortos desde o início da pandemia.
□ RÚSSIA soma 6.615 novos casos de Covid-19 e mais 130 mortes em 24 horas. O
país contabiliza mais de 727 mil casos positivos.
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EDP

FRASES DO DIA

❖ “Acreditamos que, se vier uma segunda vaga, nós estaremos preparados e
temos os nossos planos de preparação”, António Lacerda Sales, Secretário de
Estado da Saúde.
❖ “Já tivemos algum tempo para nos prepararmos depois daquele embate inicial”
em que se evitou o crescimento exponencial de casos que se verificou em
países como Espanha, mas “do ponto de vista de preparação dos recursos, o
que constatamos é que não houve verdadeiramente um planeamento e os
problemas que enfrentamos na região de Lisboa e Vale do Tejo estão, por
demais, à vista”, Ricardo Mexia, Presidente da Associação dos Médicos de saúde
Pública.
❖ “Como o primeiro-ministro acabou por reconhecer face à Organização
Internacional do Trabalho [OIT], se a desregulação do trabalho é a maior
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fratura exposta desta crise, então os direitos, a regulação do trabalho deve ser
a primeira resposta a esta crise”, Catarina Martins, Coordenadora do BE
❖ “Já é hora de o Novo Banco e o seu principal accionista, o fundo Lone Star,
perceberem uma evidência: os contribuintes portugueses não estão apenas
cansados de tantas imparidades, de tantos problemas de mercado quando o
mercado imobiliário se valoriza, de tanta facilidade com que torram a garantia
de 3,9 mil milhões de segurança que um Estado aflito, crédulo e voluntarista
lhes concedeu. Têm todas as razões para começar a suspeitar que são tratados
como cidadãos de uma república das bananas onde a alta finança faz o que
quer. Desconto ou não desconto, é apenas uma questão semântica. O que é
real é a história de um banco com a prodigiosa capacidade de insultar a nossa
inteligência a cada dia que passa.”, Manuel Carvalho, Diretor do Público.
❖ “Nos Estados Unidos, somos todos passageiros à mercê de um capitão louco e
determinados a afundar seu navio”, Paul Krugman, Prémio Nobel de Economia.
❖ "O ponto é que todos devem usar uma máscara", Anthony Fauci, diretor do
Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.
❖ “Um parlamento “poucochinho”, versão Rio & Costa. A redução dos debates
quinzenais, que garantem muita da centralidade parlamentar do debate
político nacional, é um regresso ao pensamento antiparlamentar de Cavaco
Silva e um retrocesso à instituição do debate mensal com António Guterres.”,
Luis Fazenda, Dirigente do BE.
❖ “A luta das mulheres e as reformas na Igreja. Não se pode continuar a manter
as mulheres numa situação de marginalidade sobre os ministérios
estruturantes da vida da Igreja, se queremos enfrentar, de verdade, os nossos
desafios actuais.”, Frei Bento Domingues O.P.
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ARTIGOS SELECIONADOS

Covid-19: Portugal não pode chegar ao inverno como está hoje
- Ricardo Mexia
Portugal corre o risco de não conseguir responder a um ressurgimento de casos de
covid-19 no inverno, afirmou hoje o médico de Saúde Pública Ricardo Mexia,
considerando que o país não pode chegar a essa altura como está hoje.
“Já tivemos algum tempo para nos prepararmos depois daquele embate inicial” em que
se evitou o crescimento exponencial de casos que se verificou em países como Espanha,
mas “do ponto de vista de preparação dos recursos, o que constatamos é que não houve
verdadeiramente um planeamento e os problemas que enfrentamos na região de Lisboa
e Vale do Tejo estão, por demais, à vista”, afirmou Ricardo Mexia em declarações à
agência Lusa.
“É importante que neste momento consigamos reduzir aquilo que é a disseminação da
doença no país. Se quando chegar o inverno já estivermos neste patamar, a
possibilidade de as coisas entrarem num crescimento ainda mais difícil de controlar é
real”, alertou.
O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública apontou que “não
se reforçaram as unidades de saúde pública com a capacidade de resposta necessária
para acorrer às situações em tempo útil”.
“Nós devíamos agora, durante um período em que não estamos tão pressionados com
outros problemas de saúde, como é o caso da gripe, conseguir empurrar os números
para baixo, mas para isso temos que pôr recursos no terreno para conseguirmos
controlar a situação”, defendeu.
Ricardo Mexia afirmou estar “surpreendido por não haver mais medidas de reforço das
unidades de saúde pública” mas ressalvou querer “acreditar que isso também estará
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incluído” na preparação do próximo ano letivo e nos meses de outono que se seguem,
que coincidem com o início da época da gripe sazonal.
Será a primeira vez que a gripe sazonal coincide com a covid-19 e a época de vacinação
da gripe deverá começar mais cedo, sobretudo no que diz respeito aos profissionais de
saúde, defendeu.
Os sintomas de covid-19 e da gripe são “semelhantes numa fase inicial”, salientou,
afirmando que “provavelmente, torna-se difícil destrinçar” entre casos de uma e de
outra se não houver reforço dos diagnósticos laboratoriais.
Por outro lado, as medidas adotadas por toda a sociedade para prevenir a covid-19 –
higiene das mãos, uso de máscara, etiqueta respiratória – “também são úteis para
reduzir a disseminação da gripe e, portanto, poderá haver uma vantagem nesse
sentido”.
“Se conseguirmos antecipar a época de vacinação da gripe e assegurarmos que a
cobertura é mais alargada, particularmente no que diz respeito aos profissionais de
saúde, podemos até ter uma época de gripe mais ligeira”, considerou, indicando que
isso seria útil para não colocar o sistema de saúde “em maiores dificuldades” por ter
também que lidar com “o previsível número de casos de covid-19”.
Mas o melhor, defende, é que todos se preparem “para um inverno um pouco mais
severo, no sentido de haver, eventualmente, um maior número de casos” de covid-19.
Isso passa por Portugal conseguir “identificar rapidamente os casos, ter diagnóstico
laboratorial disponível” suficiente e rápido, capacidade de isolar casos e colocar
contactos em quarentena, ter oferta de ventiladores e camas de cuidados intensivos.
Ricardo Mexia aponta “adaptação” como uma palavra chave para o próximo outono e
inverno: “a minha expetativa é que agora, com o tempo, com mais recursos para
programar essa nova realidade, se consiga ter as coisas mais bem preparadas para o
inverno”, declarou.
Mantendo em algum grau o teletrabalho e as aulas à distância, poder-se-á “reduzir a
probabilidade de disseminação da doença e também reduzir a necessidade de medidas
mais drásticas mais generalizadas”, afirmou.
Nas escolas, “as aulas terão que ser adaptadas” e, sendo “difícil cumprir o
distanciamento físico em salas de aula que, já de si, não são normalmente muito
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grandes, se não se conseguirem desdobrar as turmas, é possível que não se consiga” o
distanciamento físico de um metro entre alunos apontado pela Direção Geral da Saúde
como mínimo, notou.
Fonte: AGÊNCIA LUSA

Portugal está a perder área florestal, pastagens e matos
As áreas florestais perdidas no último triénio analisado não só não estão a ser repostas,
como estão a dar lugar a territórios artificializados, corpos de água e áreas agrícolas.
As Estatísticas de Uso e Ocupação do Solo referentes a 2018 publicadas recentemente
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), baseadas na Carta de Uso e Ocupação do
Solo (COS) produzida pela Direcção-Geral do Território (DGT), concluem que a floresta
continua a ter “uma enorme expressão territorial em todo o território continental”
português. Revelam, contudo, que a área preenchida com floresta, pastagens e matos
está a regredir em Portugal. E em contraciclo com os últimos cinco anos (2010-2015)
analisados.
Duas das causas, que já tinham sido antecipadas no último Inventário Florestal Nacional
(IFN6) divulgado em finais de Junho de 2019 pelo Ministério da Agricultura, Florestas
e Desenvolvimento Rural, prendem-se com a “dinâmica própria dos ecossistemas
florestais” e com as consequências dos “severos incêndios rurais de 2017 e de 2018
(Monchique)”. Nesse documento, a constatação é clara: “O estado da floresta em 2015
é diferente da sua situação actual” (Junho 2019).
Os números que constam das Estatísticas de Uso e Ocupação do Solo referentes a 2018
agora revelados pelo INE são elucidativos. Entre 2015 e 2018, as áreas florestais, de
matos e de pastagens e as áreas agrícolas eram “as que apresentavam uma maior perda
de área – entre 56 e 140 quilómetros quadrados”.
A diferença é que, no caso das áreas agrícolas, as perdas foram compensadas com 239,8
quilómetros quadrados (km2) de novas áreas, resultando num saldo positivo, mas o
mesmo não se verificou nas áreas florestais, de matos e pastagens perdidas. Aí, diz o
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INE, “a perda de área não foi compensada pelos novos 92,7 km2, 14,1 km2 e 13,1 km2
afectos, respectivamente, a estas classes”.
No cômputo geral, no caso das superfícies agro-florestais, registou-se “um saldo
negativo de -9,3 quilómetros quadrados”. O INE refere mesmo que “a conversão de
áreas florestais, de matos, agrícolas e de pastagens resultou em novos territórios
artificializados”, ou seja, territórios onde coexistem habitações, espaços industriais,
estradas, ferrovias ou aeroportos.
As perdas de áreas afectas à floresta no período entre 2015 e 2018 dão ainda mais nas
vistas porquanto representam uma inversão da tendência verificada nos anos
anteriores. O 6º Inventário Florestal Nacional publicado em Junho do ano passado
comprova-o, ao afirmar que “a tendência de diminuição da área de floresta, que se
verificava desde 1995, inverteu-se em 2015, registando-se com este inventário um
aumento de 60 mil hectares (1,9%) face a 2010 (data da última avaliação)”.
As dinâmicas de alterações de uso e ocupação do solo não foram, porém, uniformes no
território continental. Nas regiões Centro, Alentejo e Algarve, ao contrário do
comportamento médio do continente, registaram-se “ganhos de área florestal”. O INE
refere que “o balanço entre novas áreas florestais, provenientes de outras classes de
uso e ocupação do solo, e áreas convertidas para outras classes resultou num saldo
positivo”.
Em 2018, segundo o INE, cerca de 38,8% da superfície de Portugal Continental
correspondia a área florestal, 26,2% a área agrícola e 12,4% a área de matos. Ainda com
uma proporção de superfície superior a 5% destacavam-se, no continente, as
superfícies agro-florestais (8,2%), a área de pastagens (6,4%) e os territórios
artificializados (5,2%). As restantes três classes de uso e ocupação do solo – massas de
água superficiais, espaços descobertos ou com pouca vegetação e zonas húmidas –
representavam em conjunto cerca de 2,7% da superfície.
De acordo com o último Inventário Florestal Nacional, os espaços florestais (floresta,
matos e terrenos improdutivos) ocupam 6,2 milhões de hectares (69,4%) do território
nacional continental.
Ao nível regional, o Centro apresentou a maior proporção de área florestal (50,1%) e a
região Norte a maior proporção de área agrícola (29,3%), salientando-se que a presença
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desta última classe, área agrícola, era também significativa na Área Metropolitana de
Lisboa (27,4%) e no Alentejo (27,3%). A Área Metropolitana de Lisboa destacou-se
também pela maior proporção de área de territórios artificializados (21,7%) e de massas
de água superficiais (6,2%).
A região do Alentejo apresentou a maior proporção de superfícies agro-florestais
(20,8%) e área de pastagens (12,1%), segundo o INE, enquanto o Algarve assinalou a
maior extensão de área de matos (26,6%).
De acordo com o 6.º Inventário Florestal Nacional (Junho de 2019), os eucaliptais
ocupam 845 mil hectares, cerca de 26% da floresta continental e “apresentando um
sistemático incremento ao longo dos últimos 50 anos”, lê-se nas conclusões. Os matos
– que têm “um aumento contínuo desde 1995” – e as pastagens representam a segunda
categoria mais expressiva de uso do solo (31%).
PINHEIRO BRAVO DÁ LUGAR AO EUCALIPTO
Ao PÚBLICO, o presidente do Centro PINUS, respondendo a várias questões
relacionadas com a apresentação recente que fizeram de medidas para reverter a
tendência de decréscimo do pinheiro bravo em Portugal, avançou outro dado. Fê-lo
com base na actualização mais recente do Inventário Florestal Nacional.
Essa actualização, diz João Gonçalves, “indica as alterações da ocupação do solo entre
2005 e 2015”. E, “em 2015, 42% da área que deixou de estar ocupada por pinheirobravo estava ocupada por matos (111.400 hectares, sem indicação se seriam espécies
invasoras) e 27% com eucaliptos (71 500 hectares).
O mesmo responsável faz notar, ainda de acordo com o Inventário Florestal Nacional,
que “os incêndios serão a principal causa de declínio da área de pinhal” em Portugal.
João Gonçalves explica: “O pinheiro-bravo tem uma excelente capacidade de
regeneração natural após os incêndios, mas, quando estes ocorrem em pinhais ainda
jovens, sem semente suficiente, o pinhal desaparece e é substituído, geralmente por
matos, devido ao abandono”.
Os montados, sobreirais e azinhais são, ainda assim, “a principal ocupação florestal em
Portugal, com cerca de um milhão de hectares e representando um terço da floresta
nacional”. Estamos em presença de “ecossistemas florestais de uso múltiplo, os quais
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não têm a produção lenhosa como principal função”, lê-se na última actualização do
Inventário Florestal Nacional.
Por seu lado, os pinhais são a segunda formação florestal, com uma área próxima de um
milhão de hectares, sendo os ecossistemas florestais com maior redução na área
ocupada, conclui o Inventário.
A diminuição da área “deve-se aos pinhais de pinheiro-bravo, muito afectados pelos
incêndios e pragas (sendo a mais expressiva o nemátodo), a qual supera o significativo
aumento da área de pinhal de pinheiro-manso (20,7 mil hectares; 12% entre o IFN5 e
IFN6)”. Contudo, “no período entre 2010 e 2015 a área de pinheiro-bravo registou uma
desaceleração muito significativa face à acentuada tendência de diminuição que se
verificava desde 1995”, refere o documento.
ÁREA ARDIDA TRIPLICA EM 2017
Analisando as últimas “Contas Económicas da Silvicultura”, publicadas a 27 de Junho de
2019 (referentes ao ano de 2017), há um facto importante a reter: “o ano de 2017 foi
marcado por um conjunto de incêndios de grande dimensão”, diz o INE.
Fruto disso, de 2016 para 2017, a superfície florestal ardida aumentou de cerca de 168
mil para 502 mil hectares, respectivamente.
A produção da silvicultura aumentou 1,6% em valor e decresceu 0,5% em volume no
mesmo período. Porém, o valor acrescentado bruto (VAB) do sector decresceu 2,3% em
volume e 1,0% em valor. Um decréscimo que ocorreu “após um período de crescimento
entre 2009 e 2015 (crescimentos médios de 5,3% em valor e de 3,9% em volume)”,
refere o INE.
Na União Europeia (UE-28), os últimos dados (Dezembro 2019) do Eurostat, indicam
que havia, em 2016, cerca de 182 milhões hectares de florestas e outras terras
arborizadas.
As actividades da silvicultura e da exploração florestal geraram na UE 26,5 biliões de
euros de valor acrescentado bruto em 2016. Do total da produção de madeira, três
quartos destinou-se a abastecer as indústrias madeireiras e um quarto foi para lenha.
Por seu lado, as indústrias à base de madeira geraram 142,7 mil milhões de euros de
valor acrescentado bruto (VAB) no mesmo ano em toda a União Europeia.
Fonte: PÚBLICO
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Redes sociais. “São a natureza humana alimentada a esteróides”
É um dos autores e investigadores mais reputados nos EUA e diretor da área de internet
e tecnologia do Pew Research Center, em Washington DC, e falámos com ele durante
a conferência Collision From Home. Lee Rainie estuda o fenómeno da internet há mais
de 20 anos, desde que quando tudo o que havia era “a esperança de que ia melhorar a
democracia, a saúde, o ensino e tornar-nos melhores cidadãos”.
“Nos últimos 10 anos essa narrativa foi desafiada, com a era das redes sociais a mostrar
que as ferramentas usadas para o bem também podem ser usadas para as pessoas
serem miseráveis umas para as outras e dar novo poder às forças mais turbulentas da
sociedade”, explica o ex-jornalista, que coordenou mais de 650 estudos de análise aos
hábitos online e ao papel da internet na vida das pessoas. E isso leva-nos à origem dos
problemas atuais na internet e rede sociais. Quais são? “Temos visto que nas redes
sociais há falta de empatia nos comentários, as pessoas têm tendência em discutir mais
porque estão a escrever e a comunicar com o ecrã, não vêm a outra pessoa do outro
lado e dizem coisas que nunca diriam cara a cara”. Lee Rainie É o que chama de
distanciamento da conexão humana e dá o exemplo dos protestos após a morte de
George Floyd nos EUA. “As pessoas sentem que as redes sociais deram-lhes novas
ferramentas para terem uma voz, de se organizarem e de conectarem-se com amigos,
mas são uma força de divisão na cultura porque o discurso fica mais intenso e dividido
– temem que a sociedade fique pior”.
ALGORITMOS A FAVOR DA COOPERAÇÃO E NÃO DA DIVISÃO
Muitas pessoas, diz, estão mais interessadas num modelo “onde os algoritmos não
assumem que os conteúdos que têm mais likes, comentários e partilhas devam ser os
privilegiados na plataforma”, porque isso “consegue-se mais facilmente com discussão
inflamada e extremada que mantém uma interação constante, o que ajuda a vender
publicidade” (98% das receitas do Facebook). Querer um sistema “que dá força à
empatia e cooperação humana não é nada fácil, porque o cenário atual das redes sociais
é o da natureza humana a esteróides”. O Facebook,“com tudo de bom e mau que tem”,
é para o investigador “como um adolescente turbulento” em busca de educação e que
deve aprender com os erros – “eles próprios pedem regulação, embora não queiram
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ceder controlo”. “Ainda estamos no início desta nova revolução na comunicação e
precisamos de tempo para as entender e gerir”, admite, ou seja, há esperança. Nos EUA
há mesmo uma tensão clara, entre quem quer mais controlo no discurso na internet
(democratas) e quem queira liberdade total nos discurso online (republicanos). “Acredito
que a maioria dos americanos quer regulação para evitar dar força à desinformação,
faker news ou assédio online e garantir que os algoritmos não alimentam pessoas com
pontos de vista mais intensos, mas é duro fazer uma lei e criar esse hábito”, daí que
considere que será a Europa a chegar lá primeiro. Uma das ideias – do World Wide Web
Consortium – é criar ferramentas simples para dar bem controlo total logo à partida aos
utilizadores sobre como os seus dados são usados e como querem fazer uso da rede
social – recentemente a Google começou a usar algo desse tipo, que inclui a eliminação
automática dos dados registados de cada utilizador a cada 18 meses. Ao ponto de
“poder haver novos modelos económicos nas redes sociais atuais ou noutras com
subscrição paga e maior controlo (o LinkedIn é já um exemplo e o Twitter deverá
começar a testar essa solução)”. “Ou seja, é usar melhor as ferramentas de inteligência
artificial que já existem, inclusive para dar ao algoritmo incentivos para destacar os
melhores conteúdos, mais cooperativos, e tirar protagonismo aos outros, que
desinformam e só se preocupam em dividir”.
PANDEMIA TROUXE MAIS ALTRUÍSMO À INTERNET (POR VOZ E VÍDEO)
E o que trouxe a pandemia? “Tornou a internet ainda mais essencial para mais pessoas”.
Um estudo atual nos EUA diz que 53% dos adultos dizem que a internet se tornou
central nas suas vidas durante a pandemia e outros 34% dizem que se tornou
importante, mas não essencial”. Lee explica que a pandemia também dividiu mais as
desigualdades na sociedade, entre os que estão na internet com condições e os que não
estão, inclusive no ensino remoto. Uma das coisas positivas foi “o aumento da
necessidade de ter encontros humanos significativos, mais ricos, através das conversas
de áudio e de vídeo e não só do texto, onde podemos ver os olhos e ouvir a voz dos
que são mais importantes para nós” – “houve mais altruísmo”.
Fonte: DINHEIRO VIVO
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OPINIÃO

Os sefarditas e os outros
Tenho orgulho em viver num país cuja nacionalidade é pretendida por outros. Assim como
num país cujos vistos e passaportes são desejados por outros. É sinal de que podemos ser
gente de bem e de paz.
Quando, a propósito de um problema, surge a pergunta “e os outros?”, é de desconfiar:
é alguém que quer fugir à questão pelo seu próprio mérito. Mas há também uma razão
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nisso: é verdade que a coerência é um critério importante. Quem critica a “tortura
fascista”, por exemplo, não tem necessidade de acrescentar sempre “e a comunista”.
Mas se critica aquela, isentando a outra, o argumento é suspeito. Na verdade, há ideias
e lutas que só ganham significado quando não distinguem política, raça, crença, classe
ou género.
A desigualdade, a segregação racial e a censura são outros exemplos. Por um lado, são
alvos em si próprios. Por outro, os combates só ganham força e valor se forem
universais, isto é, se não forem seletivos. Todo o racismo é condenável, não apenas o
branco, o negro ou o asiático. É com esta dupla perspetiva que se pode olhar para a
questão dos descendentes dos sefarditas em Portugal, problema inesperadamente
polémico.
A legislação que reconhece direitos aos descendentes dos sefarditas portugueses na
obtenção de passaporte ou de nacionalidade estava muito bem conforme estava. Ainda
hoje, após longa discussão pública, não se percebe muito bem por que razões uns
deputados pretendem alterar as leis. Parece haver intenção de perturbação. Se havia
outros problemas, deveriam também, como é evidente, ser tratados por si. Sem
necessidade de umas soluções impedirem outras, receita para eternos adiamentos.
A ideia de pedir perdão ao “povo judeu”, aos “sefarditas” em particular, é piegas e tem
intuitos propagandísticos. Não me parece que os portugueses de hoje tenham o dever
ou o direito de pedir perdão aos judeus, aos negros, aos índios, aos asiáticos ou seja a
quem for. Nem aos democratas, aos comunistas, aos liberais, aos católicos, aos
seguidores de várias igrejas, aos proprietários ou aos sindicalistas… O folclore do pedido
de perdão é uma atividade hipócrita, paternalista, com intuitos publicitários e de cariz
falsamente democrático. Devemos pedir perdão a quem fazemos mal ou não fazemos
justiça, não a quem foi maltratado pelos avós dos nossos avós ou por pessoas que aqui
viviam há cinquenta, cem ou quinhentos anos. Já não estão cá os que mal fizeram. Nem
os que mal sofreram.
Já a ideia de conceder aos sefarditas, que tal solicitem, passaporte, autorização de
residência ou nacionalidade, parece uma solução interessante. Para nós e para eles. Ou
antes, como dizia alguém, para nós todos. Este sistema de concessão de nacionalidade
pode perfeitamente ser praticado sem a exigência de os candidatos falarem português,
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conhecerem a História de Portugal ou manterem “ligações intensas” com Portugal. Era
o que estava mais ou menos estabelecido nas leis vigentes. É o que, sob pretextos tolos,
umas dúzias de deputados pretendem alterar.
É nesta altura que se ouve a famosa pergunta: “E os outros?”. Por um lado, é pergunta
oportunista, porque é um pretexto para quem não quer responder aos méritos da
questão. Por outro lado, há razões para isso.
Tenho orgulho em viver num país cuja nacionalidade é pretendida por outros. Assim
como num país cujos vistos e passaportes são desejados por outros. É sinal de que
podemos ser gente de bem e de paz. Se as decisões das autoridades fossem criteriosas
quanto ao cadastro criminal e outras suspeitas, a melhor é a política de abertura
generosa. Se os candidatos a passaporte, visto ou nacionalidade, não forem bandidos,
traficantes ou terroristas, é-me indiferente que aspirem ao passaporte ou queiram vir
para Portugal por razões económicas, financeiras, políticas ou espirituais. Além de
legitimidade política, o Estado tem autoridade moral para recusar passaportes,
residência e nacionalidade a quem comete crimes, quem se dedica à violência pública
ou doméstica, quem trafica pessoas e bens e quem notoriamente se organiza para
desrespeitar as leis. Mas não tem autoridade para fechar o país e a nacionalidade, nem
para considerar a “portugalidade” um privilégio raro e exigir aos candidatos o que não
exige aos naturais.
Também me é indiferente que uns queiram a nacionalidade para serem portugueses e
outros apenas para serem europeus. Hoje, ser português é ser europeu. Entrar para a
Europa tem de começar por algum sítio. Se for Portugal, pode ser bom para nós. Se for
por outro país, também cá estaremos, como europeus, para os acolher.
Há evidentemente graus de responsabilidade e de proximidade que podem influenciar
as decisões de cada país. Descendentes de sefarditas, de mouros, de soldados africanos
das Forças Armadas, de macaenses, de timorenses, de angolanos, de moçambicanos, de
brasileiros e outros podem e devem ter tratamento diferente do que é dado a todas as
outras populações com as quais os portugueses não tiveram qualquer comunidade. Mas
também os descendentes dos portugueses do ultramar africano, da América Latina ou
da Ásia devem ter tratamento adequado. Os retornados e seus descendentes, os
repatriados e seus descendentes e os que ficaram a residir nas antigas colónias e seus
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dependentes devem ter proteção política e diplomática adequada. Assim como
reconhecimento dos seus direitos. O estatuto de muitos portugueses africanos (brancos
ou negros) em Portugal e sobretudo nos países africanos merece cuidado e atenção e
eles merecem apoio e reconhecimento, o que hoje nem sempre acontece.
Há muitos portugueses que são maltratados ou esquecidos. Não é por causa deles que
os sefarditas devem pagar. Nem eles nem outros. Mas aqueles portugueses de quem
não se cuida ou cuida mal começam por viver aqui, entre nós. E em muitos outros sítios.
São ainda os emigrantes e seus descendentes. São cidadãos portugueses que perderam
a nacionalidade por circunstâncias a que foram alheios (sobretudo a descolonização). E
são os filhos “africanos” de soldados portugueses destacados para as colónias. O
progresso decente reside no melhoramento, caso a caso, grupo a grupo, destas
situações e não na tentativa de resolver o problema global e de forma integrada, que é
o mesmo que dizer nunca!
Conceder passaporte, residência ou nacionalidade, conforme os casos, a pessoas que
queiram fazer negócios, estudar, residir, casar, educar os filhos, viver a reforma, circular
pela Europa e desenvolver atividades legítimas de qualquer espécie, é um gesto nobre
que nos honra e enriquece. Sem que isto justifique uma política descontrolada de
imigração. Nem, com certeza, que tratemos os que nascem portugueses pior do que os
que o querem ser.
António Barreto, Sociólogo
Fonte: PÚBLICO

Antero voltou a ter razão
A prudência e o método que explicaram o sucesso português na fase inicial de expansão
da covid-19 parecem ter sido abandonados. Com exceção da Madeira e dos Açores, o
desconfinamento continua a derrapar. Esse insucesso, que nos coloca agora nos piores
lugares europeus em número de novas infeções, não aconteceu sem causas
compreensíveis. Todos os dias são conhecidas algumas delas. Desde a falta de
coordenação entre as diferentes bases de dados até ao modelo de gestão da crise que
parece ter deixado de fora gente e instituições que fariam falta dentro. Parece também
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evidente que o problema da gestão dos transportes públicos nas periferias da região da
Grande Lisboa não foi devidamente acautelado.
Contudo, talvez mais do que os erros, aquilo que me parece perigoso é a persistência
na atitude que os provocou e que, a não ser alterada, pode constituir um fator para a
sua persistência e até agravamento. Mesmo antes do desconfinamento, a condução
política do processo de combate à pandemia ao mais alto nível, incluindo o primeiroministro e o Presidente da República, foi contaminada pelo "otimismo irritante", que o
último censurara, há vários anos, ao primeiro. O facilitismo, já patente nos últimos dias
de abril, generalizou-se aos responsáveis de topo e aos detentores da palavra oficial e
de muito do comentário influente. Não é preciso ser um psicólogo social para perceber
que as elites modelam mais os comportamentos dos povos pelas atitudes do que pelo
conteúdo manifesto das mensagens que as acompanham.
O auge da euforia descabida foi atingido pela vinda celebrada de uma final europeia de
futebol para Lisboa, na base de uma medíocre análise de custo-benefício. O erro de
pensar a economia e a saúde em pé de igualdade paga-se caro. A saúde deve estar
sempre primeiro até para benefício da economia, como é confirmado pela perda
temporária da procura turística britânica. Mas, em vez de se reconhecerem os erros
cometidos e a objetividade do indicador sanitário usado por Londres, foi desencadeada
uma campanha hostil, misturando alhos com bugalhos, contra a decisão de Downing
Street.
Recordei-me, por isso, da anglofobia patriótica quando do Ultimato de 1890.
Certamente por engano, alguns exaltados ofereceram ao respeitadíssimo Antero de
Quental a presidência da Liga Patriótica do Norte, para dar um lustro inteligente à
vociferação contra a "pérfida Albion". Antero escreveu um breve manifesto no qual se
podia ler: "O nosso maior inimigo não é o inglês, somos nós mesmos. Só um falso
patriotismo, falso e criminosamente vaidoso, pode afirmar o contrário (...) Não é com
canhões que havemos de afirmar a nossa vitalidade nacional, mas com perseverantes
esforços da inteligência e da vontade, com trabalho, estudo e retidão." (Antero de
Quental, Expiação, 1890, pág. 353). A Liga acabou ali mesmo. Infelizmente, para quem
não ignore os enormes riscos deste verão apenas começado, as qualidades que Antero
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recomendava ao país têm-nos dado campeões de ouro no desporto, nas ciências e nas
artes. Na política, contudo, é o latão que predomina.
Viriato Soromenho-Marques, Professor universitário
Fonte: DIÁRIO DE NOTÍCIAS

O Ocidente ainda existe?
A democracia liberal tem de saber defender-se dos ataques de que é alvo atualmente,
vindos dos movimentos nacionalistas e populistas da direita e da extrema-direita, mas
também do radicalismo esquerdista.
1. Passou quase despercebida por cá uma carta aberta assinada por uma grande
variedade de intelectuais (153) chamando a atenção para os riscos da chamada “cancel
culture” – é difícil de traduzir em português, a não ser, talvez, pela ideia do
“politicamente correto”. Chama-se “Uma Carta sobre Justiça e Debate Aberto”, foi
publicada originalmente na Harper's Magazine e reproduzida em jornais europeus como
o Monde. É um texto curto e sóbrio, sem afirmações grandiloquentes e definitivas,
pretendendo apenas ser um alerta. Fala dos “poderosos protestos pela justiça racial e
social”, que reivindicam “mais igualdade e inclusão nas nossas sociedades”, mas também
de um efeito secundário indesejável, que se manifesta por “um conjunto de atitudes
morais e compromissos políticos que tendem a enfraquecer as normas do debate aberto
e a tolerância das diferenças a favor da conformidade ideológica”.
“A livre troca de informação e de ideias, o sangue vital da uma sociedade liberal, está a
tornar-se cada dia mais limitada”, dizem os subscritores. E se estas limitações seriam de
esperar vindas da direita radical, elas hoje começam a impregnar o ambiente cultural,
acentuando a intolerância perante pontos de vista opostos, a moda do ostracismo de
quem pensa de maneira diferente, e “a tendência para dissolver questões políticas
complexas numa certeza moral cega”. As assinaturas vão de Noam Chomsky até Fareed
Zakaria, passando por escritores como Margaret Atwood, J.K. Rowling ou Salman
Rushdie, académicos como Mark Lilla, Steven Pinker ou Francis Fukuyama, analistas
como Ian Buruma ou David Brooks e feministas como Gloria Steinem.
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O movimento “Black Lives Matter”, desencadeado pelo assassínio de George Floyd, foi
uma reacção espontânea, saudável, vigorosa, impressionante que percorreu a
sociedade americana, unindo todas as etnias numa vaga de protestos que foi muito além
do simples combate ao racismo que séculos de democracia não conseguiram erradicar.
O movimento foi também a expressão do repúdio cada vez mais generalizado de Donald
Trump, que chegou à Casa Branca com um discurso abertamente xenófobo – visando,
em primeiro lugar, a imigração hispânica, mas roçando a defesa da “supremacia branca”
que, de quando em vez, vem ao de cima na história da democracia americana. Foi uma
gigantesca lufada de ar fresco que atravessou o Atlântico, mas que, como demasiadas
vezes acontece, acabou por se deixar aprisionar pela “ideologia do politicamente
correto”, que infecta hoje as sociedades livres em que estamos acostumados a viver de
forma aparentemente inocente e impercetível.
2. Quase em simultâneo com a publicação do manifesto, a capa da última edição da
Economist punha o dedo na ferida. A raça, quando se transforma em ideologia, passa a
ser uma ameaça ao debate aberto das sociedades liberais, conduzindo-nos diretamente
às políticas identitárias, que já aprisionaram uma parte do Partido Democrata e que têm
na Europa os seus “cultores” numa esquerda radical que fez, em alguns momentos, das
chamadas “questões fraturantes” o seu combate essencial, conseguindo impor uma
cultura de exclusão que já atingiu a própria grande imprensa liberal. O derrube das
estátuas foi a manifestação mais insólita e evidente desta cultura, que acabou por
contagiar muita gente, receosa de dizer que Colombo ou o Infante D. Henrique agiram
em conformidade com a época em que viveram, ou se sentiram compelidas a
reconhecer os inúmeros defeitos de Churchill, para o poderem defender
envergonhadamente. Claro que há sempre o argumento de que este debate, mesmo
imposto pelos excessos de alguns movimentos, acaba por ser saudável, permitindo um
conhecimento melhor do passado e da identidade de cada povo e de cada nação, tantas
vezes branqueado por mitos e lendas, alguns deles “inventados” a posteriori para
justificar o nacionalismo mais agressivo. Está certo. Desde que não implique a
autocensura ou a imposição de limites ao que cada um possa pensar ou defender
publicamente, sem ser imediatamente acusado.
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3. A questão essencial que o manifesto, a Economist e múltiplos artigos de opinião e de
análise colocam é simples: a democracia liberal tem de saber defender-se dos ataques
de que é alvo atualmente, que não vêm apenas dos movimentos nacionalistas e
populistas da direita e da extrema-direita. Que podem vir também do radicalismo
esquerdista, cuja visão do mundo é, na sua essência, igualmente autoritária e
discriminatória sob o manto diáfano das boas intenções. Para estas correntes, um
branco é, por natureza, racista, mesmo que se declare antirracista. Tal como, no tempo
do comunismo, um intelectual seria sempre um “burguês”, por melhor que quisesse
servir a classe operária.
Na génese das duas “ideologias” está a noção de identidade. De cor da pele ou de classe
ou até de género. O indivíduo não conta ou, se conta, é para aceitar que a sua identidade
determina a sua individualidade. É, portanto, a negação do liberalismo que nasceu das
Luzes e que faz de cada indivíduo, desde que nasce, um ser simultaneamente autónomo
e igual a todos os outros. Este princípio definidor das democracias liberais não foi uma
revelação divina (embora tenha algumas das suas raízes no cristianismo). Foi obra do
pensamento dos homens e, por consequência, a sua aplicação ao longo de mais de dois
séculos foi evolutiva e esteve longe da perfeição. Houve, como lembra a revista
britânica, liberais “imperialistas” ou “racistas”, que justificaram o colonialismo europeu
com a imposição do bom governo a quem não se sabia governar. Nos Estados Unidos,
os pais-fundadores excluíram os escravos do direito de cada um à felicidade a partir da
liberdade.
A história das democracias liberais é a história dos seus altos e baixos, das suas virtudes
e dos seus erros, da sua capacidade de compatibilizar a liberdade individual com o
combate e a correção das injustiças sociais mais gritantes. Tem um princípio
inquestionável: a liberdade de expressão sobre a qual assenta o debate livre, cujas
limitações devem ser mínimas, reservadas à defesa da integridade física de cada um e à
proibição do incitamento à violência. É isto que é fundamental preservar, para além das
modas ou dos radicalismos, sejam eles de direita ou de esquerda. E mais ainda num
momento em que as democracias liberais estão na defensiva perante a emergência de
regimes autoritários que ganham força à escala mundial e os analistas preveem, talvez
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demasiado depressa, o inexorável declínio do Ocidente, minado, entre outras coisas,
pelos seus próprios problemas internos.
O Ocidente implica também que a política externa dos seus governos não abdique da
defesa dos seus valores nas relações internacionais. São duas faces da mesma moeda
cujo brilho não podemos deixar que se apague
4. A noção de Ocidente não é apenas uma constatação geográfica ou a tradução de
uma aliança política e militar entre os dois lados do Atlântico, que se consolidou com a
luta contra o fascismo e contra o comunismo – os dois totalitarismos que marcaram o
século XX e que foram vencidos pelas democracias liberais. A noção de Ocidente
resistiu ao fim da ameaça soviética e à globalização dos mercados e das ideias, porque
representa a partilha de um conjunto de valores que sobreviveram a todas as
adversidades, a todas as crises da relação transatlântica durante e depois da Guerra
Fria, a todos os Presidentes americanos e a todos os “particularismos” europeus. Por
uma razão fundamental. As sociedades democráticas e liberais que o integram
permitem à generalidade dos indivíduos realizar o melhor possível as suas aspirações,
garantindo-lhes a igualdade de oportunidades para alcançá-las, que não encontrou
paralelo em qualquer outra forma de organização das sociedades humanas. Mas deulhes também a oportunidade de serem cidadãos com a capacidade única de corrigirem
erros e injustiças através do debate livre entre ideias diferentes e a livre escolha de
quem os governa em cada momento. Com todos os seus enormes defeitos, continuam
a ser as sociedades mais livres, mas também mais justas, à escala global.
Valem a pena as grandes manifestações contra o racismo, como valeriam a pena as
grandes manifestações contra a repressão brutal que se abateu sobre Hong Kong ou a
tragédia inumana que vivem hoje os uigures de Xinjiang, a região pretensamente
autónoma da China onde habita uma minoria predominantemente muçulmana. O
Ocidente implica também que a política externa dos seus governos não abdique da
defesa dos seus valores nas relações internacionais. São duas faces da mesma moeda
cujo brilho não podemos deixar que se apague.
Teresa de Sousa, Jornalista
Fonte: PÚBLICO
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