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Casos Confirmados  

36.180 CASOS DE COVID-19 

MAIS  270  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,75%% 

 

Óbitos  

1.505 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 1  VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,06%) 

NORTE-811 

CENTRO-246 

LISBOA E VALE DO TEJO-417 

ALENTEJO-1 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

22.200 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.486 AGUARDAM RESULTADOS 

346.703 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN. 

440 INTERNADOS (1,21%) / 73 UCI (0,20%) 

Sex. 12 junho 

 
Pandemia castiga 
serviços. Volume 
de negócios 
acentua queda 
para 37,4% em 
abril-INE. 
 
Alunos 
internacionais 
valem 20 milhões 
no superior e 
covid-19 ameaça 
receita. 
 
Mais de 180 mil 
cidadãos 
estrangeiros 
obtiveram a 
nacionalidade 
portuguesa em 
2019. 
 
Zona euro e UE 
com quebras 
históricas na 
produção 
industrial em abril 
– Eurostat. 
 
Diretor da 
Fórmula 1 admite 
que Portimão 
pode acolher 
prova este ano. 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 (Edição) Peso da despesa pública no PIB vai ter a maior subida desde 

1953. É mais um recorde que chegou com a pandemia: as medidas 

extraordinárias adotadas pelo Governo, a par da contração da economia, vão colocar 

a despesa pública a valer quase 50% do PIB. Ataques à herança colonialista e racista 

no espaço público multiplicam-se em vários países. Estátua de Padre António Vieira 

vandalizada em Lisboa. Relação com Costa é "tensa e saudável", admite Centeno. Vai 

ser criado um cofre para os micróbios da humanidade.  Estudantes estrangeiros valem 

20 milhões de euros. Em Alfama até os enfeites desapareceram das janelas. Ípsilon. Os 

riscos, as cautelas e as liberdades no regresso aos ensaios. (Online)- Europeus não 

querem cidades entupidas de carros nem a poluição pré-pandemia. Sondagem em 21 

cidades de seis países comprova que os cidadãos não querem voltar ao nível de poluição 

pré-pandemia e planeiam andar mais de bicicleta e em transportes públicos seguros. 

Covid-19. Uso generalizado de máscaras e confinamento intermitente podem evitar 

segunda vaga. Crise de ciúmes. Na Madeira, é o PS quem defende Marcelo. Funchal não 

compreende (dupla) visita do Presidente da República aos Açores, em ano de eleições 

regionais, quando no ano passado não quis visitar a Madeira para não interferir no 

calendário eleitoral. O que explica a diferença de cores entre as aves macho e fêmea? 

Investigação portuguesa é capa da Science. Trump regressa aos comícios a 19 de junho, 

dia em que a escravatura foi abolida nos EUA. FIFA permite que jogadores actuem por 

três clubes na mesma época. Morte de George Floyd: caminhar ao lado de Trump foi 

“um erro”, diz chefe das Forças Armadas dos EUA. Como as marcas da pandemia afetam 

o país frágil e o robusto. Uma equipa de geógrafos da Universidade do Porto analisa 

dezenas de indicadores que permitem distinguir sete perfis de vulnerabilidades de 

territórios em Portugal continental. “Com a crise pandémica 2020 podem abrir-se 
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oportunidade que nós até desconhecemos”, diz a coordenadora do projecto Teresa Sá 

Marques. 

 (Edição Digital) Trabalho infantil com o primeiro aumento em 20 anos. 

O desemprego e a crise provocados pelas medidas adotadas para travar 

o novo coronavírus, bem como o fecho de escolas, podem levar a um 

aumento global do trabalho infantil, segundo um alerta da Organização Internacional 

do Trabalho e da UNICEF. Francisco de Sousa Tavares. O centenário do homem que 

enganou a PIDE ao esconder as provas no congelador. Do tipo de sangue à asma: o que 

a ciência ainda está a descobrir sobre a covid-19. Kamikazes, raptores e traficantes: o 

perigo dos talibãs libertados. Um brasileiro em Lisboa: a casa dos meus avós 

transformou-se na minha casa. Júlio Machado Vaz: “Tem havido um movimento entre 

os mais velhos de recusa a serem infantilizados”. Ver ou não ver E tudo o vento levou: 

como lidar com a herança do cinema. (Online) Uso generalizado de máscaras pode ser 

decisivo para travar segunda vaga. Eurogrupo. Centeno já comunicou que não 

concorrerá a segundo mandato. DGS esclarece que arraiais estão proibidos. Vacina dos 

EUA contra a covid-19 vai ser testada em julho por 30 mil voluntários. Trata-se da 

terceira e última fase de ensaios clínicos da vacina experimental da Moderna, uma das 

cinco empresas apoiadas pela administração de Donald Trump. São Paulo anuncia 

parceria com empresa chinesa na busca de uma vacina. O governador do estado 

brasileiro de São Paulo, João Doria, anunciou a assinatura de uma parceria entre o 

Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac Biotech para testes e produção de uma 

vacina contra o novo coronavírus. Estátua do padre António Vieira vandalizada em 

Lisboa. Farage compara antirracistas a talibãs e perde programa de rádio 

 

Escândalo BPN. Paga 22 milhões para fugir à cadeia. Arlindo de Carvalho. 

Antigo ministro condenado a seis anos. Entrega ao Estado feita em 

dinheiro e património imobiliário. Máscara obrigatória da entrada no 

aeroporto à saída no destino. Alemanha inocenta casal McCann. Vieira pressionado a 
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despedir já Bruno Lage. Pandemia. Noivos receosos adiam casamentos. Saúde sem 

resposta a dúvidas. Impostos. Fisco perde 128 milhões de euros em peritagens online. 

 

 Estrangeiros naturalizados já são o dobro dos nascimentos. Portugal 

regista recorde de concessões num só ano, com 190 mil pessoas 

admitidas. Brasileiros, cabo-verdianos e israelitas no topo da lista dos 

pedidos de nacionalidade. A história do casal rendido ao Minho que tem filho 

português. Todos os dias há 200 passageiros multados por infrações nos transportes 

públicos. Mário Centeno. BdP: “Um cargo que qualquer economista pode gostar”. 

Fátima. Peregrinos esperam uma hora para colocar vela. EUA. Do derrube de estátuas 

à renomeação dos quartéis. Fronteiras a conta-gotas. Benfica. Futuro de Lage em risco 

após o final da época. 

 

(Edição) Onde páram os originais de Zeca Afonso? Um dos cantores 

mais emblemáticos de Portugal não é reeditado há muitos anos por 

guerras que envolvem direitos de autor e por terem desaparecido os originais. 

Ministra da Cultura disse que são necessários os originais, mas especialistas dizem 

ser possível reeditar os célebres discos a partir dos que existem. Entrevista a Arnaldo 

trindade, o editor do artista: “As vendas do Zé Afonso depois do 25 de Abril caíram 

em flecha”. Covid-19. A grande maioria dos novos casos confirmados foram pessoas 

jovens, nas casas dos 20 e 30 anos. Eurogrupo. Ronaldo das Finanças começa a preparar 

a sua sucessão. Fronteiras. Verão a meio gás vai pôr em causa 50% dos voos na Europa. 

Festas de Santo António. Seis formas de assinalar a festa dentro do possível. Racismo. 

Estátua de padre António Vieira vandalizada no Chiado. 

  

 (Edição) Pandemia prejudica mais a receita que a despesa no OE. Só um 

terço da derrapagem do défice vem dos gastos acrescidos com a covif-

19. Governo muito mais otimista para o crescimento que OCDE e FMI. 
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Orçamento incentiva aquisição e reestruturação de PME. Ajuda à TAP espera pelos 

acionistas privados. João Leão, o artífice das cativações que foge dos holofotes. 

Entrevista a Mónica Bettencourt-Dias: "A ciência nunca esteve tão próxima e nunca foi 

tão imediata". Contratação pública está a voltar aos níveis pré-covid. Empark investe 

em postos de carregamento elétricos. O abismo crescente entre o mundo real e as 

bolsas. Longarito contra Mercado da Pedra e aposta no luxo.  (Online) Wall Street 

afunda 6% para mínimos de três meses com cenário económico sombrio. Governo cria 

benefícios fiscais para compra de PME em dificuldades. Reino Unido e UE intensificam 

negociações do Brexit e dia 15 há reunião. Deutsche Bank contrata gestores do Novo 

Banco em Espanha apesar de ser assessor na venda do banco. Dijsselbloem propõe 

"dívida europeia conjunta" para combater crise "mais dramática" que 2008. 

 

   (Online)- Parlamento acelera travão a Centeno no Banco de 

Portugal. Chave pode ser Marcelo. Bruxelas decide hoje IVA da luz 

a 6% para baixos consumos. O que muda na fatura? Governo vai 

transferir 850 milhões de euros para a CP nos próximos dez anos. Decisão de sair “foi 

construída juntamente com o primeiro-ministro”, revela Mário Centeno na RTP. 

Centeno já abriu as candidaturas à liderança do Eurogrupo: “O meu nome não vai estar 

na lista”. App para rastrear Covid-19 pode estar validada no final do mês, diz ministro 

da Ciência e Tecnologia. F1 de regresso a Portugal? Circuito do Algarve é possibilidade. 

 

 (Edição) "Setores que lucraram com a crise devem ser chamados a 

contribuir", Catarina Martins, BE. Costa escolhe novo governador a 

partir de 3 de julho. Banca. “Crédito ao consumo não é um malefício, 

gera crescimento da economia”, CEO Montepio Crédito. Possível adiamento. Concurso 

de transportes no Porto arrisca ficar deserto. Secretários de estado. Escolhas prováveis 

são Sofia Batalha, Miguel Cruz e João Nuno Mendes.  Angola. Isabel dos Santos pede 

ajuda estatal para rede de lojas Candando. Emprego. Teleperformance vai manter entre 

30% a 35% da equipa a trabalhar de casa. Orçamento suplementar. Peso da despesa do 
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estado sobe para 49,7% do PIB. (Online) Londres e Bruxelas em cimeira a 15 de junho. 

DGS recua e esclarece que arraiais estão proibidos. Pedro Pinto: “Faria sentido ter uma 

liga portuguesa mais forte com centralização de direitos televisivos”. Parlamento turco 

aprova lei que transforma vigilantes em milícias. 

  

 (Online) Contrato da CP com Estado atinge pico de compensação 

em 2022. Centeno: Decisão de saída "foi sendo construída". “O 

esforço que vai ser exigido vai ser grande”. Cofres do Estado podem 

ficar ainda mais vazios do que o esperado. O alerta é do Conselho das 

Finanças Públicas. Em causa, o adiamento do pagamento de impostos e contribuições 

e eventual falência dessas empresas. Covid-19. Trabalho infantil pode ter o primeiro 

aumento em 20 anos. Após aviso de Bruxelas, Twitter bloqueia contas de propaganda 

da China. 

 

  (Online) Padre António Vieira aprovou a escravatura? Ataque à 

estátua de Vieira em Lisboa levanta dúvidas sobre o que pensava 

dos escravos no Brasil. Investigadores têm algumas certezas, mas 

notam que avaliação com os olhos de hoje é bastante insensata. Demora burocrática 

faz IPO de Lisboa perder médico. Diretor de serviço do IPO de Lisboa bateu com a porta 

após 11 meses à espera de autorização para trabalhar depois dos 70 anos. Era 

considerado "imprescindível". Governo e IPO não explicam a demora. "Decisão foi 

construída com o primeiro-ministro", Mário Centeno. Fátima volta a receber peregrinos 

após 3 meses. 

 

 (Online) Na Mauritânia, o sabão amarelo é herói no combate ao 

coronavírus. Graças a uma artista portuguesa. A viver na Mauritânia há 

quase 16 anos, Isabel Fiadeiro criou desenhos para sensibilizar a 

população para os cuidados a ter face à pandemia. Um pedaço de sabão 
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amarelo, uma chaleira e um vírus “simpático” ajudam a passar as mensagens. Não 

deixe de usar máscara. O uso maciço pode evitar uma segunda onda da pandemia. 

Centeno revela que já falou com Costa sobre BdP: "Ser governante não é cadastro", diz 

para defender que não há incompatibilidade. Estátua do Padre António Vieira 

vandalizada em Lisboa. Covid-19. Graça Freitas esclarece que arraiais, afinal, estão 

proibidos. Apple e Google aguardam 'ok' do governo português para lançar app de 

rastreio de contactos. Manuel Heitor anuncia criação de novo organismo para certificar 

dispositivos biomédicos. “Infarmed não está preparado”. Trump autoriza sanções 

económicas contra responsáveis do Tribunal Penal Internacional que investigue 

militares norte-americanos. Porque é que as aves macho têm cores mais fortes do que 

as fêmeas? Portugueses descobriram e são capa da Science. Protestos antirracistas. 

Cidade neozelandesa de Hamilton retira estátua de capitão britânico que lhe deu nome. 

Coreia do Norte. Diplomacia com EUA deu lugar à "desesperança" dois anos após 

cimeira histórica. O Programa de Estabilização Económica e Social é positivo, mas é uma 

"gota de água" para o sector da construção. O PEES é um “intróito” até saber-se o 

financiamento que vem de Bruxelas, defende Ricardo Gomes, presidente da Associação 

de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços. Colombo, Rainha Vitória, 

Leopoldo II, Churchill: dos EUA à Nova Zelândia, há estátuas vandalizadas, decapitadas 

e retiradas. 

 

 (Online) DGS dá orientações para rever listas de espera para 

cirurgia. Norma identifica critérios para auxiliar “decisões difíceis”. 

Dijsselbloem defende que multinacionais devem pagar um imposto 

europeu. Herança ou racismo? O debate aquece um pouco por todo o mundo. Estátua 

do padre António Vieira grafitada em Lisboa. Centeno fala na sua relação com Costa: 

"Foi saudavelmente tensa”. 

 

 (Online)- Santo António sem festejos; Comícios de Trump? Termo 

especial. Bruxelas deve pronunciar-se hoje sobre descida do IVA da luz. 
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Fátima acolhe 1ª. peregrinação internacional desde o início da pandemia. Espanha 

desmantela rede de tráfico de humanos. Líder vivia em Portugal. Termo de 

responsabilidade nos comícios de Trump. As pessoas que queiram participar nos 

próximos comícios de Donald Trump... têm de se comprometer a não processar a equipa 

do Presidente norte-americano em caso de contaminação pela Covid-19. 

                                                                                                                                                            

(Online) Os exploradores dos kebabs. Os exploradores dos kebabs. 

Durante anos, dois irmãos exploraram imigrantes ilegais em restaurantes. 

Faziam-nos trabalhar mais de 12 horas por dia, sete dias por semana e instalavam-nos 

em alojamentos sem condições. Foram acusados pelo MP de tráfico de pessoas e 

auxílio à imigração ilegal. Câmara de Lisboa limpou estátua de Padre António Vieira 

vandalizada. BPN: Antigo ministro e sócio pagam dívida milionária para evitar prisão. 

Centeno garante que "nada mudou" na relação com António Costa. Como o sexo 

influencia os efeitos da covid-19. Estátua de Baden-Powell, fundador dos escoteiros, 

vai ser retirada. Twitter tenta limitar partilha de artigos de quem não os leu. LeBron 

James cria associação para promover voto de afro-americanos. Líder do CDS compara 

vandalismo a estátua do Padre António Vieira com talibãs e Estado Islâmico. Incêndios: 

Observatório alerta que fogos de 2017 se podem repetir. 

 

  (Online) Imobiliário residencial: Preço ou transação? Investir ou não? 

O que fazer? Seis empresas contam como sobreviveram a crises, 

mudanças de regime, guerras, invasões, pragas, doenças e outras catástrofes. Novo 

estudo comprova que o pensamento negativo está relacionado com a demência. Covid-

19: Testes com resultados em 30 minutos? Sim, uma possibilidade já este outono. 

EUA/Eleições: Donald Trump anuncia regresso de comícios em quatro estados. Tesla 

torna-se a marca automóvel mais valiosa do mundo. Gene defeituoso associado à 

demência contribui para o aumento do risco de hospitalização por Covid-19. Covid-19: 

Especialista avisa que haverá uma nova ordem mundial nos próximos um a cinco anos. 

 



 
 

9 
 

 Retrocesso na luta contra o trabalho infantil. Para já é apenas um 

alerta, mas tanto a Unicef como a Organização Internacional do 

Trabalho já avisaram que a pandemia pode representar um recuo na 

luta contra o trabalho infantil. Em Portugal, a erradicação do trabalho infantil é 

considerada uma das vitórias tardias da democracia, mas neste Dia Mundial contra o 

Trabalho Infantil, a Confederação. Nacional de Combate a este mal junta-se a um 

alerta mundial e lembra que já chegaram denúncias de crianças a trabalhar. Entrevista 

a Mário Centeno - O ainda ministro das Finanças, Mário Centeno, diz que ser ministro 

não pode ser cadastro. Numa entrevista ontem à noite na RTP, Centeno manifestou 

discordância com os projetos apresentados no Parlamento para impedir transferências 

diretas do Governo para órgãos de regulação e supervisão, incluindo o Banco de 

Portugal. O Jornal Económico de hoje diz esta manhã que são dois os nomes favoritos 

para substituir Carlos Costa à frente do Banco de Portugal: Mário Centeno e Luís 

Máximo dos Santos. Centeno foi ainda confrontado com a situação na TAP. Atribuição 

da nacionalidade portuguesa aumentou - Aumentou 38% a atribuição da nacionalidade 

portuguesa, já é mais do dobro em relação ao número de nascimentos em Portugal. 

Economia britânica recua. Francisco Sousa Tavares faria hoje 100 anos. O advogado e 

jornalista foi uma figura marcante da oposição na final na fase final da ditadura. 

Monárquico e ativista da oposição católica defendeu vários presos políticos e foi ele 

próprio preso pela polícia política. Durante quase 40 anos esteve casado com a poeta 

Sophia de Mello Breyner.  

 

Boticas. Aqui a Covid-19 não entrou porque o povo não deixou.  

Entrevista de Mário Centeno à RTP. Mário Centeno diz que ser 

ministro não é cadastro e não vê, por isso qualquer 

incompatibilidade em assumir o cargo de Governador do Banco de Portugal. Estátua de 

padre António Vieira vandalizada. A PSP procura identificar os autores do ato de 

vandalismo sobre a estátua do Padre António Vieira no Largo Trindade Coelho, em 

Lisboa. A autarquia já limpou a escultura que foi pintada de vermelho. Greve dos 

trabalhadores dos CTT - Comissão Europeia decide sobre proposta Portuguesa de 
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redução do IVA da eletricidade. O Comité do IVA da Comissão Europeia decide hoje 

sobre a proposta Portuguesa de redução do IVA da eletricidade. Uma eventual decisão 

favorável irá permitir a Portugal aplicar uma descida deste imposto em função dos 

escalões de consumo. PIB do Reino Unido caiu mais de 20% em abril. "O racismo 

estrutural existe e existe preconceito em Portugal", Carla Santos, diretora-executiva da 

Capacitare, mediadora sociocultural no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante. 

 

 Entrevista de Mário Centeno à RTP - Mário Centeno diz que ser 

governador do Banco de Portugal é um cargo que qualquer 

economista gostaria de desempenhar. Foi assim que respondeu esta noite na RTP 

quando lhe perguntaram se o futuro passa pelo Banco de Portugal. Mário Centeno 

falou sobre a situação da TAP. Na entrevista à RTP, Mário Centeno falou sobre a 

situação da TAP para admitir que vai ser difícil evitar cortes. Peso da despesa pública 

vai disparar - Retrocesso na luta contra o trabalho infantil. PIB do Reino Unido caiu mais 

de 20% em abril. Pandemia cancela festas de Santo António. O dia de hoje noutros anos 

seria um dia de festa em Lisboa, mas este ano a pandemia cancelou as festas de Santo 

António. Quase 900 agentes da Polícia Municipal estão nas ruas há 2 dias para evitar 

concentrações e para fazer cumprir os horários dos estabelecimentos, horários agora 

mais reduzidos. Algarve cheio de turistas portugueses. Portugal ganhou no ano passado 

180.000 novos cidadãos. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 

□ MUNDO. Quase 7,5 milhões de infetados e mais de 417 mil mortos – AFP. 

□ ESPANHA sem novos óbitos pelo quinto dia consecutivo.  

□ ITÁLIA com 34.167 mortes em 236.142 casos. 

□ FRANÇA registou hoje 27 mortes provocadas pela covid-19, eleva para 29.346 o 

total de mortos desde o início da pandemia. 

□ ALEMANHA registou, nas últimas 24 horas, mais 258 casos confirmados (uma 

variação de 0,14%) e oito mortes (um aumento de 0,09%) pela Covid-19. 

□ REINO UNIDO registou mais 151 mortes nas últimas 24 horas, aumentando para 

41.279 o total de óbitos desde o início da pandemia. 

□ BÉLGICA tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 83 

mortes por 100.000 habitantes 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 941 mortos devido à covid-19 nas 

últimas 24 horas, elevando o total para 113.774 óbitos. 

□ BRASIL tem 1.239 mortos nas últimas 24 horas e ultrapassa os 40 mil óbitos. 

□ ÁFRICA regista mais de 216 mil casos e 5.756 mortos. OMS alerta para 

aceleração do ritmo de contágio em ÁFRICA e pede vigilância 

□ Caso em Pequim põe fim a 18 dias sem contágios locais na CHINA. 

□ RÚSSIA regista 8987 novos casos de infeção 

□ IRÃO ultrapassa os 180.000 casos de infeção. 

□ MÉXICO com 15.944 mortes desde o início da pandemia. 

□ Com mais de 297 mil casos, ÍNDIA ultrapassa Reino Unido e é o 4.º país do 

mundo com mais casos 
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FRASES DO DIA 
 
 

□ “Esperamos que todos os líderes europeus estejam à altura dos desafios que a 

Europa enfrenta para que adotemos em breve a proposta da Comissão para a 

recuperação económica e social europeia. Dela depende a adesão dos 

Europeus a este nosso projeto comum”, António Costa, Primeiro Ministro. 

□ “Informei os meus homólogos que não me candidatarei a um segundo 

mandato. Continuarei presidente até ao final do meu mandato, que é 12 julho. 

Todas as coisas boas têm um fim. Mas ainda me verão no nosso encontro de 

julho. Será um ‘grand finale’, com uma agenda preenchida e a eleição do novo 

presidente”, Mário Ceteno, Presidente do Eurogrupo. 

□ “Nada mudou do ponto de vista político e pessoal. As relações entre um 

primeiro-ministro e um ministro das Finanças foram tensas, mas 

saudavelmente tensas”, Mário Centeno, Ministro das Finanças. 

□ “Ser governante não é propriamente um cadastro”, Mário Centeno, Ministro 

das Finanças. 

□ “É um cargo que é muito importante para o país e que não vai perder 

importância nos próximos anos, é um cargo que qualquer economista pode 

gostar de desempenhar”, Mário Centeno, Ministro das Finanças. 

□ “Estou a trabalhar, em particular com a Ministra da Saúde e com o Ministro da 

Economia para criar um ou vários organismos capazes de notificar da 

capacidade em dispositivos biomédicos criados em Portugal, como kits de 

testes e ventiladores. O Infarmed não está nem estava preparado para este 

tipo de situações, uma vez que, segundo a legislação em vigor, é uma entidade 

legisladora dos mercados. Portanto, tem uma reação à priori, quanto a mim, de 

falta de conhecimento”, Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior. 

□ "Não podemos fechar de novo a economia. Creio que aprendemos que se 

pararmos a economia, teremos mais estragos", Steven Mnuchin, Secretário do 

Tesouro norte-americano. 
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□ “O país mais racista é aquele que não o admite. Será a falta de representação 

da minoria negra (e outras) no poder que explica o ensurdecedor silêncio das 

empresas e instituições portuguesas perante o movimento Black Lives 

Matter? Susana Peralta, Professora de Economia na Nova SBE. 

□ “Não tenham medo de olhar a história de frente. Há estátuas que podem e 

devem sair, ou ser removidas do pedestal e colocadas ao nível do solo, ou 

contextualizadas com texto ou mais arte, ou levadas para museus e inseridas 

em exposições que não escondam nada da história.”, Rui Tavares, Historiador. 

□ “Nunca tanta gente foi empurrada para fora do regime. Há agora em Portugal 

dois países: o das esquerdas anichadas no Estado, e o dos outros. É essa a 

verdadeira obra desta governação. A abstenção tem sido, por enquanto, o mar 

onde desaguam as exclusões sociais e as discriminações políticas do poder 

socialista. Alguém se preocupa com o risco de um dia vir desse mar uma onda 

que varra tudo?”, Rui Ramos, Historiador. 

□ “A minha preocupação é que pode dar-se o caso de as empresas pura e 

simplesmente não terem condições de pagar estes impostos que estão, 

digamos, em atraso ou estas contribuições para a Segurança Social”, Nazaré 

Costa Cabral, Presidente do Conselho de Finanças Públicas. 

□ "Esperamos que todos os líderes europeus estejam à altura dos desafios que a 

Europa enfrenta para que adotemos em breve a proposta da Comissão para a 

recuperação económica e social europeia. Dela depende a adesão dos 

Europeus a este nosso projeto comum", António Costa, Primeiro Ministro. 
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ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

COMO AS MARCAS DA PANDEMIA AFETAM O PAÍS FRÁGIL E O 

ROBUSTO 

Uma equipa de geógrafos da Universidade do Porto analisa dezenas de indicadores que 

permitem distinguir sete perfis de vulnerabilidades de territórios em Portugal continental. 

“Com a crise pandémica 2020 podem abrir-se oportunidade que nós até desconhecemos”, 

diz a coordenadora do projeto Teresa Sá Marques. 

 

Do mesmo modo que a crise pandémica está a ter um impacto mais global do que a 

crise financeira de 2008, ela afeta de forma transversal todo o país. Há os territórios 

mais diretamente expostos, que sofreram o primeiro choque do confinamento, do fecho 

das fronteiras, da suspensão ou fim da atividade. E há os que, embora menos robustos, 

estão mais protegidos por dependerem apenas das dinâmicas locais.  

Não se trata de uma conclusão, mas de um ponto de partida para a equipa de 

investigadores, coordenada por Teresa Sá Marques, geógrafa e professora da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que estuda desde 2018 as 

vulnerabilidades territoriais, e que agora se centrou, no âmbito desse projeto, nas 

vulnerabilidades territoriais da covid-19. “Não sabemos o que vamos encontrar”, diz 

Teresa Sá Marques. “Com a crise pandémica 2020 podem abrir-se oportunidade que 

nós até desconhecemos.”   

Podem ser oportunidades ancoradas no valor patrimonial, paisagístico ou ambiental de 

um espaço no interior pouco populoso que subitamente ganha atratividade turística, 

completa o geógrafo Hélder Santos. 

Neste estudo, a análise de dezenas de indicadores económicos ou sociais, tratados 

numa base de dados criada nos últimos anos pelo conjunto de investigadores, permite 

distinguir sete perfis de territórios, cada um com especificidades próprias, que 

previsivelmente terão impactos distintos e terão necessidade de políticas ajustadas e 

diferentes para superar a crise pandémica.  
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“O importante a tirar daqui é que não há uma política pública que sirva para todos”, 

salienta o geógrafo Hélder Santos. Para superar esta pandemia, é importante que as 

medidas e decisões sejam tomadas a partir de uma base territorial. 

“É importante que estejam ajustadas àquilo que são os perfis de vulnerabilidade de cada 

território, sob pena de não serem eficazes à escala concreta da vida das pessoas e da 

realidade dos lugares”, conclui. A Madeira e os Açores não estão abrangidos neste 

estudo por terem indicadores e estatísticas não comparáveis.  

 

SITUAÇÕES DRAMÁTICAS  

A pandemia fez surgir novos tipos de vulnerabilidade? Não necessariamente. 

“Independentemente da covid-19, os territórios em si já tinham características 

diferentes. Alguns deles já eram muito pouco populosos com uma população presente 

idosa e uma base económica muito frágil.” São territórios que estão sujeitos a 

determinadas vulnerabilidades, mas que têm eles próprios uma estrutura frágil.  

Isso não significa que não haja espaços mais robustos “suscetíveis a grandes impactos 

sociais” e que enfrentem hoje grandes dificuldades, continua a professora. “Eram menos 

vulneráveis, mas perante um choque destes” ficaram expostos e a situação social 

passou a ser “dramática para muitas populações e muitas empresas.” São por exemplo 

as áreas de Lisboa e do Porto, Sines, Évora, e mais a Sul, Albufeira, Portimão, Lagos, 

Loulé e Faro, mas também Coimbra, Aveiro e Braga.  

 

EMPREGOS A DESAPARECER 

“Estes territórios têm muita atividade turística e imobiliária que neste momento 

encerraram, bem como atividades desportivas e culturais, e por isso as suas populações 

viram o seu emprego desaparecer”, acrescenta Teresa Sá Marques. “São territórios 

onde havia uma grande concentração de atividades. Tinham uma base económica mais 

densa e uma população mais jovem em idade ativa. São os sectores mais expostos ao 

exterior que confinaram”, conclui. 

Por outro lado, e, apesar das características positivas de terem “uma população jovem 

e em idade ativa com um peso significativo das qualificações de nível superior”, 

partilham no mesmo perfil “vulnerabilidades sociais associadas à fragilidade das 
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estruturas familiares, aos baixos rendimentos, à forte presença de imigrantes”, e ainda 

“ao elevado endividamento e encargos das famílias, sobretudo com a habitação”.  

Aqueles territórios que surgem como socialmente mais frágeis por terem trabalho 

pouco qualificado, pequenas empresas, desemprego elevado e onde “os grupos de risco 

emergem de forma muito significativa desde logo na infância e na fraca escolaridade”, 

também se encontram espalhadas por várias regiões: são por exemplo Mirandela e 

Murça no Norte, Elvas e Monforte no Alto Alentejo ou Barrancos, Moura e Serpa no 

Baixo Alentejo, entre outros. 

“São territórios sujeitos a determinadas vulnerabilidades, mas eles próprios são 

estruturalmente frágeis. Já estavam vulneráveis”, diz Teresa Sá Marques.  

 

UM MOSAICO DE REALIDADES 

Mas a todos o tempo pode reservar surpresas. Mesmo àqueles onde, “dada a sua 

situação de partida já muito debilitada, o choque vem acentuar a vulnerabilidade” 

assente em menos ativos económicos, em remunerações mais baixas, trabalho menos 

qualificado e uma população mais envelhecida”. 

Essas características juntam num mesmo perfil vários concelhos do Interior entre os 

distritos de Coimbra e Castelo Brancos, a zona de fronteira de Miranda do Douro até 

ao Sabugal, e ainda, Montalegre e Boticas bem como no extremo Sul, como Alcoutim e 

Castro Marim no Leste ou Aljezur e Monchique no Oeste, e ainda Mértola Ourique no 

Baixo Alentejo, entre outros. 

O resultado é um mosaico porque as mesmas cores não estão exclusivamente numa só 

região. A exceção é o perfil que junta territórios contíguos como Amares, Barcelos, 

Valongo, Paredes e outros, no distrito de Braga e não se encontra em nenhum outro 

ponto do mapa. 

Aqui a vulnerabilidade está “muito associada ao perfil industrial, fortemente exportador, 

ligado a sectores tradicionais como o calçado, o têxtil, o mobiliário e a construção civil, 

e constituído essencialmente por pequenas empresas”.  
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“Esta crise é muito atual”, diz o geógrafo Fernando Honório. Ontem, registaram-se mais 

310 novos casos e, desses, a grande maioria (91%) continuou a ser na região de Lisboa 

e Vale do Tejo. “Temos uma ideia do que esta crise vai afetar agora, mas não de como 

vai afetar daqui a um ou dois anos. Temos um cenário [de perfis distintos] para avaliar 

as diferenças.” E estas podem já existir ou surgirem novas em função das características 

da própria crise. 

 

Fonte: Público 

Sem acessibilidade digital "não haverá oportunidade” 

A geógrafa e professora da Universidade do Porto, Teresa Sá Marques, coordena uma 
equipa que realizou o programa nacional das políticas de ordenamento do território e que 
agora se centra nas vulnerabilidades territoriais, antes e depois da covid-19. 

Esta crise pode ser aproveitada para revitalizar o interior? 

Quando tivemos a crise financeira de 2008, houve um conjunto de famílias, mesmo sem 
apoios, que se mudaram para o interior, mas foi uma atitude de resistência. Não tinham 
nada, não tinham empregos. Quando surgiram novas oportunidades, rapidamente se 
deslocaram novamente para os centros urbanos. Os territórios do interior têm vindo a 
perder muita população. E estão a perder agora. A partir do momento em que as pessoas 
começaram a sair nos anos 1950 e 1960, foi numa dimensão brutal. Aqueles territórios 
não lhes davam oportunidades de vida porque não tinham capacidade para gerar riqueza 
suficiente até para sobreviverem do ponto de vista alimentar. Não vamos ter ilusões. 

O Governo anunciou um apoio financeiro para o teletrabalho a partir do interior. Isso 
mudará alguma coisa? 

Estamos num momento da era digital. O que queremos é que as políticas públicas 
coloquem a rede digital acessível a toda a gente. Atualmente, seja na escola, seja no 
trabalho, se não houver acessibilidade digital não há qualquer oportunidade. Podem dar o 
dinheiro que quiserem, será dinheiro desperdiçado. Também percebemos que, com esta 
pandemia, há mudanças que nos ultrapassam, enquanto a outra crise foi sendo vivida ao 
longo do tempo. Nesta, em oito ou 15 dias, a nossa vida mudou. 

E vai continuar a mudar?  

Estamos a assistir a uma grande mudança do ponto de vista tecnológico e do ponto de 
vista ambiental. Uma nova economia está a abrir-se. Também temos de olhar para isto 
como uma oportunidade. No futuro, provavelmente muitas empresas vão reorientar-se 
para outras trajetórias. O mesmo acontece para os territórios. Aqueles onde há uma 
situação de profunda fragilidade têm de resistir e de ganhar uma nova vida. Neste 
momento, estamos a resistir, mas temos que pensar na sociedade que estamos a construir. 
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CENTRO EUROPEU DE PREVENÇÃO E CONTROLO DAS DOENÇAS 
DIZ QUE HÁ RISCO “MODERADO A ALTO” DE UMA SEGUNDA-VAGA 
OBRIGAR A “RECONFINAR” 
 
Há um risco moderado a alto de voltar a ser necessário impor confinamentos pela 

Europa fora. Segundo um comunicado publicado esta sexta-feira por especialistas do 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa), o risco 

de uma segunda vaga de covid-19 no continente depende especialmente de um 

desconfinamento gradual em cada país e do respeito pelas medidas impostos. 

Andrea Ammon, director da ECDC, disse em comunicado que “a pandemia não acabou” 

e pediu aos europeus para manterem o esforço de seguir as recomendações dos 

governos. “É importante seguir as recomendações sobre distanciamento físico e manter 

os altos níveis de higiene nas mãos e da etiqueta respiratória. A contribuição de todos 

fazer a diferença”. 

O Verão, no entanto, poderá significar que muitos quebrem com as guias de 

distanciamento social, pelo que a ECDC avisa para o risco de uma segunda vaga, caso 

as pessoas se desleixem. “De momento, mesmo antes do período de férias de verão, à 

medida que os Estados-membros relaxam as limitações, há o risco das pessoas não 

aderirem firmemente às medidas recomendadas ainda em vigor devido à “fadiga do 

isolamento’”. 

Segundo a instituição, há um risco elevado de a pandemia voltar a crescer e voltar a 

obrigar os governos a implementar medidas de confinamento. Esse risco é, apesar de 

tudo, apenas moderado se os governos levantarem as limitações à circulação e à 

atividade económica de forma gradual e apenas quando a transmissão for reduzida para 

níveis esporádicos. 

Fonte: Público 

 

INCÊNDIOS: OBSERVATÓRIO TÉCNICO INDEPENDENTE ALERTA 
QUE FOGOS DE 2017 SE PODEM REPETIR 
 
O Observatório Técnico Independente sobre incêndios criado pelo parlamento alertou 

hoje que o país pode não estar preparado para fazer frente a incêndios de dimensão 

semelhante aos de 2017, em que mais de 100 pessoas morreram. 
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"Em 2017 quase todos afirmaram que as consequências que resultaram dos incêndios 

de junho e outubro desse ano não poderiam voltar a repetir-se. Apesar das melhorias 

nalguns componentes do sistema, não estamos seguros de que o país esteja 

suficientemente preparado para enfrentar eventos da mesma magnitude", pode ler-se 

na nota informativa emitida pelo Observatório. 

A poucos dias do Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais, que 

se assinala em 17 de junho, o Observatório destaca que as variáveis que determinaram 

os fatídicos incêndios de junho e outubro desse ano, e que vitimaram mais de uma 

centena de pessoas, "permanecem sem alterações estruturais", enumerando que há 

trabalho a fazer no plano do "ordenamento, gestão florestal, recuperação de áreas 

ardidas e mitigação do risco desadequados". 

Simultaneamente, o relatório hoje divulgado aponta uma "insuficiente formação e 

qualificação dos agentes, indefinição no modelo de organização territorial a adotar 

pelos serviços do Estado, a precariedade laboral de diversos agentes, a falta de 

recrutamento para lugares de comando operacional e a manutenção de alguns 

comportamentos de risco pela população em condições favoráveis à ocorrência de 

incêndios" como pontos ainda por solucionar. 

"O planeamento e operacionalização em matéria de prevenção e defesa da floresta 

contra incêndios carecem ainda de uma visão inclusiva de todos os agentes, numa 

conjunção de esforços entre as várias entidades envolvidas a partir de um modelo de 

interagência", assinala o Observatório, acrescentando que "houve passos dados desde 

2017, mas um longo caminho está ainda por fazer". 

Para esta entidade, o risco tende a agravar-se como resultado das mudanças na 

paisagem e das alterações climáticas em curso, pelo que apela a que, três anos após 

2017, "o País não se possa sentir satisfeito pelo quanto já foi feito, mas antes se 

concentre, com considerável e avisada humildade, no muito que está ainda por fazer". 

Apesar destas indicações, nesta reflexão o Observatório aponta como "positiva" a 

melhoria na perceção do risco na proteção de pessoas e bens, revelando que "a 

constatação mais significativamente positiva desde 2017 foi a da redução do número 

de ignições", o que considera ser particularmente importante em dias de condições 

meteorológicas adversas.  
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Diz o Observatório que esta redução poderá ser interpretada como resultante da 

redução área com potencial para arder, da alteração de comportamentos da sociedade, 

da maior sensibilização e maior atividade da GNR, aposta na identificação e detenção 

de suspeitos, da perceção do melhor funcionamento do sistema judicial ou das 

campanhas nos meios de comunicação social (Portugal Chama).  

Já do lado do combate, o Observatório reconhece que é onde mais trabalho há a fazer, 

apontando que é necessária uma aposta na profissionalização, com "formação e 

qualificação dos agentes, reforço de equipamentos, rentabilização da capacidade 

instalada a nível local, regional e nacional, recrutamento de técnicos para o desempenho 

qualificado de funções especializadas na gestão de emergência e planeamento da 

intervenção de todos os agentes do sistema numa lógica de complementaridade 

territorial". 

Fonte: Agência Lusa 

 

 

OPINIÃO 

 

 

 

 

AS CIDADES INVIÁVEIS 

 

Enquanto a especulação turística não retoma o seu curso “normal”, fundado num 

mercado necessariamente transnacional, experimentemos vaguear pela Lisboa antiga e 

vê-la como nunca antes a tínhamos visto: exibindo ao mesmo tempo o décor resultante 

das operações velozes de restauração e reabilitação ocorridas nos últimos anos (“La 

forme d’une ville change plus vite, hélas!, que le coeur d’um mortel”: quantas vezes nos 

sentimos tentados a citar Baudelaire?) e os vestígios das camadas sucessivas de velhice, 

ruína e sujidade, mostrando que toda a cidade histórica é um palimpsesto. 

Na verdade, o novo décor — podemos agora verificar — não apagou completamente 

das paredes, dos recantos e das pedras, os vestígios antigos e sujos. A cidade 
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conformada ao “estilo clean” (que na verdade é apenas uma imagem parecida com uma 

cidade), configurando-se como um ecrã de representação, hiperpovoada de 

estabelecimentos de food & beverage, surge agora, esvaziada de turistas, como um 

espetáculo decadente. Esse vazio torna muito mais notável um outro que já 

conhecíamos bem, o dos habitantes pobres e com a patine do tempo e do lugar 

incrustada no corpo, mas que o décor nos induzia a ignorar, a não ser em momentos de 

consciência histórica e de pensamento que sabe identificar muito bem o que significa a 

neutralização do espaço urbano, na sua dimensão pública e política. 

Vaguear e redescobrir esta cidade de que tínhamos sido expropriados pode 

proporcionar momentos jubilantes de uma fruição que não é apenas estética (pelo 

contrário, até nos faz desprezar toda a estetização). De repente, a cidade já não é um 

espetáculo indiscreto, exibicionista, quase obsceno, mas projeta-se sobre um fundo que 

não é imediatamente visível: o tempo, a história, a memória. Em suma; tudo aquilo que 

foi branqueado como se branqueia o dinheiro sujo. Mas este prazer reconquistado, 

sabemos muito bem, é egoísta e cínico: eleva-se sobre uma tragédia inaudita que se 

abateu sobre muita gente: a massa de empregados precários, de agentes de uma 

economia informal, de pequenos proprietários, de promotores privados de alojamento 

local que muitas vezes passaram a viver fora da cidade ou em casa de família para 

retirarem rendimento vital das suas próprias casas. É bem conhecida esta lei implacável: 

quanto mais a cidade se enche de turistas, mais se esvazia de habitantes. 

Lisboa não é, evidentemente, um caso exemplar deste choque que, de um dia para o 

outro, inverteu o sentido do desastre: do overtourism passou-se ao problema do não-

turismo. Como pode uma cidade como Roma prescindir dos 40 milhões de turistas que 

todos os anos a visitam? E Veneza, que tinha começado a aplicar medidas que 

restringiam a entrada de visitantes como medida última de salvação, anseia agora pela 

vinda dos “bárbaros”. 

Quem acha que um dos efeitos da pandemia será a quebra do circuito perverso que liga 

o turismo à morte da cidade está certamente enganado: todos os esforços se vão 

concentrar para que tudo volte à antiga normalidade, ninguém sabe como é possível 

uma vida urbana “normal”, como é possível manter a cidade, sem o regresso ao estado 

em que vivíamos. Sem os fluxos do turismo internacional não há o carburante que 
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alimenta os processos de valor — no sentido de enriquecimento capitalista — da cidade. 

Ou então temos de imaginar uma outra forma de vida, outro regime político, outra 

economia. Mas isso só pode acontecer sob a forma de um desastre colossal que torne 

impossível qualquer processo de restauração, de “recuperação”. Enquanto esse 

processo depender de dinheiro, este nunca irá faltar. Hoje é uma bazuca, amanhã será 

uma bomba atómica, se for preciso. 

Os franceses têm duas palavras que nós traduzimos com uma única, “cidade”: as 

palavras ville e cité. Rousseau, no seu “contrato social”, escreveu: “Muitos tomam uma 

ville por uma cité e um burguês por um cidadão. Não sabem que as casas fazem a ville, 

mas os cidadãos fazem a cité”. Como traduzir esta frase sem deixar as duas palavras 

nucleares como estão no original? Tal pergunta equivale a esta: como manter hoje um 

pensamento urbano que seja intrinsecamente político? 

Agora, que se anuncia a difusão do teletrabalho, as cidades só vão servir para a flânerie 

turística. O capitalismo as inventou, o capitalismo as extingue. 

António Guerreiro, Jornalista. 

Fonte: Público 

 

O CONTRATO SOCIAL PÓS-PANDEMIA 

DANI RODRIK 

STEFANIE STANTCHEVA 

Embora muitas propostas recentes de reforma do capitalismo mudem substancialmente a 

maneira como as nossas economias operam, elas não alteram fundamentalmente a 

narrativa sobre como as economias de mercado devem funcionar; nem representam uma 

rutura radical com a política económica. Mais criticamente, eles evitam o desafio central 

que devemos enfrentar: a reorganização da produção. 

 

CAMBRIDGE - A COVID-19 exacerbou profundas falhas na economia global, expondo 

profundamente as divisões e as desigualdades do mundo atual. Também multiplicou e 

ampliou as vozes daqueles que pediam reformas profundas. Quando até Davos está a 

emitir apelos para uma "redefinição global do capitalismo", percebe-se que as mudanças 

estão em curso.  
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Existem alguns tópicos comuns nas agendas de políticas recém-propostas: Para 

preparar a força de trabalho para as novas tecnologias, os governos devem aprimorar 

os programas de educação e qualificação profissional, adaptando-os às necessidades 

do mercado de trabalho. A proteção social e a segurança social devem ser melhoradas, 

especialmente para os trabalhadores na gig economy (Trabalhos temporários, 

qualificados e bem pagos) e nos mercados laborais não padronizados. 

De maneira mais ampla, o declínio do poder de negociação dos trabalhadores nas 

últimas décadas aponta para a necessidade de novas formas de diálogo social e de 

cooperação entre empregadores e empregados. Impostos progressivos melhor 

projetados devem ser introduzidos para lidar com a crescente desigualdade de 

rendimentos. As políticas anti-monopólio devem ser revigoradas para garantir maior 

concorrência, principalmente no que diz respeito as plataformas de media social e das 

novas tecnologias. As mudanças climáticas devem ser enfrentadas de frente. E os 

governos devem desempenhar um papel maior na promoção de novas tecnologias 

digitais e verdes. 

Em conjunto, estas reformas mudariam substancialmente a maneira como nossas 

economias operam. Mas não alterariam a narrativa fundamental sobre como as 

economias de mercado devem funcionar; nem representam uma partida radical para a 

política económica. Mais criticamente, eles eliminam o desafio central que devemos 

enfrentar: reorganizar a produção. 

Os nossos principais problemas económicos - pobreza, desigualdade, exclusão e 

insegurança - têm muitas raízes. Mas são reproduzidos e reforçados diariamente no 

decorrer da produção, como subproduto imediato das decisões das empresas sobre o 

emprego, o investimento e a inovação. 

Segundo os economistas, estas decisões são repletas de "externalidades": têm 

consequências que se espalham para outras pessoas, empresas e partes da economia. 

As externalidades podem ser positivas: pensem nos efeitos colaterais da pesquisa e 

desenvolvimento, que são bem reconhecidos (e formam a lógica dos créditos tributários 

e outros subsídios públicos). As externalidades negativas óbvias são a poluição 

ambiental e os efeitos das emissões de gases de efeito estufa no clima. 
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Estas repercussões também incluem o que poderia ser chamado de externalidades de 

"bons empregos". “Bons empregos” são aqueles que são relativamente estáveis, pagam 

bem o suficiente para sustentar um padrão de vida razoável com alguma segurança e 

economia, garantem condições de trabalho seguras e oferecem oportunidades para 

progressão na carreira. As empresas que os geram contribuem para a vitalidade de suas 

comunidades. 

Por outro lado, a falta de bons empregos acarreta altos custos sociais e políticos: 

famílias desfeitas, abuso de substâncias e crime, além de uma desconfiança crescente 

nos governos, nos especialistas e nas instituições, disputas partidária e nacionalismos 

populistas. Também há claras ineficiências económicas, pois as tecnologias para 

aumentar a produtividade permanecem circunscritas a poucas empresas e não 

universalizam, contribuindo para o crescimento anémico dos salários em geral. 

As decisões das empresas sobre quantos trabalhadores empregar, quanto pagar e como 

organizar o trabalho não afetam apenas os resultados. Quando uma empresa decide 

automatizar a linha de produção ou terceirizar parte de sua produção para outro país, a 

comunidade local sofre danos a longo prazo que não são “internalizados” pelos gestores 

ou acionistas. 

A suposição subjacente a grande parte de nosso pensamento atual, bem como ao 

modelo tradicional de estado de bem-estar social, é que os “bons empregos” da classe 

média estarão disponíveis para todos com as habilidades adequadas. Nessa perspetiva, 

a estratégia apropriada para promover a inclusão é aquela que combina gastos com 

educação e qualificação profissional, um sistema progressivo de impostos e 

transferências e segurança social contra riscos idiossincráticos, como desemprego, 

doença e incapacidade. 

Hoje, porém, a insegurança económica e a desigualdade são problemas estruturais. 

Tendências seculares da tecnologia e da globalização estão a modelar a distribuição dos 

empregos. Os resultados são mais empregos precários que não oferecem estabilidade, 

remuneração suficiente e progressão na carreira e mercados de trabalho 

permanentemente deprimidos fora dos principais centros urbanos. 

Enfrentar estes problemas requerem uma estratégia diferente que intervenha 

diretamente na criação de bons empregos. O ónus deve estar nas empresas para 
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internalizar os efeitos económicos e sociais que causam. Portanto, o setor produtivo 

deve estar no centro da nova estratégia. 

Noutras palavras, precisamos de mudar o que produzimos, como o produzimos e quem 

pode se pronunciar nessas decisões. Isso requer não apenas novas políticas, mas 

também a reconfiguração das existentes. 

Políticas ativas do mercado de trabalho, projetadas para aumentar as competências e a 

empregabilidade, devem ser ampliadas em parcerias com empresas e direcionadas 

explicitamente à criação de bons empregos. As políticas industriais e regionais que 

atualmente estão concentradas em incentivos fiscais e subsídios ao investimento 

devem ser substituídas por serviços e comodidades comerciais orientadas para facilitar 

a criação máxima de emprego de qualidade. 

Os sistemas nacionais de inovação precisam ser redesenhados para orientar os 

investimentos em novas tecnologias numa direção mais favorável ao emprego. E as 

políticas para combater as mudanças climáticas, como o Acordo Verde Europeu, devem 

ser explicitamente vinculadas à criação de empregos nas comunidades menos 

desenvolvidas. 

Uma nova ordem económica exige uma contrapartida explícita entre empresas privadas 

e autoridades públicas. Para prosperar, as empresas precisam de uma força de trabalho 

confiável e qualificada, boas infraestruturas, um ecossistema de fornecedores e 

colaboradores, fácil acesso à tecnologia e um sólido regime de contratos e direitos de 

propriedade. A maioria delas é fornecida por meio de ações públicas e coletivas, que é 

da responsabilidade do governo. 

Os governos, por sua vez, precisam que as empresas internalizem as várias 

externalidades que suas decisões de trabalho, investimento e inovação produzem para 

suas comunidades e sociedades. E as empresas devem cumprir seu lado de barganha - 

não como uma questão de responsabilidade social corporativa, mas como parte de uma 

estrutura explícita de regulamentação e governação. 

Acima de tudo, uma nova estratégia deve abandonar a separação tradicional entre 

políticas pró-crescimento e políticas sociais. Um crescimento económico mais rápido 

requer a disseminação de novas tecnologias e oportunidades produtivas entre as 

empresas menores e segmentos mais amplos da força de trabalho, em vez de limitar seu 
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uso a uma elite restrita. E melhores perspetivas de emprego reduzem a desigualdade e 

a insegurança económica mais efetivamente do que apenas a redistribuição fiscal. 

Simplificando, as agendas sociais e de crescimento são a mesma coisa. 
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