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Casos Confirmados  

41.189 CASOS DE COVID-19 

MAIS  323  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,79% 

 

Óbitos  

1.561 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 6 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,38%) 

NORTE-816 

CENTRO-248 

LISBOA E VALE DO TEJO-463 

ALENTEJO-4 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

26.864 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.627 AGUARDAM RESULTADOS 

12.764 CASOS ATIVOS  

( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos) 

442 INTERNADOS (1,07%) / 70 UCI (0,16%) 

Sáb. 27 junho
 
Portugal entre os 
melhores em 
inquérito da 
OCDE à literacia 
financeira dos 
adultos. 
 
Reino Unido abre 
“corredores 
aéreos” com 
países europeus a 
6 de julho, mas 
deixa Portugal de 
fora. 
 
Portugal é o 7.º 
país da UE com 
menor 
produtividade por 
hora de trabalho-
Pordata. 
 
Portugal é o 3.º 
país europeu que 
mais recorre ao 
trabalho 
temporário. 
 
Notas dos exames 
nacionais de 2019 
subiram. Melhor 
escola pública em 
32º. 
 
Supremo autoriza 
Governo a dar 
ajuda à TAP 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 

 (Edição papel) 62% dos portugueses manifestam racismo, revela 

estudo europeu. European Social Survey revela que quanto mais 

velhos, mais fortes são os preconceitos. Escolaridade e rendimento não apagam 

racismo. Rankings. Colégios privados ganham terreno no topo do ranking dos exames. 

“Miúdos especiais” de instrumentos às costas dão ao Conservatório a melhor média do 

9º ano. Sem exames a calibrar as notas finais do secundário, equidade no acesso ao 

superior reduz-se. Ensino à distância levou escolas ao limite, mas balanço é positivo. 

Tancos: Azeredo Lopes e mais 22 vão ser julgados. Pandemia coloca políticos e 

cientistas em choque. “Se a esperança faltar, estamos completamente tramados”. 

Entrevista. Onésimo Teotónio Almeida, professor e escritor fala do mundo em tempo 

de pandemia. FUGAS. A pedalar entre matas, dunas e lagoas.   (Online) Análise aos 

esgotos de Barcelona sugere presença do vírus em março de 2019. Virologistas espanhóis 

encontraram vestígios do novo coronavírus numa amostra de águas residuais de Barcelona 

recolhida em março de 2019, nove meses antes de a doença ter sido identificada na China, 

anunciou na sexta-feira a Universidade de Barcelona. Mais de 1300 casos de violência 

contra profissionais de saúde. Notificações atingem número recorde. Direcção-Geral da 

Saúde contabiliza, desde 2006, 5611 notificações. Enfermeiros e médicos são as 

principais vítimas e a maioria das situações são de assédio moral e violência verbal. Mas 

também há registo de agressões físicas. Tancos: Azeredo Lopes, doze militares e dez 

civis vão a julgamento por todos os crimes de que foram acusados. Covid-19: curva 

epidémica na região Lisboa e Vale do Tejo não permite concluir que se está perante 

segunda vaga. Covid-19: Suécia queixa-se de “erro” da OMS, que a indica como país 

com “transmissão acelerada”. Administração Trump pede ao Supremo Tribunal que 
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derrube o Obamacare. Decisão dos juízes só deverá ser anunciada em 2021, depois das 

eleições presidenciais. Partido Democrata diz que o pedido da Casa Branca é “um ato 

de inexplicável crueldade” no auge de uma pandemia. Estudo revela que maioria dos 

agricultores não sabe quanta água gasta. Efeito direto da pandemia no Orçamento do 

Estado foi de 1820 milhões até maio. Facebook vai classificar publicações que violem 

regras da plataforma, inclusive as de Donald Trump. 

 (Edição em papel) Enfermeira que esteve em risco de vida com covid-

19. "Sabia que estava viva só quando ouvia o bip do termómetro". A 

melhor e a pior escola pública estão separadas por 15 quilómetros. 

Comissária Europeia da Igualde e Elton John. Orgulho sem preconceito.  Como se vive 

na única freguesia de Lisboa em estado de calamidade. Comenda. E se tivesse de levar 

o registo criminal para o piquenique? Os tesouros da Joanina. Do livro gigante tão 

grande como Portugal à Bíblia que faz chorar os judeus. DINHEIRO VIVO. Diretor da 

Easyjet: "Ajudas devem ser para todas as companhias sem distorcer a concorrência"  

(Online) El País dá um passo atrás. Afinal, Lisboa não está confinada. O jornal espanhol 

publica, este sábado, uma reportagem na freguesia de Santa Clara, em Lisboa, 

admitindo que - ao contrário do que tinha sido escrito anteriormente - a capital não 

está confinada. OMS compara covid-19 s à gripe espanhola, que voltou no outono e 

matou 50 milhões de pessoas. Ranieri Guerra, subdiretor da OMS diz que o "covid-19 

é como a gripe espanhola, que perdeu força no verão e voltou ferozmente em setembro 

e outubro, causando 50 milhões de mortes durante a segunda vaga". Ministro manda 

recado ao Reino Unido: "não é em Portugal que está o risco". São precisos 30 mil 

milhões de dólares para vacinas, testes e tratamento para a covid-19. Um terço dos 

jovens já se embriagou severamente antes dos 18 anos. Escolas vão assegurar refeições 

aos alunos até final de julho. 

(Edição papel) Braço de ferro com o governo. Juros de 7,5% dão guerra 

na TAP. Empresa de maior acionista privado deu crédito de 90 milhões à 

companhia portuguesa. David Neeleman recusa converter empréstimo 

em capital. Taxas elevadas de remuneração e risco da operação justificam atitude de 

investidor. Ranking de todas as escolas do país. Secundária D. Maria, em Coimbra, é a 
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melhor pública. Superjuiz decide. Ex-ministro julgado por farsa de Tancos. Azeredo 

responde por quatro crimes. Detidos. No Name Boys fecham telemóveis à Justiça. 

Operação Marquês. Advogado de Bataglia nega crime nos milhões de Sócrates. 

Inquérito sobre saúde. 4,6 milhões de adultos com excesso de peso. Golão de Jovane 

em Honra de Mathieu. Última hora. Sócios chumbam contas do Benfica. SAD quer 

Jesus. VIDAS. O futuro dos filhos. Filho mais velho de Pedro Lima ajuda família. 

 (Edição em papel) Média negativa nos exames em 20% das escolas. 

Secundário. Privadas dominam o ranking, mas a do estado lideram 

nos percursos de sucesso. Listagem. Só duas públicas nas 50 

primeiras, com a Alves Martins, Viseu, em destaque. Reportagem. Em Felgueiras, 

“ninguém fica para trás”. Básico. Tabelas e análise aos resultados do 9º ano. 

Alojamento e viagens caem a pique no verão. Época balnear arranca no Norte com 

muitas nuvens negras no horizonte. Ministra admite que Portugal não está a consegui 

quebrar cadeias de transmissão. Ex-ministro será julgado por causa de Tancos. Juiz 

Carlos Alexandre aponta quatro crimes a Azevedo. Nove arguidos passam a prisão 

domiciliária. Saúde. Fumamos menos, mas arriscamos no álcool. Modelo de eleição para 

as CCDR contestado por Esquerda e Direita. Porto. Autarcas exigem que a frota esteja 

toda nas ruas em julho. Benfica. Cartão amarelo a Vieira com chumbo do orçamento. 

DINHEIRO VIVO. João Leão quer 10 mil milhões a encher cofres. 

(Online) Aumento de casos de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo 

"não permite concluir que se está perante segunda vaga"- Instituto 

Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Tancos. Azeredo Lopes diz que ida a tribunal era 

"mais do que previsível".   Volume de passageiros no Metro de Lisboa vai começar a ser 

controlado pela PSP a partir de segunda-feira. "Se o primeiro-ministro puxou as orelhas 

à ministra da Saúde, teria certamente razão. Embora os castigos sejam pouco da nossa 

forma de trabalhar", afirmou Marta Temido. Será que Marta Temido quereria ir de férias 

com Graça Freitas? "Ui, credo! Não, não obrigada". Violência doméstica. Governo 

apresenta quatro novos instrumentos de combate e prevenção. 
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  (Online) As deslocações que pode fazer quem mora nas 19 freguesias 

críticas. Tribunal permite injeção na TAP se governo justificar que 

providência cautelar prejudica interesse público. Alemanha está preparada 

para "ato extraordinário de solidariedade” e não pode pensar apenas em si própria. 

Marcelo lamenta inexistência de "critério europeu" para reabertura de fronteiras. UEFA 

confiante em manter fase final da Liga dos Campeões em Lisboa. Parlamento chumba 

propostas da esquerda para a nacionalização da TAP. 

   (Online) Reino Unido abre “corredores aéreos” com países 

europeus a 6 de julho, mas deixa Portugal de fora. À procura por 

casas de férias, hóspedes pedem descontos até 80% no alojamento 

local. Aproveitando o momento tremido do turismo, os hóspedes, sobretudo 

portugueses, estão a pedir descontos nas estadias que chegam aos 80%. Alojamento 

local fala em propostas "insultuosas". TAP diz que tribunal permite injeção se Governo 

fundamentar “interesse público”. Efacec recebeu dez propostas para comprar posição 

de Isabel dos Santos. Contratos de avença e tarefa na Administração Pública subiram 

20% no segundo semestre de 2019. Défice dispara para 3,2 mil milhões até maio com 

pandemia. Microsoft vai encerrar todas as suas lojas físicas no mundo. Facebook proíbe 

anúncios com mensagens de ódio. 

 (Online) Recuperação económica será lenta e a várias velocidades. 

Economistas ouvidos pelo Jornal Económico apontam para uma 

recuperação da economia lenta. Indústria exportadora deverá 

recuperar ligeiramente mais rápido do que o turismo. Supervisão: O que faz um (bom) 

governador do banco central? Christine Lagarde acredita que “já passamos pelo ponto 

mais baixo” da Covid-19. Caso Tancos: Azeredo Lopes reitera inocência e diz que ida a 

julgamento era previsível. “É uma prática punível”: Concorrência recomenda à 

Federação que “se abstenha de limitar massa salarial das jogadoras”. Oposição aprova 

medidas fiscais do PCP de apoio às micro e pequenas empresas. PS contra. 
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  (Edição em papel) Vilamoura investe 12 milhões na expansão da 

marina. Há mais 850 milhões para novos projetos. Estado está à 

espera do pior e reforça cofres em 40%. Vila Galé com “reservas para 

o verão a metade do normal”. José Lopes, Diretor da EasyJet “Ajudas 

de Estado devem ser para todas as companhias, sem distorcer concorrência”. Heath 

Cluster Portugal. Salvador de Mello “Saúde deve ter papel central na retoma”.  AESE. 

Durão Barroso. Rendimento universal, não. subsídio de desemprego, sim. (Online) 

Desemprego está em curva ascendente. Já são 400 mil casos. Só hoje deixamos de 

trabalhar para pagar impostos. Multas até 5000 euros e restrições em 19 freguesias. É 

oficial. Governo escolhe Centeno para Banco de Portugal. AdC acusa Auchan, 

Continente e PD de cartel com Bimbo. Governo recua. Supermercados podem abrir até 

às 22h. CE: TAP só era elegível para apoio à reestruturação. 

  (Online) MP descobriu pelo menos mais um 'saco azul' no Grupo 

Espírito Santo. Salgado deverá ser acusado de ter criado uma 

associação criminosa para implementar um financiamento 

fraudulento que levou o GES à ruína. Ex-funcionários foram pagos por dois 'sacos 

azuis'. Desigualdades nas escolas. É possível acabar com o fosso provocado pela 

pobreza? Se não é uma fatalidade, porque é que os alunos que vêm de famílias mais 

pobres continuam a ter piores resultados escolares? Ministro assume que é o principal 

desafio da escola do século XXI. Desigualdades. Quem são os alunos em risco e como 

alguns o conseguem superar. Há jovens em abandono físico, outros em abandono 

emocional. São de famílias desestruturadas, pobres ou em que os pais simplesmente 

não acompanham. Entre esses, alguns conseguem superar a desigualdade. 

Desigualdades. Quatro soluções das escolas para garantir que todos aprendem. A 

ciência diz-nos que nascer mais pobre é uma das principais razões para o insucesso 

escolar — mas também nos diz que isso não é uma fatalidade. Há escolas que 

conseguem inverter a tendência. OMS não tentou ajudar China a esconder pandemia, 

António Guterres. Depois das saídas, PAN exonera 3 funcionários. As três concelhias 

do PSD que ninguém quer liderar- Lousada, Valongo e Paços de Ferreira. Desmentido 

doutoramento de ministro brasileiro. Reitor da Universidade Nacional de Rosario, na 

Argentina, que novo ministro da Educação brasileiro, Carlos Decotelli, não obteve o 
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título de doutor na instituição, ao contrário do que diz o currículo. Manifestações contra 

Bolsonaro em todo o mundo. EUA. Washington a caminho de ser o 51.º estado? 

 (Edição em papel) Falta de técnicos impediu controlo da epidemia em 

Lisboa. Aumento de casos levou autoridades locais a pedirem mais 

meios de rastreio. Saúde demorou 15 dias a reagir. Número de técnicos 

de saúde está longe do ideal. Peritos dizem que próximas semanas são 

determinantes para evitar segunda vaga. “Houve claramente falha de planeamento”, 

acusam Médicos de Saúde Pública.  “Não se espere que o Presidente crie um 

afrontamento com o Governo”. Marcelo Rebelo de Sousa diz ao Expresso que na 

pandemia “o esforço tem de ser comum”. O contrário seria impensável. Nova onda de 

cancelamentos deixa Algarve à beira de uma crise sem precedentes. Fronteiras geram 

tensão com Espanha e Reino Unido. Polícia teme violência na ‘manif’ do Chega. 

Tribunal não trava solução para a TAP. Trabalhadores em lay-off "apanhados" a 

trabalhar. Costa e Pedro Nuno: divididos e a reinar. Câmara de Lisboa. Direita prepara 

alternativas a Fernando Medina. Ricardo Batista Leite ganha força no PSD para Lisboa. 

No CDS, posiciona-se o vereador João Gonçalves Pereira. Manifestações. Disciplina da 

CGTP serve de ensaio para “Avante!”. CGTP criou manual para organizar concentrações 

em tempo de pandemia. Modelo foi testado esta semana em todo o país. Covid-19 deixa 

uma dor que permanece mesmo depois da cura. Novo coronavírus provoca sequelas 

que não são apenas físicas: medo, ansiedade e um estigma difícil de combater. Hotéis 

sofrem nova vaga de cancelamentos. Reservas para julho e agosto estão pendentes de 

decisões sobre rotas aéreas. Também o alojamento local prevê ficar no verão 20% ou 

40% abaixo. ECONOMIA. Seguradoras vão compensar clientes por seguros ‘inúteis’ 

durante a pandemia. Covid-19 agrava crise das farmácias. EDP diz ter sido prejudicada 

em €758 milhões por ex-governante. José Guilherme lança megacentral solar. 

Construtor que deu €14 milhões a Ricardo Salgado poderá ter, na Amareleja, uma das 

maiores centrais fotovoltaicas do país. Neeleman ainda não aceitou condições do 

Estado. Banco Montepio fecha 31 balcões sem anunciar efeito nos trabalhadores. 

Salários em Portugal não estão em queda, mas vão cair. REVISTA E. BOB, o construtor. 

A cantar, Dylan conquistou o Nobel da Literatura em 2016. A sua interminável 
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digressão iniciada em 1988 fez este ano uma pausa devido à pandemia. Há dias, 

ofereceu a leitores e ouvintes uma raríssima entrevista. 

 (Edição em papel) "É mentira" “Esse discurso não é útil”. O que 

levou António Costa a perder as estribeiras com Marta Temido na 

reunião do Infarmed: das perguntas de Marcelo aos especialistas a 

contrariarem a “teoria da testagem” (que também é a de Trump). Sales na calha para 

render ministra a prazo. Maior aumento de casos das últimas semanas é nos idosos 

com mais de 80 anos.Analistas avaliam efetos da (sobre)exposição mediática do PM. 

Casinos mantêm licença para ficar abertos até às 3 da manhã. Conselho de Ministros 

deixou casa de jogo fora das restrições da calamidade pública. Mas casinos 

suspenderam a venda de bebidas alcólicas nos seus espaços públicos a partir das 20 h”. 

Ricardo Serrão Santos, ministro do Mar: "A pesca da sardinha só parou pela falta de 

procura, para não baixar o preço". “ Não há registo de casos de covid no setor das 

pescas”. Jorge Miranda “ Devia ser decretado Estado de Emergência”. Alexandre 

Lourenço, Presidente Associação Admnistradores Hospitalres “Não podemos correr o 

risco de um novo shutdown no SNS”. Lisboa. Câmara atrasa fecho da Baixa aos carros 

e acelera ciclovias, que geram caos na cidade. IURD em Angola. Revoltosos acusam “ala 

brasileira” de pagar a “mercenários para assassinar pastores angolanos”. Crime macabro 

no Algarve. As confissões de Maria e de Mariana, que desmembraram Diogo, 

espalharam o corpo pela cos algarvia e guardarm o indicador e o polegar da vítima num 

envelope dos CTT. 

 (Online) Coima mínima se pagamento for voluntário; Novo recorde 

nos EUA. Portugal é o 7.º país da UE com menor produtividade por hora 

de trabalho. Escola Pública mais bem classificada subiu quase 300 lugares no ranking- 

Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira. Oitavos da 

Champions pode mesmo passar pelo Dragão e por Guimarães. Situação sanitária na 

Alemanha e em Espanha pode conduzir a este desfecho. 

                                                                                                                                               

(Online) “Ir à praia é das coisas mais seguras que se pode fazer”. Estar ao 
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ar livre e durante o dia – o coronavírus não sobrevive aos raios ultravioleta – são 

comportamentos mais seguros, segundo o infeciologista Jaime Nina. O especialista 

diz que temos de fazer ainda mais testes. Saiba a classificação do Ranking das Escolas 

2019 e em que lugar ficou a sua. Farmacêutica francesa acelera na corrida pela vacina 

da covid-19-Safoni. Covid-19: Portugal está a testar menos do que em abril e maio. 

 (Online) Covid-19: Histórias de quem perdeu tudo de um dia para o 

outro. Exames/Secundário: Escola Pública melhor classificada subiu 

quase 300 lugares no ‘ranking’. Exames/Secundário: Médias nas escolas públicas e 

privadas continuam a subir. Contágio comunitário: “Neste momento, estamos a correr 

atrás do prejuízo”. Os países não estão a cumprir as regras de diminuição de poluição, 

diz comissão europeia. 500 milhões de novos pobres em 2020. Covid-19: 40 mil casos 

depois, quais são os sintomas mais comuns? 

 (Online) Médias nas escolas públicas e privadas continuam a subir. A 

média dos estudantes dos colégios foi de 12,69 valores, enquanto nas 

escolas públicas foi de 10,95 valores. Supremo autoriza Governo a 

avançar com ajuda à TAP se demonstrar interesse público. Sócios chumbam orçamento 

do Benfica. Proposta teve o voto contra de 48% dos sócios. O maior do mundo. 

Relâmpago com mais de 700 quilómetros de extensão registado no Brasil. Gonçalo 

Byrne é o novo presidente da Ordem dos Arquitetos. Diabéticos e hipertensos voltam 

a constar no regime de proteção contra Covid-19. O texto foi aprovado em votação 

final global na Assembleia da República com votos contra do PS. 

(Online) Rankings das escolas. Pela primeira vez não há escolas 

públicas no top 30 do secundário. Há nove escolas que 

inflacionam notas há mais de uma década. Escolas públicas 

lideram no básico e secundário pela primeira vez. Coimbra tem a melhor escola 

pública no secundário. Qual o segredo do sucesso? Ensino profissional só atrai 36,5% 

dos alunos do secundário. Comparar escolas públicas e privadas "é uma injustiça". 

Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares não está surpreendido 

pelo facto de as escolas públicas estarem a perder terreno no ranking e antecipa 
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aumento da clivagem por causa da pandemia. RTP mantém horário e público-alvo de 

série feminista, contra a recomendação do provedor. Multas por incumprimento de 

normas anti-Covid entram em vigor este sábado. 

 TAP. Supremo Tribunal Administrativo dá luz verde ao governo para 

injeção de capital. Escolas. No ensino secundário os primeiros 37 

lugares são ocupados por escolas privadas. Governo reitera vontade de novo ano letivo 

com aulas presenciais. Falta de computadores impediu muitos alunos de terem aulas. 

Guterres nega que OMS tenha tentado ajudar a China a esconder a realidade. Israel 

ataca posições militares do Hamas em resposta a mísseis lançados de Gaza. Mais de 

metade dos adultos em Portugal com excesso de peso ou obesidade em 2019. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 
 

□ Mortes ultrapassam 494 mil e infeções 9,8 milhões no MUNDO. 

□ ESPANHA regista oito mortes e 191 novos casos nas últimas 24 horas. 

□ ITÁLIA regista 30 óbitos e 259 novos casos nas últimas 24 horas. 

□ FRANÇA registou 26 mortes associadas ao novo coronavírus nas últimas 24 

horas, elevando o número total de óbitos para 29.778. Maior aumento no número 

de casos desde 30 de maio. 

□ Registados 687 novos casos de Covid-19 e mais seis mortes na ALEMANHA. 

□ REINO UNIDO registou 186 mortes nas últimas 24 horas, mais 37 do que na 

véspera, elevando para 43.414 o total de óbitos. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram mais 574 mortos por covid-19 nas 

últimas 24 horas. Contabiliza 124.978 óbitos desde o início da pandemia, registou 

nas últimas 24 horas 45.330 infeções, um novo recorde diário. 

□ BRASIL contabilizou 990 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas e totaliza 

agora 55.961 vítimas mortais. 

□ CHINA regista 21 novos casos nas últimas 24 horas, 17 em Pequim. 

□ RÚSSIA soma mais 188 mortes e total de infetados é agora de 627 mil. 

□ ÁFRICA com 9.283 mortes e mais de 359 mil infetados. 

□ ÍNDIA bate recorde diário de infeções e ultrapassa os 500 mil. 

□ Guterres nega que OMS tenha tentado ajudar a China a esconder a realidade. 
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FRASES DO DIA 
 
 

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

com o Governo durante uma pandemia em que existe um esforço comum”,  

Marcelo Rebelo de Sousa , Presidente da República. 

□ "Estamos, designadamente com o Reino Unido, a evidenciar aquilo que é 

óbvio: Portugal tem melhores indicadores de saúde pública e melhores 

indicadores de resposta à pandemia do que o Reino Unido. Por isso, não há 

nenhuma razão, de acordo com os critérios comparativos, para a existência de 

qualquer aplicação de regras de quarentena no regresso ao Reino Unido", 

Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna. 

□ "A relação entre os EUA, China e Rússia está mais disfuncional do que nunca", 

António Guterres, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. 

□ “Espero que esta crise seja um alerta. Ensina-nos que precisamos de enfrentar 

os desafios globais em conjunto. As divisões são reais e temos que mudar esta 

situação. Imagine um vírus futuro que se espalhe tão rapidamente quanto o 

coronavírus e seja tão mortal como o Ebola. Temos que encontrar uma maneira 

de trabalhar juntos.”, António Guterres, SG da ONU. 

□ "A Europa ainda não está suficientemente preparada para suportar a crise", 

Angela Merkel, Chanceler Alemã. 

□ “São notícias encorajadoras, as que temos de recebido dos especialistas, 

porque do que sabemos até agora os jovens americanos estão menos 

susceptíveis à gravidade do coronavírus. Nós abrandámos o contágio, 

achatámos a curva e salvámos vidas”, Mike Penc, Vice-presidente dos Estados 

Unidos. 

□ "Se o primeiro-ministro puxou as orelhas à ministra da Saúde, teria certamente 

razão. Embora os castigos sejam pouco da nossa forma de trabalhar", Marta 

Temido, Ministra da Saúde. 
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□ "Numa crise desta dimensão, cada um deve fazer o que tem de ser feito [e] o 

que tem de ser feito neste caso é algo extraordinário", Angela Merkel, 

Chanceler alemã. 

□ “A coerência é fundamental em política para que a mensagem seja aceite. E nas 

últimas semanas a incongruência não podia ter sido maior”, João Vieira Pereira, 

Diretor do Semanário Expresso. 

□ “O país é excessivamente centralizado e continuará a ser excessivamente 

centralizado. Isto não se trata de regionalização, nem de longe nem de perto”, 

João Cravinho, ex-Ministro e ex-Presidente da Comissão Independente para a 

Descentralização 

□ “Governo não faz o suficiente. Podemos perder o controlo” Ricardo Baptista 

Leite, Vice-presidente da bancada do PSD. 

□ “No inverno ninguém nos desculpará”, Fernando Araújo Presidente do 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João. 

□ “O fenómeno do suicídio é dos mais misteriosos e assustadores”, José Miguel 

Caldas de Almeida, psiquiatra. 

□ “Não trabalho para prémios ou para o Nobel. Mas sou competitiva”, Elvira 

Fortunato, Cientista. 

□ “Não vejo perspetiva de uma solução autoritária no Brasil”, Sérgio Moro Ex-

ministro da Justiça e Segurança Pública. 

□ “Esse Portugal silencioso e resistente é o único que, se não for sufocado, nos 

poderá resgatar”, Miguel Sousa Tavares, jornalista, 

□ “Somos um dos sectores que não saíram da troika”, Paulo Cleto Duarte 

Presidente da direção da Associação Nacional das Farmácias. 

□ “A publicação dos rankings das escolas convoca um trabalho imensurável, mas 

praticamente inglório pela vacuidade dos ganhos retirados, a não ser para 

elevar o ego dos do costume.” Filinto Lima, professor e diretor, presidente da 

Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas 

□ “Se quer saber o faz uma boa escola, visite-a. Fale com os alunos, veja-a como 

um todo. Se não quer que o seu filho se transforme numa média, aposte numa 
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educação centrada no humanismo e na valorização de todos.”, João Costa, 

secretário de Estado Adjunto e da Educação. 

□ "Se a União Europeia usasse esse mesmo critério, esse só e apenas - o do 

número de casos positivos por cem mil habitantes - para abrir as suas 

fronteiras externas, é capaz de me dizer o meu amigo qual seria o primeiro país 

a quem a UE abriria as suas fronteiras? A Coreia do Norte, que não reporta 

nenhum caso.", Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

□ “É intenção do Governo promover, já em setembro deste ano, a eleição dos 

presidentes das CCDR. Já tive oportunidade de me pronunciar sobre vários 

aspetos que me suscitam discordância”, Rui Moreira, Presidente da Câmara 

Municipal do Porto. 

□ "As Forças Armadas substituem o partido que Bolsonaro não tem", Dilma 

Rousseff, ex-Presidenta do Brasil. 

□ “Se deixarmos de olhar para o futuro com olhos de quem acredita que é 

possível melhorá-lo em relação ao passado, estamos completamente 

tramados. Quando eu era adolescente, aprendi do meu querido professor 

monsenhor Lourenço uma máxima que ele nos repetia com o seu inconfundível 

humor: “Em tempo de guerra, um soldado nunca deve perder a cabeça, senão 

não tem onde pôr o capacete.” Onésimo Teotónio Almeida, cadémico, filósofo, 

escritor. 

□ “Quando o vírus desceu na escala social, a abordagem começou a mudar 

também no plano comunicacional face à doença. A compaixão pelos atingidos 

está a ser substituída pela sua culpabilização. Mudar agora as condições 

estruturais de vida dos precários e pobres dá mais trabalho mas é mais eficaz 

e mais justo do que voltar a expandir a ideia das classes perigosas e 

descontroladas ou de que os pobres adoecem porque fazem muitas festas. 

Estes nem foram sequer fazer ski”, Paulo Pedroso, Professor e investigador do 

ISCTE. 

□ “Combater a pandemia sem ceder à histeria. É descabido andar a apontar o 

dedo ao governo só porque se avistou a barriga de António Costa numa praia. 
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O grande pecado do governo não é o número de contaminações, mas as 

péssimas explicações.”, João Miguel Tavares, Comentador. 

□ “ Vale a pena, em plena pandemia, dizer que estas listas não honram o trabalho 

feito nas escolas. As melhores escolas do país — não hesito em afirmá-lo — 

foram aquelas que, em bairros problemáticos, mantiveram todos os alunos 

ligados, foram aquelas em que a proteção contra a violência e negligência 

nunca falhou, foram aquelas em que a proximidade potenciou aprendizagem.”, 

João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação. 

 

 

  

 

ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 
 
Crise Economia é a face visível e sustentabilidade será um dos pilares da recuperação 

RETOMA EM CÂMARA LENTA 

 

Comparativamente com a crise que teve início em 2008, o embate da pandemia foi 

muito mais forte e imediato, o que leva os economistas a acreditar que a recuperação 

acontecerá também num período mais curto. Ainda assim, a expectativa aponta para 

uma recuperação ‘em V alongado’, com a curva final a acontecer num período mais 

alargado, como referiu ao Expresso Pedro Lino, CEO da Optimize, empresa que atua na 

área da gestão de investimentos. O economista João Duque espera que o Executivo 

consiga implementar medidas eficazes que ajudem a melhorar o clima económico já no 

próximo ano. “É verdade que o Governo já anunciou medidas, mas do anúncio à 

implementação há sempre demora...”, salienta. Estimular uma ligação forte das pessoas 
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às empresas e dar uma resposta rápida para manter a sua capacidade produtiva são 

algumas das medidas sugeridas pelo economista. 

Joaquim Miranda Sarmento, professor no ISEG, partilha de opinião semelhante, mas 

acrescenta que “a solução europeia será crítica e decisiva numa recuperação menos 

lenta”. No entanto, refere, há muita coisa a ser feita a nível nacional, que pode ser 

iniciada no imediato, e que não depende da resposta europeia. Medidas na redução dos 

custos de contexto, na melhoria do sistema fiscal, na capitalização das empresas, nos 

mecanismos que permitam aumentar a escala e dimensão das empresas nacionais, ou 

na melhoria do capital humano, são alguns exemplos. “As crises devem servir para 

refletir nos estrangulamentos e fragilidades da economia portuguesa e para atuar sobre 

esses pontos.” 
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Apesar da opinião unânime entre os economistas, contactados pelo Expresso, de que a 

recuperação desta crise tem que ser feita olhando primeiro para dentro, o país não pode 

deixar de estar atento às oportunidades que chegam de fora. Joaquim Miranda 

Sarmento aponta a reindustrialização europeia e norte-americana como uma potencial 

oportunidade para o país, que pode conseguir atrair unidades fabris para o território, 

apostando na mão de obra especializada e na qualidade de fabrico. Ricardo Pais 

Mamede concorda com este exemplo e refere também o potencial aumento da 

capacidade agro-industrial nacional, que, diversificando o fornecimento de matérias-

primas, estará menos dependente de países mais distantes. Já João Duque acredita que 

é possível capitalizar eventos como a Web Summit para atrair negócio. “Mas não 

podemos esperar que os empresários venham para Portugal como vieram os turistas”, 

alerta. Antes disso é necessário criar infraestruturas, reduzir a carga fiscal, “mas com 

moderação”, apostar na celeridade da resolução de litígios, na educação das pessoas, 

na flexibilidade e na qualificação. 

Dizem os especialistas que em todas as crises há oportunidades e, acreditam os 

economistas portugueses, esta não será diferente. No entanto, não é fácil ver o copo 

meio cheio quando, em três meses, o país conta já com mais de um milhão de 

trabalhadores em lay-off e milhares de novos desempregados. A ministra do Trabalho, 

Ana Mendes Godinho, revelava no início de abril, que o número de inscritos nos Centros 

de Emprego aumentou 8,9%, entre fevereiro e março, refletindo já a paragem forçada 

a que o país se viu obrigado a partir da segunda quinzena de março. A estes números 

acresce o facto de muitos desempregados não estarem registados nos Centros de 

Emprego e de não terem direito a qualquer prestação social. Francisco Madelino, ex-

presidente do IEFP, assumia, em entrevista recente ao Expresso, esta mesma realidade, 

estimando que existam pelo menos mais 50% de pessoas sem emprego em relação aos 

números oficiais. “Estamos perante o colapso do emprego, de milhares de pessoas a 

perder rendimentos”, reforça Ricardo Pais Mamede, professor no ISCTE, que 

acrescenta: “Nesta crise, o desemprego atingiu imediatamente as camadas mais 

vulneráveis da população, e provocou um aumento muito grande das desigualdades 

sociais e da pobreza.” 

SUSTENTABILIDADE É PILAR ESTRATÉGICO DA RECUPERAÇÃO 
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Através de novos impostos, a chamada fiscalidade verde, a sustentabilidade pode ajudar 

na recuperação da economia. Não de forma direta, uma vez que este tipo de impostos, 

nunca terão grande peso nas receitas do Estado, mas com um impacto indireto através 

da eficiência ambiental e da utilização de energias renováveis em maior escala. Estas 

mudanças no comportamento de empresas e da sociedade em geral contribuem para 

um conjunto de poupanças e de redução de custos que ajudam a economia. “É preciso 

reconhecer que ambiente e economia vivem em conjunto”, disse ao Expresso Carlos 

Lobo, partner da consultora EY. Para o também professor na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, “o problema ambiental é um problema económico e vice-versa, 

pelo que para garantirmos um crescimento económico virtuoso temos que cumprir as 

metas ambientais”, acrescenta. 

Na opinião de Carlos Lobo, Portugal tem tido boas práticas fiscais, com grande 

intensidade de impostos ambientais, reconhecidas ao nível da OCDE. Como exemplo, 

aponta os impostos sobre os combustíveis, pelo custo da tributação ao petróleo. “Fazer 

pagar o custo ambiental na lógica privada é a função número um do Estado, e Portugal 

tem feito um esforço nisso. Mas há ainda muito por fazer.” 
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A continuação da aposta no turismo sustentável — uma estratégia pré-covid — é 

também, na opinião de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, uma medida 

fundamental para a recuperação da economia. Este sector, que foi um dos grandes 

motores económicos nacionais nos últimos quatro anos, período que contou com um 

crescimento de mais de 60% nas receitas do país, é também um dos mais afetados pela 

pandemia. Contudo, o responsável pelo Turismo acredita que a estratégia alicerçada na 

sustentabilidade é muito positiva e para continuar a implementar agora, “mais do que 

nunca”. Mas, reforça, “há lições a retirar deste período, a que temos que estar atentos 

para agir em conformidade”. Gestão de resíduos e gestão eficiente de águas e energia 

são algumas das medidas essenciais para garantir que o turismo é sustentável e 

economicamente rentável. 

Fonte: Expresso 

 

Portugal é o 7.º país da UE com menor produtividade por hora de trabalho 

 

Portugal é o sétimo país da União Europeia com menor produtividade por hora de 

trabalho, divulgou hoje a Pordata, num retrato ao tecido empresarial do país, a 

propósito do Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

“Em termos de produtividade por hora de trabalho, face à média da UE27 (=100), 

Portugal é um dos países com menor produtividade (65% da média da UE27)”, revelou 

hoje a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que 

analisou dados de 2018. 

Por outro lado, Irlanda, Luxemburgo e Dinamarca estão no topo da lista dos que geram 

mais riqueza por hora trabalhada. 

A Pordata concluiu também que, em média, as PME gastam cerca de 1.000 euros 

mensais por trabalhador, metade do custo mensal de uma grande empresa, que gasta 

cerca de 2.000 euros mensais por trabalhador. 

Entre 2008 e 2018, os gastos das grandes empresas com o pessoal decresceram 9% (a 

preços constantes), acrescenta o documento. 
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Em termos de setores, os gastos médios por trabalhador são maiores nas atividades 

financeiras (quase 3.400 euros mensais), transportes e armazenagem, indústrias 

extrativas e na eletricidade, gás e água (cada um com cerca de 2.000 euros mensais). 

Com cerca de 800 euros de gastos mensais com cada trabalhador estão os setores das 

atividades de saúde e apoio social, o alojamento e restauração e as atividades 

imobiliárias. 

A educação gasta, em média, cerca de 700 euros, e a agricultura e pescas menos de 500 

euros mensais, sendo o setor que mais viu decrescer os gastos com pessoal entre 2008 

e 2018. 

Fonte: Agência Lusa/Pordata 

 

GOVERNO COM PROBLEMAS NO DIAGNÓSTICO DO SURTO E 

COERÊNCIA NA MENSAGEM 

 

Falta de explicações para surtos em Lisboa dificulta decisões sobre medidas. Somam-se as 

críticas à coerência do discurso. 

 

Foram semanas de elogios internacionais, artigos que ensaiavam explicações para o 

bom desempenho, alusões a um “milagre português”. A expectativa era que Portugal, 

visto como um bom exemplo, pudesse manter a reputação e não recuar na estratégia 

de desconfinamento. Mas não é isso que está a acontecer: em Lisboa, a situação 

epidémica continua a agravar-se e isso já obrigou tanto a recuos no otimismo do 

discurso oficial como à tomada de medidas adicionais. A explicação não passa, afinal, 

apenas por um aumento do número de testes — o problema sanitário piorou e o 

Governo debate-se com a falta de explicações, sem as quais se torna complexa a 

escolha dos remédios a adotar. Como resume uma fonte do Executivo, “é em função do 

diagnóstico que se tomam as decisões, e sem diagnóstico é difícil”. E assim continua a 

verificar-se uma “persistência” dos casos, que teimam em não abrandar. 

A semana não foi fácil para quem gere a resposta à pandemia... e para quem tem de 

responder por ela. Se é certo que o relaxamento das restrições levaria sempre a um 

aumento de casos, a situação em Lisboa agravou-se de tal forma que levou à tomada 
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de medidas adicionais. Medidas difíceis de decidir e aplicar, uma vez que não se conhece 

a causa exata do problema. Logo na quarta-feira, na reunião no Infarmed que voltou a 

reunir especialistas e responsáveis políticos, o Expresso ouviu de várias fontes a 

frustração de continuar a não haver conclusões sobre o que explica o aumento de casos 

em Lisboa e o perfil dos afetados. Daí que Costa, sem respaldo científico para as 

decisões, tenha deixado transparecer irritação durante o encontro. 

Na quinta-feira, após o Conselho de Ministros, António Costa assumiu essa “frustração” 

na primeira pessoa: nas reuniões com os peritos em Saúde, que estão a fazer 

“investigação em tempo real” sobre um vírus largamente desconhecido, têm existido 

“opiniões divergentes e até contraditórias” e conclusões que não permitem ter “grande 

segurança” na hora das decisões. 

Em termos sanitários, há obstáculos que não são fáceis de vencer. O problema passa 

por saber como “isolar” as pessoas, explica a mesma fonte governamental: quando parte 

da população já circula, mesmo com o uso frequente de máscaras (a violação desta regra 

passa a partir de dia 1 de julho a dar direito a uma coima), é impossível evitar os 

contactos e garantir que todas as barreiras funcionam. 

UMA QUESTÃO DE COMUNICAÇÃO 

Mas o problema também é, em grande medida, de gestão do discurso — e das 

expectativas. Até chegar a fase do desconfinamento, a mensagem era uma e simples: 

não só a ordem era para ficar em casa, como havia um consenso político para o Governo 

agir. Só que o tempo já não é o mesmo: a população desconfinou, a política também, e 

o Governo vê-se obrigado a dar explicações em catadupa debaixo de fogo da oposição. 

Por um lado, porquê optar pelo dever de recolhimento cívico nas freguesias lisboetas 

mais afetadas, se os peritos defendem que os contextos com maior perigo de contágio 

são a coabitação e o ambiente laboral, chegando apenas em terceiro lugar o fator dos 

contactos sociais? Por outro, como explicar as exceções que vão sendo criticadas, sejam 

ações políticas ou manifestações, ou o facto de Lisboa, a região mais afetada pela 

pandemia, se preparar para receber a fase final da Liga dos Campeões? 

Numa crise em que a gestão é feita em sistema de tentativa e erro — “não há avanços 

nem recuos”, disse Marcelo, mas uma resposta ao que sucede em cada momento — há 

soluções que são criticadas pelo conteúdo e outras pelo timing. Foi o que aconteceu no 
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caso da nomeação do coordenador regional para Lisboa, Rui Portugal, escolhido a 9 de 

junho, data que alguns consideram tardia. A ideia, a somar a medidas específicas para a 

região, é que se consigam controlar os novos surtos rapidamente — desejavelmente, 

ainda a tempo de atrair turistas, de receber a Champions com tranquilidade e de 

defender a reputação portuguesa fora de portas. De resto, é tudo imprevisível. 

Fonte: Expresso 

 

 

PORTUGAL É AFINAL UM PAÍS MAIS INSEGURO? 

 

Criminalidade geral e violenta sobem, mas pouco, de acordo com o relatório de segurança 

 

1.A criminalidade cresceu durante 2019? 

De acordo com os dados do último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo 

a 2019, a criminalidade geral teve uma subida ligeira (+0,7%), muito por causa do 

crescimento das burlas informáticas (+66,7%) e da violência doméstica (+10,6%). Já a 

criminalidade violenta aumentou um pouco mais (3%), porque houve mais casos 

denunciados de ofensa à integridade física grave (+14,2%), de roubos na via pública 

(+11,8%) e de violações (+2,4%). 

2. Devemos estar preocupados com a subida de crimes mais graves? 

As autoridades estão naturalmente preocupadas e atentas a estes números. Ainda 

assim, o relatório produzido pelas polícias portuguesas sublinha que “apesar deste 

aumento ligeiro, Portugal continua a registar baixos índices de criminalidade” e que os 

resultados do ano de 2019 “constituem o segundo valor mais baixo de sempre”. O 

documento acrescenta que “perante números baixos qualquer oscilação gera variações 

percentuais elevadas”. 

3. A extrema-direita está a crescer? 

Sim. O RASI salienta que a extrema-direita portuguesa tem estado a seguir a tendência 

europeia e a reorganizar-se, “reciclando o discurso, formando novas organizações e 

recrutando elementos junto de determinadas franjas sociais a que normalmente não 

acediam num passado não muito distante”. E “deu primazia ao combate do que apelida 



 
 

23 
 

como marxismo cultural, numa tentativa de sensibilizar a sociedade civil ao seu discurso 

e ideário extremista, com vista ao alargamento da sua base social de apoio”. Estes 

elementos aproveitaram as últimas duas eleições de 2019 para “concorrerem para a 

intensa difusão de propaganda e desinformação”. 

4. As apreensões de droga multiplicaram-se? 

A resposta é sim no que respeita à cocaína, que ultrapassou o haxixe e passou a ser a 

droga mais traficada em Portugal. Em 2019, registou-se um aumento de 75,2% da 

quantidade de cocaína apreendida: de 5,5 toneladas em 2018 para 9,7 toneladas no 

ano passado. Já as apreensões de haxixe tiveram uma ligeira diminuição: de 5,4 

toneladas em 2018 para 5 toneladas em 2019. Também a heroína e o ecstasy tiveram 

uma quebra do número de apreensões. As autoridades revelam que tem havido uma 

“tendência crescente na utilização da Internet, em especial da darknet, para a 

comercialização de drogas ilícitas e novas substâncias psicoativas, frequentemente com 

recurso à via postal”. 

Fonte: Expresso 

 

Covid-19 Descodificador 

REMDESIVIR É O MEDICAMENTO QUE ESPERÁVAMOS? 

 

É o primeiro fármaco a ser recomendado pela Agência Europeia de Medicamento para 

tratamento da pneumonia avançada provocada pela covid 

 

1. O que é Remdesivir? 

É o primeiro medicamento contra a covid-19 a ser recomendado para autorização na 

União Europeia. O Remdesivir é um antivírico desenvolvido para tratar o ébola e que já 

tinha recebido autorização da agência do medicamento norte-americana (FDA) para ser 

utilizado depois de um ensaio ter sido concluído e que terá revelado uma aceleração da 

recuperação de doentes graves com covid-19. O medicamento deteta o genoma viral e 

bloqueia a proteína que multiplica as cópias do vírus. Sem essa proteína, o novo 

coronavírus não se pode replicar e a infeção fica bloqueada. 

2. Como foi avaliado? 
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Os dados sobre o Remdesivir foram avaliados num prazo excecionalmente curto por 

meio de um procedimento contínuo de revisão, uma abordagem usada pela Agência 

Europeia do Medicamento (EMA) durante emergências de saúde pública, como é o caso 

da atual pandemia de covid-19, avaliando os dados à medida que estes se tornam 

disponíveis. A recomendação feita esta semana para a autorização na UE resulta das 

conclusões alcançadas com a avaliação de um estudo que avaliou a eficácia de um 

tratamento de dez dias com Remdesivir em mil doentes hospitalizados com covid-19. 

3. Quais os resultados alcançados? 

O Remdesivir foi comparado com um placebo, sendo a principal medida de eficácia o 

tempo de recuperação dos doentes (definido como não estando hospitalizados e/ou 

requerendo oxigénio no domicílio ou estando hospitalizados sem tratamento com 

oxigénio e sem necessidade de cuidados médicos). Este efeito não foi observado em 

doentes com manifestação leve a moderada da infeção, mas nos doentes graves — 90% 

da população estudada —, o tempo de recuperação foi de 12 dias com Remdesivir e de 

18 dias no grupo que tomou o placebo. 

Fonte: Expresso 

 

ONÉSIMO TEOTÓNIO ALMEIDA: “SE A ESPERANÇA FALTAR, 

ESTAMOS COMPLETAMENTE TRAMADOS” 

Professor catedrático da Universidade de Brown (EUA), os seus interesses académicos 

incluem história da cultura e das ideias portuguesas, a identidade portuguesa ou a ciência 

no Portugal dos séculos XV e XVI. “Se este vírus não for diferente dos outros, quando 

desaparecer ou puder ser sustido com uma vacina, não demorará muito a ser esquecido.” 

A QUESTÃO DA IDENTIDADE FAZ PARTE DE INÚMERAS REFLEXÕES SUAS. 

CONSIDERA QUE A PANDEMIA DA COVID-19 DEIXARÁ ALGUMA MARCA 

PROFUNDA NA IDENTIDADE NAS DUAS MARGENS DO “RIO ATLÂNTICO” (COMO 

LHE CHAMA), A QUE ESTÁ TÃO LIGADO? OU ESSAS MARCAS VÃO DESAPARECER 

DEPOIS DE TUDO PASSAR? 

A obsessão da identidade não é propriamente minha. Estudo-a na cultura portuguesa 

porque a vejo insistentemente presente em livros, ensaios e artigos na comunicação 

social sobre esse tema. Nos media, basta ver as entrevistas com estrangeiros ou com 
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portugueses residentes cá fora. E, claro, tenho a minha experiência de décadas. Estou 

habituado à pergunta sacramental: “O que se pensa lá fora sobre os portugueses?” E 

não falta quem no país afite os ouvidos a escutar. 

Não quero atrever-me a vaticinar sobre o que vai acontecer quando ultrapassarmos 

esta crise que ninguém sabe quando passará, quanto mais o que vai acontecer depois. 

Ficámos e permanecemos todos suspensos, pondo por enquanto entre parênteses as 

nossas convicções teleológicas sobre o progresso e rumos da história. Neste momento, 

o que se vê é o futuro a parecer andar para trás. Se a história nos ensina alguma coisa 

é que, se este vírus não for diferente dos outros, quando ele desaparecer ou puder ser 

sustido com uma vacina, não demorará muito a ser esquecido e uma vez mais as 

famosas lições da história não serão aprendidas. Mas já estou a vaticinar demasiado, 

muito mais do que queria e devia. 

A NÍVEL GLOBAL, A PANDEMIA PODERÁ REFORÇAR O CONCEITO DE UMA 

IDENTIDADE MAIS PLANETÁRIA, PORQUE, AFINAL, SOMOS TODOS HABITANTES 

DA TERRA? 

Os seres humanos têm muito mais em comum do que por vezes se quer admitir. No 

meio de todo o barulho sobre a diferença, não faltam estudos sérios, nas diversas áreas 

das ciências sociais, sobre a quantidade de valores de fundo que as culturas partilham 

entre elas. As diferenças estão no peso que atribuem a cada qual. Nem todas as culturas 

seguem a mesma escala de valores, o que não significa que recusem determinados 

valores, apenas divergem nas prioridades. Um dos erros de quem escreve sobre 

questões sociais é não ler bastante do que tem sido escrito por biólogos e pelos 

cientistas sociais mais atentos à biologia. Falei disso no meu livrinho De Marx a Darwin 

e não vai dar para entrarmos por aí. Existem profundas forças biológicas que atravessam 

a humanidade independentemente das culturas. Há cientistas sociais que as ignoram 

porque acreditam que tudo na cultura (isto é, nas estruturas sociais) é construção, que 

as comunidades humanas são apenas produto da intervenção humana sobre a natureza, 

negando a esta qualquer influência. É a influência da poesia nas ciências, do 

pensamento do dever ser, isto é, daquilo que achamos que o mundo deveria ser, sem 

se querer dar atenção àquilo que ele é de facto. Assim em resumo, digamos que 

Rousseau é um poeta que mobiliza muito mais o género humano do que Hobbes 
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consegue fazer. Isso é muito bom porque nos leva a aspirar pela mudança, a lutar pela 

correção das desigualdades produzidas pela natureza, que é cruel e não nos pede 

desculpas. Mas é à nossa custa que ignoramos os avisos de Hobbes. 

Quanto à globalização, hoje não falta quem se queixe dela. Nós portugueses iniciámo-

la, mas o resto do mundo aos poucos entrou no circuito e hoje qualquer tentativa de 

fugir a ela parece-me uma utopia utópica, para distinguir das utopias realistas, aquelas 

por que vale a pena lutar. O que acho curioso é que os portugueses exaltem a 

globalização que ajudámos a criar em Quinhentos e condenem a globalização 

contemporânea. Até esquecem que muito recentemente abraçaram a ideia de Europa 

e dela têm beneficiado em grande. 

A DESGLOBALIZAÇÃO DE QUE TANTO SE TEM FALADO A PROPÓSITO DA COVID-

19 É ENTÃO UMA UTOPIA UTÓPICA? O QUE SÃO, PARA SI, ALGUMAS DAS 

UTOPIAS REALISTAS PELAS QUAIS VALE A PENA LUTAR? 

Os ideais da modernidade: acima de tudo, os da liberdade e da justiça. Depois, tudo o 

que resulta daí: igualdade, o progresso, a educação universal, a democracia, a tolerância, 

a ciência. Mas há que ter a noção clara de que nenhum desses valores pode ser tomado 

em absoluto. Eles estão imbricados uns nos outros e há que fazer-se cedências, 

equilibrar as tensões, porque não se pode guardar um bolo e comê-lo. Se não se aceita 

a disjuntiva, então come-se metade e guarda-se a outra metade para mais tarde. 

QUANDO OLHA PARA PORTUGAL, QUE PONTOS FORTES IDENTIFICA NO PAÍS 

PARA VENCER A COVID-19? E QUAIS OS PONTOS FRACOS QUE COMPLICAM? 

Acho que os portugueses em geral se portaram muito civilizadamente. Até aqui pelo 

menos, pois nos dias mais recentes tem havido alguns desmandos, aliás não 

diferentemente do que se passa nos EUA. Quando chega o Verão, os portugueses 

soltam-se e por isso tudo pode acontecer. Em termos nietzschianos, é como se as forças 

dionisíacas atuassem durante o dia, por influência do Sol. Quando faço essa 

generalização, não entro em absolutos. Falo em termos comparativos. Creio que a 

sociedade portuguesa evoluiu imenso nas últimas décadas. Abriu os horizontes, 

adaptou-se ao mundo de hoje e interiorizou um conjunto de normas das sociedades 

modernas. Quando ouço os eternos críticos de tudo o que se faz em Portugal apetece-
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me dizer: “Olhem, mandem cá para os EUA a dupla Presidente da República/primeiro-

ministro que têm aí. A gente agradece.” 

COM O CONFINAMENTO GLOBAL, DEIXOU DE PODER VIAJAR TANTO COMO 

COSTUMAVA. NUMA PERSPETIVA MAIS PESSOAL, O SEU RIO ATLÂNTICO É 

AGORA, NO MÍNIMO, UM MAR? 

Pela primeira vez em três décadas não irei a Portugal no Verão e não me vou banhar 

nos mares açorianos. Vou sentir falta, claro. Mas sou muito positivo e pragmático e 

nunca acho que algo me seja devido. Olhe, nunca fui à guerra e nesta guerra mandam-

me apenas ficar por aqui. Se me pusesse a falar em sofrimento, seria caso para 

começarem a desconfiar da minha estabilidade mental. Fossem todas as guerras assim. 

MORREU-LHE TAMBÉM UMA AMIGA POR CAUSA DA COVID-19, A 

IMUNOLOGISTA MARIA DE SOUSA… 

Uma grande mulher que fez imenso pela ciência em Portugal. Agora que estão para aí a 

destruir estátuas, não se esqueçam de que nenhuma sociedade vive sem 

estátuas/imagens/heróis. Façam-lhe uma. Até vir outra geração descobrir que ela não 

defendeu os calvos e decida apeá-la. 

PARA LÁ DAS QUESTÕES DA IDENTIDADE, ANTEVÊ ALGUMA MUDANÇA 

DURADOURA NO PÓS-PANDEMIA EM PORTUGAL, NA EUROPA, NO RESTO DO 

MUNDO? 

Só durante esta pandemia ouvimos falar tanto na famosa pandemia dos anos 18-19 do 

século passado. Infelizmente as pessoas esquecem-se. Lembro-me de ouvir dizer que o 

mundo seria completamente outro depois do 11 de Setembro, que as viagens de avião 

seriam... Já nem me recordo o quê. Poucos anos depois, já ninguém se lembrava disso. 

Plus ça change... 

O SEU REALISMO DIZ-LHE PARA JÁ QUE, DEPOIS DESTA CRISE PASSAR, TUDO 

VOLTARÁ AO MESMO, É ISSO? 

Espero que não totalmente. Acredito que haverá mudanças legais a institucionalizarem 

regras de modo a debelar-se alguns dos problemas com que inesperadamente nos 

confrontámos. Mas basta olhar para o que se está a passar com o desconfinamento. 

Ainda antes da vacina, o Verão está a fazer com que as pessoas se esqueçam dos riscos 

e se lancem numa de carpem diem. Pelo menos até setembro ou outubro. Claro que é 
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mais fácil aceitar o confinamento no Inverno. O pessimismo é apenas um nome 

mediático para realismo. 

ATÉ QUE PONTO A CRISE PANDÉMICA – SANITÁRIA, ECONÓMICA, SOCIAL – DO 

CORONAVÍRUS INFLUENCIARÁ AS IDEOLOGIAS? VEIO VALORIZAR ALGUMA EM 

DETRIMENTO DE OUTRA – POR EXEMPLO, IDEIAS SOCIALISTAS VERSUS IDEIAS 

NEOLIBERAIS, O ESTADO VERSUS OS MERCADOS? 

Nas manifestações por todo o mundo suscitadas pelo movimento Black Lives Matter as 

pessoas esqueceram-se das normas sobre o distanciamento social. Acharam que a luta 

contra o racismo era mais importante e vieram aos magotes para a rua. Não vejo a 

dicotomia socialismo/liberalismo interessar muito no momento presente. A questão do 

antirracismo tornou-se quase uma nova religião com a sua ética e a sua inquisição. A 

história repete-se, mas agora os valores são outros. O grande pecado do mundo 

moderno é o racismo. Até há pouco era o machismo. Estou a dizer isto como se me 

opusesse a esses ideais de igualdade social. Não me oponho de modo nenhum. Apenas 

aponto a semelhança no zelo que cada época põe numa causa em particular. Ter 

experimentado o tempo em que a grande causa era a justiça para com o proletariado 

ajuda a compreender e até a tolerar exageros. Os seres humanos não mudam muito. Já 

houve tempo em que o crime era ter sangue judeu. Outro houve em que era cometer 

pecados sexuais, o que não desapareceu completamente porque no mundo árabe ainda 

hoje se morre apedrejada por se ter cometido adultério. Hoje, no nosso antigamente 

reprimido país, o adultério passou a banalidade. 

DEPREENDO QUE PENSA QUE A COVID-19 NÃO TERÁ INFLUÊNCIA NAS 

IDEOLOGIAS. EM PORTUGAL, POR EXEMPLO, TEM-SE FALADO COMO UM 

SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA FOI IMPORTANTE E AGUENTOU BEM O PRIMEIRO 

EMBATE DA PANDEMIA… 

Falo dos EUA. Não vejo nos horizontes grandes mudanças nesse sentido. Se Trump 

continuar no poder, é garantido que não haverá alterações. Os democratas serão mais 

sensíveis porque têm entre os seus eleitores os grupos mais afetados (na verdade, 

apenas parte deles) e vão tentar voltar pelo menos aos níveis de legislação sobre saúde 

pública conseguidos por Obama, que Trump só tem destruído. Sobre Portugal não 

posso nem devo pronunciar-me. 
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COM A PANDEMIA, A VIDA DOS LUSO-AMERICANOS COMPLICOU-SE? O PESO 

DO HÍFEN (O HÍFEN DE LUSO-AMERICANO) TORNOU-SE MAIOR? EXPLIQUE-NOS 

ESTE HÍFEN… 

Os EUA estão cheios de comunidades hifenadas (há quem prefira dizer “hifenizadas”). 

São americanas, mas mantêm ligações com o seu passado. Entre elas, os judeus, os 

Amish, os negros e, naturalmente, os portugueses. Não vejo nada de particularmente 

diferente nas comunidades portuguesas a esse respeito. Não me parece que quaisquer 

grandes alterações tenham a ver com a covid-19. Elas aconteceram antes, quando, mais 

ou menos há uma década, essas comunidades começaram a desvincular-se dos 

democratas, a que tradicionalmente estiveram ligadas, para há quatro anos se juntarem 

a Trump por razões supostamente religiosas, especialmente morais, como é o caso do 

aborto. Mas aí não estamos sós. Acontece o mesmo com um segmento importante dos 

grupos hispânicos e até com os negros. 

MAS, NO CASO DOS AFRO-AMERICANOS OU LATINO-AMERICANOS, O HÍFEN 

FICOU MAIS PESADO COM A COVID-19? 

Sim, como as estatísticas mostram claramente, nas bolsas demográficas onde 

predominam negros e hispânicos o número de vítimas tem dobrado. Pelo menos. O que 

se passa nessas comunidades nos EUA, porém, não é muito diferente do que acontece 

em determinadas zonas dos arredores de Lisboa. 

COMO VÊ A FORMA COMO DONALD TRUMP TEM LIDADO COM A PANDEMIA, 

NOMEADAMENTE A MORTE DE MAIS DE 120 MIL PESSOAS DE COVID-19 NOS 

ESTADOS UNIDOS E A DESVALORIZAÇÃO DA PANDEMIA E DA CIÊNCIA? NO 

BRASIL DE JAIR BOLSONARO PASSA-SE O MESMO. 

Trump tem sido muito pior do que a covid-19. Num artigo recente, falei mesmo da 

covid-2016, referência ao ano em que foi eleito. Para ele, não tenho mais palavras, pois 

já disse tudo. Há três anos usei numa entrevista o adjetivo “asqueroso”. Mantenho-o. 

Mente quase sempre que mexe os lábios. A questão era saber se o fazia 

conscientemente. Hoje sabemos que sim. O recente testemunho de John Bolton, que 

lidou com ele bem de perto e pertence ao mesmo partido, é uma poderosa confirmação 

do que se suspeitava. Não respeita ninguém nem sequer os que escolhe para 

colaboradores imediatos; não quer saber de ninguém a não ser de si mesmo; desdenha 
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da ciência e de todos os profissionais... é a maior aberração que já vi em termos de 

Presidente, e o mistério está em entender-se como é que grande parte do eleitorado 

não enxerga isso. Mesmo gente séria e que eu respeito. A minha posição não é 

partidária. Nunca tomei nem tomo posições por serem as defendidas por um partido. 

Estou mesmo em crer que este surto de violência e protestos nos EUA nunca teria 

espoletado se não fosse o atual ocupante da Casa Branca, que até a instiga. E não me 

digam que não estou a respeitar a instituição Presidente. Eu respeito-a e por isso falo 

nestes termos. Quem não a respeita de todo é o próprio Donald Trump. Bolsonaro é 

um discípulo de Trump e está a mostrar que o bom discípulo consegue ultrapassar o 

mestre. 

EM CONTRAPARTIDA, A CHINA, ONDE NASCEU A PANDEMIA, APOSTA 

POLITICAMENTE EM FORÇA NA CIÊNCIA. COMO SITUA O PAPEL DA CIÊNCIA 

NESTA CRISE? ACABA TAMBÉM POR SAIR VALORIZADA AOS OLHOS DOS 

CIDADÃOS? 

Sim e não. Sim, na medida em que uma percentagem grande de pessoas percebeu que, 

nas famosas conferências de imprensa realizadas a partir da Casa Branca, quem sabia o 

que estava a dizer era Tony Fauci e não Trump. Tanto assim que elas foram canceladas, 

porque Trump só se enterrava nas sondagens entre os telespectadores que tinham 

diante dos olhos a sua desastrada presença nelas. Mas as pessoas também têm 

percebido que na ciência há inúmeros debates, desacordos, há muitas realidades ainda 

desconhecidas e sobre que os cientistas andam à nora, mesmo cada qual procurando 

seguir a mais rigorosa metodologia científica. Além disso, os cidadãos têm-se 

apercebido também de que os grandes grupos financeiros influenciam bastante a 

investigação científica que se faz e, muitas vezes, com o seu dinheiro impõem escolhas 

aparentemente científicas que o não são de todo. Tal com a Igreja institucional de hoje, 

a ciência não está de modo nenhum isenta de pecados. E não apenas pecadilhos. Mas 

acrescentarei que cresceu imenso o respeito pelo profissionalismo de milhares de 

médicos e enfermeiros que correram e continuam a correr riscos sérios. Inclusivamente 

muitos perderam a vida, simplesmente porque seguiram os princípios éticos que 

norteiam a profissão que abraçaram. 
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O AFRO-AMERICANO GEORGE FLOYD FOI ASFIXIADO PELO JOELHO DE UM 

POLÍCIA BRANCO EM MINNEAPOLIS EM MAIO, O QUE GEROU MANIFESTAÇÕES 

ANTIRRACISMO NOS ESTADOS UNIDOS E NO MUNDO. ENCONTRA ALGUMA 

RELAÇÃO ENTRE A FORMA COMO A PANDEMIA TEM SIDO GERIDA E A QUESTÃO 

DO RACISMO? CONSIDERA QUE AS DIVISÕES QUE VEMOS NA SOCIEDADE 

AMERICANA, AS DESIGUALDADES, A DISCRIMINAÇÃO RACIAL, FORAM 

EXACERBADAS PELA PANDEMIA? 

O caso George Floyd foi o fósforo na palha seca. Descontentamentos de vária ordem 

aproveitaram-se de um crime hediondo que toda a gente pôde ver e rever porque foi 

filmado e pode ser visto em câmara lenta. A horrível cena tornou-se bandeira para se 

alardear toda a espécie de frustrações. Por um lado, está a servir para que o país e o 

mundo acordem para o chamado racismo institucionalizado e para a importância de 

encará-lo de frente, porque os problemas precisam de ser claramente identificados se 

queremos resolvê-los. 

Todavia, no meio da fúria, intrometem-se grupos extremistas que pedem absurdos 

como a abolição da polícia (até terem a casa assaltada e não saberem a quem pedir 

socorro). No meio da vaga de protestos que hoje explodem por todo o lado, as pessoas 

esquecem-se de que nos EUA os negros têm nas últimas décadas – e muito justamente, 

diga-se – obtido conquistas impensáveis há meio século. Muitas vezes nem são eles a 

liderar a luta, mas os próprios brancos – basta olhar para as fotos das manifestações e 

ver a alta percentagem de brancos marchando em favor dos negros. Isso nada tem a ver 

com o movimento dos direitos civis na década de 60, quando os líderes e o grosso dos 

manifestantes eram negros, a que se foram juntando algumas figuras brancas. O 

Minnesota é um dos mais brancos estados dos EUA. Quer dizer que nem foi no Sul que 

a presente luta começou. Esta diferença abissal tem sido ignorada por quem comenta 

de fora dos EUA. 

Mas há mais: nos últimos 60 anos a legislação americana tem protegido os negros de 

uma maneira impensável nas décadas anteriores. São os próprios líderes negros que o 

reconhecem e muitos deles ocupam lugares de destaque nos EUA, pois eles estão e são 

visíveis nos mais destacados lugares desempenhando magnificamente as suas funções 

sem se levantar a questão racial. Um deles chama-se Obama. Conhecem um Presidente 
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europeu negro? O que tem sido conseguido através do programa Affirmative Action não 

acontece em mais parte nenhuma do mundo. O que as universidades têm feito para 

atrair alunos e professores negros não tem paralelo em nenhum país que eu conheça e 

gostaria que me demonstrassem que estou errado. Nunca mais acabaria de apresentar 

dados, pois muitos deles não estão escritos porque são matéria sensível. Já tive na 

minha universidade uma grande reitora negra. Brilhante e adorada por muitíssima 

gente, incluindo a vastíssima maioria dos estudantes. 

Nada disto, fique bem claro, significa que não haja ainda imenso a fazer. No universo 

dos abusos da polícia, por exemplo, e sobretudo. Mas é cego e injusto repetir-se que 

nada se aprendeu com a luta dos direitos civis. São os próprios negros que o dizem e 

muitos deles estão calados porque preferem não falar para não serem acusados de trair 

o seu grupo étnico. 

PARA FICAR MESMO CLARO: NÃO É TANTO O MOVIMENTO BLACK LIVES 

MATTER QUE LHE PARECE UM EXAGERO, MAS O APROVEITAMENTO QUE SE 

ESTÁ A FAZER DELE? 

Sim, os grupos que se intrometem para conseguir os seus objetivos. Referi o caso da 

suspensão do financiamento à polícia. Mas poderia acrescentar algo que hoje é 

politicamente incorreto. Não se pode culpar apenas os brancos por tudo o que acontece 

nas comunidades negras. Mas aí não devo ser eu a falar. Deem tempo de antena aos 

próprios negros. Não só eles sabem melhor do que eu, como lhes assiste uma 

autoridade que nunca terei nem reclamarei para mim. 

NO LIVRO O SÉCULO DOS PRODÍGIOS, FALA DO CONTRIBUTO DA EXPANSÃO 

MARÍTIMA PORTUGUESA (ENTRE OS SÉCULOS XV E XVI) PARA A AURORA DA 

CIÊNCIA MODERNA (NO SÉCULO XVII), COM A DESCOBERTA DE NOVOS MARES, 

NOVAS TERRAS, GENTES, PLANTAS E ANIMAIS. MAS TAMBÉM HOUVE ERROS E 

CRIMES POR ESSES PRODÍGIOS NA EXPANSÃO MARÍTIMA EUROPEIA, TANTO DE 

PORTUGAL COMO DE OUTROS PAÍSES. QUE LIÇÕES TIRAMOS PARA O BEM E 

PARA O MAL DESSES TEMPOS? 

Isso é inegável, quer queiramos quer não. Nunca disse nem direi que não se cometeram 

erros e atrocidades graves. Mas primeiro acrescentarei que o grande período dos 

avanços científicos dos descobrimentos aconteceu até ao momento da chegada à Índia 
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quando a escravatura era apenas um quase apêndice. A escravatura torna-se uma 

instituição foi depois. A segunda viagem de Vasco da Gama à Índia altera 

completamente o cenário, no entanto ainda aí a questão nem sequer era a escravatura, 

mas a continuação da luta contra os muçulmanos, que agora passava a ter lugar no 

Índico. O meu livro ocupa-se da primeira fase, não da segunda, e muito menos da que 

veio bastante depois, a do comércio de escravos para as Américas. Há quem não 

perceba estas diferenças, todavia a culpa não é minha. Faz bem à saúde mental das 

comunidades ler-se e estar-se informado antes de se falar. 

Tudo na história tem o seu lado positivo e negativo. O avião é um progresso, mas polui 

a atmosfera. O iPhone é magnífico porque nos liga aos amigos pelo mundo inteiro, mas 

diminui a comunicação em família. A faca serve para cortar pão e batatas, mas também 

para ser espetada no coração de alguém. Na vida tudo foi, é e será assim. Não são as 

invenções ou descobertas que em si são más, mas o uso que delas fazemos. Não houve 

nenhuma maldade na descoberta de que afinal se podia passar além do equador sem os 

barcos serem sorvidos por um abismo. Nada disso foi conseguido graças à escravatura, 

nem implicou comércio de escravos, ou levou sequer a fazer prever que algumas 

décadas depois os barcos iriam cruzar os mares repletos de escravos como mão-de-

obra barata. Misturar as duas coisas é ser contra o casamento porque grande parte dos 

casamentos desemboca em divórcio. E, no entanto, estes raciocínios circulam por aí 

impunes e com largo tempo de antena. 

Durante séculos explorámos a faceta pior dessa aventura de Quatrocentos e 

Quinhentos. Deixámos de apoiar a ciência e os países do Centro e Norte da Europa 

tomaram a vanguarda. Nestas últimas décadas, estamos a tentar recuperar. Não a 

vanguarda, porque isso seria a tal utopia utópica; mas procuramos ganhar algum 

terreno. E temos conseguido. Todavia, são os próprios cientistas que se queixam de não 

ser ainda bastante. Enveredámos pelo lado da exploração fácil; socorremo-nos da 

escravatura e do colonialismo para obter lucros económicos. Desde o 25 de Abril que 

estamos a tentar ilibar-nos do nosso passado sujo. Não tem sido fácil porque as marcas 

penetraram-nos mais fundo do que queremos admitir. No entanto, gostaria de deixar 

claro que não sou unilateral neste processo. Acho muito bem que se bata no peito pelos 

nossos erros nesse domínio, mas isso não nos deve coibir de condenar também o que 
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hoje acontece nas antigas colónias. É simplório dizer que aprenderam connosco a ser 

colonialistas. Quem diz isso está a brincar. Ou a fingir que está a sério. 

TEMOS ASSISTIDO AO VANDALISMO E À REMOÇÃO DE ESTÁTUAS DE FIGURAS 

HISTÓRICAS LIGADAS A UM PASSADO COLONIAL, ESCLAVAGISTA OU RACISTA. 

ESTÁTUAS DE CRISTÓVÃO COLOMBO NOS EUA, DE WINSTON CHURCHILL NO 

REINO UNIDO OU DO PADRE ANTÓNIO VIEIRA EM PORTUGAL TÊM SIDO 

ALGUNS DOS ALVOS. O QUE LHE PARECE ESTA QUESTÃO? 

Nada de novo sobre o solo. Foi sempre assim. Nos anos da Reforma protestante, com 

as imagens; o derrube de estátuas e monumentos foi comum nas revoluções francesa, 

russa e, para não fugirmos muito de casa, nas portuguesas (a da implantação da 

República e a do 25 de Abril). Bonito não é, mas as estátuas estão carregadas de 

simbologia e expõem-na e propagam-na publicamente em lugares proeminentes. Nos 

períodos de revolta há sempre os gestos emotivos, irrefletidos, brutais, muitas vezes de 

arruaceiros ignorantes que se aproveitam para dar rédea solta às suas frustrações 

destruindo. Estamos perante um comportamento mais do que conhecido, que atravessa 

as culturas. Só gostava de sugerir aos que têm vandalizado estátuas e monumentos que 

se imaginassem eles próprios no momento histórico de figuras como Churchill, que 

incarnassem o seu papel e se interrogassem: “Eu teria feito melhor?” Aposto que não 

teriam. Os grandes heróis não são santos. Distinguiram-se por atos muito acima da 

mediania do seu tempo, fizeram avançar o processo histórico. Não preciso de citar 

ninguém para exprimir o que penso, mas neste contexto vale a pena trazer para aqui 

uma afirmação de Kwame Anthony Appiah, um grande intelectual negro americano, ao 

defender os pensadores que ajudaram a construir a modernidade e hoje são 

vilipendiados: “Temos de olhar é para o contributo de cada um para que no seu tempo 

a situação melhorasse.” 

Só falta agora acusarmos Camões por não ter usado um computador. Se este argumento 

é ridículo, é logicamente equivalente a querer que ele deixasse de ser do seu tempo e 

virasse nosso contemporâneo. Temos de admirá-lo é pelo que na sua vida fez para 

transcender o seu meio. Aprendam com ele. E com outras figuras em períodos mais 

difíceis, como os que tiveram de lidar com a Inquisição, incluindo o padre António Vieira. 

Não faltam por aí valentões corajosos que se expressam livre e impunemente graças às 
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vitórias conseguidas por muitos dos antepassados que hoje são acusados de não serem 

suficientemente modernos. Falam porque estão protegidos pelo duramente 

conquistado direito à liberdade de expressão, no entanto gostaria de vê-los borrarem-

se de medo diante de um tribunal da Inquisição. 

Há que ser realista. É bem mais sensato atualizar-se pontualmente a Constituição 

americana acrescentando-lhe emendas (vai em 27), de modo a fazê-la responder à 

evolução dos tempos do que tentar aboli-la por os seus autores terem revelado racismo 

institucionalizado. 

O QUE LHE DÁ HOJE ESPERANÇA? 

Não se pode perdê-la. Se ela faltar, se deixarmos de olhar para o futuro com olhos de 

quem acredita que é possível melhorá-lo em relação ao passado, estamos 

completamente tramados. Quando eu era adolescente, aprendi do meu querido 

professor monsenhor Lourenço uma máxima que ele nos repetia com o seu 

inconfundível humor: “Em tempo de guerra, um soldado nunca deve perder a cabeça, 

senão não tem onde pôr o capacete.” 

Fonte: Público 
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OPINIÃO 

 

 

 

QUER SABER O QUE FAZ UMA ESCOLA? NÃO VÁ PELOS RANKINGS 

 

Se quer saber o faz uma boa escola, visite-a. Fale com os alunos, veja-a como um todo. Se 

não quer que o seu filho se transforme numa média, aposte numa educação centrada no 

humanismo e na valorização de todos. 

“Ele anda numa boa escola”. Qual o significado desta frase? Não tenho a menor 

hesitação em responder. A escola boa é a que tem poder transformador, por receber 

todos e levar todos por um caminho de desenvolvimento pessoal e humano, em que o 

conhecimento, a arte, a cultura, a cidadania e o bem-estar são o instrumento para um 

sucesso pleno. 

A escola boa não seleciona alunos à entrada. Acolhe todos e gosta de todos. A escola 

boa é um lugar vivo, em que as paredes com as produções dos alunos refletem o 

envolvimento de todos. A escola boa é a que estimula pensamento e curiosidade, a que 

ajuda a saber fazer perguntas antes de procurar se as respostas estão certas. É a que 

estabelece relações positivas com os que chegam sem acreditar em si próprios, vestindo 

demasiado cedo a camisola da incapacidade. É também uma escola em que há 

entreajuda à frente da competição desmesurada. Em que a presença do aluno com 

dificuldades ou problemas sociais é vista como uma responsabilidade de todos os alunos 

e de todas as famílias e não como uma questão só dele. 

E eis que, no ano em que se tornam mais absurdos, nos aparecem os rankings. Se acha 

que refletem uma avaliação clara da qualidade da escola, desengane-se. 

Os rankings são o resultado de uma lista ordenada a partir dos resultados dos exames 

nacionais. Ponto. É mesmo só isto. 

Se procura qual a escola que mais consegue prevenir o abandono de crianças ciganas, 

não a vai encontrar no topo da lista. É, contudo, geralmente das que mais trabalha. 
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Se procura qual a escola que investe na saúde mental e harmonia como instrumento 

para a aprendizagem, não sabemos onde está na lista. 

Se procura qual a escola em que se consegue cativar pais para a valorização do saber, 

inclusive trazendo-os para a formação nos Centro Qualifica, também não sabemos onde 

está. 

Se procura a escola em que os alunos mais se desenvolvem na criatividade, pela arte, 

pelo desenvolvimento da sensibilidade estética, continuamos sem saber onde está. 

Se procura a escola que desenvolve projetos de intervenção comunitária, formando 

verdadeiros cidadãos participativos e esclarecidos, aquele número que aparece em 

frente ao nome da escola não está a dizer nada sobre isso. 

Se procura uma lista que não espelhe assimetrias territoriais e socioeconómicas, 

também não é esta a lista certa. 

Se procura saber a qualidade do trabalho desenvolvido nos Cursos Profissionais, estas 

listas tendem a ser omissas. 

Avaliar uma escola e o seu desempenho é muito mais do que ordenar um ficheiro Excel 

por ordem descendente de resultados. 

O Ministério da Educação tem vindo a disponibilizar um manancial de informação, 

presente no Infoescolas, que permite olhares muito mais abrangentes e esclarecidos. 

Refiro o indicador Percursos Diretos de Sucesso, que compara realidades comparáveis 

e mede o progresso efetivo dos alunos, não construindo avaliações que anulam o ponto 

de partida. Os vários estudos produzidos pela Direção-Geral de Estatísticas de 

Educação e Ciência, muitos deles sob a responsabilidade do Doutor João Baptista, 

permitem estabelecer correlações entre sucesso e qualificações, mostrar que a pobreza 

não é uma fatalidade, detetar assimetrias regionais, medir o desempenho dos cursos 

profissionais, perceber assimetrias entre escolas dentro do mesmo agrupamento, 

conhecer o perfil de resultados de todas as disciplinas. 

Os relatórios individuais e de escola das provas de aferição dão informação detalhada, 

descritiva e qualitativa, sobre desempenhos e têm servido de base ao desenho de 

respostas em função das dificuldades específicas. 

O Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar tem divulgado estudos de 

eficácia de estratégias pedagógicas que permitem a melhoria sustentada de resultados. 



 
 

38 
 

A Rede de Bibliotecas Escolares avalia e disponibiliza os dados das suas intervenções, 

centrando-se no impacto dos seus programas. 

Todos estes instrumentos permitiram construir, ao longo dos dois últimos anos, um 

novo referencial para a Avaliação Externa das Escolas, que tem sido reconhecida 

nacional e internacionalmente como um dos fatores que tem possibilitado a melhoria 

do nosso sistema educativo. 

O novo referencial não descarta resultados, mas inclui vários outros domínios que se 

traduzem em respostas a perguntas como: Quão inclusiva é a escola? Que resultados 

consegue a escola na mobilidade social dos alunos? Como se estabelece a relação 

construtiva com as famílias? Que projetos e instrumentos se promovem para que as 

aprendizagens sejam perenes? 

Estas são as perguntas que ajudam o sistema educativo a crescer. Muito mais do que a 

glória fútil de ser a número um da lista ou o olhar paternalista e desmobilizador sobre a 

escola do fundo da lista. 

Quer saber o faz uma boa escola? Visite-a. Fale com os alunos, veja-a como um todo. 

Se não quer que o seu filho se transforme numa média, aposte numa educação centrada 

no humanismo e na valorização de todos. Porque é isso e não uma centésima o que lhe 

dará asas para chegar mais longe. 

João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação 

Fonte: Rádio Renascença 

 

 

HÁ UM PAÍS ESCONDIDO 

Viajo para Lisboa através do interior alentejano, evitando as auto-estradas e 

saboreando o prazer de conduzir numa velha, mas restaurada estrada nacional, a melhor 

forma de apreciar a paisagem e perceber o que vai mudando ou não vai mudando por 

esse país adentro. Algures, numa vila ainda branca, paro numa tabacaria para comprar 

jornais, uma raridade nos tempos que correm: alguém que ainda vende jornais e alguém 

que ainda os quer comprar. A dona da tabacaria mete conversa comigo e, depois de me 

interrogar sobre o estado do país, informa-me sobre o estado do local: diz-me que ela 

não fechou um único dia, porque vive daquilo, mas ali, jura, ninguém quer fazer nada. 
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Antes foi por causa do confinamento, agora é por causa do desconfinamento, porque 

as pessoas dizem que agora precisam de se descontrair e “gozar”. “Aqui na terra e ao 

redor só há três profissões: pensão de reforma, subsídio de desemprego e RSI.” Eis uma 

tirada — penso para comigo — que se alguém se atrevesse a dizer em voz alta seria 

crucificado. E, de facto, até ela diz-me aquilo quase em segredo, tão baixinho que mal 

consigo ouvi-la e só depois de se certificar que não há ouvidos à porta do 

estabelecimento. 

Estamos a poucos quilómetros da barragem de Alqueva (“Construam-me, porra!”), que 

nos garantiam ir gerar milhares de postos de trabalho no Alentejo e onde há uns anos 

circulavam à boca cheia histórias de empreiteiros que andavam em vão, de café em café, 

pelas aldeias vizinhas, à procura de quem quisesse trabalhar nas obras, ouvindo 

invariavelmente a resposta de que ganhavam quase o mesmo no subsídio de 

desemprego sem ter de trabalhar. Hoje, independentemente do crime ambiental e 

agrícola ali em curso e de que já aqui me ocupei bastas vezes, Alqueva — esse grande 

“desígnio nacional” — está transformado num olival espanhol financiado por subsídios 

europeus e dinheiro de impostos portugueses e onde trabalha uma mão-de-obra que 

atravessou dois continentes para substituir os nossos “desempregados”: nepaleses, 

paquistaneses, indianos. E em condições laborais e sociais que, se não chegam para 

fazer derrubar estátuas de novos esclavagistas, deviam pelo menos fazer corar de 

vergonha as silenciosas centrais sindicais sempre tão pressurosas a defender os que 

têm emprego garantido para a vida e horários de 35 horas por semana. De nacional, 

pouco resta; de desígnio, resta o “porra!”. 

Em Lisboa, num café de ocasião, a empregada ocupa-se comigo no passatempo favorito 

dos portugueses: dizer mal “deles”. “Eles”, claro, são os políticos — sejam eles quais 

forem, façam o que fizerem, hoje, ontem ou amanhã. “Esses, pelo menos”, informa-me 

ela, “estão sempre bem: quatro aninhos de trabalho e ganham direito a reforma para a 

vida toda!” Pela milionésima vez e com a mesma esperança das anteriores, dou-me ao 

trabalho cívico de a desmentir. “Como é que não é verdade? Eu li!”, insiste ela, quase 

ofendida. E leu onde? “No Facebook!”, esclareceu, altiva, como se falasse da Bíblia. 

Deixo o Facebook de lado (seriam revelações de mais para uma só conversa...) e, 

enquanto espero que o café esfrie um pouco, explico-lhe que houve, de facto, um 
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tempo em que quem estivesse doze, e não quatro anos, na política ganhava direito a 

uma pensão vitalícia, mas que isso já havia acabado há muito e que, pelo contrário, 

quando foi da crise de 2008, os políticos viram os seus vencimentos cortados em 10% 

e nunca mais esse corte foi reposto, porque não há coragem para o fazer. Olhou para 

mim nada convencida e lá encontrou o argumento sem resposta: “Ah, mas alguns saem 

de lá de bolsos cheios, não é?” E sorriu-me, triunfante: “Hã? Hã?” 

Estamos a acordar de uma doce ilusão, assente em duas apressadas verdades: o heroico 

comportamento cívico do povo português perante a pandemia e o exemplar 

desempenho do Serviço Nacional de Saúde, ultrapassando com brilho um teste de fogo 

extremo. É uma pena, mas ambas as supostas verdades são falsas. E, de novo, trata-se 

de uma coisa que nenhum político, mesmo com corte de vencimento, se pode atrever 

a dizer em voz alta. O heroico comportamento cívico do povo português assentou no 

medo, puro e simples. Foi o medo que nos trancou em casa, a alguns até com 

comportamentos que nada tiveram de heroico, antes pelo contrário. Se a nossa sempre 

afanosa busca por heróis — que nos leva a registar alguns milhares de comendadores 

da democracia e alguns milhares de medalhas de feitos militares em tempos de paz — 

precisa de heróis civis desta empreitada, sugiro os autênticos, os que não ficaram em 

casa: os agricultores, incluindo os imigrados, os pescadores, os camionistas que traziam 

os seus produtos para os supermercados e os trabalhadores destes que nos abasteciam, 

os que trabalharam nas farmácias, nas tabacarias que não fecharam ou no pequeno 

comércio de bairro, os trabalhadores dos transportes, os polícias, os voluntários que 

acorreram aos sem-abrigo, etc. E, quanto ao brilhante desempenho do SNS, ele explica-

se por uma simples razão: porque nunca esteve sob verdadeira pressão. Trancados em 

casa, os portugueses garantiram que a parte do SNS dedicada em exclusivo à covid 

nunca ameaçasse rutura. E, tirando os profissionais dedicados a isso, que cumpriram, 

de facto, o seu dever, tudo o resto no SNS fechou cautelarmente, mesmo antes de a 

epidemia nos ter atingido. Milhares de consultas, de exames, de cirurgias e tratamentos 

urgentes ficaram por fazer, muitos deles com desfechos fatais. Dificilmente se pode 

tomar isto como um caso de sucesso. 

E se a resposta política, em minha opinião, esteve sempre adequada àquilo que se sabia 

e que ia sendo aconselhado por quem era suposto saber e do que podia ser feito em 
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cada momento, nem sempre o aparelho do Estado respondeu da mesma maneira. E 

ninguém, como é fácil de observar, tem sido mais lento e parcimonioso a retomar a vida 

normal do que o aparelho do Estado. Foram os poucos professores chamados a dar bem 

poucas aulas presenciais aos 11º e 12º anos que largamente se declararam logo 

potenciais doentes de risco covid; é a retoma da generalidade das aulas presenciais 

marcada para 17 de Setembro — a data normal — como se nada tivesse acontecido e 

não houvesse meio ano a recuperar; foi a ministra da Justiça que ponderou, mas 

finalmente não se atreveu, a retirar meros 15 dias às sacrossantas longas férias judiciais 

dos magistrados, apesar de acrescentadas este ano de três meses à conta da covid; é a 

própria ministra da Administração sem pressa alguma de fazer regressar os funcionários 

públicos do teletrabalho, dizendo que este provou muito bem, embora quem espera e 

depende do mais banal ato administrativo continue a desesperar. 

Esse Portugal silencioso e resistente é o único que, se não for sufocado, nos poderá 

resgatar 

Cá fora, porém, começamos a assistir ao trágico cortejo, já visto em 2008, de 

restaurantes, lojas, empresas, que fecham, trabalhadores que ficam desempregados, 

que se preparam para perder a casa, para voltar a emigrar, enfim, para regressar ao que 

já tinham imaginado ter ficado para trás de vez. Mas, do lado de lá, do lado do Estado, 

não há pressa. “Sra. ministra, falta aqui um acrílico a separar-nos da zona das 

testemunhas, neste tribunal!”; “Sra. ministra, esta repartição não tem ar condicionado 

do último modelo!”; “Sr. ministro, esta sala de aulas não tem ventilação natural 

adequada!”. E os “mesmos de sempre”, como gosta de dizer a extrema-esquerda, ficam 

para trás. Só que os “mesmos de sempre” não são os mesmos de que fala essa esquerda. 

Coincidem, talvez, os alunos cujos pais não têm dinheiro para explicadores nem 

computadores e que nunca recuperarão este atraso, mas já não os professores que não 

se disponibilizam para o esforço exigível; talvez ainda os que não podem perder o 

emprego, infetados ou não, ou que não têm condições para viver decentemente, quanto 

mais para se isolarem se doentes; mas já não os que pagam fortunas para esperar justiça 

do Estado e agora viram todos os seus casos parados e nenhum esforço feito para 

recuperar os atrasos; ou os que pagam serviços que o Estado cobra caro e presta em 

exclusivo e a más horas e que não têm alternativa que não continuarem à espera até 
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que o funcionário de quem dependem resolva desconfinar; ou o exército de 

trabalhadores a recibos verdes (alguns trabalhando para empresas públicas, como a 

RDP), sem direito a horários, férias, Segurança Social, proteção no desemprego, que 

nenhum sindicato ou comissão de trabalhadores se preocupa em defender antes dos 

“instalados”; e os milhares de jovens em princípio de vida, as vítimas principais do 

desemprego, da falta de habitação, da falta de perspetivas, a não ser um horizonte de 

dívida pública para depois pagarem a vida inteira e que os instalados reivindicam que 

se acrescente agora. 

Há dois países aqui: um país ruidoso, que o Presidente da República apelida de heroico, 

que se manifesta nas ruas e que frequentemente adoece nos dias de trabalho, que tem 

porta-vozes sindicais todos os dias na imprensa, que o Governo escuta e teme, que os 

políticos tratam com paninhos quentes, que a lei, a Constituição e os mestres 

interpretadores dela protegem e a quem garantem melhores contratos de trabalho, 

melhores horários, mais férias, reformas mais cedo e mais bem pagas, e que, de um 

modo geral, abocanha a parte de leão da parte da riqueza do país que o Estado cativa 

todos os anos. E há um outro país, silencioso e submerso, que ninguém representa e 

ninguém escuta, que está demasiado ocupado em tentar sobreviver para andar nas ruas 

a manifestar-se ou nas redes sociais a ocupar o horário de trabalho no bota-abaixo de 

quem lhe paga a ociosidade e os privilégios de que goza ou no prazer solitário da calúnia 

e da ofensa anónima, que continua a trabalhar sem olhar ao horário, ao termómetro ou 

ao medo, que se levanta quando o atiram abaixo e lhe dizem (a ele, que não tem direitos 

alguns garantidos) que saia da sua “zona de conforto” e se dirija ao aeroporto e que, de 

tão resiliente, há quem chegue a pensar que é inexistente. Mas não é: esse Portugal 

silencioso e resistente é o único que, se não for sufocado, nos poderá resgatar. 

Miguel Sousa Tavares, Jornalista. 

Fonte: Expresso. 

 

ELOGIO E LOUVOR DA NOITE DE S. JOÃO NO PORTO 

O dia mais democrático de Portugal é uma noite, a noite de S. João no Porto. Nessa 

noite acontece uma coisa única na Europa, uma cidade inteira sai à rua. Há sítios 

preferenciais como as Fontainhas, como nos bairros populares no S. António em Lisboa, 
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mas o que torna a noite diferente é um fluxo humano de dezenas de milhares de pessoas 

que se desloca como um rio pelas várias ruas de centro. O que fazem? Nada a não ser 

meterem-se uns com os outros, antes com os alhos porros, ou com ramos aromáticos, 

antes de aparecer essa coisa sinistra que são os martelinhos. Ninguém escapava e 

ninguém protestava. 

 

NEWSLETTER PÚBLICO HOJE 

Só houve uma noite de S. João fora da noite de S. João, o dia em que a cidade saiu à rua 

para esperar Humberto Delgado, naquilo que não foi uma manifestação, mas uma 

sublevação. Aliás, a noite de S. João era antes do 25 de Abril, um momento ideal para 

distribuir panfletos clandestinos, muitas vezes no formato das quadras populares. Dito 

isto, domar a noite de S. João, como aconteceu há dias, é obra. E domá-la pela 

responsabilidade é ainda maior obra. 

Seria uma coisa sem pés nem cabeça estar agora a fazer uma geografia da 

responsabilidade, dizendo que o Norte se porta bem nas restrições da pandemia e o Sul 

pelo contrário. Essas fraturas são de outra natureza, etárias, sociais, habitacionais, todas 

adensando-se em Lisboa, mas a verdade é que também existem no Porto. Seja como 

for, parabéns aos “tripeiros”, numa cidade tão pouco conhecida em Lisboa. 

José Pacheco Pereira, Historiador. 

Fonte: Público 

 

 


