Comunicação COVID19
Ponto de situação 8 de julho

Casos Confirmados
44.859 CASOS DE COVID-19
MAIS 443 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,99%

Óbitos
1.631 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 2 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,12%)
NORTE-821
CENTRO-248
LISBOA E VALE DO TEJO-514
ALENTEJO-18
ALGARVE-15
AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
29.714 CASOS DE RECUPERAÇÃO
1.496 AGUARDAM RESULTADOS
13.514 CASOS ATIVOS
( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos)

512 INTERNADOS (1,14%) / 74 UCI (0,16%)

QUA. 8 julho
OCDE. Portugal é
o oitavo país com
a taxa de IRC mais
alta.
25% dos
trabalhadores do
privado estão em
lay-off
simplificado.
Estado gastou
992 milhões de
euros com novos
apoios a famílias e
empresas.
Preço das casas
subiu 10% no
primeiro
trimestre.
Portugal teve o
quinto maior
aumento da Zona
Euro.
Lagarde admite
usar programa de
estímulos para
combater
alterações
climáticas.
TEMPERATURAS
ALTAS, PERIGO DE
INCÊNDIOS RURAIS
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA

(Edição papel) Novo Banco perde 329 milhões em venda a fundo ao
qual o seu chairman esteve ligado. Project Sertorius, com quase 200
imóveis, vendido ao fundo Cerberus com 70% de desconto sobre valor inicial. Byron
Haynes, atual Chairman do Novo Banco, liderou até 2017 o banco Bagaw. O Bagaw
era então controlado pelo Cerberus. Jair Bolsonaro infetado pelo vírus que tanto
subestimou. PSD recua e defende eleições nas CCDR em outubro. Rio sugeriu eleições
após autárquicas de 2021. Ontem aproximou-se do Governo e recuou para outubro.
Estudantes continuam a chumbar mais no 12.º ano. Aerossóis do vírus viajam metros
em locais fechados. (Online) Reunião no Infarmed: “Não há crises simétricas”.
Centeno promete “complementaridade” com o Governo, deputados apontam
conflitos de interesse. Médicos solidários com diretora do ACES Alentejo Central que
se demitiu. Lares e creches deixam de precisar de segunda licença para abrir. Nova
plataforma visa detetar e prevenir quedas de idosos através de sensores vestíveis.
Supremo usou sorteios manuais para distribuir processos até às férias da Páscoa.
Auditoria deteta 12 processos distribuídos manualmente sem base legal em duas
Relações, mas não indícios de ilícitos. Práticas diferentes vão ser uniformizadas.
Estratégia de Portugal para o hidrogénio verde “é um bom exemplo do que precisamos
de fazer” na EU. Personalidade de Trump foi moldada por traumas na infância, diz
sobrinha do Presidente.
(Edição Online) Recessão em Portugal este ano será pior do que a
depressão de 1928. Governo prevê uma queda da economia inferior a
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7%, mas Bruxelas já antecipa quase 10%. Pior, a recuperação dos efeitos da pandemia
será mais curta e mais lenta do que no resto da Europa, pondo o país de novo a
divergir da média da EU. Bolsonaro e mais 1 643 537 com covid no Brasil. Presidente
fez anúncio sem máscara e já está a tomar hidroxicloriquina. Coronavírus. DGS há dois
meses sem registo de casos importados de Espanha. Turistas juntam-se na noite
algarvia. Albufeira admite “medidas drásticas”. Há divergências, mas nenhum obstáculo
a Mário Centeno no Banco de Portugal. TikTok apanhado no meio da guerra entre
Trump e a China. Fusão com Sintra Footbal? A terceira vida do Estrela da Amadora vai
a votos. Entrevista no regresso de Elia Suleiman, com O Paraíso provavelmente. (Online)
Covid-19. 26,7% das empresas despediram ou vão despedir a curto prazo-Associação
Industrial Portuguesa. Paciente com HIV pode ser o primeiro curado só com
medicação. De acordo com um artigo publicado na revista 'Science', o paciente em
causa tem 35 anos e foi tratado durante anos com uma combinação de antirretrovirais
e nicotinamida.
(Edição papel) Pais desesperam com caos nas matrículas. Governo culpa
piratas. Obrigados a fazer inscrição durante a madrugada. Após semanas
de bloqueio informático ministério anuncia renovações automáticas do
registo dos alunos a partir do 2º ano exceto na mudança de ciclo. Processo EDP.
Superjuiz aperta Mexia com antigo governante. Coronavírus. Bolsonaro infetado toma
remédio polémico. Festas de arromba criam risco no Algarve. Médicos apontam falta
de meios para aumento dos contágios e das mortes por Covid-19. Quebra do turismo
asfixia economia. Santarém. Dois militares da GNR abalroados na A1.
(Edição em papel) Utentes desesperam para marcar consulta nos
centros de saúde. Centenas de telefonemas sem resposta e o email é
uma solução que não serve à população idosa. Associação de Médicos
de famílias estima que ficaram 15 mil diagnósticos de cancro por fazer em três meses.
Fiscalização apertada tenta travar sobrelotação. Transportes das áreas metropolitanas
reforçam segurança e controlo de passageiros. Aeroportos. Porto está a recuperar
melhor do que Lisboa. TAP já admite reforço de seis rotas no Norte a partir de agosto.
Covid-19. Gaia, Feira e Caldas com 11 crianças infetadas em dois dias. Alimentos. GNR
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e Fisco param fraude milionária com o IVA. Concurso. Há docentes acima dos 60 a
entrar nos quadros. EDP. Suspensão de Mexia afinal fez crescer valor em Bolsa.
V.N.Gaia. Arquiteto Souto de Moura projeta Centro de Congressos. Calor. Junho foi o
mês mais quente de sempre no Mundo. Bolsonaro apanhou a “Gripezinha”. Presidente
está infetado, mas de “pulmões limpos”.
(Edição em papel) Covid-19. Três alertas de especialistas. Pedro
Simas “Casos vão aumentar. O principal desafio é proteger os grupos
de risco”. Fernando Maltez “Se as coisas não estão a melhorar temos de apertar as
restrições”. Ricardo Mexia “Seria importante para todos os portugueses conhecerem
a estratégia a médio prazo”. 10 anos de Carlos Costa como governador do Banco de
Portugal chegam ao fim. Doi bancos faliram, BES e Banif. Os cinco maiores bancos
perderam 13 trabalhadores e fecharam 1800 balcões. Ajudas financeiras ao setor nos
10 anos valem 90 TAP’s. Bagão Félix ao i “Um mandato não isento de erros e
sobretudo de hesitações, reagindo a posteriori e não prevenindo”. Mário Centeno, o
homem que se segue “O Banco de Portugal vai ser o cachorro deste Governo e o que
lhe deu força para chegar a este lugar foi a sua fraqueza e a sua dependência política”,
João Duque. Fim dos apoios. "Bloco central" põe deputadas pró-touradas a debater
proposta. Exames. Muitas faltas no primeiro dia e treino com máscaras. Saúde. Carlos
Alexandre fica em isolamento profilático. Bolsonaro infetado com covid, mas não
respeita regras.
(Edição em papel) PCP beneficia bancos com suspensão de rendas. Lojas
de centros comerciais só vão pagar a componente variável até ao fim do
ano. Medida do PCP que consta do Orçamento suplementar favorece
lojas que só pagam renda fixa, como bancos e seguradoras. Escolha de Stilwell deixa
EDP no pódio do setor na Europa. Ações valorizam mai de 4% e elétrica é a terceira
“utility” que mais valoriza entre as pares europeias. Despedimentos. Fundo só cobre
pequena parte das indemnizações. Mecanismo de compensação criado na troika
acumula 395 milhões de euros. Maioria dos empregados já só tem direito ao valor mais
baixo. Estimativas para a recessão pioram mês após mês. Aeroporto. Governo recusa
adiamentos no Montijo. OCDE. Metade dos trabalhadores em risco de apanhar covid.
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Pandemia dá sinais de melhoria antes de mais uma avaliação. (Online) Centeno: "O
papel do BdP não pode caracterizar-se pelo antagonismo ou isolacionismo". Pelo PSD
"não encontrava emprego em Portugal nas próximas décadas". Boris avisa Merkel que
Reino Unido está pronto para concretizar Brexit sem acordo comercial. Estado gastou
992 milhões de euros com novos apoios a famílias e empresas. Católica diz que PIB
pode cair 17% este ano num cenário pessimista.
(Online) Deputado do Iniciativa Liberal avança com providência
cautelar para travar nomeação de Centeno no Banco de Portugal.
“Banco de Portugal deve ser sinónimo de ação. Não deve ser uma
torre de marfim”. Centeno arranca audição com críticas veladas a Carlos Costa. “A
austeridade já cá está, à vista de toda a gente”, diz Daniel Bessa. “Conflito de
interesses de Centeno é mais do que evidente”, defende Daniel Bessa. Portugal é dos
países da OCDE com legislação mais rígida para despedimentos. 25% dos trabalhadores
do privado estão em lay-off simplificado. Lagarde admite usar programa de estímulos
para combater alterações climáticas. Conselho Geral e de Supervisão da ADSE já tem
novas tabelas de preços. Caixa, BCP e Novo Banco acabam com plataforma do
malparado este mês. Governo reconhece que Programa de Arrendamento Acessível
ficou aquém das expectativas.
(Online) Centeno: O quadro institucional da supervisão “é menos
limitado do que a prática que acabou por acontecer”. Centeno: “O
BdP tem que se tornar sinónimo de ação”, mas não deve enfrentar
os desafios “numa torre de marfim”. BCE poderá recorrer ao programa de estímulos
para combater alterações climáticas. Agricultores dizem que resposta do Governo às
intempéries é insuficiente. Fisco abre perto de 900 processos de levantamento de sigilo
bancário. CIP apela à aprovação do plano de recuperação: “Previsões de Bruxelas são
um novo sinal vermelho”.
(Online) "Papel do BdP não se pode caracterizar pelo
antagonismo". Mário Centeno. "Crise pandémica terá um impacto
profundo na economia". “Não há nenhuma questão política”, diz
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Centeno sobre saída do governo. Carlos Costa termina oficialmente o seu mandato
como governador do Banco de Portugal esta quarta-feira. OCDE quer mais igualdade
no subsídio de desemprego.
(Online) Marcelo indica dado novo: "Não há ligação entre o
transporte ferroviário e o surto pandémico". "Não foi Governo
que vendeu Novo Banco. Foi o BdP". "Não saí por não querer
enfrentar as dificuldades". "A independência não é outorgada, é conquistada". O exministro das Finanças Mário Centeno está a ser ouvido no parlamento a propósito da
sua designação pelo Governo para governador do Banco de Portugal, sucedendo a
Carlos Costa. Almada. Urgência obstétrica pode fechar à noite. Covid-19. OMS admite
transmissão do vírus pelo ar. Cerca de 15 mil estudantes chumbaram no secundário.
2.230 novas bolsas para estudantes do superior. Ministério integra mais de 800
professores. Rita Rato vai dirigir o Museu do Aljube. EUA oficialmente fora da OMS.
Biden anuncia que, com ele, EUA voltam à OMS. Fox corta Trump de foto com Epstein
e depois recua. Estudo da Lancet. Imunidade de grupo é missão quase impossível, a não
ser que se aceitem os efeitos colaterais (e mesmo assim, será difícil).
(Online) Centeno afasta conflitos de interesse. Iniciativa Liberal avança
com providência cautelar para impedir nomeação. Centeno no
Parlamento: Conflito de interesses? “Não conseguia encontrar
emprego em Portugal nas próximas décadas". O vírus que “tem de se
enfrentar como homem, não como moleque”: as histórias de “Airton Guedes” e de mais
três chefes de Estado infetados. Covid. Costa e Conte avisam que degradação das
previsões económicas impõe acordo europeu já (mas Costa diz que vai manter o seu
hábito). Operação do SEF em Santarém identifica 150 imigrantes potenciais vítimas de
tráfico de pessoas. Fim dos apoios públicos às touradas sem apoio da maioria. Já está
em Portugal o primeiro grupo de menores desacompanhados vindo dos campos de
refugiados da Grécia. BE e Chega criticam eventual apoio do PCP ao fim dos debates
quinzenais. Centenas de doentes não conseguem marcar consultas em centros de
saúde. Auditoria à TAP nas mãos do PSD.
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(Online) Políticos e especialistas voltam a reunir-se esta quartafeira no Infarmed. ‘Bloco Central’ põe deputadas pró-touradas a
debater fim dos apoios públicos às touradas. Risco de incêndio
continua elevado. CIP apela à intervenção rápida e intensa do Governo. "Qualquer dia
tenho de pedir ao PS para estar aqui sentado". Parlamento retirou projeto de lei do
Chega da agenda. Líder do partido pediu votação para manter o texto em discussão,
mas a maioria não lhe deu razão.
(Online) Câmara de Paços fechada após casos; 10.ª reunião no
Infarmed. "A independência não é outorgada, nem proclamada, é
conquistada na ação". O antigo ministro das Finanças Mário Centeno sublinhou que a
independência se conquista por quem a exerce e que o BdP deve ser "sinónimo de
ação". Negócio das autocaravanas 'acelera' à boleia da pandemia. FBI considera
espionagem chinesa a maior ameaça ao futuro dos EUA.
(Online) Maioria esmagadora chumba Centeno para Banco de
Portugal. Quando o tratamento do cancro causa alergia. Mais de 20%
dos alunos chumbaram no final do ensino secundário. PSD arrasa
Centeno e é "contra" nomeação para BdP. Identificados 150 imigrantes potenciais
vítimas de tráfico de pessoas em Santarém. PS, PSD, PCP, CDS-PP e Chega contra fim
dos apoios públicos às touradas. Postos de abastecimento de combustíveis na AML
podem funcionar até às 22h00. CML vai remodelar (e pintar de verde) a rua onde mora
António Costa.
(Online) Covid-19: Seis meses depois, as grandes questões que
continuam por responder. Centeno diz que Banco de Portugal “deve voltar a ser uma
instituição de referência”. Covid-19: Lagarde admite usar programa de estímulos para
combater alterações climáticas. “Não culpem o mexilhão”, pede ex-presidente do IHRU
sobre as fraudes em Pedrógão.
(Online) Horários de funcionamento das lojas nas áreas de serviço e
postos de abastecimento de combustível tiveram um acerto na Área
Metropolitana de Lisboa. As lojas passam a poder funcionar até às 10
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da noite, mas depois disso mesmo, para vender combustíveis. Trabalhadores da TAP
contestam a forma como o Governo está a conduzir a reestruturação da empresa. Falta
de médicos e enfermeiros na Medicina Intensiva. Tensão entre a ARS Alentejo e a
Ordem dos Médicos. Por causa do maior do surto no Alentejo desde o início da
pandemia, em Reguengos de Monsaraz está criado uma tensão entre a Administração
Regional de Saúde do Alentejo e a Ordem dos Médicos, através do Conselho Regional
do Sul. Os clínicos destacados pela ARS em Reguengos de Monsaraz recusaram ser
destacados para trabalhar naquela localidade para tratar os infetados do lar, mas negam
que tenham recusado tratar dos doentes. Ministério do Ensino Superior divulgou um
aumento do número de bolsas no Programa + Superior. Matrículas automáticas para o
próximo ano letivo no básico e no secundário. Filinto Lima diz que é um respirar de
alívio também para as escolas. Mário Centeno ouvido no Parlamento. IVDP reúne com
a ministra da Agricultura. O Douro vive uma crise que se agrava de dia para dia, o
desabafo de um dos responsáveis pelo Conselho Interprofissional do Instituto dos
Vinhos do Douro e do Porto, o órgão que representa os produtores e os comerciantes
e que esta quarta-feira tem reunião marcada com a ministra da Agricultura. O Governo
anunciou 15 milhões de euros para apoiar o setor do vinho, mas os viticultores
consideram valor insuficiente. Alertam que devido à crise provocada pela pandemia de
COVID-19, ainda têm os armazéns cheios com os produtos que não conseguem escoar.
Portugal tem de devolver 8,7 milhões de euros de fundos agrícolas a Bruxelas.
(Online) Crianças e jovens com COVID-19 no Hospital D.
Estefânia com COVID-19. Só no mês de junho, o Hospital Dona
Estefânia em Lisboa recebeu cerca de uma centena de crianças e
jovens com COVID-19, quase tantos como nos 3 meses anteriores. Números que
mostram o aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Especialistas
preocupados com festas COVID. Governo altera as regras nos postos de
abastecimento. António Costa defende acordo urgente na EU. António Costa diz ser
urgente que a União Europeia chegue a acordo sobre o pacote de recuperação
económica, sobretudo depois de Bruxelas ter anunciado projeções mais negativas de
queda do PIB. No final do encontro que manteve com o homólogo italiano, o primeiroministro garantiu ainda o empenho do Governo para contrariar as previsões de
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Bruxelas, mas apelou a uma posição concertada a nível europeu. Mário Centeno ouvido
no Parlamento. Perturbações nas ligações fluviais da Transtejo e da Soflusa. Luís Filipe
Vieira é candidato à presidência do Benfica.
(Online) António Costa defende acordo urgente na EU.
Novo governador do Banco de Portugal. Bombas de gasolina
na Área Metropolitana de Lisboa podem funcionar até às 22h. Reportagem "Pobreza,
periferia e pandemia". CCP contesta o fim da isenção de taxas sobre pagamentos feitos
com cartão. A Confederação do Comércio e Serviços contesta o fim da isenção de taxas
sobre pagamentos feitos com cartão. Durante o estado de emergência foi suspensa a
cobrança destes valores aos comerciantes para evitar transações em dinheiro em nome
da segurança dos clientes, no entanto, desde o início de julho que estas taxas voltaram
a ser aplicadas, acabando com o incentivo para pagamentos, por exemplo, através da
tecnologia sem contacto. Em declarações à Antena 1, o presidente da Confederação,
João Viera Lopes, defende que a isenção deveria ser estendida até ao final deste ano.
Dificuldade em marcar consulta nos centros de saúde. Bolsonaro com COVID-19.
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO

□ Pelo menos 544 mil mortos e mais de 11,8 milhões de infetados no MUNDO.
□ ESPANHA regista quatro mortes e 124 novos casos nas últimas 24 horas.
□ FRANÇA aproxima-se das 30 mil mortes. Nas últimas 24 horas, foram
identificados 475 novos casos de covid-19, menos 100 do que a média semanal
de 573.
□ ITÁLIA com mais 30 mortes em 24 horas e vê contágios a diminuir.
□ ALEMANHA regista mais 12 mortes e 397 casos nas últimas 24 horas. País
contabiliza um total de 197.341 infetados desde o início da pandemia.
□ REINO UNIDO registou 155 mortes da doença covid-19 nas últimas 24 horas,
aumentando para 44.391 o total de óbitos durante a pandemia.
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 60.209 infetados 1.114 mortes por
covid-19 nas últimas 24 horas. Total de 130.248 óbitos e 2.991.351 casos
confirmados. Biden anuncia que EUA vão aderir à OMS no primeiro dia da sua
presidência.
□ BRASIL registou 1.254 mortos e 45.305 infetados pelo novo coronavírus nas
últimas 24 horas. Totaliza agora 66.741 óbitos e 1.668.589 casos confirmados.
□ ÁFRICA passa o meio milhão de casos com perto de 12 mil mortos.
□ MÉXICO registou 895 mortos e 6.258 infetados nas últimas 24 horas.
□ CHINA restringe importações de carne alegando surtos em matadouros.
□ IRÃO ultrapassa a barreira dos 12.000 mortos.
□ AMÉRICA LATINA e CARAÍBAS ultrapassam barreira dos três milhões de casos.

10

FRASES DO DIA

▪

"Não há ligação entre o transporte ferroviário e o surto pandémico"., Marcelo
Rebelo de Sousa, Presidente da República.

▪

"Olhando para os últimos dias o que foi dito é que há uma estabilização e uma
tendência, embora ligeira, de aparente descida, porventura fruto das medidas
tomadas, sendo embora muito cedo para fazer uma avaliação definitiva",
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

▪

“Mário centeno tem todos os créditos para poder ser um excelente governador
do Banco de Portugal", António Costa, Primeiro Ministro.

▪

“As previsões da Comissão Europeia revelam bem a urgência de que haja um
acordo no Conselho Europeu deste mês.”, António Costa, Primeiro Ministro.

▪

“Estamos a enfrentar uma realidade sanitária que se vai manter grave durante
muito tempo”, António Costa, Primeiro Ministro.

▪

"O papel do BdP não pode caracterizar-se pelo antagonismo ou
isolacionismo", Mário Centeno, Governador indigitado do banco de Portugal.

▪

"Sinto-me qualificado, motivado e apoiado para estas funções", Mário
Centeno.

▪

“Não estando em causa a competência técnica e profissional de Mário
Centeno, muito menos a pessoa, o conflito de interesses é mais do que
evidente”, Daniel Bessa, ex-Ministro da Economia.

▪

“Para a questão da floresta e do fogo, a covid-19, dado a questão dos incêndios
e das atividades de prevenção não teve um impacto direto”, Tiago Oliveira,
presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF)

▪

"A precariedade laboral leva muita gente infetada a continuar a ir para o
trabalho", Mário Durval, Delegado Regional de Saúde de Lisboa e Vlae do Tejo.

▪

"A conclusão principal desta reunião é que se nós falharmos na resposta a
Lisboa estaremos a falhar ao país", Ricardo Baptista Leite, Deputado do PSD.
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▪

"Para atingir os seus objetivos e superar os Estados Unidos, a China reconhece
que precisa dar um salto na tecnologia de ponta, mas a triste realidade é que,
em vez de se envolver no trabalho árduo da inovação, a China rouba a
propriedade intelectual americana e depois usa-a para concorrer contra as
próprias empresas americanas que vitimou, cometendo, na verdade, uma
dupla fraude", Christopher Wray, Diretor do FBI.

▪

“A Europa só superará com êxito a crise se conseguir ultrapassar as suas
diferenças e identificar soluções comuns. A Europa sairá da crise mais forte do
que nunca se reforçarmos a coesão e a solidariedade. Ninguém vai ultrapassar
a crise sozinho, estamos todos vulneráveis. A solidariedade europeia não é
apenas um gesto humanitário, é um investimento sustentado”, Angela Merkel,
Chanceler Alemã.

ARTIGOS SELECIONADOS

Marcelo diz que não existe ligação entre o transporte
ferroviário e o surto em Lisboa
Na sequência da última reunião no Infarmed, 19 freguesias da região de Lisboa e Vale do
Tejo mantiveram-se em situação de calamidade com algumas restrições.
Dez reuniões e 128 dias depois de o primeiro caso de covid-19 ter sido detetado em
Portugal, políticos, parceiros sociais, conselheiros de Estado e patrões ouviram nesta
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quarta-feira as novas apresentações técnicas dos especialistas que se têm dedicado a
compilar e a avaliar a evolução dos contágios. à saída da reunião, Marcelo Rebelo de
Sousa citou um estudo que demonstra que “não existe ligação entre transporte
ferroviário e o surto pandémico.
Marcelo Rebelo de Sousa apresentou dados concretos à comunicação social que
mostram que a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo está a evoluir
favoravelmente. “O R nacional é agora de 0,8 e de 0,7 na região de Lisboa. Olhando
para os últimos dias, há uma estabilização e uma tendência, embora ligeira, de aparente
descida”, informou o Presidente da República, apesar de acrescentar que “é cedo para
fazer a avaliação definitiva”.
Ainda sobre Lisboa, o Presidente revelou que houve um “aprofundamento da
comparação socioeconómica entre as várias regiões” que demonstrou que “o panorama
no distrito do Porto e de Lisboa é distinto do Porto”.
Marcelo citou um dos vários estudos apresentados durante a reunião, incluindo um que
“parece demonstrar que não existe ligação entre transporte ferroviário e o surto
pandémico, é um dado novo que não era conhecido, mas que foi estudado”, o que
reforça declarações recentes da ministra da Saúde. “Linhas que à partida se
considerariam de risco maior, verificou-se que são de risco, não direi irrelevante, mas
escassíssimo. Do estudo parece decorrer que não está aí um fator causal determinante
de transmissão do vírus”, concretizou
Outro estudo citado insiste que a coabitação continua a ser “o fator mais importante
em termos de explicação causal dos surtos, logo seguida da convivência social, que tem
vindo a ganhar importância”. “A coabitação ainda hoje é a explicação dominante para a
transmissão”, repetiu depois.
Marcelo aproveitou para agradecer a quem teve a ideia das reuniões no Infarmed.
“Terminamos hoje uma experiência de vários meses iniciada em final de março. É
possível dizer desde já como foi muito importante este tipo de reuniões. Foi uma
experiência única não verificada em nenhum outro país no mundo e que se saiba
europeu. Facilitou convergência. Valeu a pena o exercício”, disse, explicando que este
ciclo conhece agora o fim porque há estudos que estão a ser feitos (estudo sobre
eventual capacidade de imunização estará pronto no final de Julho a que seguirão um
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estudo a 5 meses e sucessivos de 3 meses 3 meses), há a convicção da estabilização e
está a passar-se do plano macro para o micro.
Dados citados pelo chefe de Estado indicam que o tempo mediano de internamento
está hoje entre os 10/11 dias no caso do internamento geral e 17/19 nos cuidados
intensivos. “Para um cenário que de pode considerar pessimista, de 338 casos novos,
haveria 39 internados novos e um total de 607 no internamento geral e 91 nos cuidados
intensivos, bem dentro da capacidade global do Serviço Nacional de Saúde”, que é de
486 no geral e de 72 nos cuidados intensivos.
Fonte: PÚBLICO

Sete mitos que podem alimentar novos surtos de Covid-19
Evitar estes erros pode ajudar a controlar os novos surtos de coronavírus e ajudar a
desenvolver a economia.
O abrandamento das medidas de contenção não implica necessariamente que os países
estejam preparados para conviver com o vírus e com as suas implicações na comunidade,
pelo contrário. Em muitos casos, a falsa sensação de segurança está a fazer com que parte
das populações acreditem que podem voltar ao estado pré-pandemia.
“Se a economia está a funcionar, significa que a pandemia está a passar”
“Isto ainda está longe de acabar”, disse esta segunda-feira, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, diretor geral da Organização Mundial da Saúde, em conferência de
imprensa. “Embora muitos países tenham feito um progresso global, a pandemia está a
acelerar. Estamos juntos nisto e participamos todos a longo prazo”. “Já perdemos muito
mas não podemos perder a esperança”, disse o diretor.
Como referiu o diretor da OMS, a pandemia ainda está longe de ser controlada e para
que tal aconteça é necessário que existam tratamentos e/ou vacina e uma imunidade
de grupo, que normalmente é atingida quando 70% a 90% da população está infetado.
Portugal, neste momento, tem menos de 1% de infetados (0,4%).
Até lá, o único “tratamento” que podemos ter é seguir as normas da Direção-Geral da
Saúde, utilizando a máscara, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerados.
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“Porque não ficamos todos infetados e criamos a imunidade de grupo?”
Como referimos, para que exista uma imunidade de grupo é necessário, no mínimo, que
70% da população fique infetada e que consiga recuperar. Ora, este cenário não será
possível porque existem vários grupos de risco, que, quando infetados, necessitam de
um tratamento intensivo. Se deixássemos de ter os cuidados básicos e apostarmos
numa imunidade de grupo, os hospitais iriam entrar em colapso e haveria inúmeras
mortes, como assistimos noutros países. Mesmo não estando a adotar este método, já
existem hospitais em rutura e os pacientes não-Covid já não estão a ser devidamente
acompanhados.
Existe ainda outro problema sobre a imunidade: este vírus é novo e ainda não se sabe
se os anticorpos desenvolvidos irão conseguir promover uma imunidade a longo prazo.
Assim, a opção da imunidade de grupo, por agora, fica descartada.
“Sou jovem e saudável, não preciso de me preocupar”
Nas últimas semanas têm surgido várias notícias sobre aglomerações de jovens que
acabaram por desencadear novos surtos. O facto de ser jovem e ser saudável não é
necessariamente uma condição para ser imune ao vírus.
Jen Caudle, médica de Nova Jersey, conta à CNN que assistiu a pacientes jovens
sofrerem condições graves ou a longo prazo com a Covid-19, apresentando derrames
nos pulmões, falta de ar, fadiga ou perda de olfato. Para além da possibilidade de
contrair o vírus, os jovens, mesmo assintomáticos, podem contagiar outras pessoas que
tenham uma condição mais frágil, podendo resultar em internamentos ou até em
mortes.
Atualmente, em Portugal, o número de casos confirmados nos jovens dos 20 aos 29
(6269) é quase igual aos adultos dos 50-59 (6690).
“Basta medir a temperatura dos clientes para um estabelecimento ser seguro”
Apesar de ser uma medida que está a ser utilizada em vários estabelecimentos públicos,
medir a temperatura dos clientes não basta para que o local seja seguro. Como sabemos,
existem pessoas assintomáticas, que não apresentam sintomas, mas podem contaminar
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outras, assim como podem estar infetadas e simplesmente ainda não ter febre. E existe
também a possibilidade de as pessoas apresentarem outros sintomas que não a febre.
O facto de num estabelecimento não haver pessoas com febre ou outros sintomas
visíveis cria uma falsa sensação de segurança, podendo levar a um descuidado e quebrar
as regras de segurança. Assim, mesmo medindo a temperatura, é importante adotar
todas as medidas recomendadas.
“Eu não preciso obrigatoriamente de usar máscara”
Apesar de ser um assunto muito debatido, a utilização das máscaras é recomendada.
Um estudo do Instituto de Métricas e Estimativas de Saúde refere que se 95% dos
americanos utilizassem máscaras em público, isso poderia impedir 33 000 mortes até
ao dia 1 de outubro deste ano.
“Algumas pessoas acham que as máscaras infringem a sua liberdade de escolha, mas
quanto mais as usarem, teremos MAIS liberdade para sair”, twittou Jerome Adams, que
foi nomeado por Trump como Cirurgião Geral dos EUA. “Máscaras faciais →
disseminação viral menos assintomática → mais lugares abertos e mais cedo!”
Em Portugal, atualmente, não é obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos.
“Uma menor taxa de mortalidade significa que as coisas estão a melhorar”
O dia do fim do desconfinamento em Portugal foi no dia 2 de maio. Desde então, que
temos assistido a uma tendência de diminuição no número de mortes, mas isto não
significa que a pandemia esteja controlada.
Os especialistas explicam que os picos atuais, seja de novos casos, seja do número de
mortes, correspondem à situação de há várias semanas. Estes confirmam ainda que o
número diário de mortes por Covid-19 normalmente diminui quando o número de casos
aumenta. “Demora cerca de uma semana depois de alguém ser infetado até ficar doente
o suficiente para ser hospitalizado, e muitas vezes cerca de uma semana depois até se
começar a ver mortes”, disse Jonathan Reiner, professor da Faculdade de Medicina da
Universidade George Washington, nos EUA.
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“Já fiz o teste, deu negativo, logo não preciso de me preocupar”
Um teste negativo não significa imunidade. “Às vezes, existem falsos negativos, o que
significa que as pessoas têm a doença, mas o teste não a detetou”, de acordo com a
Penn Medicine.” Como é possível dar um resultado negativo mesmo quando se está
infetado, é importante ter cuidado”.
“Temos ferramentas poderosas à nossa disposição – o distanciamento social, o uso de
máscaras em público e a disciplina sobre o lavar frequente das mãos”, refere Redfield.
“Não estamos indefesos contra esta doença.”
Fonte: VISÃO

Covid-19: exclusão de Portugal pelo Reino Unido “carece de
rigor científico”
Análise do Barómetro Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública conclui que a decisão
do Reino Unido “carece de rigor técnico-científico e de transparência” por desconsiderar
outros indicadores de risco epidemiológico.
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Uma equipa de investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) analisou a
decisão do Reino Unido que impõe uma quarentena de 14 dias a todas as pessoas que
viajem de Portugal e conclui que esta medida não tem fundamento científico. Os
cientistas defendem que o país está a ser indevidamente penalizado pela aplicação de
um único critério (a incidência de covid-19 superior a 20 casos por cem mil habitantes
nos últimos 14 dias) “que não reflete corretamente a gravidade da epidemia no país”. A
análise nota que Portugal não só cumpre os outros critérios que deviam ser
considerados como também está a ser prejudicado por realizar testes que identificam
muitos assintomáticos que passam despercebidos noutros países e por não ser tida em
conta a desigual distribuição regional dos casos no país.
A decisão do Reino Unido está errada por vários motivos, segundo a análise divulgada
esta quarta-feira por investigadores do Centro de Investigação em Saúde Pública da
ENSP, da Universidade Nova de Lisboa, que tem como título “Portugal devia estar nos
corredores turísticos da Europa”. Assim, esta decisão (e, depreende-se, todas as que
sejam tomadas por outros países baseadas na mesma métrica) falha por considerar
apenas um critério epidemiológico sobre a situação nacional da covid-19. Falha também
na avaliação desse mesmo critério por não o enquadrar na realidade do país e falha
quando não aceita que Portugal cumpre outros critérios importantes definidos pelas
autoridades de saúde. Por fim, falha ainda por não incluir outros “indicadores de risco
epidemiológico” que deviam sustentar decisões deste tipo. “A decisão do Reino Unido
de não colocar Portugal no corredor turístico seguro, devido à covid-19, carece de rigor
técnico-científico e de transparência”, concluem os autores do artigo, Vasco Ricoca
Peixoto e Alexandre Abrantes.
Em contrapartida, os investigadores apresentam assim vários argumentos técnicos e
científicos para contestar a decisão tomada pelo Reino Unido. Sobre os indicadores de
risco epidemiológico que deviam ser tidos em conta para esta decisão, a análise nota
que ficam a faltar três dos quatro critérios que deviam também ser considerados e que
dizem respeito à resposta dos sistemas nacionais de saúde, opções de transporte aéreo
disponíveis e ao cumprimento da lei e ordem no território nacional. “No caso da decisão
do Reino Unido para excluir Portugal dos corredores turísticos, não é conhecida a forma
como as autoridades inglesas tomaram em consideração os outros critérios que dizem
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ser relevantes, nomeadamente a capacidade dos serviços de saúde, as opções de
transporte e o estado da lei e ordem em Portugal”, notam os autores na conclusão da
análise.
A verdade é que o Reino Unido fundamenta a sua decisão no facto de Portugal não
cumprir unicamente o critério do número de casos por 100 mil habitantes, e que de
facto não cumpre. Os investigadores da ENSP defendem que esse incumprimento não
está a ser interpretado de uma forma correta e que, por si só, não deveria ser suficiente
para avaliar a situação epidemiológica do país.
“Interpretar valores de incidência de casos reportados sem considerar outros
indicadores de risco epidemiológicos, a distribuição geográfica e sem considerar que
diferentes países detetam diferentes percentagens do total real de casos, é errado e
levou à adoção de políticas desadequadas que, sem contribuir de forma relevante para
prevenir a transmissão, têm consequências negativas a nível socioeconómico, político
e diplomático”.
Portugal está a ser injustamente penalizado, dizem. “Portugal está a ser penalizado por
uma métrica (a incidência de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) que
não reflete corretamente a gravidade da epidemia no país, com graves consequências
económicas e sociais”, insistem. Mas há mais: “Portugal está a ser penalizado por ter
uma política de testagem abrangente, que identifica um grande número de casos
assintomáticos e ligeiros que passam despercebidos noutros países”.
E, por fim, o país também está a ser injustificadamente punido “porque as análises
internacionais não tomam em consideração a distribuição regional dos casos, aplicando
sanções a todo o território nacional, com base em números que se referem, em grande
parte, a 19 freguesias concentradas numa zona geográfica restrita, fora dos circuitos
turísticos”.
Além de considerar que Portugal tem bons indicadores de risco epidemiológico em
relação à covid-19, a análise da ENSP propõe ainda que sejam considerados outros
critérios que estão a ser deixados de fora e que poderiam alterar esta decisão de excluir
Portugal. “Decisões deste tipo”, referem, deviam considerar, por exemplo, as taxas de
incidência ajustadas para a percentagem de casos reais detetados e o número de testes
per capita, bem como as taxas de positividade nos últimos sete a 14 dias. Também devia
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ser tida em conta a “percentagem de novos casos assintomáticos e a percentagem de
testes realizados a pessoas assintomáticas ou com sintomatologia ligeira, que não cabe
na definição de caso covid-19 em vigor”. Na balança de uma decisão com estas
implicações também devia pesar o “número médio de contágios por infetado (Rt), a
níveis geográficos detalhados (concelho/freguesia), as taxas de mortalidade e letalidade
por 100 mil habitantes nos últimos sete a 14 dias e ainda as taxas de internamento geral
e em unidades de tratamento intensivo por 100 mil habitantes nos últimos sete a 14
dias.
“A covid-19 é uma pandemia que exige uma resposta concertada a nível global e a da
União Europeia. As decisões unilaterais do Reino Unido e de outros países da União
Europeia (Áustria, Dinamarca, Grécia, e República Checa), sem coordenação europeia,
e baseadas em critérios técnico-científicos pouco rigorosos, estão a recompensar
economicamente países com baixas taxas de deteção da infeção, com prejuízo daqueles
que estão a detetar e reportar uma maior percentagem das infeções através de
estratégias de testagem mais abrangentes”, concluem a equipa da Centro de
Investigação em Saúde Pública da ENSP.
Os investigadores da ENSP não são os primeiros a criticar o fundamento científico de
uma medida que exclui Portugal do tal “corredor seguro” e que impõe uma quarentena
de 14 dias a todas pessoas que saiam de Portugal para entrar no Reino Unido. O
indicador foi aliás invocado por vários países europeus para proibir ou restringir a
entrada de viajantes residentes em Portugal, como aconteceu com a Dinamarca, que
decidiu no final de junho abrir a sua fronteira a todos os países, à exceção de Portugal
e da Suécia, por terem mais de 20 novos casos de infeção por 100 mil habitantes nas
semanas anteriores à decisão.
A utilização deste critério já tinha sido questionada com veemência pelo presidente do
Conselho Nacional de Saúde, o especialista em epidemiologia e saúde pública Henrique
Barros, em declarações ao PÚBLICO no final do mês de junho. O epidemiologista
defendeu também na altura que a decisão de impedir a entrada de turistas residentes
em Portugal é basicamente de natureza política, não técnica. “Não faz sentido avaliar a
epidemia usando este denominador. Isto é tecnicamente errado. Não se pode aplicar a
uma epidemia os critérios utilizados para compreender a dinâmica de doenças não
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transmissíveis”, sublinhou. Henrique Barros afirmou ainda que “Portugal tinha
obrigação de responder a estes países com argumentos técnicos e científicos”. Os
especialistas da ENSP deram agora uma importante ajuda nessa tarefa.
Fonte: PÚBLICO

“A austeridade já cá está, à vista de toda a gente”, diz Daniel
Bessa
Entre as medidas anunciadas pelo Executivo, o economista Daniel Bessa destaca, em
entrevista ao ECO, a importância do lay-off simplificado e das moratórias do crédito
bancário.
O economista, Daniel Bessa, defende que o “Governo está a responder bem a esta
crise”, apesar de considerar que a austeridade já “está, à vista de toda a gente” e que
Portugal só vai “regressar ao nível de 2019, na melhor das hipóteses, em 2022”. Em
entrevista por escrito ao ECO considera as previsões do Executivo otimistas, por
anteciparem a retoma já em 2021, e alerta que o Estado pode ser o “detonador da
falência” de restaurantes e hotéis, caso não lhes seja dado, mas tempo para fazer face
às responsabilidades fiscais e de Segurança Social.
Em relação às medidas anunciados pelo Governo de António Costa, o professor
universitário destaca a importância do lay-off simplificado e das moratórias do crédito
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bancário. Mas recorda que “Portugal que tem, consabidamente, uma das maiores
dívidas públicas do mundo” e isso limita a sua capacidade de resposta. E se a União
Europeia pode ser uma ajuda, o economista reconhece que lhe “custa” que “Portugal
não consiga olhar para a União Europeia senão como ‘uma caixa de esmolas'”.
E deixa um alerta: convém “não nos fiarmos demasiado na Virgem, baixando a guarda
em termos de prudência (para não termos, um dia destes, de voltar a bradar que “a culpa
é da Senhora Merkel”, de forma ainda mais injusta do que na crise de 2011)”.
Disse numa numa entrevista recente que a nível económico “estamos pior que numa
situação de guerra”. O cenário tem tendência a piorar? Quantos anos vamos demorar
a recuperar?
A afirmação “estamos pior que numa situação de guerra”, que, de facto, proferi, referiase ao período em que, por deliberação dos governos, sobretudo dos países mais
desenvolvidos, a população tinha sido mandada para casa, paralisando o sistema de
produção. Em tempos de guerra (que, felizmente, nunca vivi, pelo menos no sentido
mais convencional do termo), certamente no meio do maior sofrimento e da maior
destruição, os sistemas de produção não param, até porque é necessário não perder a
guerra (que eu saiba, por exemplo, as refinarias não fecham, a menos que sejam
atingidas por uma bomba).
Esse tempo passou e as economias iniciaram um caminho de recuperação (o “pico” da
depressão terá ocorrido nos meses de março e de abril, embora, em termos anuais, o
PIB continue a acumular queda, enquanto permanecer abaixo dos valores homólogos
de 2019). De acordo com as previsões que parecem melhor fundamentadas, o tempo
de recuperação variará de país para país: a China talvez ainda consiga, em 2020, um PIB
superior ao de 2019, enquanto na União Europeia, Portugal incluído, não se espera que
nenhum país consiga regressar ao nível de 2019 antes de, na melhor das hipóteses,
2022.
O Governo prevê para este ano uma recessão de 6,9% e uma recuperação de 4,3% no
próximo. Considera credíveis estas previsões?
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As projeções de todas as entidades internacionais credíveis apontam, para Portugal,
tanto em 2020 como em 2021, níveis de PIB mais baixos do que os que têm vindo a ser
apontados pelo Governo.
O Governo está a responder bem a esta crise?
Sim, o Governo está a responder bem a esta crise. Faz o que pode e, quem faz o que
pode, a mais não pode ser obrigado. Outros países, com outros meios (leia-se, com
situações de finanças públicas menos deterioradas, nomeadamente a Alemanha),
podem mais e, podendo mais, fazem muito mais ou, se preferir, respondem muito
melhor a esta crise.
Das medidas anticrise, qual tem sido a mais eficaz para debelar a recessão? O lay-off
simplificado? As linhas de crédito?
Entre as medidas que foram anunciadas (não sei se, em todos os casos, efetivamente
adotadas), destaco a importância do lay-off simplificado e das moratórias do crédito
bancário.
Algumas empresas vão ter de começar a pagar em julho as despesas que estiveram a
adiar a nível fiscal e de Segurança Social. E ainda suportar o subsídio de férias. O
Governo deveria dar mais tempo às empresas para evitar ruturas de tesouraria?
Dar mais tempo às empresas para evitar ruturas de tesouraria é sempre bom e, deste
ponto de vista, quanto mais tempo, melhor (…) Como em tudo na vida, o desejável tem
de ser calibrado com o possível. Talvez tenhamos de caminhar para uma rede de decisão
mais fina: se me fala de um restaurante, ou de um hotel, será certamente necessário e
imperativo que se conceda muito mais tempo, para não corrermos o risco de ser o
Estado, ao pretender cobrar os impostos que lhe são devidos, o detonador da falência
dessas empresas.
O Ministério das Finanças prevê que a dívida pública possa chega aos 134,4% do PIB
este ano. Temos capacidade financeira para aguentar esta crise?
Em matéria de endividamento, o mundo tem vindo a evidenciar uma capacidade de
adaptação (diria uma “elasticidade”) notável, muito acima do que, poucos anos atrás,
poderíamos antecipar. Até onde poderá chegar, não sei (prognósticos, como dizia “o
meu capitão”, e um ícone de sensatez, só no fim do jogo). No que se refere a Portugal
que tem, consabidamente, uma das maiores dívidas públicas do mundo, vale-nos, desta
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vez, o facto de a crise afetar todos os países (é simétrica, deste ponto de vista), além do
apoio do BCE, convindo, no entanto, “não nos fiarmos demasiado na Virgem”, baixando
a guarda em termos de prudência (para não termos, um dia destes, de voltar a bradar
que “a culpa é da Senhora Merkel”, de forma ainda mais injusta do que na crise de 2011).
O primeiro-ministro convidou António Costa Silva para desenhar o Plano de
Recuperação Económica. Que prioridades devem constar do plano?
Espero, apenas, que consiga resistir à adoção de uma agenda para nós “demasiado
vanguardista”, ditada pelas prioridades da Comissão Europeia, esquecendo a realidade
das empresas portuguesas, sobretudo das, direta ou indiretamente, mais exportadoras,
de que depende por inteiro a sustentabilidade da economia portuguesa – que precisam
de digitalizar, e de descarbonizar, certamente, mas sem ignorar o ponto de partida que
é a realidade dos seus processos, e dos seus modelos de negócio, como eles são de
facto (necessitando de inovação incremental mas não me parecendo, na maior parte
dos casos, em condições de procederem a inovações disruptivas).
O Conselho Europeu de 17/18 de julho poderá aprovar uma ajuda extra de 26,361 mil
milhões para Portugal, valor que se soma ao Quadro Financeiro Plurianual. Isto chega
para enfrentar o ciclo pós Covid?
Custa-me que, como um pedinte, Portugal não consiga olhar para a União Europeia
senão como “uma caixa de esmolas” (reclamando sempre mais fundo perdido do que
crédito, que não chega a ser uma verdadeira esmola). Quando a postura é esta, o
dinheiro que nos chega da União Europeia nunca é suficiente, nem “para enfrentar o
ciclo pós-Covid nem para coisa nenhuma”.
Vai ser possível evitar a austeridade num futuro próximo?
Quando o Produto Interno Bruto (PIB) mundial baixa, algures no mundo, alguém terá
de absorver (consumir e investir) menos bens e serviços. É isso a austeridade – que
também teremos de sofrer, a menos que pretendamos que outros ainda a sofram em
maior medida, para nós, os portugueses, escaparmos incólumes. Não fora a ideologia,
capaz de escamotear toda a realidade, e a pergunta poderia até ser considerada
ofensiva: a austeridade já cá está, à vista de toda a gente, exceto, como sempre, de
quem não quiser ver (e de quem, como projeto político, recuse a solidariedade, como
única forma de, também internamente, partilhar a austeridade).
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Os bancos, por causa das moratórias e do malparado que inevitavelmente vai
aumentar, poderão vir a enfrentar dias difíceis no futuro?
Se há alguma coisa certa nesta crise, essa é uma delas. O governador do Banco de
Portugal, Carlos Costa, referiu-se-lhe como um “efeito precipício”. E o CEO do
Santander Totta, Pedro Castro e Almeida, referiu-se-lhe como um “grande tsunami”.
Não viverá muito quem não chegar a ter a oportunidade de ver.
Fonte: ECO

OPINIÃO

EDITORIAL - PS e PSD juntos no funeral da regionalização
Já tínhamos percebido que anda no ar um clima de enlevo entre o PSD e o Governo em
matérias como a gestão da crise da covid-19 ou do orçamento suplementar. Com o golpe
de rins do PSD na data da eleição indireta das CCDR, fica-se com a ideia de um namoro.
O PSD empenhou-se ontem na imortalidade da máxima de Lampedusa (“É preciso
mudar alguma coisa para que tudo continue na mesma”). Contrariando as expectativas
que o próprio partido tinha criado, abriu as portas à aprovação do decreto do Governo
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que prevê a eleição indireta dos presidentes das comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR). Já tínhamos percebido que anda no ar um clima de
enlevo entre o PSD e o Governo em matérias como a gestão da crise da covid-19 ou do
orçamento suplementar. Com o golpe de rins do PSD na data da eleição indireta das
CCDR, exigindo para aprovar a intenção do Governo o simples adiamento de um mês,
fica-se com a ideia de um namoro – porque uma coisa é manter a unidade política para
garantir a difícil travessia da crise; outra é servir de muleta do Governo em decisões
relacionadas com a organização e gestão territorial do país.
Bolsonaro tem covid-19, mas diz estar “perfeitamente bem”
Seria entendível que o PSD estivesse de acordo com a primeira eleição indireta de
líderes das CCDR um ano antes das autárquicas, se o tivesse dito claramente desde o
início. Pelo contrário, o partido de Rui Rio criticou com pertinência o facto de as eleições
previstas para setembro serem decididas por um colégio eleitoral prestes a entrar na
sua reta final de mandato. E, agindo em consequência, pediu a apreciação parlamentar
do diploma. Não para o chumbar, como pretendem os outros partidos, mas para o
expurgar deste vício de forma. Afinal, nem uma coisa, nem outra. Em vez de setembro,
o PSD quer eleições em outubro. Ou, por outras palavras, pôs-se a jeito para viabilizar
as propostas do Governo – a menos que venha aí outra grande surpresa.
Se o problema desta decisão fosse apenas a cambalhota, daí não viria grande mal ao
mundo. Mas não é. A proposta do Governo corresponde à morte assistida da
regionalização consagrada constitucionalmente – porque a expurga da sua legitimidade
democrática; porque mantém as comissões presas à órbita do governo, que terá até o
poder de demitir o seu presidente. E porque transforma organismos de planeamento e
gestão regional em extensões dos legítimos microinteresses das autarquias.
Viabilizando a proposta, o PSD, que juntamente com o PCP é o campeão da defesa das
regiões administrativas, troca uma reforma crucial para a criação de um Estado moderno
(nunca é de mais repeti-lo: somos o Estado mais centralizado da Europa) por um
sucedâneo mal-amanhado. O PSD e o PS, que aprovaram uma comissão independente
para estudar a questão que concluiu pela necessidade urgente da regionalização,
juntam-se agora para a enterrar por muitos anos.
Manuel Carvalho, Diretor do Jornal Público
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Fonte: PÚBLICO

Juntos, para relançar a Europa
"Juntos. Relançar a Europa “–é o lema que atribuímos à Presidência Alemã do Conselho
de Ministros da UE, iniciada há poucos dias. São invulgares os dias que vivemos. O
mundo atravessa a maior crise sanitária global do século XXI. Só na Europa, mais de 140
000 cidadãos e cidadãs foram vítimas mortais do ou com o vírus; as consequências
económicas e sociais da pandemia afetam qualquer um de nós e cada um de nós.
As crises são provas de fogo para as comunidades. A ajuda mútua, quando os outros se
encontram em apuros, é o princípio básico de solidariedade na qual se baseia a União
Europeia. É em situações de crise que as sociedades vingam ou desmoronam. A Europa
vingou. Entre os Estados-Membros da UE houve mais ajuda mútua do que em qualquer
outra região do mundo. Centenas de doentes em alto estado de gravidade foram
transportados para serem tratados nos países europeus vizinhos. Milhares de toneladas
de material médico-sanitário foram partilhadas entre os Estados da UE. No momento
em que se começaram a tornar visíveis os primeiros sinais de crise nos mercados
financeiros nós, Ministros das Finanças, agimos com vigor e, em tempo recorde,
estendemos uma tripla rede de segurança para trabalhadores(as), empresas e lares dos
Estados-Membros, com um volume total de mais de meio trilhão de Euros. Só assim foi
possível prevenir, atempadamente, uma nova crise financeira que, possivelmente, nos
teria dividido económica e politicamente.
Foi em conjunto que superámos a grave crise. Porém, a prova de fogo propriamente
dita, ainda está em aberto: a Europa atravessa a mais pesada recessão desde o fim da
Segunda Guerra Mundial. A base económica do nosso bem-estar é o mercado interno
europeu e o alicerce político desse mercado interno é todos os Estados-Membros
serem seus vencedores. Para que assim se mantenha, também os Estados-Membros
mais gravemente afetados pela pandemia têm de superar a crise económica. Uma fenda
económica de longa duração traria também consequências para a coesão política
europeia.
Foi por esta razão que a Alemanha, há algumas semanas e juntamente com a França,
apresentou uma proposta para um fundo europeu sem precedentes, destinado à
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recuperação económica - com um volume financeiro de 500 mil milhões de Euros. A
Comissão Europeia elaborou, a partir desta proposta, um plano de reconstrução amplo.
O nosso objetivo é, durante a Presidência alemã, terminar os trabalhos para este plano,
para que as dotações financeiras possam estar disponíveis a partir do início de 2021. A
Alemanha está disposta a construir pontes, mas está, simultaneamente, dependente da
disponibilidade para o compromisso e a coragem política de todos os EstadosMembros. Cada um terá de pôr em causa as suas linhas vermelhas até agora definidas.
Só poderemos obter a aprovação de todos os cidadãos e cidadãs se aplicarmos estes
meios supracitados em forma de investimentos, destinados a tornar as nossas
economias mais competitivas, mais resilientes e mais ecológicas. Através de uma
abordagem em parceria, temos de nos debruçar sobre as matérias que conjuntamente
foram reconhecidas como estaleiros para reformas em curso, em cada um dos nossos
países. Neste contexto, inclui-se a modernização do orçamento da UE que, no futuro,
terá de prestar uma maior contribuição para o sucesso das transformações de âmbito
climático e digital das nossas economias.
Adicionalmente, teremos que pensar para além da superação da crise e identificar as
áreas em que se torna necessário consolidar a resiliência e a soberania da Europa.
Temos de refletir como prender as amarras que, através da atual pandemia
desencadeada pelo Coronavírus, se desprenderam um pouco do nosso rumo: a
conclusão da União Bancária, com regras uniformizadas para o setor financeiro
europeu, o prosseguimento da União dos Mercados de Capitais, com o objetivo de
possibilitar verdadeiras transações transfronteiriças nas bolsas europeias de valores e
uma maior efetividade e eficácia para as reformas do Mecanismo Europeu de
Estabilidade, há muito já discutidas. Neste contexto também se inclui a criação de um
enquadramento seguro para a digitalização no setor financeiro, a estruturação de um
mercado financeiro competitivo para prestações de serviços financeiros criptográfico,
assim como a configuração de uma perspicaz estrutura de fiscalização na UE, no âmbito
do branqueamento de dinheiro. Estes formam mais outros importantes componentes
de uma união fiscal.
Nos próximos seis meses teremos de debater ideias sobre como, de forma responsável
e justa, poderemos superar as consequências desta crise dentro dos respetivos
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orçamentos nacionais. Mais urgente ainda se torna a questão da tributação equitativa
e efetiva de empresas que atuam à escala internacional. A pandemia mostrou-nos como
é importante a existência de um robusto Estado Social. Por isso, não se pode permitir
que estas empresas se furtem dos seus compromissos tributários. Pretendemos
alcançar um possível compromisso, a nível internacional, nas negociações sobre os
princípios de tributação, incluindo também uma efetiva tributação mínima.
Abordaremos todos estes temas sob o espírito da solidariedade e soberania europeias.
O nosso objetivo é alcançar uma Europa forte. Emerjamos politicamente mais unidos
desta crise do que quando nela mergulhámos.
Olaf Scholz, Ministro das Finanças da Alemanha
Fonte: EXPRESSO
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