Comunicação COVID19
Ponto de situação 16 de junho

Casos Confirmados
37.336 CASOS DE COVID-19
MAIS 300 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,81%%

Óbitos
1.522 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 2 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,13%)
NORTE-813
CENTRO-246
LISBOA E VALE DO TEJO-431
ALENTEJO-1
ALGARVE-15
AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
23.212 CASOS DE RECUPERAÇÃO
1.316 AGUARDAM RESULTADOS
353.178 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN.
423 INTERNADOS (1,13%) / 71 UCI (0,19%)

Ter. 16 junho
Portugal sobe
duas posições no
ranking global de
competitividade.
Está em 37º lugar.
Governo
português é o
terceiro da UE
que menos
investe em
Cultura.
Portugal é dos
países onde mais
se confia em
notícias a par da
Finlândia.
Custo da mão-deobra sobe 3,7% na
zona euro e 6,5%
em Portugal.
Banco de Portugal
mais pessimista
que o Governo.
PIB cai 9,5% este
ano.
João Leão.
Aumento de
impostos? Novo
ministro diz que
não “nesta fase”.
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA
(Edição papel) Pandemia garante mais dinheiro do Estado ao Novo
Banco em 2021. Para lá dos 2,9 mil milhões gastos em imparidades, o
contrato com a Lone Star prevê uma injeção automática de capital público no Novo
Banco num “cenário de extrema adversidade”, como uma pandemia. Shoppings de
Lisboa reabriram na segunda-feira com mais infeções desde 20 de abril. Descobertas
30 mil toneladas de resíduos perigosos em Setúbal-Escórias de alumínio da antiga
Metalimex, em Setúbal. Centeno cada vez mais perto do Banco de Portugal. Divisórias
nos tribunais só chegam perto das férias. Joe Biden pressionado a escolher mulher
negra para “vice”. (Online)- Eurodeputado Francisco Guerreiro sai do PAN por
“divergências

políticas”

com

direção.

Pessoas-Animal-Natureza

fica

sem

representação no Parlamento Europeu. Bloco avisa que “Mário Centeno não reúne
condições políticas para ser nomeado governador”. Movimentos acusados de crimes de
ódio têm “uma grande capacidade de regeneração”. Rui Rio dá “aula prática” a Marques
Mendes sobre “incoerência”. Inquérito da CIP: 53% das empresas continuam à espera
do crédito. Quarto barco com marroquinos intercetado no Algarve. SEF suspeita de
rede ilegal. Rui Moreira volta a pedir mais poder para forças de segurança. A solidão
altera a forma como o cérebro representa os laços entre as pessoas. Coreia do Norte
faz explodir escritório de ligação com a Coreia do Sul. Divisórias de proteção chegam
às salas de tribunal quase nas férias. Casa da Música: a tempestade anunciada que
ninguém viu chegar. PCP viabiliza orçamento na generalidade. Contrato do Novo Banco
já chegou ao Parlamento... encriptado. Catarina Martins anunciou que acordo já está na
Assembleia da República, mas ainda não é possível lê-lo. Faculdades de Lisboa e Porto
vão poder aumentar vagas nos cursos de Medicina.
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(Edição digital) Neonazis são suspeitos de ligações a redes de tráfico
de armas. Armas de fogo apreendidas a alguns dos 27 hammerskins
acusados pelo MP tinha sido roubadas em residências e puseram a PJ
na pista de ligações deste grupo a redes de tráfico nacional e internacional. Canadá.
Entre a aventura marítima e a pesca do bacalhau: esta é a história da estátua ameaçada
de Corte-Real. Costa e Temido relativizam: casos positivos sobem porque há mais
testes. Parlamento testa Leão à frente das Finanças com defesa das contas. Quem é
Alex Saab, o alegado testa-de-ferro de Maduro preso em Cabo Verde? (Online)
Eutanásia. Professores de Direito consideram projetos inconstitucionais. Estados
Unidos retiram autorização para o uso de hidroxicloroquina defendida por Trump. As
dez lições de pandemia de Marcelo Rebelo de Sousa. Seul diz que Coreia do Norte fez
explodir gabinete de ligação na fronteira. Pequim acusa Índia de atravessar fronteira.
Três mortos em "confrontos violentos".
(Edição papel) 13 ilegais escapam às autoridades. Sem rasto de metade
dos clandestinos que chegaram ao sul do país desde dezembro. Quarta
embarcação com migrantes sem papéis apanhada na praia de Vale de
Lobo. Redes de tráfico abrem rota entre Marrocos e o Algarve. Política. Costa abre as
portas do Banco de Portugal a Centeno. Leão promete proteger rendimentos das
famílias. Juiz dá mais tempo à defesa de António Mexia. PJ investiga abusos sexuais a
idosa de 101 anos. Capitães do Benfica prometem a Vieira dar volta à crisse. Sérgio
Conceição “Não vale a pena pensar no rival”. Mathieu. Antecipa adeus ao Sporting. Em
Inglaterra. Caçado mais um homicida de rapper. Tribunal decide. Assassino de Valentina
perde tutela dos filhos. Pandemia. Novo surto em Pequim preocupa China.

(Edição em papel) Milhares de carros na rua a circular sem inspeção.
Dos 6,4 milhões de veículos registados, mais de 640 mil protelaram
vistoria periódica. Prevenção rodoviária garante que parque
automóvel suporta prolongamento de prazo. Apesar da reabertura total dos centros,
afluência é ainda reduzida. As lições do Professor Marcelo. Dinheiro injetado pelo

3

Estado no Novo Banco daria para cobrir despesa com o lay-off e a TAP. População.
Subida graças aos imigrantes após décda em queda. Pandemia. Crédito ao consumo
afundou 64% em abril. Porto. Polícia limpa tráfico na Pasteleira Nova e em Pinheiro
Torres. Telemóveis. Esquema com IVA lesa Estado em dez milhões de euros. Golden
Boy. Nove lusos a lutar pelo trono de Félix.

(Edição papel) Professores catedráticos contra despenalização da
eutanásia e do suicídio assistido. Fausto Quadros, Jorge Bacelar
Gouveia, Jorge Miranda e Sérvulo Correia entre os subscritores da declaração pública
que considera que “os projetos de lei são contrários à Constituição”. Centeno a
caminho do Banco de Portugal. "Costa e o PS têm uma habitual dificuldade em travar
problemas de conflitos de interesses", André Silva, PAN. Marcelo voltou a ser professor.
“Tiveram a mais importante aula da vossa vida”. Alto rendimento. Os alunos que já
estudavam à distância antes da pandemia. Governo afasta novo confinamento geral.
Medidas serão de precisão. Covid-19. Depois do sucesso volta a haver restrições em
Pequim. EDP. Carlos Alexandre dá mais tempo aos arguidos para reagirem. Sex bots. As
falsas sedutoras invadiram o Instagram

(Edição papel). Oposição limitada nas coligações negativa. Num
orçamento retificativo cabe ao Governo decidir que artigos podem ser
alterados, confirmam constitucionalistas. Partidos rejeitam esta leitura.
Leão enfrenta deputados com muito por explicar. As 10 perguntas a que o ministro
terá de responder. Poupanças em depósitos sobe com pandemia. Fundos estrangeiros
atrasam apoio a lojistas de centros comerciais. Lisboa reage à covid com o dobro do
investimento. Indústria. Dupla de Famalicão compra fábrica de detergentes. Imobiliário.
Indemnização a Vasco Pereira Coutinho ainda está em tribunal. Radar África. Isabel dos
Santos meteu Candando no jogo de xadrez. (Online) Lisboa quer investir o dobro para
reagir à covid. Marcelo confessa-se “estupefacto” com injeção maior que o previsto no
Novo Banco. UE põe ambições da China na mira com tarifa inédita sobre importações.
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Morgan Stanley aposta em recuperação em V com recessão “profunda, mas curta”.
Costa espera que plano de recuperação da UE seja aprovado a 10 de julho.

(Online) Jorge Miranda e Bacelar Gouveia contrariam Governo.
Deputados podem propor aumento de despesa no OE Suplementar.
João Leão critica António Ramalho: “Questões levantadas pelo
presidente do Novo Banco são extemporâneas”. UTAO alerta que TAP e Novo Banco
podem custar mais ao Estado. Governo português é o terceiro da UE que menos
investe em Cultura. Custo da mão-de-obra sobe 3,7% na zona euro e 6,5% em Portugal.
Esgotaram os cheques para as empresas comprarem elétricos. ONU prevê que
investimento estrangeiro caia 40% em 2020. Sem multidões, com setas no chão e avisos
sonoros. Este é “novo normal” de um Colombo em saldos. Centeno no Banco de
Portugal? “Não vejo problema”, diz Marcelo. Tribunal levanta arresto da posição da
Sonaecom na Nos. Médis realizou 30 mil consultas clínicas online no período crítico da
pandemia. Da Europa aos abraços. As lições de Marcelo na telescola. Proteção de
Dados vê risco para a privacidade em câmaras das praias. Bloco vota contra proposta
do PAN para travar ida de Centeno para o Banco de Portugal. PAN reage a Costa sobre
ida de Centeno para o BdP: PS tem “dificuldade em travar conflitos de interesse”. PSD:
AR tem de fazer lei correta sobre BdP, “sem pressa”. Administração da TAP tudo fará
para manter trabalhadores.

(Online) João Leão: “Não há nenhum aumento de impostos neste
Orçamento Suplementar”. Constitucionalista Vital Moreira dá razão
ao Governo no alerta sobre alterações ao OE suplementar. Madeira
quer assumir custos dos testes ao covid-19 de quem viaje de Lisboa para a região. PwC
aprova contas da Associação Mutualista Montepio com reservas e três ênfases. Dois
terços das empresas que diversificaram produtos na pandemia vão manter alterações,
estima CIP. “Não faz sentido”. BE é contra ‘período de nojo’ para políticos antes de
nomeação para o BdP. Trump planeia reduzir tropas norte americanas na Alemanha.
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Governo dá louvor a Amazon, Facebook, Google, Microsoft e Netflix pela resposta à
Covid-19. Gigantes tecnológicas integram lista de entidades que mereceram o louvor
público do secretário de Estado da Transição Digital, André Aragão de Azevedo, pelo
empenho na “definição e operacionalização de soluções concretas no combate à
pandemia e proteção do tecido produtivo e da economia”. PS tem de conquistar votos
para atrasar lei anti-Centeno. DGS não foi consultada sobre possibilidade de Lisboa
receber Liga dos Campeões. Fundo de Resolução ainda não enviou o contrato de venda
do Novo Banco ao Parlamento.

(Online) Este suplementar "não tem cortes nem aumento de
impostos". Covid acelera modernização da administração pública.
No Colombo, sem enchentes. Táxis esperaram por clientes.
Investimento estrangeiro vai afundar 40% este ano-ONU. Isabel
dos Santos volta a ter direito de voto na NOS. Marcelo "não vê problema" de Centeno
no Banco de Portugal. Mais de 50% das empresas que pediram crédito não recebeu.
ONU pede ajuda às empresas para reconstruir um mundo melhor após pandemia. Costa
convida portugueses a fazerem férias 'cá dentro'. Os consumidores que produzam e
injetem energia na rede pública vão ter isenção total dos custos de interesse económico
geral (CIEG). Sapo dá voz à imprensa regional. Lidl exporta atum dos Açores. 100 mil
latas só este ano.

(Online) Orçamento não tem cortes sociais nem mais impostos.
Um dia depois de tomar posse, o novo ministro das Finanças vai
ter a primeira prova de fogo no Parlamento a apresentar
Orçamento Suplementar e vai ter de responder sobre novas injeções no Novo Banco.
Questões sobre mais capital são "extemporâneas. Presidente do Novo Banco deve
concentrar-se em gerir bem". O combate à Covid-19 fragiliza a saúde pública? A
pandemia mostrou que as listas de espera não são uma inevitabilidade e que as
desigualdades do acesso à saúde em Portugal têm solução. Basta esquecer a ideologia.
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Ensaio de Mário Amorim Lopes. Marcelo regressou às aulas com saudades dos afetos.
Mais uma hashtag do Governo, desta vez no turismo. António Costa admite barrar
entrada de viajantes do Brasil se UE determinar. Lojas do Cidadão em Lisboa voltaram
a abrir portas. Há dificuldades na marcação prévia e novas regras que "não são um
capricho". Há racismo, mas vandalizar estátuas é "imbecil". "Projetos sobre Eutanásia
violam Constituição". Patriarca. Aborto e eutanásia são temas prioritários. 9
portugueses na lista de candidatos ao Golden Boy. Como a indústria petrolífera quer
ficar verde. Itália. Cinco Estrelas financiado por Chávez. Partido no governo de Itália
recebeu uma mala com 3,5 milhões de euros vindos da Venezuela em 2010.
Financiamento foi intermediado por suspeitos de narcotráfico. País nunca reconheceu
Guaidó. Boris Johnson admite acordo com a UE em julho. EUA. FBI investiga negros
enforcados em árvores.

(Online) João Leão. Aumento de impostos? Novo ministro diz que não
"nesta fase". Novo Banco. Portugal é o país onde os cidadãos mais
confiam nas notícias, mas essa confiança está em queda. Injeção de
capital em 2021 é automática em “cenário de extrema adversidade”.
Covid-19 em direto. Festa ilegal em Lagos originou pelo menos seis infetados.
Portugueses preocupados com acesso a alimentos. Banco de Portugal: o que faz, quem
nomeia e quem afasta um governador que recebe mais que um ministro, mas menos
que um banqueiro? Tabu desfeito: Bloco é contra Centeno no Banco de Portugal. Mas
não trava a nomeação. CDS discorda de Marcelo sobre Centeno no BdP e diz que Costa
anda “mal informado”: “Defendemos a regra da transição desde 2009”. “#tupodes.Visita
Portugal”: Costa puxa pelo turismo interno e pede desculpa pelo “egoísmo” de ter
gostado do ‘novo’ Algarve. Novo Banco já podia pedir mais 900 milhões de euros ao
Estado. Covid-19 só aumenta a probabilidade de que serão mesmo pedidos. Covid-19.
Inquérito da CIP revela que mais de 50% das empresas ainda não receberam
financiamentos. A crise criou os “duplamente protegidos”: estudo revela como estão os
portugueses a lidar com a pandemia. Covid-19. António Costa admite barrar entrada de
viajantes do Brasil se a UE o determinar. Estudo. Um quarto dos portugueses considera
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que o país não é suficientemente democrático- Índice de Percepção da Democracia, da
Dalia Research e pela Alliance of Democracies Foundation. Abertura dos ATL
dificultada por instruções tardias da DGS e baixa procura de alunos. Um mergulho
ministerial entre ervas e cavalos marinhos. Combate à covid-19 está a acelerar
propagação de outras doenças, alerta o “New York Times”. Covid-19. Atividade
hospitalar não urgente em Lisboa e Vale do Tejo retomada na próxima semana. UE para
Boris: "Não vamos comprar gato por lebre". Administração da TAP tranquiliza sindicatos
e assegura que tudo fará para manter os postos de trabalho. População portuguesa
aumentou pela primeira vez em 10 anos graças à imigração. UTAO critica novo imposto
sobre o sector bancário.

(Online) Eurodeputado Francisco Guerreiro sai do PAN por
"divergências" com direção, mas continua em Bruxelas. Partido
perde representação no Parlamento Europeu. Francisco Guerreiro
continuará como deputado independente. "Governo não prevê nenhum aumento de
impostos", diz João Leão. GNR e PSP vão receber retroativos de suplementos de férias
no valor de 114 milhões. “Estão em causa mais de 114 milhões de euros que vão ser
pagos até ao final da legislatura, em duas tranches anuais - abril e setembro - cada uma
no valor de 14,2 milhões de euros”, informa o MAI.

(Online)- Novo ministro já presta contas. "Estado de guerra" em
Pequim. João Leão: Orçamento Suplementar "não impõe nenhum
aumento de impostos". Investigador sueco diz que caso Olof Palm está apenas
"congelado".

(Online) Covid-19: Como a pressa está a fazer a ciência errar. Orçamento
suplementar sem cortes nem aumentos de impostos. Bares, discotecas e
ginásios podem levar à superpropagação da Covid-19. EUA cancelam uso da
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hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19. PJ prepara-se para procurar corpo
de Maddie em poços junto a casa de suspeito no Algarve. Mutação "preocupante" do
novo coronavírus pode aumentar infeções. A homenagem de Vhils aos profissionais do
hospital de São João. Nova BD de Lucky Luke é inspirada na luta contra a segregação
racial. Marcelo visitou três centros comerciais para testemunhar "normalização em
curso".

(Online) Caso EDP: Acusação a Mexia só deverá estar pronta no final
do ano. Covid-19: Novos casos na China mostram que não se pode baixar
os braços. Turismo: Campanha de €2 milhões trata portugueses por tu e desafia-os a
descobrir um País só para eles. Covid-19 Cientistas pedem fim dos testes à
hidroxicloroquina. “As pessoas passam por nós e nós somos invisíveis”. Como foi a
manifestação dos sem-abrigo. Presidente. Lutar contra discriminações “não é destruir
História, é fazer História diferente”. Covid-19: Portugal já realizou um milhão de testes,
dos quais são 6,5% positivos.

(Online) Pedido de mais dinheiro é "extemporâneo". Leão aconselha
presidente do Novo Banco a "gerir bem". Mais injeções no Novo
Banco são um "escândalo" para o PCP. ZERO denuncia um depósito
ilegal de 30 mil toneladas de resíduos perigosos. Surto de COVID-19 em Lagos.
Manifestação dos profissionais de saúde franceses. Coronavírus na China. Empresários
de carrosséis e diversões voltam a manifestar-se. Legitimidade das notícias online.
Portugal é dos países onde menos se paga pela informação online, mas os cidadãos
portugueses manifestam-se preocupados com a legitimidade das notícias e com as "fake
news".
(Online) D. José Ornelas é o novo presidente da Conferência
Episcopal. Surto de COVID-19 em Lagos. Foco de COVID em
Lagos, no Algarve. Os contágios terão ocorrido numa festa ilegal.
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É o que avança a autarquia em comunicado. O evento realizado há pouco mais de uma
semana juntou um número significativo de pessoas e, apesar de não constarem no
relatório diário da DGS, a câmara de Lagos garante que existem vários casos positivos
já detetados. Eventual injeção de capital no Novo Banco. ZERO denuncia um depósito
ilegal de 30 mil toneladas de resíduos perigosos.

Migrantes chegam ao Algarve.

Coronavírus na China. Empresários de carrosséis e diversões voltam a manifestar-se.
Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos. Os efeitos económicos da pandemia
não afetaram todos da mesma maneira. Entre os que mais dificuldades enfrentaram nos
últimos meses estão os empregados domésticos.

Eventual injeção de capital no Novo Banco - É preciso ler as letras
pequenas. O contrato de venda do Novo Banco contém uma cláusula
que obriga o Estado a uma nova injeção de capital num cenário de pandemia. Depois
do presidente da instituição ter admitido em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de
Negócios que o Novo Banco vai precisar de mais dinheiro ainda este ano devido à
situação de crise, sabe-se agora que o Estado português não pode esquivar-se a mais
uma transferência. Foco de contágio ativo de COVID-19 em Lagos. COVID-19 na
região de Lisboa e Vale do Tejo. Os testes à COVID-19 são como o algodão, não
enganam. O delegado de saúde de Lisboa e Vale do Tejo diz à Antena 1 que as 15 mil
análises realizadas nesta região permitiram identificar vários surtos. Mário Durval alerta
também para a possibilidade de muitos portugueses estarem infetados sem sintomas e,
por isso, sem consciência de que são portadores do vírus. Portugal poderá proibir a
entrada de cidadãos provenientes do Brasil. Amnistia Internacional desaconselha uso
de aplicações que rastreiam contágios com COVID-19. Inspeção automóvel. Reabertura
dos centros comerciais. ZERO denuncia um depósito ilegal de 30 mil toneladas de
resíduos perigosos. O Ministério do Ambiente está atento. O gabinete de João Matos
Fernandes garante estar a seguir a situação dos depósitos de resíduos perigosos em
Setúbal.
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO

□ Pelo menos 436 mil mortos e mais de oito milhões de infetados em todo MUNDO.
□ ESPANHA regista 40 novos casos de infeção.
□ ITÁLIA. O número de mortos registado nas últimas 24 horas é o mais baixo desde
2 de março (26 mortes), elevando o total para 34.371 vítimas mortais.
□ FRANÇA somou nas últimas 24 horas mais 29 óbitos nos hospitais devido à covid19, elevando para 29.436 o total de mortes.
□ ALEMANHA regista 378 novos casos. Há quase 187 mil infetados no total. O
número total de óbitos no país é de 8.800.
□ Mais 38 mortos no REINO UNIDO. Britânicos voltam a voar para Espanha a partir
do dia 21 de junho.
□ BÉLGICA com 55 novos casos de Covid-19 e quatro mortos em 24 horas
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 385 mortos devido à covid-19, nas
últimas 24 horas, elevando para 116.114 o número total de mortes.
□ BRASIL regista 627 mortos e 20.647 infetados nas últimas 24 horas.
□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 6.769 em quase 252 mil casos.
□ CHINA. Autoridades admitem situação epidémica “extremamente grave” em
Pequim.
□ Mais 193 mortos na RÚSSIA. A Rússia registou esta terça-feira mais 193 mortos
pela covid-19, elevando para 7284 o número total de vítimas mortais no país.
□ NOVA ZELÂNDIA com dois novos casos de Covid-19 ao fim de 25 dias sem
infeções.
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FRASES DO DIA

□ “Governo não prevê nenhum aumento dos impostos”, João Leão, Ministro de
Estado e das Finanças.
□ “Eu acho que a maneira de verdadeiramente lutar contra as discriminações, e
concretamente contra o racismo ou a xenofobia, é criar condições hoje, e para
o futuro, que reduzam essas desigualdades. Não é estar a destruir História, é
fazer História diferente. É fazer História diferente, é aditar História diferente.”,
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
□ "Há dois milhões de pobres, e não há dois milhões de minorias étnicas.
Portanto, quer dizer que há muitas discriminações na sociedade portuguesa a
merecerem a atenção e o combate", Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da
República.
□ “Quanto ao padre António Vieira, o que foi feito demonstrou, não só
ignorância, como imbecilidade”, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da
República.
□ Se temos o privilégio de viver no melhor destino do mundo, então só nos resta
aproveitá-lo. Temos de proteger a nossa saúde, mas temos também de
proteger os rendimentos, o emprego e as empresas e de fazer viver estes
territórios, que fazem de Portugal o melhor destino do mundo e que dependem
muito de haver ou não haver turistas”, António Costa, Primeiro Ministro.
□ Julgo que ainda não se pode falar de uma rota. […] Temos registo […], nos
últimos seis meses, de 46 pessoas, por aí, que aportaram ao Algarve em
pequenas embarcações inseguras, e, portanto, isso não é uma dimensão que
nos deva fazer falar de rotas”, Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios
Estrangeiros.
□ “Entendemos que Mário Centeno não reúne as condições políticas para ser
nomeado governador do Banco de Portugal e que o primeiro-ministro não
deverá nomeá-lo se a sua proposta não obtiver apoio maioritário no
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Parlamento. Para o Bloco, esta deveria ser uma regra legal, tornando-se uma
escolha imperativa neste contexto”, Mariana Mortágua, Deputada do BE.
□ “Agora mais do que nunca, ao tomar grandes decisões sobre o nosso futuro, as
empresas têm de abordar os riscos ambientais, sociais e de governança de uma
maneira abrangente e ir além da normalidade”, António Guterres, SecretárioGeral da ONU.
□ “Um problema chamado Mário Centeno. Na vida pública, o que parece, por
vezes, é, e Mário Centeno jamais deixará de parecer o que, de facto, foi: um
ministro que trocou o Governo pelo BdP. Tem tudo para correr mal.”, Manuel
Carvalho, Diretor do jornal Público.
□ “Sem recuperar Schengen, não há fundo que valha. Schengen é de tal maneira
fundamental para a Europa que quase pode dizer-se que é um sofisticado
sismógrafo das suas crises.”, Paulo Rangel, Deputado do PSD no Parlamento
Europeu.
□ “Não há crime, disse ele. A nomeação de Mário Centeno para governador do
Banco de Portugal é um espelho do nosso atraso institucional. Há crime? Não
há. É politicamente criminoso? Sem dúvida que é.”, João Miguel Tavares,
Comentador.
□ “Pendo que as questões colocadas pelo presidente do Novo Banco são nesta
fase extemporâneas. O senhor presidente do Novo Banco deve nesta fase
concentrar-se em gerir bem o Novo Banco até ao final do ano e, dado o
envolvimento e o esforço que o país fez, é isso que cabe ao presidente do Novo
Banco fazer, a gestão melhor possível até ao final do ano”, João Leão, Ministro
das Finanças.
□ "Os cientistas tinham dito aos políticos há muito tempo que isto iria
acontecer", Carlos Moedas, Comissário Europeu de Pesquisa, Ciência e Inovação
até 2019, ao El País.
□ "A saída do deputado vem defraudar os compromissos assumidos perante os
eleitores e o partido, não por vontade própria do PAN, mas pela conduta
adotada pelo eurodeputado", André Silva, PAN.
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ARTIGOS SELECIONADOS

INJEÇÃO NO NOVO BANCO EM 2021 É AUTOMÁTICA EM “CENÁRIO DE
EXTREMA ADVERSIDADE”
O Presidente da República ficou “estupefacto”, mas o contrato de compra previu que em
“circunstâncias de extrema adversidade”, como uma pandemia, o Estado é forçado a injetar
automaticamente o dinheiro necessário para manter o banco dentro das metas de solidez
definidas.
O contrato de venda do Novo Banco ao fundo americano Lone Star prevê que os efeitos
negativos de “um cenário de extrema adversidade”, como uma pandemia, nas contas da
instituição possam ser compensados por uma injeção automática do Estado para repor
a sua solidez. Isto, se os atos da gestão assim o determinarem e se o acionista privado
não tiver condições para resolver o problema.
Ainda com a polémica da última injeção de 850 milhões de euros a arrefecer, António
Ramalho lançou já a próxima frente de batalha sobre apoio do Estado ao banco que
lidera, provocando “estupefação” a Marcelo Rebelo de Sousa, “desconfiança” ao Bloco
de Esquerda e levando Rui Rio a apelidar o contrato de “desgraçado”.
Perante os impactos que a pandemia de covid-19 está a ter nas suas contas, o Novo
Banco vai rever as necessidades de capital para deixar as contas de 2020 equilibradas.
A injeção será feita em 2021 e ainda há quase mil milhões de euros para utilizar.
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No entanto, desta vez, a justificação não é a “limpeza” do legado do BES, mas as perdas
sofridas durante estes dois primeiros trimestres de pandemia. António Ramalho
explicou isso mesmo em entrevista à Antena 1 e Negócios: “Nós tínhamos um capital
que esperávamos ir buscar antes da covid e [agora] há um capital que estimamos que
possamos ter que necessitar no final do ano, depois da covid”.
Segundo apurou o PÚBLICO, a injeção é automática. O acordo de venda do Novo
Banco, fechado em outubro de 2017, entre o Ministério das Finanças, o Banco de
Portugal e o fundo norte-americano Lone Star, prevê duas condições para que o Estado
injete capital na instituição.
Uma delas é que isso aconteça de forma automática, sempre que os rácios de capital
desçam abaixo dos 12% (baixaram para 12,3% no primeiro trimestre, já com o efeito
covid-19). A outra é que se verifiquem perdas nos ativos problemáticos abrangidos pelo
mecanismo de capital contingente. Se estas duas condições se verificarem em
simultâneo, então o Estado é chamado a pagar pelo menor destes valores.
O automatismo previsto no acordo negociado pelo ex-secretário de Estado de Pedro
Passos Coelho, Sérgio Monteiro, por delegação do Banco de Portugal (BdP),
aparentemente liberta o acionista norte-americano de assumir quaisquer riscos. Estas
condições que constam do contrato foram, aliás, explicadas pelo próprio governador do
Banco de Portugal, Carlos Costa, no Parlamento em novembro de 2018.
“Nos termos deste mecanismo de capital contingente, o Fundo de Resolução
compromete-se a realizar injeções de capital no Novo Banco no caso de se
materializarem certas condições cumulativas, relacionadas com: o desempenho de um
conjunto delimitado de ativos do Novo Banco; e com a evolução dos níveis de
capitalização do banco”.
No primeiro caso, encontra-se o processo de limpeza do banco que já justificou a
injeção de três mil milhões de euros do Fundo de Resolução. E que no primeiro trimestre
já pesa menos na atividade do banco, dado que só representou uma perda de 34
milhões de euros.
Na segunda circunstância, Carlos Costa detalhou: “O acordo entre o Estado português
e a Comissão Europeia inclui o compromisso de que o Estado português disponibilizará
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ao Novo Banco capital limitado às necessidades para repor os níveis exigidos de capital
num cenário de extrema adversidade”.
E citou mesmo o acordo, segundo as notas da audição disponíveis no Banco de Portugal:
esta injeção acordada só será executada “apenas na medida em que surjam
necessidades de capital em circunstâncias adversas graves que não possam ser
resolvidas pelo Lone Star ou por outros operadores de mercado”. Segundo o
governador do BdP, “tal cenário, como reconhecido pela própria Comissão Europeia,
não é provável”.
A improbabilidade de uma pandemia já se reflete, no entanto, nas contas trimestrais,
tendo António Ramalho anunciado que o banco teve prejuízos (de 180 milhões de
euros) na sequência de operações com dívida pública (-58,6 milhões) e de imparidades
para risco de créditos (-69,7 milhões), num mercado já afetado pela covid-19. Isto,
apesar de entre janeiro e março o impacto da pandemia no sistema financeiro ter sido
ainda marginal.
O conteúdo do acordo deixa, assim, a porta aberta a algumas questões: se os rácios de
capital baixarem pelo facto de o banco ter sido mal gerido, ou gerido de forma
imprudente, o Lone Star pode mesmo assim acionar o mecanismo de capitalização
pública, independentemente de a responsabilidade ser da gestão? Recorde-se que as
regras e os termos da ajuda do Estado ao Novo Banco foram negociados entre a equipa
do ex-ministro Mário Centeno e as autoridades europeias.
As mesmas autoridades que deram, agora em cenário de pandemia, prazos mais
flexíveis para os bancos satisfazerem os requisitos de solidez, não estando, por isso, o
Novo Banco sob pressão para os cumprir, dado que partilha esse apoio com o resto da
banca.
Uma flexibilidade dada pelo Banco Central Europeu que contrasta com a urgência do
Lone Star em esgotar os 3,9 mil milhões de euros da almofada de capital, expressa num
diferendo que se trava nos bastidores.
Segundo apurou o PÚBLICO, os norte-americanos comunicaram ao Fundo de
Resolução gerido por Luís Máximo dos Santos que pretendiam prescindir do regime
contabilístico IFRS 9, decisão cuja consequência seria aumentar as necessidades de
capital imediatas do Novo Banco (refletidas nas imparidades por risco de crédito). A
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solução foi rejeitada por Máximo dos Santos e o processo está a ser dirimido nos
bastidores.
Refira-se ainda que as comissões do Novo Banco que fazem a monitorização das contas
e da gestão de António Ramalho são inteiramente dominadas pelo Lone Star, que
colocou o presidente Byron Haynes à frente do comité de risco, com competências “no
que respeita a certas operações de crédito e a alterações de políticas de risco”, assim
como do comité para as matérias financeiras, que faz o “acompanhamento e a
supervisão da performance financeira”, das “políticas e processos de reporte de contas
e no acompanhamento do auditor externo”.
Fonte: Público

PORTUGAL É DOS PAÍSES ONDE MAIS SE CONFIA EM NOTÍCIAS A
PAR DA FINLÂNDIA
Portugal, a par da Finlândia, é dos países onde mais se confia em notícias, entre 40
países, revela hoje o Digital News Report 2020, numa altura em que a confiança média
em notícias caiu de 2019 para 2020.
"Portugal continua a destacar-se em termos de confiança em notícias, sendo, a par de
Finlândia, o país onde mais se confia em notícias entre os 40 analisados no âmbito do
Reuters Digital News Report 2020", refere o relatório.
Este ano, o Digital News Report Portugal (DNR PT 2020) é lançado no mesmo dia que
o Digital News Report Global (DNR), com as grandes tendências gerais para Portugal a
igualarem as globais em vários pontos, refere o OberCom/Reuters Institute for the
Study of Journalism.
Em 40 países Portugal ocupa o primeiro lugar, a par da Finlândia, com 56% dos
portugueses a afirmarem que confiam em notícias.
"A confiança média em notícias caiu, entre 2019 e 2020, cinco pontos percentuais, dos
42% para os 37%, sendo que no caso do nosso país se registou também uma quebra,
ainda que francamente menor, na ordem dos 1,4 pontos percentuais", adiantam.
Ou seja, "a confiança geral nos media continua a cair nos 40 mercados, menos de quatro
em cada dez (38%) disseram que confiam 'na maioria das notícias na maioria das vezes'
- uma queda de quatro pontos percentuais em relação a 2019. Um pouco menos que
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metade (46%) disse que confia nas notícias que usa, enquanto a confiança nas pesquisas
(32%) e nas redes sociais (22%) é ainda menor", aponta o estudo.
"Mudanças notáveis nos últimos 12 meses incluem uma queda de 16 pontos
percentuais em Hong Kong (30%) após os protestos violentos nas ruas e uma queda de
15 pontos percentuais no Chile (30%), que tem sido palco de manifestações regulares
que contestam a desigualdade social", prossegue.
No Reino Unido, por exemplo, "a confiança caiu 12 pontos percentuais (28%), após uma
eleição divisória em que alguns culparam os media, pelo menos em parte, pela sua
derrota. A polarização política ligada ao aumento da incerteza parece ter minado a
confiança em emissoras públicas em particular, que estão a perder o apoio de
partidários políticos da direita e da esquerda", aponta.
Enquanto parceiro estratégico, o OberCom – Observatório da Comunicação colabora
em permanência com o RISJ na elaboração do questionário para Portugal, bem como
na análise e interpretação final dos dados relativos ao país.
"Os portugueses são unânimes no reconhecimento da centralidade do jornalismo na
sociedade, com sete em cada 10 portugueses a considerarem que este desempenha um
papel importante no bom funcionamento das estruturas sociais contemporâneas".
Os inquiridos "que se posicionam politicamente à esquerda e ao centro tendem a
atribuir aos jornalistas um papel de maior responsabilidade na filtragem dos factos e sua
veracidade", enquanto que os que se situam no quadrante direito do espectro político
"tendem a achar que não cabe aos media o papel de fazer este tipo de triagem".
Relativamente aos hábitos informativos, um quarto dos inquiridos acede a notícias pelo
menos seis vezes por dia, independentemente do formato. "São, também, unânimes na
preferência de notícias com posicionamento neutro, isto é, que não defendem nenhum
ponto de vista específico (57,4%). Não obstante, cerca de um quarto dos inquiridos
dizem preferir conteúdos noticiosos que corroboram as suas opiniões pessoais
(27,6%)", refere o relatório.
A televisão continua a ser a principal fonte de notícias para pouco mais de metade
(55,8%) dos portugueses, sendo que o aumento do peso da Internet e das redes sociais
é feito, "sobretudo, através da perda de importância da rádio e da imprensa".
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Por marcas, no quadro em que todas se posicionam na confiança acima dos 60%,
"apenas o Correio da Manhã se situa abaixo desta linha, com 50,3% dos portugueses a
dizer confiar na marca do grupo Cofina".
A marca que "reúne maior confiança por parte dos portugueses é a RTP 1 (80,4%
confiam) seguida pela SIC (79,7%), pelo Expresso (76,5%) e pelo Jornal de Notícias
(75,9%)", lê-se no documento.
"As marcas nativas digitais Observador, Notícias ao Minuto e Sapo, apesar de serem
projetos informativos muito diferentes entre si, reúnem a confiança dos consumidores
em proporções semelhantes, mais no fim da tabela", prossegue o relatório.
Pela primeira vez, "em 2020, o Reuters DNR abordou de forma aprofundada a questão
dos media locais e regionais", concluindo que "cerca de metade dos portugueses
(47,9%) dizem-se interessados por conteúdos informativos deste tipo, face a 65,3% que
dizem interessar-se por notícias em geral".
Por faixas etárias, "o interesse por notícias em geral tende a aumentar com a idade,
entre os 18 e 35 anos de idade, estabilizando na casa dos 60% para os portugueses em
idade ativa e mais velhos (35 e mais anos)".
Os conteúdos noticiosos locais e regionais "seguem um perfil semelhante, mas observase um pico entre os que têm idades compreendidas entre os 35 e 44 anos", sendo que
"os mais jovens (18-24) e os mais velhos (65 e mais) são, em proporção, os que menos
interesse têm por conteúdos noticiosos desta escala geográfica, em percentagens
respetivas de 32,6% e 41%".
Os jornais locais, em formato impresso ou digital, "foram utilizados por 43,3% dos
portugueses na semana anterior, seguidos pelas páginas de grupos locais nas redes
sociais ou em fóruns/grupos de discussão – 33,5% dos portugueses", acrescenta.
"O contacto pessoal com outros moradores, vizinhos, amigos e/ou família tem também
um papel preponderante na obtenção de informação sobre o que se passa a nível local
(30,1%)", salienta.
Por sua vez, as rádios e televisões locais "atingem proporções menores, mas ainda assim
relevantes para esta análise (19,7% e 16,2%, respetivamente), sendo as instituições
oficiais relegadas para um plano inferior, tendo sido utilizadas por 13,9% dos
inquiridos".
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O 'smartphone' "tornou-se, definitivamente, o dispositivo mais utilizado pelos
portugueses, em termos de uso geral e para consumo de notícias, quando comparado
com computador e 'tablet'", com 70,4% a utilizar este dispositivo.
No que respeita ao ambiente, "os portugueses são unânimes na consideração de que as
alterações climáticas são um assunto sério, com 85% a considerar os graus de seriedade
mais elevados na escala disponibilizada pela YouGov".
Com valores "semelhantes aos das Filipinas, Portugal é ultrapassado em termos de
preocupação com alterações climáticas apenas pelo Chile, Quénia, África do Sul e
Turquia. Num quadro comparativo em que a média de inquiridos muito preocupados
com as alterações climáticas se situa nos 70%, surge no extremo oposto um conjunto
de países situados no Norte e Centro-Norte da Europa: Holanda (41%), Noruega (42%),
Suécia (50%) e Dinamarca (53%)".
A fonte privilegiada pelos portugueses para obter informação sobre alterações
climáticas é a televisão.
"Enquanto a crise da covid-19 reforçou a necessidade de notícias confiáveis, o relatório
argumenta que os próximos 12 meses provavelmente trarão mudanças significativas no
ambiente dos media à medida que pressões económicas se combinam com a incerteza
política e mudanças dos consumidores para o digital, redes sociais e dispositivos
móveis", salienta.
O Reuters Digital News Report 2020 (Reuters DNR 2020) é o nono relatório anual do
Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) e o sexto relatório a contar com
informação sobre Portugal.
A pesquisa foi levada a cabo em 40 países, o tamanho total da amostra foi de mais de
80 mil adultos, cerca de 2.000 por país, tendo o trabalho de campo sido realizado entre
janeiro e fevereiro deste ano.
Fonte: Agência Lusa
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COVID-19: CIDADÃOS ALERTADOS EM TODA A UE POR ‘APPS’
SOBRE PROXIMIDADE A INFETADOS
Os cidadãos europeus vão começar a ser alertados sobre a proximidade a pessoas
infetadas com covid-19 através de ‘apps’ de rastreamento de contactos que estão a ser
lançadas na União Europeia (UE) e que funcionarão de forma interligada.
Numa informação hoje divulgada, a Comissão Europeia anuncia que “os Estadosmembros acordaram numa solução de interoperabilidade para as aplicações móveis de
rastreio e alerta”, o que significa, então, que foram definidas “especificações técnicas
para assegurar um intercâmbio seguro de informações entre as aplicações nacionais de
localização de contactos”.
“Isto diz respeito à grande maioria das aplicações de localização que já foram - ou estão
prestes a ser - lançadas na UE”, destaca o executivo comunitário, notando que, uma vez
desenvolvidas e descarregadas pelos cidadãos europeus para os seus telemóveis, as
“aplicações nacionais funcionarão sem descontinuidades quando os utilizadores
viajarem para outro país da UE”.
Para Bruxelas, esta interligação das ‘apps’ é “um importante passo adicional para a […]
deteção de infeções pelo novo coronavírus, à medida que os Estados-membros
começam a levantar as restrições às viagens através das fronteiras a tempo das férias
de verão”.
Isto significa, então, que em qualquer parte da UE, um cidadão que tenha uma aplicação
móvel de um país descarregada no seu telemóvel, poderá receber alertas “em relação à
identificação de utilizadores declarados infetados”, sem que para isso tenha de fazer
novos ‘downloads’.
Porém, para garantir a proteção dos dados dos cidadãos, a informação partilhada entre
aplicações será trocada de forma codificada para impedir a identificação dos
utilizadores, explica o executivo comunitário.
E, para isso, Bruxelas rejeita a utilização de dados de geolocalização, defendendo antes
o recuso ao ‘Bluetooth’, uma solução tecnológica que salvaguarda a privacidade ao
permitir a troca de informações entre dispositivos (telemóveis, computadores, câmaras
digitais, entre outros) através de uma frequência de rádio de curta distância e sem
partilhar a localização.
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A Comissão Europeia vai, ainda, criar “um serviço de ‘gateway’, um interface para
“receber e transmitir de forma eficaz as informações relevantes das aplicações e
servidores nacionais de localização de contactos”, visando “minimizar a quantidade de
dados trocados e o consumo de dados dos utilizadores”, adianta a instituição.
Em meados de maio, a Comissão Europeia apresentou recomendações para os países
retomarem a livre circulação na UE, suspensa devido à pandemia de covid-19, visando
um restabelecimento acautelado dos serviços de transporte e do turismo a pensar no
verão.
E foi nesse âmbito que o executivo comunitário destacou o papel que as aplicações
móveis de rastreamento de contactos podem ter no levantamento das restrições, por
poderem “alertar pessoas que possam ter estado expostas ao vírus”.
Depois de ter lançado orientações para este tipo de aplicações móveis, Bruxelas veio
reforçar que estas ferramentas têm de respeitar as regras comunitárias para proteção
dos dados, devendo ser “voluntárias, transparentes e temporárias” e basear-se na
tecnologia Bluetooth, que é mais segura do que os serviços de geolocalização.
No caso de Portugal, o país deverá passar em breve a dispor da ‘app’ Stayaway Covid
para monitorizar a propagação do novo coronavírus, que está a ser desenvolvida pelo
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência.
Ao assentar no recurso ao 'Bluetooth', a aplicação móvel portuguesa seguirá as
diretrizes de Bruxelas, inviabilizando assim o rastreamento da localização física dos
utilizadores.
Fonte: Agência Lusa
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OPINIÃO

PRIORIDADES FIRMES PARA ESTADOS FRÁGEIS
O mundo rico não pode mais se assegurar de que os países pobres evitarão o pior da crise
do COVID-19 em virtude de seu isolamento. A pandemia está agora atingindo
especialmente esses países, enfatizando a necessidade urgente de uma ação global
renovada.
LONDRES / MONROVIA / KIGALI - Nenhum país foi poupado do impacto do COVID19. Mas alguns - os "estados mais frágeis" do mundo - enfrentam um conjunto
particularmente difícil de desafios. Antes da chegada da pandemia, Iêmen, Sudão, Haiti,
Serra Leoa, Mianmar, Afeganistão, Venezuela e outros países em conflito já estavam
assolados pela pobreza, conflito, corrupção e má governança. Agora, esses fatores os
deixam especialmente mal equipados para lidar com a crise do COVID-19.
Os Estados Unidos encontram-se no meio de duas epidemias, cada uma das quais
expondo profundas desigualdades entre raças e níveis de escolaridade. Entre as "mortes
de desespero" crescentes entre os brancos da classe trabalhadora e as maiores taxas de
mortalidade por COVID-19 entre os afro-americanos, o impressionante declínio secular
na expectativa de vida dos EUA continuará.
O que qualquer país precisa para resistir a uma pandemia é precisamente o que os
Estados frágeis carecem: um governo com capacidade institucional para elaborar e
entregar um plano de ação abrangente, polícia eficaz para impor regras, programas
sociais para entregar dinheiro e suprimentos e serviços de saúde para cuidar para os
infetados.
A falta de capacidade do Estado é imediatamente evidente no domínio da saúde pública.
Enquanto a Europa possui 4.000 leitos de terapia intensiva por milhão de pessoas,
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muitas partes da África têm apenas cinco por milhão. Mali tem apenas três ventiladores
para todo o país.
Uma resposta eficaz também requer confiança no governo. Mas, além da escassa
capacidade, os governos na maioria dos estados frágeis carecem de legitimidade
popular. Nos países que estão se recuperando de conflitos ou assolados pela corrupção,
muitas pessoas não estarão dispostas a seguir até mesmo um governo que se mostre
capaz de liderar.
Um setor privado forte também é um componente necessário de estados eficazes e
resilientes. As pessoas devem ser capazes de trabalhar para sustentar suas famílias, e
os governos devem gerar receita tributária para ajudar aqueles que não podem. No
entanto, os estados frágeis geralmente carecem da economia formal através da qual
essas necessidades são atendidas.
No início da crise, havia esperanças de que alguns estados frágeis escapassem do pior
impacto à saúde do COVID-19, devido à sua juventude e isolamento. Mas, da nossa
perspetiva como co-presidentes do novo Conselho sobre Fragilidade do Estado, esse
não foi o caso. Nas últimas semanas, o Sudão, o Sudão do Sul, a Somália e o Iêmen
tiveram taxas de infeção e mortalidade equivalentes às dos países mais desenvolvidos
que foram atingidos pelo coronavírus primeiro.
Pior, o impacto econômico da pandemia certamente cairá mais sobre os Estados frágeis,
não apenas como resultado de bloqueios internos, mas por causa do que está
acontecendo no exterior. O comércio com países como a China diminuiu enormemente,
as receitas das remessas caíram, os preços das commodities e as receitas do petróleo
despencaram e os déficits estão aumentando. Como os estados frágeis dependem das
importações para grande parte de seus alimentos, agora se fala cada vez mais em " fome
" e até " fome ".
Devemos saber agora que os problemas dos países pobres tendem a se tornar os
problemas do mundo, seja na forma de migração em massa, crime organizado,
terrorismo ou repercussões econômicas. Dado que metade dos pobres do mundo viverá
em estados frágeis até 2030, esses problemas aumentarão ainda mais.
Por isso, o Conselho de Fragilidade do Estado tornou uma prioridade máxima chamar a
atenção para os desafios únicos que esses países enfrentam. Composto por ex-líderes
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mundiais, ministros, diplomatas, figuras empresariais, acadêmicos e chefes de
organizações de desenvolvimento, o conselho combinará pesquisa de ponta com
conhecimento detalhado de políticas para influenciar os tomadores de decisão globais
e nacionais que determinarão como os estados frágeis se sairão com isso. crise e
enfrentar seus desafios mais amplos e profundos.
A descentralização, a adaptabilidade e o uso inteligente dos dados serão fundamentais.
Por exemplo, existem evidências suficientes para sugerir que a "contenção inteligente"
de surtos locais é frequentemente mais apropriada do que os bloqueios em todo o país.
Tais insights podem ser críticos em estados frágeis. Mas devemos agir rapidamente
antes que a fase aguda da pandemia no Ocidente termine, e o senso de urgência
diminua.
Oferecemos cinco recomendações. Primeiro, a proteção social deve ser simplificada e
rápida. Às vezes, isso significa elegibilidade universal e não uma segmentação precisa.
As redes de telefonia móvel devem ser usadas para reunir evidências sobre as
necessidades atuais e distribuir pequenos pagamentos regulares (embora limitados no
tempo).
Segundo, mais produção doméstica de alimentos deve ser incentivada. A Serra Leoa,
por exemplo, costumava cultivar arroz, mas tornou-se cada vez mais dependente das
importações nas últimas décadas. Mais amplamente, a África possui 60% das terras
aráveis não utilizadas do mundo. Os esforços para produzir culturas básicas localmente
podem e devem ser ampliados de forma rápida e substancial.
Terceiro, sempre que uma vacina se torna disponível, a comunidade internacional deve
garantir que os países frágeis não sejam excluídos do mercado pelos países mais ricos.
Quando a ameaça é um patógeno contagioso, nenhum país está seguro, a menos que
todos estejam. Devemos incentivar e acelerar a produção de várias vacinas para garantir
uma distribuição rápida e generalizada.
Quarto, as empresas em estados frágeis precisam de apoio direto. Como sabem as
melhores instituições de financiamento do desenvolvimento, as pequenas empresas
nos países mais pobres são frequentemente negligenciadas e tendem a sofrer os efeitos
perversos de metas e regras mais amplas (porque é mais fácil atingi-la investindo em
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grandes projetos em grandes países). Mas são justamente essas empresas menores que
merecem maior investimento.
Para evitar esse golpe fiscal, exortamos todos os membros do G20 a se comprometerem
com moratórias da dívida, não apenas até o próximo ano, mas pela duração da crise.
Além disso, é essencial que todos os estados frágeis garantam financiamento de
emergência para apoiar os esforços para conter o COVID-19 e mitigar seu impacto
econômico - incluindo países que normalmente não são elegíveis para financiamento
pelo Banco Mundial ou pelo Fundo Monetário Internacional.
O COVID-19 aprofundará as feridas existentes em todos os estados frágeis do mundo.
Mas com uma ação global rápida, podemos mitigar os piores efeitos da pandemia. Se há
uma coisa que aprendemos com essa crise, é que vidas e meios de subsistência serão
salvos se pudermos avançar mais rápido que o vírus.
David Cameron, ex-primeiro ministro do Reino Unido.
Ellen Johnson Sirleaf, Prémio Nobel da Paz, ex-presidente da Libéria.
Donald P. Kaberuka, ex-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento.
Fonte: Project Syndicate
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