Comunicação COVID19
Ponto de situação 17 de junho

Casos Confirmados
37.672 CASOS DE COVID-19
MAIS 336 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,89%%

Óbitos
1.523 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 1 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,06%)
NORTE-813
CENTRO-246
LISBOA E VALE DO TEJO-432
ALENTEJO-1
ALGARVE-15
AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
23.580 CASOS DE RECUPERAÇÃO
1.347 AGUARDAM RESULTADOS
355.207 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN.
435 INTERNADOS (1,15%) / 69 UCI (0,18%)

Qua. 17 junho
Parlamento vota
hoje na
generalidade o
Orçamento
Suplementar.
Portugal é dos
países mais
expostos ao
impacto das
exportações no
turismo – BCE.
Quebra na venda
de carros em
Portugal é a
segunda maior da
Europa.
Plano de combate
a incêndios prevê
investimento de
500 milhões de
euros por ano até
2030- Reduzir a
área ardida para
metade é o
grande objetivo.
Bruxelas cria
estratégia para UE
ter vacinas
“seguras e
eficazes” num
ano.
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA
(Edição papel) Faculdades recusam abrir mais vagas nos cursos de
Medicina. Pela primeira vez numa década, o Governo autorizou o
aumento da oferta na formação inicial de médicos, mais de 200 novos lugares. Mas
Universidades dizem que não conseguem receber mais alunos. Pedrógão. Tragédia foi
"ontem", mas pode voltar a acontecer amanhã. Há queixas de falta de limpeza.
Bombeiros vão ser aumentados. Área ardida caiu a pique, mas Verão quente pode deitar
tudo a perder. Mário Centeno nomeou equipa que fiscaliza o governador. Conselho de
auditoria atual do Banco de Portugal foi escolhido pelo ex-ministro. Contra regras da
ONU, SEF deteve 77 crianças migrantes. Medicamento teve resultados positivos na
covid-19. Francisco Guerreiro recusou ceder mandato ao PAN. D. José Ornelas “A
miséria custa muito caro”, diz novo líder dos bispos. Liga de futebol. FCPorto empata
com o último e corre o risco de ser alcançado pelo Benfica. Casa da Música. Presidente
da administração quebra silêncio. Nega falsos recibos verdes e represálias. (Online)
Estrada na duna da Fonte da Telha é um alerta para o futuro do litoral. João Leão e
Banco de Portugal excluem injeção no Novo Banco devido à pandemia. O novo ministro
das Finanças recusa que a almofada de 3,9 mil milhões possa ser acionada para
compensar danos provocados pela covid-19 no Novo Banco. E deixa avisos à gestão de
António Ramalho: deve “concentrar-se em gerir bem” a instituição. Supervisor diz que
“agravamento de circunstâncias” não desencadeia “injeções adicionais”. Transferências
milionárias para Gibraltar revelam fraude que lesou o Estado em mais de 10 milhões.
Transferências milionárias para Gibraltar revelam fraude que lesou o Estado em mais de
10 milhões-antigo procurador José Lopes da Mota. Anunciado primeiro medicamento
para covid-19 com resultados positivos: dexametasona ajuda a salvar a vida de doentes.
Grupo Super Bock vai reduzir 10% da força laboral. Turismo da Grande Lisboa convida
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portugueses a “desopilar” com promoções. Ministro da Educação com um pé fora do
Governo brasileiro. Juiz nomeado por Trump dá vitória histórica ao movimento LGBT.
Portugueses satisfeitos com o teletrabalho, mas com dificuldade em equilibrar com a
vida pessoal. Apoio à normalização da atividade das empresas previsto para julho.
Iniciativa desenhada em março ainda não saiu do papel e, entretanto, foi reformulada
pelo Governo. Ajuda aos trabalhadores independentes desprotegidos está programada
para julho. Fernando Santos prolonga contrato como selecionador até 2024. Paddy
Cosgrave diz que Web Summit “vai avançar este ano em Lisboa”. Pacote legislativo para
a Floresta (quase) todo por publicar. Dos 10 diplomas aprovados no Conselho de
Ministros de 21 de Maio, apenas foi publicado, na terça-feira, em Diário da República,
o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais BE quer descida do IVA da
eletricidade já no Orçamento Suplementar. Federação pela Vida entrega a Ferro
Rodrigues assinaturas para refendo sobre eutanásia.
(Edição digital) A pior recessão desde 1928. Compra de casa por
estrangeiros, obras públcas e lay-offs evitam crise ainda maior. O novo
investimento cairá cerca de 11% neste ano, o turismo afunda 60%, o
desemprego vai escalar e a recessão chegará aos 9,5%. O cenário desenhado pelo
Banco de Portugal só não é mais negro porque alguns setores estão a conseguir
resistir ao embate da pandemia. Pouco mudou em Pedrógão três anos após o inferno.
Uma taxa covid para solidariedade sem austeridade, Miguel Urbán e Francisco louçã. Já
há hotéis reservados à espera da Champions em Lisboa. Dexametasona. O maior avanço
contra a covid? INFARMED aconselha calma. Linha do Douro. Carruagens vintage para
tirar partido de um cenário de sonho. Sinais de divisão. Demissão de eurodeputado
apanha PAN de surpresa. Índia vs. China. Uma fronteira por desenhar e novas mortes
45 anos depois. (Online). Há um boicote ao salmão na China após o peixe ser ligado à
origem de surto. Trump bane detenções via estrangulamento exceto em legítima
defesa. Final da Taça de Portugal marcada para 1 de agosto. Nova espécie de mosquito
em expansão em Espanha já terá chegado à Galiza.
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(Edição papel) Portugal perde 20 mil milhões na pandemia. PIB sofre
queda de 9,5% este ano. País mergulha na maior recessão desde 1928.
Banco de Portugal prevê redução brutal da criação de riqueza.
Desemprego dispara e ultrapassa barreira de 10%. Predador de 61 anos seduz menor
de 17 anos na net. Político assume lóbi para ganhar concursos. Em casa de Penhores.
Ouro de rapper assassinado vendido por 2 mil euros. Pede provas à justiça portuguesa.
Alemanha quer julgar suspeito do rapto de Maddie. Mães contagiam filhos com vírus
após festa em Lagos. Dinheiro do Estado. Aumenta risco do Novo Banco esgotar
almofada de 3890 milhões. Ameaça. Aterro tóxico há duas décadas em setúbal. Último
trava dragão.

(Edição em papel) Estrangeiros seguram mercado imobiliário na
pandemia. Construção e venda de automóveis resistem melhor à
crise. Setor começou a revitalizar em abril graças ao investimento de
não residentes. Governo admite injetar mais dinheiro que o previsto no Novo Banco.
Pedrógão - Falhas do SIRESP estão por resolver há três anos. Famílias ainda vivem
trauma da tragédia dos fogos de 2017. Hammerskins. Agredir minorias era condição
para entrar no grupo. Parlamento. TAP e herança do BES atrasam retoma da economia.
Educação. Alunos têm de devolver manuais a partir de 26 de junho. Porto. Linha Rosa
do metro evita subsolo do Santo António e desvia rio da Vila. Bragança. Ameaça
incendiar BCP por não lhe darem um milhão de euros. Dexametasona. Ingleses
anunciam medicamento que combate covid. Fernando Santos comanda seleção até
2024. Bruno Lage vai a exame em Vila do Conde. Um ponto na mão e dois a voar.

(Edição papel) Covid-19. Portugal é dos países europeus com menor
índice de contágio. A projeção é do Imperial College, que no final de
maio, colocava Portugal entre os piores indicadores europeus. 17 de junho. Três anos
depois, Pedrógão volta a estar coberto de verde e de medo. A vegetação já tapa as
cinzas e Odete espera agora a menina que a vai “distrair” da morte das netas. Cirque du
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Soleil, a magia de uma derrocada. Van Dunem nomeia juiz condenado por pressões no
Freeport. DGS dá luz verde a feirantes e abe porta à final da Champions. Orçamento
suplementar. O primeiro grande teste de Leão. Cristiano Ronaldo em busca de um novo
feito em Itália. Dexametasona: a nova esperança para casos graves de covid-19.

(Edição papel). Banco de Portugal põe retificativo em xeque. Previsões
para a economia põem em causa pressupostos do Orçamento
suplementar. TAP e Novo Banco explicam um terço da derrapagem na
scontas. PAD viabiliza aprovação do documento na generalidade. Preços da luz
subiram 40% em 10 anos. Abanca desiste de comprar EuroBic. Covid pressiona rácios
de capital do Montepio. Casa da Moeda vai guardar ”chave” de dados das empresas.
Ligar juros da dívida ao PIB pouparia 1200 milhões num ano. Teletrabalho. Governo
abre a porta a mudanças estruturais. Indústria. Plexicril faz fábrica de acrílicos na Feira.
Sustentabilidade. Ambiente é risco para a maioria das cotadas. (Online) EuroBic: Isabel
dos Santos continua disponível para vender posição no banco. Abanca deixa cair
operação com o EuroBic. Mais de 80% das empresas pediram prolongamento do layoff. Pequim manda fechar todas as escolas para conter novo surto de covid-19. Fármaco
low-cost melhora hipóteses de sobrevivência de doentes covid-19.

(Online) Portugal perdeu 97% dos turistas em abril devido à
pandemia. Receitas afundaram para 5,7 milhões. Fundo de
Resolução junta-se ao ministro nas críticas a Ramalho: “É
absolutamente extemporâneo fazer previsões”. Abanca deixa cair negócio com o
EuroBic. PSD abstém-se e viabiliza o Orçamento Suplementar. Governo vai criar grupo
para decidir modelo do SIRESP após 2021. 44 associações de bombeiros tiveram de
pedir ajuda financeira. Web Summit vai mesmo realizar-se ao vivo, em Lisboa. “Europa
está de volta”, diz Centeno, presidente do Eurogrupo, à CNN. Tráfego aéreo gerido pela
NAV encolhe 92% em maio. Norma-travão? O que fez o PS nos retificativos do tempo
da troika. O Governo enviou um parecer para "recordar", segundo António Costa, das
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regras diferentes dos orçamentos suplementares. Contudo, como lembraram os
partidos, a prática do PS não as seguiu a 100%.

(Online) Tesouro desconhece os imóveis do Estado sob a sua
responsabilidade, diz IGF.Portugal volta a emitir dívida a 11 meses
a taxas negativas. Pagou -0,438% para colocar mil milhões de euros.
Abanca diz que “condições não foram cumpridas” e continua a querer comprar bancos
em Portugal. PSD vai abster-se e viabilizar Orçamento Suplementar na generalidade.
EUA vão autorizar empresas a trabalhar com Huawei no 5G. Super Bock Group vai
despedir 10% dos trabalhadores. “É um bom destino de férias”. Costa promove Portugal
em entrevista à norte-americana “CNN”. Pandemia já custou mais de 500 milhões de
euros aos municípios. Apoio de 438 euros para trabalhadores informais e recibos verdes
vai ser pago a partir de julho. Liga dos Campeões: Da “sensação” de Marcelo à pole
position da hotelaria. Portugal de olhos postos na decisão da UEFA. Açorianos que
passem férias noutras ilhas do arquipélago vão receber 150 euros. Sánchez tem mais
de cem especialistas a pensar a Espanha pós-Covid-19. ANAC prevê saldo orçamental
negativo de 4,1 milhões de euros em 2020. Euronext inclui Galp e Jerónimo Martins em
índice de 80 ‘large caps’ com melhor desempenho ESG.

(Online) BANCO DE PORTUGAL Compra de casas por estrangeiros
e lay-off evitam o pior. Em 2020, recessão deve ser a mais violenta
desde 1928, turismo afunda 60%, diz Banco de Portugal.
Governador despede-se do BdP com elogios ao lay-off. Abanca
desiste de comprar o EuroBic. SuperBock despede 120.Sindicato questiona se vem aí
venda. 580 milhões pagos a 850 mil trabalhadores em lay-off. PSD vai viabilizar
suplementar na generalidade através da abstenção.
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(Online) Lisboa recebe Final Eight da Champions em agosto, falta
confirmar Dragão com Supertaça Europeia em 2021. Lisboa
ganhou a corrida a Frankfurt e Moscovo e vai organizar Final Eight
da Liga dos Campeões, com sete jogos entre 11 a 23 de agosto. Anúncio será feito às
14h30. Às 19h há conferência em Belém. Pedrógão. Marcelo quer "investigação até
ao fim". Presidente ao Observador em Pedrógão Grande, 3 anos depois: "O facto de o
apuramento das responsabilidades abarcar de uma forma ou de outra responsáveis
locais complica a mudança". Centeno nomeou equipa que fiscaliza governador. Escolas
médicas não querem abrir mais vagas. 4 horas bastaram para criar novo surto no
Algarve. Festa ilegal em Lagos. Já há 16 casos confirmados. Van Dunem nomeia
magistrado polémico para adjunto. Negociação da Abanca para comprar Eurobic falha.
PSD vai viabilizar Orçamento Suplementar. "Segunda vaga" faria a economia afundar
mais de 13%, avisa o Banco de Portugal. "A Web Summit vai decorrer em Lisboa este
ano". PAN: Decisão de deputado é "unilateral e errada". Conflito entre China/Índia faz
20 mortos indianos.

(Online) Quando o PS também queria mudar o Orçamento
Retificativo... de outro Governo. “Não os podemos combater. Se
deixarmos que ocorram, vão fazer o que querem.” Especialista defende
novo paradigma no combate aos incêndios. “Não os podemos
combater. Se deixarmos que ocorram, vão fazer o que querem.” Especialista defende
novo paradigma no combate aos incêndios Polémica do Novo Banco: uma coisa é pôr
os €3,89 mil milhões já acordados, outra é o Estado ajudar além disso. Anti-inflamatório
barato é o primeiro fármaco que de facto resulta contra a covid-19, dizem
investigadores de Oxford. Covid. “Era uma catástrofe se começasse uma corrida para
comprar dexametasona”: reflexões e um aviso sobre o anti-inflamatório do momento.
Procurador castigado por pressões no caso Freeport, nomeado adjunto de Van Dunem.
Covid-19. PSD entrega projeto de resolução ao Governo para mitigar efeitos do surto,
evitar o abandono escolar e comportamentos de risco. Covid-19. Cerca de metade dos
novos casos é atribuível ao desconfinamento, aponta estudo. Em 2015, António Costa
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queria

o

Banco

de

Portugal

“acima

da

conflitualidade

política”.

E

sem

“governamentalização”. PCP não vê incompatibilidade em Centeno no Banco de
Portugal e apresenta candidato presidencial “lá para setembro”. 25 menores dos
campos de refugiados nas ilhas gregas chegam a Portugal até ao fim do mês. Rui Moreira
mantém tabu sobre recandidatura à Câmara. E não renega corrida à presidência do FC
Porto. TAP tem de ajustar a dimensão, mas os despedimentos não são inevitáveis, diz
ministro Pedro Nuno Santos. Frugais pedem "responsabilidade" na forma de gastar o
Fundo de Recuperação. Covid-19. Portugueses dão nota positiva à atuação das
farmácias durante a pandemia. Migrantes que desembarcaram no Algarve vão ser
instalados em centros temporários e depois expulsos de Portugal. Os europeus
continuam a comprar menos carros. A quebra em maio foi de 52,3%. Covid-19. WWF
alerta para risco de novas pandemias, se não se tomarem “medidas urgentes”.

(Online) Nunca houve tantos contactos em vigilância e projeção é
agora mais positiva. Depois de, no fim de maio, a modelação do
Imperial College colocar Portugal entre os países europeus com
maior índice de contágio, o país surge agora entre os países onde se projeta um RT
mais baixo. Web Summit. Paddy Cosgrave garante que todas as medidas de segurança
serão tomadas. Juiz suspenso por pressões no caso Freeport, nomeado para adjunto de
Francisca Van Dunem. Suplementar. Rio prepara voto de abstenção. Costa promove
Portugal como um destino seguro em reportagem da CNN. Pequim volta a fechar
escolas para conter covid-19. Desflorestação da Amazónia subiu 54% nos últimos dez
meses.Homem empurrado pela polícia durante protestos nos EUA tem fratura no crânio
e não consegue andar.

(Online)- Orçamento Suplementar votado hoje. Há risco de novas
pandemias. Portugal é dos países mais expostos ao impacto das
exportações no turismo. Portugal é dos países mais expostos ao impacto das
exportações no turismo. Orçamento Suplementar é hoje debatido e votado na
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generalidade. Incêndio de Pedrógão Grande que provocou 66 mortos aconteceu há três
anos. Vagas? Conselho de escolas médicas foi "sistematicamente ignorado. Tarifa social
da água deve ter limite para desconto, mas não para consumo.

(Online) Sem teletrabalho ou faltas justificadas, diabéticos e hipertensos
metem baixas. Covid-19: Dexametasona, o fármaco que salva vidas de
pacientes graves. Contrato do Novo Banco tem consulta confidencial. Ministra da
Justiça nomeia procurador condenado por pressões no caso Freeport. Donald Trump
proíbe estrangulamentos por polícias após morte de George Floyd. Covid-19: Vacina
com abordagem inovadora inicia testes clínicos no Reino Unido. Bandeira do
parlamento a meia-haste em memória das vítimas de Pedrógão.

(Online) Covid-19: Falta de vitamina D poderá causar formas mais
graves da infeção. Covid-19: Os próximos dois dias são cruciais para
conter o novo surto em Pequim. Novo Banco: Contrato não prevê injeções de capital
devido a pandemia – BdP. Covid-19: Anunciado no Reino Unido medicamento barato
para combater casos graves. Autarcas socialistas (Agualva Mira-Sintra e Rio de Mouro)
criticam ministra por gestão de “surtos” na Grande Lisboa. Administração da Casa da
Música nega situação “generalizada” de falsos recibos verdes. Amazon usa Inteligência
Artificial e Realidade Aumentada para manter distanciamento social nos armazéns. PSD
vai viabilizar Orçamento Suplementar na generalidade através da abstenção.

(Online) Três anos depois de Pedrógão Grande, Marcelo alerta para a
"lentidão da justiça". 3 anos sobre incêndios de Pedrógrão Grande. O
país assinala hoje o dia em memória das vítimas dos incêndios
florestais de há 3 anos em Pedrógão Grande. 66 pessoas morreram, 254 ficaram
feridas, 500 casas foram destruídas e o mesmo aconteceu a dezenas de empresas. O
fogo começou em Pedrógão, mas estendeu-se aos concelhos vizinhos de Castanheira
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de Pera, Figueiró dos Vinhos, Ansião, Sertã, Pampilhosa da Serra, Penela. Foi o
incêndio florestal mais mortífero de sempre em Portugal, como recorda o presidente
da Assembleia da República Ferro Rodrigues. Aumento do número de vagas nos
cursos de Medicina. Discórdia e a estupefação é assim que o Conselho das Escolas
Médicas Portuguesas reage ao despacho do Governo que autoriza as faculdades de
Medicina a aumentar o número de vagas no próximo ano letivo. O Conselho alega, entre
outras razões, que não há espaços físicos nem professores suficientes nas faculdades.
Devolução dos manuais escolares. Num ano letivo em que as escolas não conseguiram
cumprir os programas até ao fim, a Confederação das Associações de Pais quer que o
governo suspenda a devolução dos manuais escolares. COVID-19 no lar da Misericórdia
de Aljubarrota. COVID-19 em Pequim. COVID-19 no Brasil. O Brasil voltou a registar
mais de 1000 mortes diárias por COVID-19. Ontem morreram 1282 pessoas e quase a
35 mil foram infetadas nas últimas 24 horas. Dexametasona para COVID-19. A OMS
saudou a universidade de Oxford, considerando que a utilização do medicamento
Dexametasona, que reduz a mortalidade em doentes infetados com o novo coronavírus
representa um avanço científico na luta contra a pandemia. Medicamento que custa 6
euros diminui um terço a mortalidade por Covid-19. Sindicato dos motoristas de
matérias perigosas denuncia lay-off ilícito. Violência doméstica. Pandemia agudizou
situações de violência doméstica pré-existentes.

(Online) Pedrógão e a Covid-19. “A população não vai ser muito
recetiva a quem venha de fora”. COVID-19 num lar em
Aljubarrota. COVID-19 em Lagos. Três anos do incêndio de
Pedrógão Grande. Papa destaca Aristides de Sousa Mendes como exemplo de liberdade
de consciência. O Papa Francisco elogiou o diplomata português, que há 80 anos salvou
a vida a milhares de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Jogo para telemóvel
pode ser prescrito para uso terapêutico. Pela primeira vez, um jogo para telemóvel pode
ser prescrito para uso terapêutico nos Estados Unidos. O regulador do mercado
farmacêutico aprovou um jogo para ajudar crianças com défice de atenção e
hiperatividade a controlar os sintomas. Tragédia de Pedrógão Grande - 3 anos. Passam
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hoje 3 anos sobre um dos maiores incêndios de sempre em Portugal. O incêndio de
Pedrógão Grande que causou 66 mortos e mais de 250 feridos. Três anos depois, ao
contrário de todas as promessas, os eucaliptos e o mato crescem sem controlo. Numa
altura em que ainda estão bem presentes as marcas do fogo, em Pedrógão sentem-se
agora também os efeitos da pandemia. Pedir mais dinheiro para o Novo Banco "é uma
indecência e uma afronta à inteligência”, Miguel Cadilhe. Especialistas garantem
tratamento eficaz da Covid-19 com dexametasona.

COVID-19 num lar em Aljubarrota. Subiu o número de casos
confirmados de COVID-19 no lar da Misericórdia de Aljubarrota.
COVID-19 na China. Na China mais de 1000 voos foram hoje cancelados. Uma
consequência do surgimento de 137 casos de infeção por COVID-19 nos últimos dias.
Ontem, o Governo de Pequim tinha recomendado à população para que evitasse
viagens que não fossem essenciais e foi também ordenado o encerramento das escolas.
Há quase 2 meses que não eram diagnosticados novos casos na capital chinesa.
Tragédia de Pedrógão Grande - 3 anos. A bandeira do Parlamento português vai ser
hoje colocada em meia haste. Um gesto em memória das vítimas dos incêndios
florestais de há 3 anos em Pedrógão Grande. É preciso aprender com os erros do
passado. Os comandantes das corporações de bombeiros de Castanheira de Pera e
Figueiró dos Vinhos temem uma repetição do grande incêndio de há 3 anos em
Pedrógão. Estes responsáveis alertam para o atual estado da floresta e também para a
escassez de operacionais e a escassez de apoios financeiros. Três anos depois da
tragédia de Pedrógão Grande, a Associação das Vítimas do incêndio diz que estão ainda
por resolver problemas com a rede de telecomunicações naquela região. O Presidente
da República visita hoje o município de Figueiró dos Vinhos. Aumento do número de
vagas nos cursos de Medicina. O Conselho de Escolas Médicas contesta o despacho do
Governo que autoriza o aumento do número de vagas nos cursos de Medicina. Detidos
por violência doméstica. Nove pessoas foram detidas por suspeitas de violência
doméstica nos distritos de Lisboa e Setúbal na semana passada. São dados da
Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. Numa nota publicada na Internet, a Procuradoria
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informa que as detenções ocorreram nos concelhos de Cascais, Sintra, Lisboa e Seixal.
Dexametasona para COVID-19. Migrantes resgatados no Algarve. Impacto da COVID19 no jornalismo em Portugal. Informar e sensibilizar a população foi o papel assumido
pelos jornalistas durante o estado de emergência em Portugal. A esmagadora maioria
dos profissionais da comunicação social adotou uma lógica de serviço público para
prevenir riscos e orientar comportamentos dos cidadãos. É a conclusão de um estudo
realizado por investigadores da Universidade do Minho e da Universidade do Porto.
Comentários de Felisbela Lopes, coordenadora do inquérito.

OMS diz que utilização de dexametasona é um "avanço científico"
O fármaco é o primeiro com resultados positivos comprovados contra a covid, segundo

um estudo realizado por investigadores da Universidade de Oxford.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou que a utilização de
dexametasona,

medicamento

da

família

dos

esteroides,

que

reduziu

significativamente a mortalidade em pacientes seriamente afetados pelo novo
coronavírus é um "avanço científico" na luta contra a pandemia.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que este é o "primeiro
tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes" que apenas
conseguem respirar com recurso a um ventilador, citado pela agência France-Presse.
"São boas notícias e congratulo o Governo britânico, a Universidade de Oxford e os
muitos hospitais e pacientes no Reino Unido que contribuíram para este avanço
científico que salvou vidas", acrescentou o responsável.
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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. Ministério da Saúde espanhol manteve hoje os dados do número total
de mortes por covid-19 nos 27.136, sem dar nota de novos óbitos desde 07 de
junho, e contabilizou 76 novos casos da doença nas últimas 24 horas.
□ ITÁLIA com 34 óbitos e 210 novos casos nas últimas 24 horas.
□ FRANÇA regista 111 mortos nas últimas 24 horas, um aumento explicado pela
atualização de óbitos em casas de repouso e centros de dependência, elevando
para um total de 29.547 mortes
□ ALEMANHA com mais de 187 mil casos regista novo surto em matadouro.
□ Número de novos casos e de mortes volta a subir na BÉLGICA.
□ REINO UNIDO registou mais 233 mortes nas últimas 24 horas devido a covid-19,
o que eleva o total de óbitos para 41.969.
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registam mais de 24 mil novos casos. Total
ultrapassa os 2,1 milhões.
□ BRASIL volta a somar mais de mil mortes diárias e tem 34.918 novos casos.
□ Número de mortos em ÁFRICA quase nos sete mil em mais de 259 mil casos.
□ CHINA deteta 44 novos casos nas últimas 24 horas, 31 em Pequim.
□

RÚSSIA regista 7.843 casos, o balanço mais baixo desde 01 de maio.

□

ÍNDIA contabiliza mais de dois mil mortos devido à covid-19, num só dia,
elevando para 11.903 o número total de óbitos.
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FRASES DO DIA

□ ““Estando a falar de quatro desembarques desde dezembro de 48 pessoas
devemos ter alguma dimensão do ridículo quando compararmos com aquilo
que são 7.500 chegadas a Espanha desde janeiro, mesmo com uma redução
significativa de chegadas verificada este ano”, Eduardo Cabrita, Ministro da
Administração Interna.
□ O reconhecimento de um erro é sempre bem-vindo. Eu já errei também muitas
vezes na vida. Pena é que, neste caso, tenha demorado 17 anos”, Augusto
Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre o reconhecimento do
erro por Durão Barroso ao defender a invasão do Iraque na cimeira das Lajes.
□ “Se alguma coisa a pandemia nos ensinou é que a miséria custa muito caro. Nós
não nos podemos dar ao luxo de ter miséria entre nós”, D. José Ornelas, Bispo
de setúbal, novo Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).
□ “A covid-19 teve impactos muito trágicos na nossa atividade económica, mas
nesta área trouxe duas coisas muito importantes: em todo o mundo as pessoas
aperceberam-se da importância crucial que a atividade comercial tem para o
nosso bem-estar e modo de vida e tornou-se óbvio, que se não fosse o
contacto digital, teria sido muito mais difícil assegurar o acesso a bens e
serviços fundamentais e manter a atividade de muitas empresas do setor”,
Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia e da Transição Digital.
□ “As boas notícias correm rápido. E muito mais num país como os EUA, com as
suas quase duas dezenas de agências de espionagem e recolha de informação.
Uma delas deve ter informado Trump que o problema da Covid-19 tem
solução, e que a ideia veio de Portugal: há excesso de testes. Claro, grande
idiotice. E nessas coisas, Trump não perde tempo. “Os Estados Unidos só têm
muitos casos de Covid-19 porque fazem muitos testes”. Que lucidez!”, Luís
Delgado, Comentador.
□ "O povo português na sua esmagadora maioria não é racista", Jerónimo de
Sousa, Secretário-geral do PCP.
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□ “Todos conseguimos intuir o potencial de dano na confiança na Justiça se os
juízes puderem livremente falar em público sobre processos ou casos
mediáticos que inevitavelmente acabarão nos tribunais. Por isso, é necessário
e urgente que os juízes, eles próprios, debatam esta matéria com seriedade e
profundidade”, Manuel Soares, Presidente da Direção da Associação Sindical
dos Juízes Portugueses.
□ "Até o próprio facto de o apuramento das responsabilidades, que acaba por
abarcar de uma forma ou de outra responsáveis locais, sem que se possa dizer
em homenagem ao estado de direito que alguém possa ser condenado antes
de um trânsito definitivo de uma decisão judicial sobre a matéria, (...) tudo isso
também complica uma mudança que seria sempre difícil e que desejaríamos
mas mais rápida.", Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, sobre
Pedrógão.
□ “Por que motivo se fazem tantos estudos com amostras pouco significativas?
Que ânsia existe em dar um enfoque ao estudo que seja ‘vendável’ em jornais?
Temem que não acreditemos se um centro qualquer de uma universidade ou
instituto qualquer não o disser? E os líderes dessas equipas tornaram-se numa
espécie de editores sensacionalistas? Os referees académicos passaram a ser
os títulos de jornais? Se assim for, a pandemia também anda a matar a ciência.”,
Henrique Monteiro, Jornalista do Expresso.
□ "A democracia não corre risco, mas explosões autoritárias são indesejáveis",
Sérgio Moro, ex-Ministro da Justiça do Brasil.
□ “Três anos não é muito tempo”, Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da
Administração Interna.
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ARTIGOS SELECIONADOS

PEDRÓGÃO FOI “ONTEM”, MAS PODE VOLTAR A ACONTECER
AMANHÃ
A lutar todos os dias para curar as mazelas causadas pelo incêndio de 17 de junho de 2017,
os bombeiros feridos lidam com a frustração de terem feito um esforço que pode ter sido
em “vão” face à acumulação de combustível nas florestas dos três concelhos onde
morreram 66 pessoas e ficaram feridas mais de duas centenas.
“Temos os terrenos praticamente prontos a arder”, diz Fernando Tomé, chefe da
corporação de bombeiros de Castanheira de Pera, três anos após o incêndio que matou
66 pessoas e feriu mais de duas centenas nos concelhos de Pedrógão Grande,
Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.
O bombeiro é um dos feridos que seguia com mais quatro colegas num dos carros da
corporação apanhado pelas chamas – um deles não sobreviveu e os outros também
ficaram feridos. Estes sobreviventes olham para aquele dia em que combateram o fogo
na linha da frente como o primeiro do resto de uma vida a tentarem recuperar
diariamente das mazelas físicas e psicológicas com que ficaram.
E acreditam que, num futuro próximo, ao 17 de junho de 2017 pode juntar-se uma nova
data trágica para esta região. Na zona atingida continuam a avistar-se árvores
queimadas a tentarem equilibrar-se e a vegetação nalgumas zonas voltou a passar das
bermas para a estrada. De olhos postos no terreno, para estes bombeiros é só uma
questão de tempo para voltar a acontecer uma “tragédia”. Se tudo se mantiver
constante com a falta de limpeza das áreas florestais acreditam que o esforço que
fizeram pode ter sido “em vão”. Também o Observatório Técnico Independente (OTI)
alerta: o que aconteceu há três anos pode voltar a acontecer.
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O chefe da corporação que voltou ao ativo no ano passado chamou à atenção para o
perigo que representa a falta de limpeza nas zonas de mato após ter recordado ao
PÚBLICO o momento em que os cinco bombeiros, que tinham acabado de controlar um
foco de incêndio numa localidade de Figueiró dos Vinhos, foram apanhados na EN 2361 (onde morreram 44 pessoas) por uma nuvem de fumo. Sem visibilidade e no meio de
temperaturas elevadas, um carro que seguia em direção contrária embateu de frente
com o camião onde estavam. Depois disso tentaram escapar à “morte certa”. Os que
vinham na outra viatura não sobreviveram.
MAZELAS PARA A VIDA
Recordar este momento é algo que considera necessário, mas que lhe faz “mal”.
Passaram três anos, mas sente ainda como se tivesse acontecido apenas “ontem”. As
marcas são muitas – na pele e nalguns órgãos internos. Além das queimaduras, ficou
com uma mazela no pulmão esquerdo causada pela entrada de ar quente. Ficou dois
meses e meio em coma, quatro meses internado e fez mais nove de fisioterapia.
O seu filho, bombeiro que seguia na mesma viatura, também ficou ferido, embora tenha
recuperado mais cedo. Desde então, afirma terem-se alterado os procedimentos na
corporação e nunca mais familiares voltaram a entrar no mesmo carro em chamadas de
emergência. Já no ativo, o chefe da corporação de Castanheira de Pera voltou a
combater no ano passado uma frente de fogo. Porém, a luta pela recuperação continua
a ser diária, com várias idas a hospitais.
Depois do que passou custa-lhe a assimilar que o cenário se esteja a desenhar para que
um episódio parecido volte a acontecer. “Há zonas em que há um combustível enorme.
Temos os terrenos praticamente prontos a arder”, afirma. “É mato, é mimosa por todos
os lados e zonas em que um pinheiro cai e fica lá seco no chão”, acrescenta. “Aceito que
seja impossível de limpar esta serra toda. Não aceito é não haver uma única zona junto
às faixas de rodagem limpa”, sublinha.
Rui Rosinha, 42 anos, colega de Fernando Tomé que seguia na mesma viatura, pensava
que nos anos seguintes ao incêndio alguma coisa ia mudar. Depois de ter assistido à
morte de 112 pessoas nos incêndios de junho e outubro de 2017 acreditou que não
podia ficar tudo na mesma. “Enganei-me. Se calhar fui otimista”, diz. Hoje acredita que
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“a tão propalada” vontade de levar a cabo medidas de prevenção aos incêndios
florestais nunca saiu “do papel” para “passar ao terreno”. Por isso, arrisca: “Se não for
este ano é para o próximo que vai acontecer um novo 2017.”
O bombeiro que passou por mais de uma dezena de cirurgias de reconstrução e que
ainda não conseguiu recuperar a mobilidade na totalidade tem alguma dificuldade em
encontrar um culpado para que se mantenha “quase tudo na mesma”. “Se calhar muita
gente falhou. Desde o Governo às autarquias locais.”
Acreditando que o cenário não é o mais animador, depois do que passou diz não estar
“chateado, mas sim triste”, por acreditar não se terem feito todos os esforços para se
pôr em prática métodos de prevenção, como por exemplo a limpeza das zonas
florestais. Desde janeiro vice-presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de
Pedrógão Grande (AVIPG), adianta que associação que representa tem levado a cabo
um trabalho de formação, em matéria de prevenção, nalgumas aldeias daquela área
geográfica.
O mesmo sentimento tem Filipa Carvalho, 27 anos, a única mulher que seguia no carro
da corporação. Depois de um ano e meio de trabalhos de reconstrução cirúrgica,
continua ainda hoje a receber cuidados hospitalares. “São cuidados para a vida”, afirma.
Do ponto de vista de alguém que esteve na linha da frente considera “frustrante” não
detetar mudanças na limpeza das florestas da zona. “Adiei muitos dos projetos que
tinha. Mas foi em vão porque brevemente outras pessoas vão passar pelo mesmo”, atira
a bombeira voluntária que ainda continua ligada à corporação.
Na estrada que liga Troviscais a Mosteiro, no concelho de Castanheira de Pena, Vítor
Neves, 53 anos, mostra ao PÚBLICO como está a área de mato perto do local onde
perdeu os dedos depois de a carrinha em que seguia, ao final da tarde de 17 de Junho
de 2017, se ter despistado, quando tentava fugir ao fogo no final do dia de trabalho.
Encostada à curva onde o pneu da carrinha rebentou, por força das altas temperaturas
causadas pelo fogo, sobram árvores que se queimaram em 2017 e continuam presas
pela raiz, a secar desde essa altura.
Ao mesmo tempo há eucaliptos novos que se vão amontoando perto das árvores velhas
e vegetação que ultrapassa os limites da berma para a estrada. Na EN 236-1 nalgumas
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áreas, apesar de existir mais espaço entre as bermas, o cenário é o mesmo. O mesmo
acontece em muitas zonas entre os três concelhos.
Contactados pelo PÚBLICO, os presidentes dos três concelhos não responderam. O
comandante da corporação de bombeiros de Castanheira de Pera, Augusto Arnaut, por
força de processo em curso no Tribunal de Coimbra, também preferiu não tecer
qualquer comentário relativamente à falta de limpeza junto às bermas e lançou o
convite: “Quem quiser tirar a limpo é ir ao terreno e ver.”
No concelho vizinho o comandante dos bombeiros de Pedrógão, José Domingues,
afirma, em alusão ao documento divulgado na semana passada pelo OTI, que dava conta
da falta de preparação do país para enfrentar incêndios da mesma magnitude dos que
aconteceram em junho e outubro de 2017: “Não é preciso ser especialista para perceber
como estão as coisas aqui à volta. Está tudo na mesma e oxalá que nada aconteça.”
Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do
Desenvolvimento Sustentável — CNADS e membro do OTI diz que para voltar a haver
um incêndio de grandes proporções como o de Pedrógão são necessárias apenas duas
circunstâncias: “temperaturas elevadas” e a existência de “muito combustível”.
Considera, por isso, ser fundamental que se proceda à limpeza das florestas e alerta
para um facto: apesar de “ainda não se conseguir afirmar com toda a segurança”, há
sinais de que pode existir uma onda de calor já nesta transição da Primavera para o
Verão.
Fonte: Público

"ESTA CRISE ENSINA-NOS QUE AS NOSSAS PRIORIDADES ESTAVAM
ERRADAS"
Dani Rodrik estava a passear o seu cão na última quinta-feira de manhã, quando olhou
para a sua conta no Twitter e soube que tinha ganho o Princesa das Astúrias de 2020
para as Ciências Sociais. Este economista turco-americano, um dos mais influentes da
atualidade, não esconde a ironia de ser recompensado por seus estudos sobre a
globalização justamente quando esse fenómeno recebeu o golpe mais difícil da sua
história. A pandemia de coronavírus, diz, a partir do escritório na Escola de Governo
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John F. Kennedy de Harvard, funciona como uma espécie de lupa que amplificou todas
as tensões latentes na economia há décadas.
O economista explica que a pandemia amplificou as tensões económicas já existentes
e tornou mais evidente que cada país precisa de um governo que forneça bens públicos
que os mercados não garantem.
“Não estou surpreso que a hiperglobalização esteja a desmoronar-se. Há anos que digo
que não é sustentável. A grande questão agora é se criaremos uma globalização mais
saudável e inclusiva ou avançamos para o unilateralismo de Trump, com políticas sem
sentido que não beneficiam nem o país que as promove ou nem os seus parceiros ",
disse ao EL PAÍS por videoconferência este habitual cogitado para o Nobel da
Economia, na sua primeira entrevista desde a atribuição do prémio.
As tensões entre a China e os Estados Unidos ou os problemas na OMC já relevam algum
declínio da globalização. Mas a pandemia foi o terremoto definitivo. É um abalo temporário
ou deixará sequelas mais profundas?
Os sinais de que a globalização se estava a desmoronar evidentes com Trump. Mas a
sua chegada à Casa Branca exacerbou essas tensões. Não voltaremos à era da
hiperglobalização dos anos 2000. Haverá mais regionalização no comércio e um uso
muito mais ativo de políticas públicas, como a industrialização. E mais tensões nas áreas
tecnológicas, onde os países tentarão construir muros em torno dos seus sistemas de
inovação. Mas não estamos a falar do colapso do comércio global. Não voltaremos aos
anos trinta do século passado.
Não estamos a enfrentar o declínio da globalização.
A hiperglobalização era um estado de espírito. Estamos a afastarmo-nos dessa ideia de
que cada país deve se adaptar à economia internacional. E devemos entender que é
exatamente o oposto, a economia internacional deve servir aos objetivos de cada país.
Que parte dessa mudança pode ser atribuída a essa crise?
Nos EUA, esta crise tornou ainda mais evidente o nível de desigualdade e a falta de
seguro de saúde para muitas pessoas. No mundo, mostra as incompatibilidades do
sistema chinês com os da Europa e dos Estados Unidos. Isto mostra que devemos criar
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um novo modus vivendi. A pandemia funciona como uma lupa que amplia as tensões
económicas existentes.
Que lições devemos tirar dessa crise?
Mostra-nos quão erradas foram as nossas prioridades nas últimas quatro décadas. O
muito que trabalhámos para ter mais globalização económica e o pouco que investimos
para garantir os bens necessários à saúde pública. Se tivéssemos dado a mesma
importância à Organização Mundial da Saúde que à OCDE ou ao FMI, estaríamos em
melhor situação. A crise é um lembrete de que a melhor globalização seria aquela
construída em torno de bens ou objetivos públicos, como os de evitar as alterações
climáticas ou gerir as pandemias na saúde pública. E não ter tanto interesse em
questões como a liberalização do comércio ou os fluxos internacionais de capital.
É também um alerta para os seus colegas que criticou pela obsessão por modelos
matemáticos?
Não acho que o problema esteja no uso da matemática, que é apenas uma maneira de
trabalhar o conhecimento. Mas é um problema se nos impede de questionar temas
fundamentais. Um dos efeitos positivos da crise é que obriga os economistas a fazerem
essas perguntas importantes. Vemos isso na quantidade de pesquisas académicas que
estão a ser publicadas. Os economistas estão a responder ao desafio.
Falou da boa saúde do estado-nação. Sairá mais forte desta crise? Ele está de volta ou, de
facto, apesar de seu declínio tantas vezes antecipado, ele nunca foi embora?
Sim, o declínio do estado-nação ocorreu mais na nossa imaginação do que na realidade.
Quando houve uma crise, quem estava lá? Os governos nacionais. Mas agora é muito
mais evidente. O papel da política industrial, que parecia ter desaparecido, é
impressionante. Os países realmente lidaram com isso, mas foi algo que não foi
discutido. E agora, tanto nos EUA quanto na UE, estas políticas estão de volta com toda
a força. Porque temos de competir com a China, mas também porque temos que
garantir a produção para satisfazer, por exemplo, as necessidades sanitárias. É uma
mudança muito importante na narrativa.
Tem criticado muito a gestão europeia da crise anterior. Mas o BCE, a Comissão e os
governos nacionais agiram agora de forma mais rápida e decisiva. Finalmente vemos uma
resposta comum à crise?
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É verdade que desta vez foi mais rápido e eficaz. Em parte, graças à experiência da crise
anterior. O fundo de recuperação proposto pela Comissão Europeia é um passo
importante. E parece que a ideia de mutualização da dívida ganha relevância na UE.
Teremos de ver se é o primeiro passo de um processo que leva a uma união fiscal e
política ou apenas uma resposta única a essa crise. Mas que a França e a Alemanha
concordaram e que a Alemanha aceitou o fundo é um sinal muito bom. Isso não
aconteceu há 12 anos.
Isso o deixa mais otimista sobre o futuro do euro?
Honestamente, não sei. A Europa deve escolher entre uma união fiscal e política real
ou reverter a sua integração. Essa é a opção a longo prazo. A única maneira de superar
feridas como o Brexit é criar uma comunidade política transnacional onde as pessoas
se sintam representadas. É um longo caminho, mas devemos escolher se desejamos
viajar. Caso contrário, receio que o Brexit seja o primeiro passo de um processo de
desintegração económica. Se esse caminho não for seguido, a união não poderá ser
mantida na sua forma atual.
Falando de seu famoso trilema, segundo o qual os países precisam de escolher dois destes
elementos: democracia, hiperglobalização e soberania nacional, diz que em nenhum lugar
isso é tão verdadeiro quanto na Europa. De que pilares poderia a Europa desistir?
Sempre fui a favor da integração política na Europa. Mas estou ciente de que esse
caminho é mais difícil após as decisões que foram tomadas na crise do euro. Em vez de
serem abordados como uma oportunidade de construir instituições melhores, alguns
culparam os outros, numa história de trabalhadores alemães trabalhadores contra
gregos preguiçosos e endividados. Isso inflamou as tensões nacionais e deu força aos
populistas. A resposta a essa crise tornou a integração política mais difícil. O fundo de
US $ 750 bilhões ajudará a mudar este quadro? Tenho alguma esperança de que haja a
solidariedade de que a Europa precisa para promover a integração política. Estou
encorajado com a adesão da Alemanha. Estou mais otimista, mas ainda com muitas
dúvidas.
A desindustrialização afeta países como a Espanha, tendo contribuído para essa situação
o encerramento de importantes fábricas. E a crise atual vai agravar esse processo. Que
respostas os governos podem dar?
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É muito difícil aumentar o emprego na indústria. Provavelmente é impossível. Os
empregos de qualidade que desejamos não virão da produção manual, mas dos serviços.
Para um país como a Espanha, virá do turismo, das finanças, da educação, da saúde. É
preciso elaborar legislação que permitam ao mesmo tempo aumentar a produtividade e
a qualidade do emprego.
Fonte: EL País

OPINIÃO

OS NÚMEROS QUE ATUALIZAM A RECESSÃO
O Governo antecipa uma recessão de 6,9% em 2020, uma previsão considerada
"otimista" face ao que já se sabe. E o Banco de Portugal? Três meses após ter sido a
primeira instituição a divulgar projeções para a economia portuguesa logo no início da
pandemia, o Banco de Portugal atualiza-as esta terça-feira no boletim económico de
junho. E as notícias não são boas: o cenário adverso de março (-5,3%) foi superado pelo
cenário base de junho com a economia a cair 9,5%, acima dos 6,9% estimados pelo
Governo. No novo cenário adverso, isto é, com uma segunda vaga da pandemia, a queda
do PIB em 2020 pode ir até aos 13,1%. Uma catástrofe.
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“Em 2020, a economia portuguesa deverá contrair-se de forma muito acentuada, num
contexto de reduções do PIB mundial e do comércio internacional apenas comparáveis às
registadas na Grande Depressão de 1929“, antecipa o Banco de Portugal. A previsão de
uma queda de 9,5% do PIB é feita no pressuposto de que há um “relativo controlo” do vírus
e um “progressivo levantamento das medidas de contenção”.
Relatório do Banco de Portugal
As exportações dão um trambolhão, sobretudo por causa da paragem do turismo, o
consumo privado também, mas a poupança vai aumentar (vá lá), enquanto o
investimento deverá ser a variável com um comportamento menos mau, especialmente
pela via do investimento público (se João Leão deixar, claro).
Vamos admitir um terceiro cenário, intermédio. Será suficiente para atrasar uma retoma
para os níveis pré-pandemia para 2023 na melhor das hipóteses. Vai ser um caminho
longo e difícil. No caso de se confirmar o menos mau dos cenários, o que nos diz o BdP?
Uma recuperação da economia portuguesa de 5,2% em 2021 e de 3,8% em 2022 —
valores semelhantes aos estimados pelo BCE para a Zona Euro –, o que, ainda assim, é
insuficiente para reconquistar a atividade económica perdida durante a primeira vaga
da pandemia. A recuperação deverá começar no terceiro trimestre, após uma contração
histórica do PIB à volta de 15% no segundo trimestre deste ano, segundo a previsão do
BdP.
A crise que Portugal está já a enfrentar é brutal, mesmo, mas às vezes o discurso político
parece navegar entre o conformismo de uma certa normalidade a que já nos habituamos
e a os avisos de que esta é uma recessão sem paralelo. O discurso ambíguo, em função
dos interesses a cada momento, serve sobretudo para gerar incerteza e dúvidas nos
agentes económicos, nas famílias e nas empresas.
António Costa, Publisher do ECO

UMA TAXA COVID PARA A SOLIDARIEDADE SEM AUSTERIDADE
Artigo de opinião sobre o covid e a austeridade de Miguel Urbán, eurodeputado espanhol
do Podemos, e de Francisco Louçã, economista e antigo deputado do Bloco de Esquerda.
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O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, tem insistido nas últimas semanas
nas mesmas ideias: "Temos uma oportunidade de desenhar uma nova Europa". São
palavras vazias ou talvez ameaçadoras, como o é o conceito de "nova normalidade"
depois da pandemia. O certo é que a União vive uma crise de legitimidade, em resultado
do fracasso do modelo pós-Maastricht, que supôs a constitucionalização do
neoliberalismo como única política possível. As elites europeias são responsáveis por
esta crise da "marca UE". Por isso se empenham numa operação cosmética de pedido
de desculpas à Itália por parte da presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen, por
não ter respondido aos pedidos de ajuda no início da pandemia. Ou, pela mesma razão,
Juncker apresenta desculpas à Grécia, reconhecendo agora que "não fomos solidários
com a Grécia, que insultamos e injuriamos".
O problema é que as soluções em cima da mesa na reunião do Conselho desta semana
não corrigem nenhum desses erros anteriores. É certo que o Pacto de Estabilidade está
suspenso, mas só momentaneamente, não sendo revogado, mesmo quando as suas
trágicas consequências são agora evidentes. Continua também a regra da submissão de
fundos orçamentais às imposições do Semestre Europeu e a outras formas de tutela
sobre as medidas económicas e sociais, assim como continua a condicionalidade nos
empréstimos do Mecanismo de Estabilidade, mesmo que episodicamente aligeirados no
momento em que os homens de fato negro contrastam com as necessidades das batas
brancas do pessoal de saúde.
Mas a burocracia volta a falar-nos de "nova Europa", que poderia mobilizar um fundo
enorme para a reconstrução pós-pandemia. É certo que a proposta em discussão, mas
não consensual, é maior do que o plano original, mas ainda assim menor do que a que a
Alemanha definiu para si própria, uma primeira indicação do risco de uma reconstrução
assimétrica. Se assim for, temos um fundo insuficiente e desigual, com o risco de um
regresso à austeridade destruidora. Este é o foco de tensão na Europa.
O dilema é mutualizar o risco para manter algum equilíbrio político, o que contradiria
interesses empresariais, ou permitir que os capitais dos países centrais reajustem o
conjunto da economia europeia, acentuando a desigualdade entre Estados membros.
Com a recessão de 2009 e a crise da dívida soberana de 2011, ocorreu uma gigantesca
transferência de recursos do sul para o centro e das classes populares para as classes
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dominantes. Foi um tempo marcado por escassez e injustiça. Foi um tempo de
oligarquização, ou um sequestro da democracia. Não podemos aceitar que se repitam
os mesmos erros.
Para evitar a repetição deste modelo, apelamos a um debate europeu sobre soluções
que protejam os de baixo. Para isso, propomos uma taxa covid, de âmbito europeu, um
imposto extraordinário sobre os grandes patrimónios, a riqueza e os que lucram com a
pandemia, tributando os dividendos e mais-valias, a fortuna imobiliária e em ativos
financeiros, as plataformas e agências financeiras e os movimentos especulativos. Essa
taxa deve financiar um fundo europeu solidário, que seja utilizado pelos diversos
Estados de forma soberana e livre. Este fundo deve fazer frente aos gastos criados pela
pandemia, contribuir para as necessidades sociais mais urgentes, incluindo dos serviços
de saúde, iniciando uma mudança ambientalmente sustentável do sistema produtivo,
garantindo empregos e qualidade de vida. Seria a forma de financiar o esforço
orçamental, sem voltar às soluções austeritárias que foram a marca da Comissão
Europeia na última década.
Sabemos que há outras medidas urgentes. Mas esta é uma resposta imediata e
indispensável, que poderia ser aplicada por vários países coligados, mesmo que não se
consiga um acordo na reunião do Conselho. Apostamos decididamente em propostas
positiva, ofensivas, que representam uma solução consistente e de esquerda. Assim,
combatemos por soluções e não permitimos a invocação de bodes expiatórios. Na
resposta à pandemia e aos seus impactos sociais e económicos, tudo depende da força
e da vontade democrática.
Fonte: Diário de Notícias

PAGAR PARA SER ROUBADOS
Se o governo não deseja criar “constrangimentos” às empresas sediadas em offshores, isso
significa que a existência deste tipo de companhias é tão frequente no nosso país que
excluí-las das medidas do orçamento suplementar afetaria uma parte considerável do
nosso tecido económico.
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Segundo uma piada sem graça nenhuma, um ladrão amador é aquele que nos diz “dême o seu dinheiro” e um ladrão profissional aquele que acrescenta “assine aqui em
baixo”.
Assinar em baixo é aquilo que o nosso governo propõe, e o nosso Parlamento vai
aprovar, que façamos em relação às companhias sediadas em paraísos fiscais, através
do próximo orçamento suplementar. Ao passo que meia-dúzia de países da União
Europeia — Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Itália e Polónia —, com governos que
vão da esquerda à direita, decidiram que não haveria para as empresas sediadas em
paraísos fiscais subsídios nem benefícios no quadro das medidas de recuperação
económica pós-pandemia, o governo português anunciou não seguir essa disposição
para não criar “constrangimentos” a empresas que têm “atividade económica em
Portugal e empregam trabalhadores no território nacional”.
Como é bom ser delicado! As empresas sediadas em offshores drenam, através de
evasão fiscal e planeamento fiscal agressivo, milhares de milhões de euros aos cofres
do estado português, aquele dinheiro que faz falta aos nossos hospitais ou às nossas
escolas? Pois bem, nós não queremos que eles se sintam “constrangidos” de forma
alguma a ter de pagar impostos para nós lhe darmos agora subsídios extra, benefícios
fiscais para alguma coisa que reste de imposto a pagar, garantias de estado para novos
empréstimos, e o que mais se houver de inventar. Se o ladrão profissional é aquele que
diz “assine aqui em baixo”, Portugal é a vítima-modelo que responde “com todo o
prazer! — e se não for muito incómodo para si passe no próximo ano a buscar uma
condecoração”.
Pela natureza das coisas, é evidentemente difícil saber ao certo quanto perdemos cada
ano com evasão fiscal e planeamento fiscal agressivo. Mas em 2013, quando fui vicepresidente de uma comissão euro-parlamentar contra a criminalidade organizada,
corrupção e branqueamento de capitais, e relator de um documento de trabalho sobre
as relações entre branqueamento de capitais, evasão fiscal e paraísos fiscais, os dados
a que tivemos acesso — alguns dos quais baseados em estudos encomendados pela
Comissão Europeia — davam-nos um retrato enfurecedor. Naquele início de década,
Portugal perderia cerca de doze mil milhões de euros por ano. É mais do que
consignamos todos os anos à saúde no Orçamento do Estado. As perdas em evasão
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fiscal representariam o equivalente a três quartos dos nossos altos défices orçamentais
de então — o que sugeria que, se tivéssemos recolhido o dinheiro que nos era devido,
não teríamos precisado de resgate da troika, ou que pelos menos as condições deste
seriam muito menos severas. E para cereja em cima do bolo, o dinheiro perdido todos
os anos em impostos sonegados ao Estado português permitiria amortizar cerca de dez
anos da nossa dívida pública.
Mas aquilo de que estamos a falar agora é ainda mais diabólico. Não se pede que
Portugal acabe, por si só, com a roubalheira dos nossos recursos através dos paraísos
fiscais. Pede-se apenas que, como outros países da UE já vão fazendo, que Portugal não
responda à roubalheira oferecendo mais dinheiro, de graça ou em condições muito
vantajosas, a quem nos anda a roubar. Será pedir muito?
Ou seja, não só o dinheiro de que precisamos para os nossos hospitais e escolas existe
e anda escondido, como o dinheiro extra que mesmo agora em situação de crise nos
dizem que não há para a saúde — com um aumento de meros 500 milhões de euros, em
época de pandemia —, ou para um rendimento básico de emergência, será agora
disponibilizado àqueles por causa dos quais não há dinheiro em primeiro lugar.
Esta decisão — ou falta dela — do governo português só pode aliás querer dizer que o
problema é mais grave ainda do que os cálculos que citei atrás, assumidamente
conservadores, nos poderiam fazer crer. Se o governo não deseja criar
“constrangimentos” às empresas sediadas em offshores, mesmo na atual definição
restrita em que apenas doze países e territórios estão na lista negra dos offshores e
jurisdições como os Países Baixos não fazem parte dela, isso significa que a existência
deste tipo de companhias é tão frequente no nosso país que excluí-las das medidas do
orçamento suplementar afetaria uma parte considerável do nosso tecido económico.
Aquilo que nos faria pensar que é urgente passar à ação parece ser interpretado pelo
governo — e, em breve, validado pelo Parlamento — como uma razão suplementar para
se ficar quieto.
Ainda assim, a falta de vontade política é chocante. Seria assim tão difícil condicionar
estas medidas do orçamento suplementar à repatriação, num prazo razoável, das
companhias para um território que não seja um paraíso fiscal? É extraordinário que
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ninguém no governo ou no Parlamento se tenha lembrado de uma ideia tão básica. É,
talvez, demasiado “constrangedora”.
Rui Tavares, Historiador; fundador do Livre
Fonte: Público
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