Comunicação COVID19
Ponto de situação 3 de julho

Casos Confirmados
43.156 CASOS DE COVID-19
MAIS 374 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,87%

Óbitos
1.598 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 11 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,69%)
NORTE-819
CENTRO-248
LISBOA E VALE DO TEJO-491
ALENTEJO-10
ALGARVE-15
AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
28.424 CASOS DE RECUPERAÇÃO
879 AGUARDAM RESULTADOS
13.134 CASOS ATIVOS
( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos)

495 INTERNADOS (1,14%) / 72 UCI (0,16%)
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA

(Edição papel) Estado nacionaliza Efacec sem saber quanto é que vai
pagar. Nacionalização de 72,7% das ações de Isabel dos Santos teve o
acordo dos outros dois acionistas privados e prevê a sua reprivatização. Marcelo já
promulgou o diploma de nacionalização. Estado fica com 72.5% da TAP para salvar
100 mil empregos Fisco faz penhor dos reembolsos na pandemia, depois corrigiu. Fogos
na Amazónia fazem antever ano destrutivo. Há mais de uma década que não havia um
mês de junho com tantos incêndios na floresta tropical. Fórmula 1. Mundial vai arrancar
com Portimão à espreita. Lisboa “O grosso do problema não está nos bairros pobres”.
Duarte Cordeiro salienta que “a gestão dos transportes rodoviários é da área
metropolitana. “Teletrabalho não é situação saudável, se for prolongado”. Vai demorar
muito até que a população tenha imunidade, diz António Silva Graça, em entrevista.
Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças diz que viagens não devem ser
restringidas. Restringir viagens não para a transmissão da covid-19. Ípsilon. Ao
reencontro da geração perdida do reock português (Online) Turistas britânicos com
quarentena obrigatória se visitarem Portugal continental. Francisco Assis é candidato
à presidência do Conselho Económico e Social. Ex-deputado substitui Correia de
Campos à frente da Concertação Social se for eleito pelo Parlamento. Rio elogia
indicação de Assis para o CES e diz haver condições para eleger órgãos externos.
Covid-19. União Europeia aprova utilização do remdesivir. Frasquilho: Processo de
reestruturação da TAP “não vai ser isento de dor”. Já foram dispensados mais de 1000
trabalhadores a termo na companhia desde o início da crise pandémica, pela não
renovação de contratos.
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(Edição Online) Acordo assegura empréstimo - Estado assume 72,5%
da TAP. Pedrosa mantém 22,5% e trabalhadores 5%. Gestão virá de
“seleção internacional”. Acordo será assinado “nos próximos dias”,
assegura o ministro Pedro Nuno Santos. Como os sete países com mais de 200 milhões
de habitantes lidaram com a covid-19. Decisão do Conselho de Ministros - Efacec
nacionalizada para preservar 2500 empregos. Warrior Nun. Netflix estreia série com
Alba Baptista e Joaquim de Almeida. Wigan Athletic. Foi clube-milagre e agora é o
primeiro insolvente devido à pandemia. Dia da Independência. Trump no monte
Rushmore para ver fogo-de-artifício que Obama proibiu. Festival de Almada. O
desejado reencontro dos atores com o público. (Online) Confirma-se: TAP vai mesmo
ser nacionalizada. A resolução do Conselho de Ministro será aprovada esta quinta-feira,
Falharam as negociações com David Neeleman, um dos acionistas privados. "Não é da
vossa conta", reage a China às críticas da comunidade internacional à nova lei de Hong
Kong.
(Edição papel) Inquérito da AHRESP. Medo ameaça 100 mil empregos 40% dos restaurantes em risco de falência. Feirantes vão ter linha de
crédito bonificado. Quatro focos de covid-19 têm mais de 240 casos e 9
mortos. Intervenções em empresas. Governo entrega milhões à TAP e nacionaliza
Efacec. Estado abandona 'irmão' de Valentina. Pais desesperam. Caos na educação
impede matrículas. Calor. Termómetros vão chegar aos 40 graus. Sintra. Suspeito de
homicídio de rapper fica em prisão preventiva. Sexta. Cláudio Ramos. Fechado na casa.
(Edição em papel) Desemprego obriga milhares de imigrantes a
abandonar Portugal. Pandemia atirou principalmente brasileiros e
ucranianos para a pobreza. Maioria tinha emprego precário em
setores como a hotelaria e turismo. Estado aos comandos da TAP. Acordo assegura
72,5% do capital por 55 milhões de euros. Governo fica com Efacec de Isabel dos
Santos. Nacionalização temporária garante sobrevivência financeira da empresa. Vila
do Conde. Surto em conserveira começou há duas semanas. Marido de funcionária
vindo do Brasil infetou família. Doença alastrou a infantário. Ensino. Pais desesperados
por não conseguirem matricular os filhos. Sobrecarga nas inscrições online impõe
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alterações de prazos. Justiça. Prioridade à investigação de ataques a polícias. Porto.
Várias lojas na Rua S. Catarina não resistiram à covid. Benfica. SAD quer pagar o menos
possível a Lage.
(Edição em papel) Entrevista ao psiquiatra José Gameiro, que falaa
dos efeitos da pandemia, no seu 71º aniversário: "Marcelo é
demasiado anestesista. Gostava que fosse mais cirurgião". “António Costa não tem
sensibilidade. Não aprece que seja capaz de fazer mea culpa”. “Tive genuinamente
vergonha de ser português com a história da Champions”. Estado nacionaliza empresa
de Isabel dos Santos. Covid-19. Ana Gomes sai em defesa de Marta Temido. Fim dos
debates quinzenais. "É um mau sinal para a democracia", diz PAN. Os dois lados das
compras online.
(Edição em papel) Independentes vão poder trocar para apoio mais alto.
Trabalhadores que já fizeram descontos e estão a receber pela redução
de atividade vão poder aderir ao apoio extraordinário. Saiba se
compensa mudar. Neeleman sai e Estado fica com 72.5% da TAP. Governo anunciou a
compra da posição do empresário por 55 milhões, no mesmo dia em que nacionalizou
participação de Isabel dos Santos no capital da Efacec. As tensões do governador com
os governos e a sua influência na política. Epideia chega em força ao emprego dos
homens. Boicote de marcas está a enfraquecer o Facebook. Entrevista a Joaquim
Sampaio Cabral. Podemos caminhar para a imortalidade. José Manuel de Mello, o
empresário que nunca desistiu. (Online) Gasolina já subiu 16 cêntimos desde maio e
vai voltar a aumentar. Termina impasse: parlamento alemão apoia programa do BCE de
compra de dívida. Os parlamentares alemães puseram hoje termo a um impasse jurídico
em torno do programa de compra de obrigações por parte do Banco Central Europeu.
Fortuna de Bezos não para de engordar. É agora a pessoa mais rica de sempre.
(Online) Governo vai recorrer a empresa internacional para
contratar equipa de gestão para a TAP. Frasquilho avisa que
processo de reestruturação da TAP “não vai ser isento de dor”.
Poupança das famílias na Zona Euro dispara para nível recorde com confinamento.
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Nunca as famílias da Zona Euro pouparam tanto. Segundo o Eurostat, a taxa de
poupança disparou no primeiro trimestre para 16,9%, o valor mais elevado de sempre.
VdA, Abreu, Vaz Serra e RPS Advogados e sócio da ML alvos de Rui Pinto.
Investigação já corre no DCIAP. A acusação relativa ao hacker português revela que
houve mais 33 entidades vítimas de pirataria. Cinco são escritórios de advogados.
Certidões já foram extraídas e processo está no DCIAP.

(Online) “Vamos lutar para que a TAP seja a maior possível”.
Humberto Pedrosa, agora o único privado na TAP, diz ao JE que os
acionistas vão tentar limita os cortes. Estado fica com 72,5% após
pagar 55 milhões para David Neeleman sair. CEO Antonoaldo vai ser substituído.
Bancos perdem 110 milhões com nacionalização da Efacec. BPI, Montepio, BIC Angola,
Novo Banco, BCP e CGD emprestaram dinheiro a Isabel dos Santos para comprar a
Efacec, tendo como garantias as ações da empresa. Com a nacionalização da Efacec, os
títulos deixam de valer como garantias. Bancos esperam ser compensados quando a
Efacec for reprivatizada, mas já provisionaram maior parte do valor. Partidos receiam
controlo da imprensa da Madeira pelos grupos Sousa e AFA. Grupos já têm acordo para
controlo conjunto do “DN da Madeira” e do “JM”, segundo fontes próximas. Partidos
receiam controlo dos media por grupos próximos do Governo Regional e até do
próprios PSD surgem críticas. Abstenção do PSD e Bloco de Esquerda viabiliza
documento pouco alterado. Administração só com dois elementos afeta funcionamento
da Parpública. Sete fundos com interesse na compra de participação de 77,5% na Galp
Gás. “TAP deve alienar ou encerra a operação do Brasil”, diz Associação Comercial do
Porto.
(Online) Portugal fora do corredor turístico britânico. Madeira e
Açores entram. Recuperar poder na TAP obriga Estado a pagar mais.
Humberto Pedrosa realça a não nacionalização da TAP. Pedidos de apoio

de recibos verdes caíram 42%.38% dos restaurantes pondera avançar
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para insolvência. Efacec nacionalizada para preservar 2500 empregos. Primeiroministro francês demite-se. OE2020: Parlamento aprova hoje orçamento suplementar.
(Online) 8 respostas sobre o que muda na TAP. O impasse
terminou e o Governo acordou com os acionistas privados o
reforço da participação na TAP para 72,5%. O que muda e em que
moldes para "evitar a falência de uma empresa essencial ao país". António Diniz:
"Atrasos em Lisboa inviabilizam qualquer tentativa de controlo da situação".
Pneumologista e membro da equipa da DGS para a Covid, António Diniz defende que
a situação de Lisboa era previsível e foi mal preparada. Atrasos com infetados tornam
impossível controlar o surto. Vacina de Oxford pode ser eficaz por "vários anos". Como
Rio feriu a geringonça com um Bloco Central. Presidente do PSD chamou a si as
negociações mais importantes do orçamento suplementar, negociou diretamente com
Costa e formou uma espécie de Bloco Central que feriu a geringonça. PCP já saltou
fora. Governo recorre a voluntários para acompanhar infetados. "Estou perplexo", diz
Ricardo Mexia. Em entrevista à Rádio Observador, Ricardo Mexia diz que tem de haver
recrutamento e formação de pessoas para trabalhar na saúde pública e fazer o rastreio
de contactos de vigilância de doentes. Caracas recua e não expulsa representante da
EU. Farmacêutica espanhola anuncia medicamento 80 vezes mais eficaz do que o
Remdesivir. Covid-19. Comissão Nacional do PS reúne-se sábado pela primeira vez
desde o início da pandemia.
(Online) Abstenção de PSD e BE viabilizam orçamento suplementar. A
ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garante
em entrevista ao Expresso que o Governo não vai lançar qualquer
mecanismo de controlo ou bloqueio de discurso de ódio nas redes
sociais, mas recorda que essa possibilidade está prevista por instâncias europeias. No
entanto, será adjudicado um estudo capaz de apurar resultados mensais sobre o
discurso de ódio na Internet. Estado não vai gerir a TAP, prefere contratar fora.
Reestruturação vai ser difícil, avisa Pedro Nuno Santos. "No imediato o CEO da TAP
terá de ser substituído", diz o ministro das Infraestruturas. PCP contra reprivatização da
Efacec. Medina denuncia paragem de rastreios a casos positivos. “Não é normal não
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haver inquéritos ao fim de semana. O vírus não descansa”. Covid-19. Madeira deve ser
apresentada como “destino seguro” no Reino Unido, pede representante da República.
Primeiro-ministro francês apresenta demissão. Cotrim de Figueiredo diz que PSD
“desistiu definitivamente de fazer oposição”. PS formaliza diploma que põe fim aos
debates quinzenais. Troca mundial de informações financeiras permite apanhar o rasto
a 84 milhões de contas bancárias detidas em offshores. Ao fim de um ano, Governo
conclui seleção de 800 técnicos superiores para o Estado (sem chegar aos 1.000
planeados). Putin poderá liderar mais tempo do que Estaline: uma dor de cabeça para
os russos que querem um país com “rotação no poder” (e para o mundo). Os ralhetes de
Medina e Moreira às autoridades de saúde: o som e a fúria dos 'vigilantes' quando a
casa está a arder. PSP quer reduzir drasticamente esquadras nas áreas metropolitanas
de Lisboa e Porto. GP de Portugal: Patrão da F1 adia decisão, pois "é preciso
acompanhar a evolução da pandemia em alguns países antes de tomar uma decisão".
Marcelo vai à Madeira no fim de semana para verificar progressos no combate à covid19.
(Online) Primeiro-ministro francês apresenta demissão. PSD e
Bloco de Esquerda viabilizam Orçamento. PSD alvo de críticas por
propor fim dos debates quinzenais no Parlamento. OE Suplementar.
“Há custos que poderiam ter sido evitados”. O alerta é dado pela entidade liderada por
Ferraz da Costa e diz que as empresas encerram pela falta de liquidez. Sindicato quer
que benefícios aprovados para trabalhadores do SNS sejam alargados aos polícias. Rui
Pinto vai a julgamento a 4 de setembro.
(Online) Suplementar aprovado hoje; TAP não entra nas contas
públicas. TAP: Estado reforça posição (sem pesar nas contas). Gestão
será recrutada. TAP "não vai contar para as contas públicas", esclarece João Leão.
Efacec 'ganha' nacionalização (temporária). Órgãos sociais dissolvidos. Medina critica
interrupção de inquéritos epidemiológicos ao fim de semana. Autarca de Lisboa
defende que é preciso "fazer mais, melhor e mais rápido" no combate à pandemia na
região. "Não acho normal haver interrupção da realização de inquéritos epidemiológicos
ao fim de semana. O vírus não descansa", criticou. Testes no Algarve feitos com método
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que testa 10 pessoas de uma vez. O consórcio Algarve Biomedical Center (ABC) já
realizou cerca de 20.000 testes à covid-19 através do método 'pool', que permite
detetar casos positivos em grupos de amostras testadas de uma só vez, disse à Lusa o
presidente, Nuno Marques.
.
(Online) Covid-19: pacientes nos cuidados intensivos sofrem de delírio.
Duarte Cordeiro: "Há-de ter falhado muita coisa" em Lisboa e Vale do Tejo.
Estado fica com 72,5% da TAP. "Nacionalização não chegou a ser necessária". Brasil
terá pelo menos oito milhões de infetados pela covid-19. Operação Lex: Luís Filipe
Vieira deverá ser acusado. Primeiro-ministro de França apresenta demissão a Macron.
Humberto Pedrosa: "Não nacionalizar a TAP é bom para todos". 40% dos restaurantes
em risco de falência devido à pandemia da Covid-19. Brasil vai investigar distribuição
de cloroquina a indígenas.
(Online) Estado assume 72,5% da TAP. Neeleman sai, Pedrosa fica.
Está a ser censurado pelos seus gastos e Galante só punha o símbolo do
tribunal nos seus acórdãos: eis a defesa de Rui Rangel. Nunca se produziu tanto lixo
eletrónico. E vai continuar a piorar. Demitiu-se primeiro-ministro francês. Cimento à
base de sal? É este o plano de uma dupla de arquitetos dos Emirados Árabes Unidos.
Trump, afinal, é “totalmente a favor das máscaras”. Covid-19: Fisco apreende 550 caixas
de medicamento antigripal proibido em Portugal. Câmara de Lisboa defende fim do
financiamento público às touradas. MARL comemora 20 anos com aposta na área
ambiental e de sustentabilidade.
(Online) Portugal fora da lista de "países seguros". Inglaterra impõe
quarentena a portugueses. Os turistas que pretendam viajar para
Portugal, ficam obrigados a 14 dias de quarentena, no regresso a
Inglaterra. Operação Marquês sem data para decisão instrutória. Juiz Ivo Rosa
anunciou que, para já, não vai marcar data para revelar se o caso vai ou não a
julgamento. "Não tenhamos ilusões." Costa admite que reestruturação terá
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consequências no "emprego da TAP". António Costa e as contrapartidas da ajuda de
Estado imposta pela Comissão Europeia.

(Online) Universidades preparadas para fazer regressar ensino
presencial em setembro. Acordo fechado com os privados na TAP.
Efacec nacionalizada. Orçamento Suplementar. Marcada para hoje
no Parlamento votação a final global do orçamento suplementar para responder às
consequências da pandemia, a proposta vai ser viabilizada com os votos a favor do PS
e abstenções de PSD, Bloco e PAN, PCP e Verdes já anunciaram que votam contra a
proposta juntando-se assim ao CDS, Chega Iniciativa liberal. Reitores das Universidades
Portuguesas pedem ao Governo um reforço de dinheiro. As universidades estão
preparadas para fazer regressar o ensino presencial em setembro, mas avisam que para
isso é preciso reforçar as verbas para ação social e meios digitais, preocupações que o
Conselho de Reitores vai partilhar hoje na Comissão Parlamentar de Educação, António
Fontainhas Fernandes diz que é necessário rever o contrato de legislatura. As matrículas
do pré-escolar e do primeiro ano. As matrículas do pré-escolar e do primeiro ano
podem, afinal, ser feitas até ao próximo dia 12. O esclarecimento da tutela surge no
seguimento das dificuldades no acesso à plataforma online relatadas por encarregados
de educação. Dia Internacional Sem Sacos de Plástico. Assinala-se hoje o Dia
Internacional Sem Sacos de Plástico. Ainda há poucos meses esta guerra aos plásticos
era uma prioridade mundial, mas a pandemia que, entretanto, se instalou veio remeter
o tema para segundo plano.

Futuro da TAP. O Governo não afasta um cenário de
despedimentos na TAP. O ministro das infraestruturas
reserva qualquer decisão neste sentido para o plano de reestruturação da companhia
aérea, Pedro Nuno Santos disse apenas que a TAP não pode ser uma empresa
sobredimensionada. O Estado ganha mais peso nas na transportadora e evita a
nacionalização, depois do acordo alcançado com os acionistas privados. Decisão do

9

Reino Unido sobre os destinos considerados seguros para os turistas britânicos. Depois
de vários adiamentos, será mesmo hoje que o Reino Unido vai anunciar a lista de
destinos seguros em contexto de pandemia. Um membro do Governo britânico revelou
a televisão Sky News, que o documento final será divulgado por volta da hora de almoço
e que a lista integra mais de 50 países, confirmados nestes corredores aéreos estão já
a Espanha, Itália ou Alemanha. PSP defende o encerramento de esquadras da polícia
nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A PSP defende o encerramento de um
elevado número de esquadras da polícia nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
O Superintendente Manuel Magina da Silva revela que está a ser ultimada uma proposta
que será entregue ao governo até final deste ano. O objetivo da reorganização das
esquadras é ter mais agentes da PSP na rua. Ontem em Lisboa, durante a cerimónia
para assinalar os 153 anos da polícia de Segurança Pública, o Superintendente fez
também o ponto de situação relativamente aos casos de infeção por COVID-19 entre
as forças da PSP. Foram até ao momento quase 200 os infetados. Transportes públicos
na Área Metropolitana de Lisboa. Viajar em segurança tem sido tarefa impossível para
muitos passageiros de transportes públicos rodoviários, na Área Metropolitana de
Lisboa. São apontadas falhas em carreiras de autocarro nos concelhos de Sintra,
Amadora ou Loures. A repórter Cláudia Godinho registou as queixas dos utentes, que
pedem um reforço do número de veículos, para que seja possível respeitar as regras de
distanciamento a bordo dos autocarros. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
recebeu no segundo semestre do ano passado mais de 13 mil reclamações
relativamente aos transportes.
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO
□ Pelo menos 521 mil mortos e mais de 10,8 milhões de infetados no MUNDO.
□ ESPANHA regista cinco mortes e 134 novos casos nas últimas 24 horas.
□ FRANÇA contabilizou nas últimas 24 horas 14 mortes associadas à covid-19,
elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 29.875.
□ ITÁLIA registaram-se 24 mortes associadas à covid-19 e 182 novos casos.
□ ALEMANHA com 446 infeções e nove mortes nas últimas 24 horas. Total de
casos é agora de 195.674 e de óbitos de 9.003.
□ REINO UNIDO regista mais 89 mortes e 576 novos casos por Covid-19. País
contabiliza um total de 43.995 óbitos.
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 623 mortos e 54.437 infetados por
covid-19 nas últimas 24 horas, contabiliza 128.651 óbitos e 2.732.639 casos.
□ BRASIL registou 1.252 mortos e 48.105 infetados pelo novo coronavírus nas
últimas 24 horas, totalizando 61.884 óbitos e 1.496.858 casos.
□ RÚSSIA com mais 6.718 casos e 176 mortes. País está perto de ultrapassar os
670 mil casos de infeção.
□ CHINA com cinco casos nas últimas 24 horas, dois em Pequim.
□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 10.658 em 433.500 infetados
□ ÍNDIA registou 379 mortos e mais de 20 mil infetados por covid-19 nas últimas
24 horas. Total de contágios para 625.544, 18.213 óbitos.
□ MÉXICO registou 679 mortos e 6.741 infetados com o novo coronavírus nas
últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 29.189.
□ ÁFRICA DO SUL registou 8728 casos de covid-19 na quinta-feira, um número
recorde de infeções num só dia
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FRASES DO DIA

□ “Este não é um momento para a austeridade, é o momento de reforçar
o Estado social” , António Costa, Primeiro Ministro.
□ “Em qualquer operação há dor, a operação tem objetivo de recuperar as
pessoas“, António Costa, Primeiro Ministro.
□ "Creio que PCP e Verdes não fizeram avaliação correta, mas registo que
o seu líder parlamentar disse que não compromete em nada o diálogo
que temos mantido, nomeadamente para o OE2021. Teremos o mesmo
espírito, esperando que seja reconstruída a relação que temos tido. O
país precisa de estabilidade e espero que seja a mesma maioria capaz de
recuperar o país desta crise"., António Costa, Primeiro Ministro.
□ “A não ser que houvesse alguma proposta monstruosa”, o PSD deixaria
sempre passar o Orçamento Suplementar.”, Rui Rio, Presidente do PSD.
□ Tomamos nota desta decisão do Governo do Reino Unido com muito
desapontamento.

Seria

apenas

um

absurdo

se

não

tivesse

consequências. De facto, é um absurdo que um país como o Reino Unido
tenha sete vezes mais casos do que Portugal e 28 vezes mais óbitos
relacionados com a Covid-19 do que Portugal e imponha quarentena no
regresso dos passageiros oriundos de Portugal. Seria apenas um
absurdo se não tivesse consequências”, Augusto Santos Silva, Ministro
dos Negócios Estrangeiros.
□ “Exemplo de Portugal mostra muito claramente como a situação é
frágil”, Stella Kyriakides, Comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.
□ “Não nacionalizar a TAP é bom para a empresa e para o país”, Humberto
Pedrosa, Presidente da Barraqueiro e acionista privado da TAP.
□ “Não tenho certezas. Há-de ter falhado muita coisa. Se as medidas
adoptadas a nível nacional tivessem resultado em Lisboa, já não
tínhamos casos. Alguma coisa, do ponto de vista da particularidade
deste território, é diferente, e merece que olhemos com maior
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profundidade e procuremos respostas.”, Duarte Cordeiro, Secretário de
Estado Coordenador da região de Lisboa e Vale do Tejo.
□ “Não acho normal haver interrupção de inquéritos epidemiológicos ao
fim-de-semana. O vírus não descansa”, Fernando Medina, Presidente da
Câmaar Municipal de Lisboa.
□ “Está a parecer-me concertado demais o ataque de vários quadrantes a
Marta Temido. Pelos q sempre precisam de arranjar bodes expiatórios
p/ a sua própria leviandade e in/acção. Vai @antoniocostapm cair na
esparrela bolsonerista de mudar de ministro da saúde no meio da
pandemia????”, Ana Gomes, ex-Deputado no PE.
□ “Temos uma costa que é permeável a tudo, que está dependente da boa
vontade dos pescadores”, Acácio Pereira, presidente do Sindicato da
Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SCIF-SEF).
□ “O que não correu tão bem, ou correu mal, foi a forma como o
desconfinamento foi feito e comunicado. Definiram-se fases,
estabeleceram-se datas e fez-se logo uma calendarização sem dar a
entender que este desenrolar, este fluxograma, ia depender de nós.”
António Silva Graça, Médico infeciologista.

□ “Discursos de ódio são crime, quer se passe fora ou dentro da Internet”,
Mariana Vieira da Silva, Ministra de Estado e da Presidência.
□ “O covid-19 tem um tempo de encubação entre 1 a 14 dias. As pessoas
podem desenvolver a doença durante este período. Mesmo que eu faça
um teste hoje isso não invalida que eu amanhã não possa desenvolver a
doença se tiver estado exposto previamente. Essa é a dificuldade que
nós temos com a questão dos testes”, Ricardo Mexia, membro do
gabinete de crise da Ordem dos Médicos e presidente da Associação
Nacional dos Médicos de Saúde Pública.
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ARTIGOS SELECIONADOS

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR APROVADO. BE E PCP VÊEM
ENTENDIMENTO ENTRE RIO E COSTA
A Assembleia da República agendou para esta sexta-feira a votação final global do
orçamento, depois da repetição, em plenário, de algumas votações da especialidade.
O Orçamento Suplementar foi aprovado esta sexta-feira com os votos a favor do PS, a
abstenção do PSD, BE, PAN. Comunistas e Verdes recuaram no apoio político ao
Governo de António Costa ao votar contra depois de uma primeira abstenção. BE e
PCP criticam convergência entre PSD e PS. A deputada não inscrita Cristina Rodrigues
absteve-se. CDS, IL e Chega votaram contra
Quase quatro meses depois do início do confinamento por causa da crise pandémica,
Portugal tem assim um Orçamento que enquadra a resposta à crise económica e social
que o país atravessa. Segundo o Ministério das Finanças, a economia vai encolher este
ano 6,9%, o défice dispara para 6,3% e a dívida pública sobe para 134,4% do PIB.
Fonte: Público

PRÓXIMO ANO LECTIVO VAI SER MAIS LONGO E COM MENOS
FÉRIAS
Pausa da Páscoa será encurtada e aulas prolongam-se até ao final de junho no 1.º e 2.º
ciclos

O próximo ano letivo vai ter mais dias de aulas, anunciou esta sexta-feira o ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues. O objetivo é dar tempo às escolas para
recuperarem as aprendizagens que possam ter sido prejudicadas pela suspensão das
atividades presenciais nos últimos quatro meses, devido à pandemia.
As férias que habitualmente acontecem por alturas da Páscoa, no final do 2.º período,
serão mais curtas. Começam a 24 de março e a 6 de abril os estudantes já estarão de
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volta às escolas. Ou seja, serão apenas sete dias úteis de pausa. Além disso, o ano letivo
será prolongado, com exceção dos anos em que há exames nacionais.
No caso dos anos em que existem provas nacionais – 9.º, 11.º e 12.º anos – as aulas
terminam a 9 de junho, de modo a que não haja adiamentos no habitual calendário de
exames. O 3.º período terminará a 30 de junho para os alunos do 1.º e 2.º ciclos, bem
como para as crianças da educação pré-escolar. Duas semanas antes, terminam as aulas
para os estudantes do 7.º, 8.º e 10.º anos. Como já tinha sido anunciado, o próximo ano
letivo arranca entre 14 e 17 de setembro para todos os níveis de ensino.
O ministro da Educação anuncia esta sexta-feira as medidas “excecionais" para a
organização do próximo ano letivo. Tiago Brandão Rodrigues avança que estão a ser
trabalhados três cenários. A prioridade será para que as aulas sejam retomadas de forma
presencial, mas em cima da mesa está ainda um modelo misto – em que os alunos
alternem aulas presenciais, sessões síncronas à distância e trabalho autónomo – ou um
modelo não presencial, em moldes semelhantes ao que vigorou nos últimos meses. A
solução final vai depender da evolução da pandemia até setembro.
Fonte: Público.

OS PLANOS DO GOVERNO PARA DESATAR O NÓ GÓRDIO DO
INVESTIMENTO
No dia 7 de julho, o Parlamento debate alterações à contratação pública. Evitar concursos
desertos, rentabilizar fundos europeus e reforçar controlo das relações entre entidades que
concorrem a contratos do Estado são propostas do executivo.
Concursos desertos, obras públicas paradas. O Governo percebeu que para dinamizar
o investimento público em Portugal não basta inscrever um número com vários zeros
na rubrica do Orçamento do Estado para esse efeito. Por isso, enviou para o Parlamento
uma proposta de lei que altera um conjunto de regras sobre compras ou lançamento de
obras por entidades da Administração Pública, desde o Estado central até ao Banco de
Portugal, passando pelas autarquias e regiões autónomas. “O objetivo é tornar a
Administração Pública mais ágil e flexível, não descurando o combate à corrupção e a
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promoção da concorrência”, disse ao PÚBLICO o secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, André Caldas.
Uma das principais alterações tem como objetivo evitar concursos desertos, como
aconteceu na legislatura passada, quando, por exemplo, só à terceira vez foi possível
adjudicar as obras de requalificação do Liceu Camões em Lisboa, depois de o Governo
ter aumentado o valor da obra, e como aconteceu já esta legislatura com a reabilitação
de uma fábrica na capital para o lançamento do Hub Criativo do Beato.
O executivo pretende resolver este impasse permitindo que as entidades públicas que
lancem concursos públicos (ou concursos limitados por prévia qualificação) possam
aceitar propostas cujo preço “mais se aproxime do preço base” e que tenha sido
inicialmente excluída por ser mais cara. Esta possibilidade aplicar-se-á apenas a
propostas rejeitadas com base no critério preço e com três limites.
O primeiro é que essa possibilidade tem de estar prevista “no convite ou no programa
do procedimento”. Ou seja, as regras do jogo têm de ser conhecidas desde o início. O
segundo é que esse novo preço não altere o tipo de contrato - ou seja, o novo preço
não pode subir de tal forma que altere aquilo a que os juristas chamam de “solenidade
do contrato”, não podendo igualmente ultrapassar 20% do montante do preço base.
Por fim, a autorização de despesa enquadre este contrato ou, caso não o faça, terá de
ser revista nesse sentido.
PRIORIDADE: SIMPLIFICAR O INVESTIMENTO
Esta alteração estava enunciada no Programa de Estabilização Económica e Social
(PEES), mas os detalhes, como por exemplo os limites, não eram conhecidos. A ideia de
simplificar o investimento já era uma prioridade da legislatura que sai reforçada com a
crise pandémica.
Além disso, o Governo preparou outra mudança no Código dos Contratos Públicos
(CCP) para dar resposta a outro tipo de entraves que sentiu no investimento. A intenção
aqui é evitar que uma obra pare quando o empreiteiro vai à falência a meio da obra uma alteração que o executivo vê que teria ajudado a resolver a paragem no caso do
Conservatório Nacional em Lisboa. Assim, a proposta de lei prevê que a cessão da
posição contratual “constitui uma circunstância imprevisível”, justificando assim
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trabalhos a mais e um custo superior da obra que, no que toca à totalidade desses
trabalhos a mais, não poderá exceder 40% do preço contratual.
No caso destas duas alterações, o objetivo do Governo é corrigir regras com as quais
se confrontou na legislatura passada e que mostraram a dificuldade de executar
investimento previsto. Mas a proposta de lei é agora vista como ainda mais necessária
numa altura em que, perante a pandemia, a economia portuguesa enfrenta uma das
maiores crises de sempre.
RENTABILIZAR FUNDOS EUROPEUS
A proposta de lei cria assim um regime especial para tentar rentabilizar ao máximo os
fundos comunitários. As entidades que quiserem adjudicar contratos que tenham por
objeto a execução de projetos cofinanciados por fundos europeus vão poder iniciar uma
consulta prévia com convite a “pelo menos cinco entidades”, quando na lei atual o
convite era dirigido a pelo menos três.
Além disso, é mudado o montante até ao qual é permitido fazer um ajuste direto
simplificado, que é o processo em que a entidade da Administração Pública convida
diretamente uma entidade à sua escolha a fazer uma proposta, num processo que neste
caso dispensa formalidades procedimentais. Até agora, apenas nos contratos de
aquisição e locação de bens móveis ou de aquisição de serviços até 5000 euros era
possível um ajuste direto simplificado. Um teto que duplicava nos contratos de
empreitadas de obras públicas. Na proposta de lei, o Governo quer impor um teto único
de 15.000 euros.
Ainda no âmbito da criação desta via verde para projetos cofinanciados por fundos
europeus o Governo quer “reduzir o prazo para apresentação de propostas e
candidaturas em concursos públicos e concursos limitados por prévia qualificação” dos
atuais cerca de 30 dias para metade e dispensando a fundamentação para a
apresentação das propostas, presumindo-se que está pré-preenchida.
COMBATE À CORRUPÇÃO
Ao mesmo tempo que alivia os procedimentos que as entidades da Administração
Pública têm de seguir para concretizar o investimento, o executivo reforça algumas das
exigências em matéria de combate à corrupção. Uma delas relaciona-se com uma nova
obrigação para as empresas que querem fechar contratos com o Estado.
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“Consagra-se o dever de as entidades adjudicantes assegurarem na formação e na
execução dos contratos públicos, que os operadores económicos respeitam as normas
aplicáveis em vigor em matéria de prevenção e combate à corrupção, obrigando-se
alguns adjudicatários, relativamente a determinados contratos, a apresentar um plano
de prevenção de corrupção e de infrações conexas, enquanto documento de
habilitação”, diz a proposta de lei no preâmbulo. Fora desta obrigação estão as pessoas
singulares ou as micro, pequenas e médias empresas e a entrega deste plano só se aplica
a contratos de valor superior a 750 mil euros, montante a partir do qual é obrigatório o
aval do Tribunal de Contas.
Além disso, o Governo blindou uma das regras sobre os tipos de relações que os
concorrentes a uma consulta prévia ou a um ajuste direto podem ter entre si. Se esta
regra passar, não poderão ser convidadas a apresentar propostas entidades
“especialmente relacionadas”, ou seja, “entidades que partilhem, ainda que apenas
parcialmente, representantes legais ou sócios, ou as sociedades que se encontrem em
relação de simples participação, de participação recíproca, de domínio ou de grupo”. A
proposta de lei do Governo será discutida na generalidade a 7 de julho no Parlamento.
Fonte: Público

EXCESSO DE MORTALIDADE REVERTEU NA SEGUNDA SEMANA DE
JUNHO - INE
O número de óbitos em Portugal entre o início do estado de emergência e 07 de junho
excedeu o do período homólogo, mas na segunda semana de junho os valores já ficaram
abaixo dos registados em 2018 e 2019.
Segundo os dados revelados hoje pelo Instituto Nacional de estatística (INE), “entre a
12.ª semana (16 a 22 de março) e a 23.ª (01 a 07 de junho), o número de óbitos excedeu
o observado nas semanas homólogas, retomando na 24.ª e na 25.ª semana (08 a 21 de
junho) valores inferiores aos verificados em 2018 e 2019".
Os primeiros casos de COVID-19 foram registados a 02 de março, o primeiro óbito a
16 de março e os dados do INE hoje divulgados abrangem o período entre 01 de março
e 21 de junho.
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De acordo com os números divulgados na quinta-feira pela ministra da Saúde, na
Comissão Parlamentar de Saúde, morreram mais 2.973 pessoas (mais 9%) em Portugal,
por todas as causas, entre março, no início do estado de emergência devido à covid-19,
e junho, em comparação com o mesmo período de 2019.
Segundo os números do INE, o aumento da mortalidade resultou sobretudo do
acréscimo dos óbitos de pessoas com 75 e mais anos (+2 509).
“Em 155 municípios os óbitos entre 25 de maio e 21 de junho superaram os registados
no período homólogo de referência (média do número de óbitos no mesmo período em
2018 e 2019)”, escreve o INE, que sublinha o facto de a expressão da pandemia
continuar a ser caracterizada por “uma elevada heterogeneidade territorial”.
O INE refere ainda que, a 01 de julho, “por cada 10 mil habitantes existiam 41,6 casos
confirmados de covid-19 em Portugal, o que representa um aumento de 12% em
relação ao dia 17 de junho” e que “o número de casos confirmados com a doença por
10 mil habitantes foi superior ao valor nacional em 44 municípios”.
A 01 de julho, segundo os dados hoje divulgados, a leitura da relação entre o número
de casos confirmados e o número de novos casos confirmados (últimos 7 dias) por 10
mil habitantes “evidenciava 10 municípios da Área Metropolitana de Lisboa com valores
acima da média nacional em ambos os indicadores”.
Estes municípios - Amadora, Moita, Sintra, Oeiras, Loures, Cascais, Lisboa, Odivelas,
Vila Franca de Xira e Barreiro – “concentraram 64% do total de novos casos do país e
89% do total da AML”, escreve o INE.
Esta tendência é aliás comprovada pelo boletim epidemiológico divulgado na quintafeira pela Direção Geral da Saúde (DGS), que indica um total de 1.587 óbitos
relacionados com a covid-19 desde o início da pandemia e 42.782 casos de infeção,
mais 328 do que no dia anterior, cerca de 83% dos quais na Região de Lisboa e Vale do
Tejo.
O INE indica ainda que em 155 dos 308 municípios portugueses o número de óbitos
registados nas últimas quatro semanas analisadas (entre 25 de maio e 21 de junho) “foi
superior ao valor homólogo de referência (média para o mesmo período em 2018 e
2019)”.
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“Deste conjunto, destacaram-se 44 municípios que registaram um número de óbitos 1,5
vezes superior ao registado no período homólogo de referência. Para os restantes 153
municípios o número de óbitos registados nas últimas quatro semanas foi igual ou
inferior ao observado no período de referência”, acrescenta.
Apesar da diferenciação territorial, o INE diz que o coeficiente de localização estimado
para os dias 25 de março e 01 de julho “sugere uma redução da concentração territorial
dos casos, i.e., uma disseminação espacial progressiva no conjunto do país”.
Fonte: Agência LUSA
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OPINIÃO

TAP: NACIONALIZADA OU NÃO, QUEM PAGA A CONTA SOMOS NÓS
Isto não é só a história da TAP. É a história do capitalismo do século XXI e de um país com
uma tradição de pouca exigência e transparência na utilização do dinheiro público.
Portugal é especialista em discutir temas pelo ângulo mais simplista e menos
interessante. Já foi assim com o orçamento europeu, em que andámos a falar dos
milhares de milhões de euros que aí vêm, que na verdade não sabemos se vêm ou não,
passando ao lado do facto provável de virmos a ser contribuintes líquidos, ou de coisas
bem mais interessantes como a dívida comum ou a possibilidade de criar impostos
europeus sobre as multinacionais ou as plataformas digitais. Agora, com a TAP,
andamos enrolados com o problema da nacionalização, quando essa não é a questão
principal.
Os problemas da TAP não começaram com a pandemia da covid-19. A empresa teve
prejuízos de cerca de 100 milhões de euros em 2018, outro tanto em 2019. Quando,
em 2015, o governo de Pedro Passos Coelho privatizou a TAP, a companhia tinha 511
milhões de capitais próprios negativos e tinha uma dívida de mais de 1000 milhões de
euros. Por isso não foi fácil encontrar comprador. É provável que estas perdas
acumuladas venham de más decisões de gestão, mas não é só isso. Como explicou o
Financial Times num artigo do início de junho, entre 1960 e 2000 os lucros totais da
indústria de aviação nos EUA só chegaram para pagar o equivalente a dois Boeing 747.
Ou seja: mesmo que houvesse empresas com lucros, os prejuízos das restantes eram
tão elevados que a indústria, como um todo, era um buraco. A situação só se alterou
depois de 2008, quando começou uma vaga de fusões que acabou por tornar as
empresas lucrativas. O que aconteceu nos EUA sugere que o sector da aviação só é
rentável quando as empresas ganham uma certa escala. Na Europa, a Air France e a
KLM fundiram-se em 2004 e a British Airways e a Iberia em 2010, criando o grupo IAG
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que, entretanto, também absorveu a Aer Lingus. Como é bom de ver, a TAP está fora
desta dinâmica de consolidação do mercado, e isso não augura nada de bom para a sua
rentabilidade.
Não me interpretem mal. Não há nada de errado em usar dinheiro público para financiar
sectores que dão prejuízo. Mas o transporte aéreo não faz parte dos sectores
prioritários onde devemos gastar o dinheiro dos nossos impostos. Assim de repente,
lembro-me de várias formas alternativas de gastar os recursos escassos do erário
público: transportes públicos, saúde, educação, transferências de rendimento para
quem perdeu uma grande parte ou todo o seu rendimento com a crise pandémica.
O processo da TAP está a ser conduzido de forma demasiado opaca. O Governo ainda
não disse como vai fazer para rentabilizar a TAP, nem quanto está disposto a gastar
para isso. Mil milhões agora já é muito dinheiro. Mas quando olhamos para o que
aconteceu com a banca, o mais provável é que atrás destes venham outros tantos nos
próximos anos. O Governo também não explicou como vai reestruturar a empresa, o
que é necessário porque a empresa assim só perde dinheiro mas também por imposição
de Bruxelas. Este apoio não foi aprovado ao abrigo das exceções devidas à atual crise
que permitiram a outros governos, como o austríaco ou o alemão, ajudar as companhias
aéreas dos seus países. Precisamente porque a TAP já dava prejuízo antes.
Finalmente, o Governo não disse qual a importância da TAP para a economia nacional.
Os números que circulam dos impostos pagos pela TAP, do número de empregos
gerados pela TAP ou do impacto da TAP nas empresas que a fornecem de pouco nos
servem. Em primeiro lugar, porque a TAP vai ter de ser reestruturada e vai por isso gerar
menos emprego, menos receita fiscal e menos tudo. Em segundo lugar, porque o
mercado das viagens está parado e não vai recuperar nos próximos anos. Logo, qualquer
tentativa de usar a TAP pré-covid como exemplo do que será a TAP pós-covid é
enganadora. Em terceiro lugar, porque mesmo que a TAP desapareça, outras
companhias vão assegurar ligações aéreas com Portugal, gerando emprego, receita
fiscal e tudo o mais. É provável que as outras companhias assegurem menos rotas e
menos ligações por dia e por isso tragam menos turistas (e não só). Mas o Governo tem
de nos mostrar esses cenários para, de forma transparente, podermos decidir
coletivamente quanto queremos pagar pelo que a TAP nos traria a mais. O que não
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podemos é continuar a fingir que sem TAP não havia nada. Até porque outros países,
como a Bélgica e a Suíça, deixaram cair as suas companhias de bandeira e o mundo não
acabou por isso.
Nacionalizada ou não, a TAP tal como existe não vai ser rentável e, nacionalizada ou
não, padece de uma epidemia que infetou as nossas economias, que é a privatização
dos ganhos e a coletivização das perdas. Que é como quem diz: a conta pagamos nós,
mas os ganhos vão para o bolso dos credores, acionistas e dirigentes
Lembro que a TAP pagou prémios de desempenho aos quadros dirigentes da
companhia em 2018 e 2019, anos em que acumulou prejuízos de 100 milhões de euros.
Lembro também que, embora os contornos do negócio não sejam muito claros, o
empresário David Neeleman comprou a posição na TAP sem investir dinheiro seu.
Segundo algumas notícias que vieram a lume, o empresário terá negociado com a Airbus
a troca de 12 aviões que tinham sido comprados pela TAP ainda pública. Esta troca
rendeu 70 milhões, que serviram para Neeleman comprar a TAP, num negócio de
contornos estranhos que chegou a ser questionado pelo governo de Pedro Passos
Coelho, que deixou cair o assunto porque, segundo o semanário Sol, “dada a situação
limite ou era isso ou a TAP poderia perder tudo, uma vez que já tinha falhado
pagamentos relativos à pré-encomenda”. David Neeleman prepara-se agora para sair
da TAP, cobrando 55 milhões por uma empresa que não tem valor de mercado e que
comprou sem investir.
Nacionalizada ou não, a TAP tal como existe não vai ser rentável e, nacionalizada ou
não, padece de uma epidemia que infetou as nossas economias, que é a privatização
dos ganhos e a coletivização das perdas. Que é como quem diz: a conta pagamos nós,
mas os ganhos vão para o bolso dos credores, acionistas e dirigentes. Isto não é só a
história da TAP. É a história do capitalismo do século XXI e de um país com uma tradição
de pouca exigência e transparência na utilização do dinheiro público.
Susana Peralta, Professora de Economia na Nova SBE
Fonte: Público
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UM ALERTA À ESCALA GLOBAL- ANTÓNIO GUTERRES
Um novo multilateralismo em rede, inclusivo e eficaz, baseado nos valores perenes da Carta
das Nações Unidas, poderia fazer-nos despertar do nosso sonambulismo e parar a
derrocada em direção a um perigo ainda maior.
O mundo enfrenta tempos turbulentos como resultado de múltiplos fatores como a
pandemia covid-19, as perturbações climáticas, a injustiça racial e o aumento das
desigualdades.
Mas, ao mesmo tempo, a comunidade internacional tem uma visão estruturada e
duradoura, consubstanciada na Carta das Nações Unidas que celebra este ano o seu
75.º aniversário. Essa visão, que traduz uma aspiração a um futuro melhor ancorado nos
valores da igualdade, do respeito mútuo e da cooperação internacional, ajudou-nos a
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evitar uma Terceira Guerra Mundial que teria tido consequências catastróficas para a
humanidade e para o planeta.
O desafio que hoje partilhamos passa por convocar, de novo, essa mesma visão para
melhor enfrentarmos as contrariedades dos tempos que vivemos e os testes com que
nos deparamos.
A pandemia expôs desigualdades severas e sistémicas, no quadro nacional dos Estados
e, também, entre países e comunidades. Veio, ainda, colocar em evidência inúmeras
fragilidades, não apenas na resposta à emergência sanitária e de saúde, mas também no
que respeita à crise climática, ao vazio legal em matéria de ciberespaço e aos riscos de
proliferação nuclear. Em vários pontos do globo, as populações estão a perder
confiança nas instituições e nos sistemas políticos.
Este quadro é agravado por outras persistentes e profundas crises humanitárias:
conflitos que se prolongam ou que se intensificam; números recorde de pessoas
forçadas a abandonar as suas casas; pragas de gafanhotos em África e no sul da Ásia;
secas iminentes na África Austral e na América Central. Tudo isto num contexto de
crescentes tensões geopolíticas.
Perante estas fragilidades, exige-se humildade aos líderes mundiais e o reconhecimento
da importância vital da unidade e da solidariedade. Ninguém é capaz de prever o que
nos espera, mas posso antecipar dois cenários distintos.
Em primeiro lugar, um cenário “otimista”. Neste cenário, o mundo seria bem-sucedido.
Os países do hemisfério norte conseguiriam delinear, com êxito, uma estratégia de saída
da crise. Os países em vias de desenvolvimento receberiam apoio suficiente e as suas
características demográficas – nomeadamente, a juventude da sua população –
ajudariam a mitigar o impacto. E talvez aparecesse uma vacina num prazo de alguns
meses que seria distribuída como um bem público mundial – uma “vacina do povo”
disponível e acessível a todos. Se tal acontecesse e se a economia arrancasse
progressivamente, poderíamos prever um quadro de alguma normalidade dentro de
dois ou três anos.
No entanto, não posso excluir, também, um segundo cenário mais sombrio, no qual a
coordenação da ação entre Estados falha, novos surtos do vírus surgem, a situação no
mundo em desenvolvimento explode, a pesquisa da vacina demora a produzir
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resultados ou conduz a uma situação em que a mesma fica sujeita a uma forte
concorrência, permitindo que os países com maior poder económico ganhem primazia
no acesso, privando outros desse bem essencial.
Neste cenário, também poderíamos assistir a um movimento crescente de
fragmentação, de populismo e de xenofobia. Cada país procuraria agir de forma isolada
ou no quadro de alianças esporádicas constituídas para fins específicos.
A pandemia, por mais horrível que seja, deve servir como um alerta para que os líderes
políticos entendam que é necessário mudar abordagens e pressupostos de atuação e
que a desunião constitui um perigo para todos
Em suma, o mundo revelar-se-ia incapaz de mobilizar o tipo de governação necessária
para enfrentar os desafios comuns, não sendo de excluir um quadro de depressão global
que poderia durar, pelo menos, cinco ou sete anos antes do surgimento de uma nova
normalidade, cuja natureza é impossível de prever.
É muito difícil saber em direção a que cenário estamos a caminhar. Devemos esforçarnos para construir o melhor cenário; mas temos que nos preparar para o caso de o pior
cenário se tornar realidade.
A pandemia, por mais horrível que seja, deve servir como um alerta para que os líderes
políticos entendam que é necessário mudar abordagens e pressupostos de atuação e
que a desunião constitui um perigo para todos.
Tal pressupõe o reconhecimento da necessidade de mecanismos muito mais robustos
de governação global e de cooperação internacional para lidar com as fragilidades
globais. Não podemos, simplesmente, voltar aos mesmos sistemas no quadro dos quais
a atual crise teve a sua origem. Temos de emergir da crise com um sistema melhor e
com sociedades e economias mais sustentáveis, inclusivas e que assegurem a igualdade
de género.
Ao fazê-lo, devemos repensar a maneira como as nações cooperam. O multilateralismo
de hoje tem falta de escala, de ambição e de poder – e alguns dos instrumentos que
têm poder não têm revelado muita vontade para o exercer, como constatamos nas
dificuldades enfrentadas pelo Conselho de Segurança.
Precisamos de um multilateralismo em rede, no qual as Nações Unidas e as suas
agências, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, organizações regionais
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como a União Africana e a União Europeia, organizações no âmbito do comércio
internacional e outras trabalhem juntas, de uma forma mais próxima e eficaz.
Os líderes políticos precisam de entender este alerta e unir-se para lidar com as
fragilidades do mundo, fortalecer a nossa capacidade de governação global, dar força
às instituições multilaterais e aproveitar o poder da unidade e da solidariedade para
superar o maior teste do nosso tempo
É, também, necessário um multilateralismo mais inclusivo. Hoje, os governos estão
longe de ser os únicos atores em termos de política e de poder. A sociedade civil, a
comunidade empresarial, as autoridades locais, as cidades e os governos regionais
assumem papéis crescentes de liderança no mundo de hoje.
Tudo isto pode contribuir para um multilateralismo eficaz, dotado dos mecanismos
necessários para que a governação global funcione sempre que necessário.
Um novo multilateralismo em rede, inclusivo e eficaz, baseado nos valores perenes da
Carta das Nações Unidas, poderia fazer-nos despertar do nosso sonambulismo e parar
a derrocada em direção a um perigo ainda maior.
Os líderes políticos precisam de entender este alerta e unir-se para lidar com as
fragilidades do mundo, fortalecer a nossa capacidade de governação global, dar força
às instituições multilaterais e aproveitar o poder da unidade e da solidariedade para
superar o maior teste do nosso tempo.
António Guterres, Secretário-Geral da ONU.
Fonte: Público.
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