Comunicação COVID19
Ponto de situação 13 de julho

Casos Confirmados
46.818 CASOS DE COVID-19
MAIS 306 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,65%

Óbitos
1.662 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 2 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,12%)
NORTE-823
CENTRO-250
LISBOA E VALE DO TEJO-541
ALENTEJO-576
ALGARVE-15
AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
31.065 CASOS DE RECUPERAÇÃO
1.291 AGUARDAM RESULTADOS
14.091 CASOS ATIVOS
( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos)

467 INTERNADOS (0,99%) / 63 UCI (0,13%)

SEG. 13 julho
António Costa
reúne-se hoje com
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incêndio.
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA
(Edição papel) Isabel dos Santos quis ser paga em dinheiro vivo após
arresto de bens. Empresária angolana tentou receber salário mensal
de 44 mil euros da Unitel em dinheiro e em mão, já depois de ver contas arrestadas.
Compra da Efacec financiada através de empresas em offshores. América. Trump
rende-se à máscara para não ficar ainda mais isolado. Presidenciais na Polónia mostram
um país dividido. Mais de 500 sem-abrigo acolhidos no confinamento. Semana de calor
deixa país em risco máximo de incêndio. A seguir à crise, será possível crescer com tanta
dívida? (Online) MAI investiga morte de bombeiro em incêndio. Onda de calor vai
varrer o país. Jerónimo de Sousa reclama verdadeiro programa de desenvolvimento do
país. Luís Patrão retira candidatura a conselho de fiscalização das “secretas”. Afastar,
ignorar ou proteger Juan Carlos? Felipe VI vai ter de decidir.

(Edição digital) Falhas na GNR e na PSP e o misterioso
desaparecimento de uma auditoria incómoda. Há mais de um ano que
a Inspeção das polícias entregou a Eduardo Cabrita o relatório de uma
auditoria que detetou falhas na ação e na organização da GNR e da PSP. O ministro
vem agora dizer que ela não existe. Ricardo dos Santos. O preguiçoso que se fez
velocista com a ajuda de Linford Christie e que agora luta contra o racismo. 83
milionários pedem subida de impostos sobre mais ricos para ajudar na recuperação.
EUA. No corredor da morte federal, a vida volta a extinguir-se 17 anos depois.
Presidenciais polacas mostram país partido ao meio e vencedor será decidido por
poucos votos. Os melhores filmes para quem quer perder o medo de ir ao cinema neste
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verão. (Online) Maiorias reforçam poder na Galiza (PP) e País Basco (PNV). Podemos
sofre "derrota sem paliativos". Trump critica muro construído por apoiantes na fronteira
com o México.
(Edição papel) Processo Banco espírito Santo. Ficheiros da Suíça tramam
Salgado - Autoridades helvéticas enviam documentos após meses de
resistência. Equipa de procuradores ultima acusação a banqueiro. Antigo
presidente do BES já foi confrontado com novos factos. Torres eólicas em Viana do
Castelo - Fornecedores exigem milhões a consórcio liderado por EDP. Operação
Marquês - Juiz não pode ignorar provas do dinheiro para Sócrates. José Augusto tinha
55 anos. Bombeiro herói morre intoxicado. Porto. Neto deixa avô à fome e tira-lhe a
reforma. Três feridos à facada em desacatos no tamariz. Cascais exige reforço policial
na praia.

(Edição em papel) Número de incendiários e de fogos cai para
metade. Houve 2 mil ignições até agora, contra 6 mil em 2019. GNR
apanhou 19 pessoas a atear incêndios. Novos drones ajudam na
prevenção e combate. Mudança do vento traiu bombeiro na Lousã.

Marcelo

aumentou ritmo de audiências durante o estado de emergência. Reguengos. Ordem diz
a famílias que recorram à justiça. Melgaço. Diretora de lar arguida por dar cruz a beijar.
Reforma. Idade média no privado sobe para 64 anos. Covid. Bilionários querem pagar
mais impostos. Polícia aperta fiscalização a concentrações de motards. Amália. CD
inéditos da fadista no Olympia de Paris.

(Edição em papel) Férias judiciais criam caos nos tribunais e
ameaçam retoma. Depois de quase quatro meses fechados por causa
da covid-19, os tribunais voltam agora a parar por mais um mês e meio. Pessoas
singulares e coletivas aguardam há anos por decisões e prazos voltam a estar
suspensos. No final do ano passado, a CML pediu ao Tribunal administrativo Central
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de Lisboa para apressar decisão sobre recurso do Parque Mayer. Processo- em que a
Câmara foi condenada a pagar 200 milhões- continua sem andar e os juros a somar.
Estado está a pagar testes do Brasil, EUA e PALOP. Deviam ser os passageiros a pagar,
mas o INEM nada cobra e diz que está a seguir orientações da DGS. Como a pandemia
atirou os sutiãs para a gaveta. Cabinda. Perseguição a ativista no coração do petróleo
angolano. MAI abre inquérito a morte de bombeiro na Lousã. Covid-19. Trump passa a
usar máscara perante o descontrolo da epidemia no país. Lisboa mantém a frente ativa,
mas idosos, Algarve e outono preocupam.

(Edição em papel) Pandemia aumenta montanha de dívida. Como se
paga a conta? Peso do endividamento na zona Euro está a disparar com
a crise. Economista defendem que fatura terá de ser paga com
crescimento e a muito longo prazo. Maria Lúcia Amaral: "Teletrabalho depende muito
da qualidade do sofá e do frigorífico". Provedora de Justiça recebeu 3.400 queixas
relacionadas com a pandemia. Governo vai ter de responder à “imensa exigência” aos
serviços. Endividamento do grupo Mello baixou 3 mil milhões em sete anos. Empresas
de luxo são as mais apetecidas pelos investidores. Ações. Bolsas testam imunidade à
subida de casos de covid-19. O que as marcas estão a fazer para vender automóveis.
(Online) Marques Mendes: “Há muitas coisas estranhas" no caso EDP. Bloomberg:
Lisboa tem um plano para tirar casas ao Airbnb. Maria Lúcia Amaral: "A pandemia
agravou desigualdades a todos os níveis ". A provedora de Justiça admite que a
pandemia acentuou as desigualdades sociais a "todos os níveis" e que, agora, é tempo
de corrigir essa situação. "O que vai ser exigido a todos nós é que saibamos restaurar o
tecido social", entende. Grupo Mello reduz quase 3 mil milhões de dívida em 7 anos.
China impõe sanções a políticos norte-americanos como resposta aos EUA.

(Online) Providência cautelar é possível, mas com obstáculos.
Suspensão da nomeação de Centeno pode não acontecer, dizem os
advogados. Pandemia e momento desportivo sem impacto na
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procura por dívida do Benfica. O clube encarnado tem reforçado o financiamento em
mercado para diminuir a dependência da banca. Após ter fechado uma emissão de
obrigações, o CFO do Benfica anuncia que a estratégia vai mudar. “Pandemia teve
grande impacto no consumo” de tabaco. Vaping é a aposta da Imperial Tobacco. EDP
também vai ser constituída arguida no caso das rendas excessivas, avança a RTP. PCP
vai defender produção nacional no OE2021: “Precisamos de produzir daquilo que nos
obrigaram a comprar lá fora”. CRESAP procura sucessor para Vítor Braz na InspeçãoGeral das Finanças.

(Online) De Ricardo Salgado a João Rendeiro: conheça os
banqueiros portugueses na mira da Justiça. O Departamento
Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) já está a escrever a
acusação do processo Universo Espírito Santo que deverá ficar concluída esta
semana. Ricardo Salgado está no vértice da acusação. Na semana passada o expresidente do desaparecido BPP foi condenado pela Relação a 5 anos e 8 meses de
prisão efetiva. Mas ainda pode recorrer. Até agora o único banqueiro preso foi
Oliveira e Costa. Para além do ex-ministro Armando Vara que também foi
administrador de bancos. Marques Mendes culpa Governos de PS, PSD e CDS de
“engordarem o porquinho da EDP para fazerem encaixe financeiro” na privatização.
EDP vai ser constituída arguida no processo das rendas excessivas, avança RTP. Covid19. Aeroportos franceses vão testar passageiros de países de risco. Hungria interdita
entrada no país a residentes em vários países. Portugal com limitações. Mira Amaral,
Abel Mateus e Clemente Pedro Nunes dão a cara, na SEDES, por um manifesto que
defende a reindustrialização do país para a produção de bens transacionáveis e contra
a estratégia do hidrogénio. Adeus PIN. Limite de 50 euros nos pagamentos sem
contacto passa a ser permanente.
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(Online) Idade da reforma no privado no valor mais alto em 20
anos. No ano passado, quase 55% dos pensionistas tinham uma
reforma abaixo do salário mínimo nacional. 83 milionários pedem
subida de impostos sobre mais ricos. Supervisores querem moratórias
até a economia recuperar. António Costa reúne-se hoje com homólogo holandês em
Haia. Isabel dos Santos quis ser paga em dinheiro após arresto. EDP e ex-secretário vão
ser constituídos arguidos. Xiaomi aposta em bicicleta elétrica com ar de scooter a 460
euros.

(Online) António Mexia. Foi demitido no arranque da carreira,
mas chegou a gestor mais bem pago do país. Antes da EDP Mexia
já dava nas vistas. Fez a ponte para o projeto da Autoeuropa, mas
acabou demitido. Na Galp, estava em vias de perder o cargo, quando Santana o
chamou. Parte 1 de um perfil essencial. Caso EDP. Artur Trindade vai ser arguido. Exsecretário de Estado da Energia vai ser interrogado no dia 23 de julho pelo juiz Carlos
Alexandre por promoção do MP. Suspensão de Trindade da liderança do OMIP em cima
da mesa. Homicida que perdeu a memória não pode ser julgado. Gonçalo Byrne:
arquiteto de luxo é imagem negativa. Eleições na Galiza e País Basco sem surpresas.
Bélgica coloca Algarve e Alentejo na zona laranja com "maior vigilância". TAD anula
decisão e Manchester City poderá participar nas provas europeias.

(Online) Ministério Público quer que EDP seja constituída arguida no
processo das rendas excessivas. Irão. Seis explosões em 12 dias. Quem
anda a tramar o regime dos ayatollahs? Vários municípios de Espanha
reforçam medidas e oito vão para confinamento parcial. Frente Unitária
Antifascista convocou uma nova manifestação para 25 de julho. Queda de granizo e
trovoada seca causam prejuízos a produtores do interior norte. Papa Francisco “muito
angustiado” com decisão turca sobre Santa Sofia. Carros europeus consomem 100
vezes mais óleo de palma do que a produção de todas as bolachas Oreo do mundo.
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Endesa lança novo negócio em Portugal. Marques Mendes: "Faria com que a
comunicação social pudesse assistir às reuniões no Infarmed". “Marte está ali, é
acessível”: três missões espaciais deverão partir nas próximas semanas. Se tudo correr
como previsto, as três missões que serão lançadas nos próximos dias levarão entre seis
a oito meses a chegar ao avermelhado ponto no firmamento

(Online) Rendas excessivas. EDP também vai ser arguida. Notícia é
avançada pela RTP, que teve acesso ao processo. Novas regras para
o regresso das touradas. Polónia. Ultraconservador à frente com
margem mínima. Número de nadadores salvadores nas praias é suficiente. A informação
é avançada pela Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, que fez um balanço
do primeiro mês de época balnear.
(Online) Costa na Holanda. Novo recorde de novos casos no mundo.
Quase 40ºC de dia e noites tropicais: Calor coloca 13 distritos sob aviso.
Sucessão no PS cria "relação envenenada" entre Costa e Pedro Nuno Santos-Marques
Mendes. Sim. A vacina da BCG protege contra casos severos de Covid-19, diz estudo.
90% dos municípios portugueses com vales da UE para instalar Wi-Fi.

(Online) Covid-19: Novo estudo confirma que imunidade pode durar
poucos meses. King's College. Epidemiologista-chefe dos EUA não se
reúne com Trump há mais de dois meses. EDP vai ser constituída
arguida no caso das rendas excessivas. Mulheres estão mais sujeitas ao Alzheimer.
Estudo revelou que menopausa potencia doença. Até agora pensava-se que
longevidade do sexo feminino era a razão. Há mais mulheres nos conselhos de
administração, mas não mandam nada. Desapareceu auditoria que apontava falhas na
GNR e na PSP. Homem infetado foi detido em Miranda do Douro por desrespeitar
confinamento obrigatório.
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(Online) A estratégia matemática que pode revolucionar a forma como
realizamos os testes à Covid-19. “Mãe, estás viva?” Histórias de vidas

interrompidas pela violência doméstica. Covid-19: Cientistas criam algoritmo para
identificar doença a partir do som da tosse. “É preciso dizer que a mistura dos
portugueses não era feita em pé de igualdade; e parte dela fez-se à custa da violação e
da exploração sexual de mulheres negras”. Entrevista à socióloga e ativista Cristina
Roldão. Poderá o vírus que matou centenas de elefantes ser transmitido a humanos?
Ainda não se sabe, mas é uma preocupação.

(Online) Falta de financiamento leva estudantes da Universidade de
Lisboa

a queixarem-se

à

tutela. Associação Académica da

Universidade de Lisboa vai-se queixar ao ministério do Ensino
Superior e ao Parlamento, depois de três anos sem financiamento da reitoria da
Universidade de Lisboa. Reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da EU.
Medidas do governo belga para quem vai viajar. Casais separados pela pandemia. Por
causa de pandemia de Coronavírus, muitos casais estão separados entre o continente
americano e europeu, devido às restrições nas viagens entre países considerados de
risco. Luís Patrão não se recandidata ao Conselho de Fiscalização dos Serviços de
Informações. Artur Trindade constituído arguido. Ministros da UE criticam Turquia por
estatuto de mesquita para Hagia Sophia.

(Online) Covid-19: Emigrantes criticam falta de informação
"atempada" para viagens a Portugal. As críticas partem do
presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Risco
máximo de incêndio. EDP vai ser constituída arguida no processo das rendas excessivas.
Plano de recuperação da União Europeia. Semana decisiva para o plano de recuperação
da União Europeia pós pandemia, sexta e sábado, os chefes de Estado e de Governo
vão reunir-se em Bruxelas e até lá vão suceder-se os encontros. COVID-19 em Espanha.
O Primeiro-ministro espanhol convocou para hoje uma reunião com especialistas para
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analisar o aumento de casos de COVID, o encontro da chamada Comissão de
seguimento do coronavírus surge na sequência da multiplicação de surtos, um pouco
por toda a Espanha, e que levou várias autoridades regionais ordenar cercas sanitárias.

(Online) Detenção de incendiários caiu para metade.
Portugal

entra

numa

semana

com

temperaturas

escaldantes, mas o número de incêndios até ao momento, está a ser o mais baixo dos
últimos anos. Registaram-se até agora 2 mil fogos rurais contra 6 mil no ano passado.
De acordo com a edição desta manhã do "Jornal de Notícias", caiu também para
metade o número de incendiários detidos pelas autoridades entre janeiro e 28 de
junho. António Costa nos Países Baixos. Eleições presidenciais na Polónia. O presidente
da Polónia foi reeleito no cargo. O conservador Andrzej Duda que está no poder há
cerca de uma década, obteve 51,2% dos votos de acordo com a contabilização feita
pela Comissão Nacional de Eleições. Em Espanha, este domingo foi dia de eleições
regionais, os partidos no poder saíram fortalecidos. Na Galiza, o Partido Popular
alcançou a quarta maioria absoluta consecutiva, já no País Basco, o resultado sorriu ao
Partido Nacionalista Basco.
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO
□ Vírus já matou pelo menos 566.075 pessoas e infetou 12,79 milhões no MUNDO.
□ ESPANHA 253.908 casos. 28.403 vítimas mortais. 150.376 recuperados.
□ ITÁLIA soma mais nove mortes e 234 novos casos.
□ ALEMANHA regista 159 novos casos e governo aponta “perigo real” de uma
segunda vaga.
□ REINO UNIDO atinge as 44.819 vítimas mortais com registo de 21 novos óbitos.
Reino Unido está a combater mais de 100 surtos localizados por semana.
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 426 mortos e 57.794 infetados por
covid-19 nas últimas 24 horas. O país contabiliza 135.155 óbitos e 3.297.501
infetados. Se a Florida fosse um país seria o quarto mais infetado do mundo.
□ BRASIL com 631 mortos e 24.831 casos confirmados em 24 horas.
□ MÉXICO é o quarto país do mundo com mais mortos.
□ ÍNDIA regista novo máximo diário de 28.701 casos e 500 mortos.
□ CHINA regista oito novos casos de Covid-19, todos oriundos do exterior.
□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 13.238 em quase 595 mil casos.
□ RÚSSIA ultrapassa os 730 mil infetados. Mais 104 mortes em 24 horas. O país já
viu morrer 11.439 pessoas.
□ Mais de 20 mil mortes no MÉDIO ORIENTE, mais de metade no IRÃO.
□ ARGENTINA ultrapassa os 100 mil casos.
□ AMÉRICA LATINA E CARAÍBAS são segunda região do mundo com mais mortes.
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FRASES DO DIA

□ "Adoro máscaras, nos locais próprios", Donald Trump, Presidente dos
EUA
□ “O PM português mudou de atitude. Depois de ter andado semanas a
desvalorizar a situação nacional, António Costa resolveu agora ir para o
terreno liderar as operações nos 5 concelhos da AML mais
preocupantes. O PM percebeu finalmente: Que a má imagem
internacional do país é um desastre; Que só se muda a má imagem
quando os novos casos baixarem. Foi tarde (um mês e meio de atraso).
Mas antes tarde do que nunca.”, Luís Marques Mendes, Comentador.
□ “Se o MP acha que Mexia e Manso Neto são culpados, então que faça
uma acusação e os leve a julgamento. O que não se pode aceitar é o que
ainda recentemente surgiu com o ex-Director do SEF – chegou a estar
em prisão domiciliária, para se dar a ideia de que era um perigoso
criminoso, e depois acabou absolvido. No entretanto, liquidaram-lhe a
carreira”, Luís Marques Mendes, Comentador.
□ “Precisamos de produzir daquilo que nos obrigaram a comprar lá fora. E
é preciso a valorização do trabalho e dos trabalhadores.”, Jerónimo de
Sousa, Secretário-geral do PCP.
□ “Ao passo que o plano alemão é um pouco como meia hora matinal no
ginásio — não propriamente a coisa mais saborosa do mundo, mas leva
pouco tempo a ler e sai-se dali mais focado e com uma data de coisas
para despachar até ao meio-dia —, o plano português parece um cozido
à portuguesa. Uns não vão gostar das couves e outros não vão querer a
carne, há quem vá achar os enchidos deliciosos mas os toucinhos
indigestos.”, Rui Tavares, Historiador, Fundador do Livre.
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□ “Todos os animais são egoístas por sobrevivência. Mas nós, humanos,
criámos egoísmo de formas novas, mais cruéis”, Joseph LeDoux,
neurocientista.
□ “Outra vez de mão estendida. O ideal era que Portugal contribuísse para
o crescimento dos outros em vez de estar sempre à espera da
generosidade alheia a que chamamos solidariedade. Mais uma vez
dependemos do dinheiro dos outros.”, Helena Garrido, Jornalista.
□ “Obviamente que [trocava o sucesso da emissão pelo sucesso no
campeonato]. O nosso objetivo final é o sucesso desportivo.”, Domingos
Soares de Oliveira, CEO da Benfica SAD.
□ "O que falhou entre meio de maio e hoje, quando as autoridades
decidem, e bem, desconfinar, foi que não fizeram um plano de
contingência e foram desleixadas”, Paulo Portas, ex-Vice-Ministro.
□ “Os Sopranos na Sala Oval. O Presidente dos EUA usa os seus poderes
para benefício pessoal ou para a sua protecção, como é o caso do perdão
da pena de prisão ao ex-conselheiro Roger Stone.”, Amílcar Correia,
Diretor Adjunto do Público.
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Angel Boligan - Retrato da Família Digital
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ARTIGOS SELECIONADOS

E, a seguir à crise, vai ser possível crescer com tanta dívida?
Dívida pública em níveis recordes e empresas a recorrerem ao crédito para evitar a falência
colocam um desafio para o futuro às economias de todo o mundo, incluindo a portuguesa.
Se as taxas de juro se mantiverem baixas, tudo será mais fácil.
Com a economia subitamente parada por causa da pandemia, Estados e empresas, um
pouco por todo o mundo, não puderam seguir outro caminho que não fosse pedir
empréstimos. Mas, se para fazer face às necessidades imediatas e não deixar a
economia entrar em completo colapso, mais endividamento foi aceite por quase todos
como um mal necessário, uma nova questão começa agora a ser colocada: será possível
pôr a economia outra vez a crescer no futuro com o peso de tanta dívida?
Os indicadores económicos já conhecidos durante esta crise não deixam dúvidas. Ao
mesmo ritmo a que as economias travaram, o recurso à dívida acelerou de forma nunca
vista, principalmente por parte dos Estados, mas também pelas empresas.
Há duas semanas, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu as suas previsões
económicas e, pela primeira vez na história, passou a apontar para um valor da dívida
pública mundial superior ao valor do PIB. A dívida pública acumulada pela totalidade
dos países irá atingir este ano 101% do PIB mundial.
O aumento da dívida pública regista-se, sem excepção, em todos os cantos do planeta.
Na zona euro, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE) antecipa que a dívida pública chegue este ano aos 103% do PIB, uma subida de
17 pontos percentuais face ao ano passado.
Na Grécia, pode aproximar-se dos 200% do PIB, um nível nunca visto durante a última
crise. Em Itália, a barreira dos 150% do PIB pode ser ultrapassada e em Espanha e
França, a dívida irá ficar perto dos 120% do PIB. Mesmo na Alemanha, que tinha antes
da pandemia baixado a barreira dos 60%, deverá agora regressar-se a uma dívida
equivalente a 75% do PIB.

14

Em Portugal, a diminuição do rácio da dívida pública conseguida nos últimos anos vaise perder de um ano para o outro, regressando-se a valores acima de 130% do PIB.
Do lado das empresas, o aumento do endividamento também é evidente.
Em vários países, incluindo Portugal, uma parte das medidas lançadas pelos Estados
para ajudar as empresas consistiu em conceder garantias públicas para que as empresas
possam aceder com facilidade a empréstimos bancários que lhes permitam fazer face
aos compromissos imediatos. Para além disso, foram também concedidos adiamentos
dos pagamentos de impostos e de créditos antigos, algo que também representa o
acumular de mais dívida.
Em Portugal, embora o acesso às linhas de crédito criadas no combate à pandemia estar
a ser feito com alguma demora é já evidente nas estatística um aumento do volume dos
empréstimos contratados pelas empresas junto da banca. Em Abril, de acordo com o
Banco de Portugal, este indicador cresceu 1,7% face ao mês anterior, o valor mais alto
desde a chegada da troika ao país, em Abril de 2011.
Um acumular de dívida deste tipo, especialmente no que diz respeito aos Estados, tem
vindo durante esta crise a ser considerado pela generalidade dos economistas, não só
como inevitável, mas mesmo aconselhável.
Sem uma intervenção forte dos Estados no apoio às famílias e às empresas
(necessariamente financiada com mais endividamento) poderíamos ficar perante um
colapso da actividade económica, uma onda de falências empresariais e, muito
provavelmente, uma situação das finanças públicas ainda pior no final.
No entanto, a dívida entretanto acumulada pode no futuro constituir um problema. E
não é difícil de perceber os mecanismos através dos quais isso potencialmente
acontece.
“Mesmo imaginando um cenário irrealisticamente optimista em que não temos uma
destruição de capacidade produtiva, não há uma grande vaga de desemprego e as
pessoas voltam a consumir o mesmo que consumiam antes, a verdade é que os actores
económicos partem para esta nova fase com um fardo maior de dívida e isso tem
consequências”, afirma Ricardo Reis, professor na London School of Economics.
UM REGRESSO À AUSTERIDADE?
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Uma das questões que se pode colocar é a de saber como é uma dívida pública maior
pode influenciar a capacidade de um governo implementar políticas orçamentais
expansionistas ou mesmo para evitar a austeridade.
Uma análise publicada no mês passado por Sebastian Barnes e Eddie Casey, em que se
simulavam cenários económicos e orçamentais para um pequeno país da zona euro até
ao ano de 2025, revela algum optimismo em relação a esta matéria, já que chega à
conclusão que, com as taxas de juro historicamente baixas que actualmente se praticam,
os países poderiam ter agora um espaço de manobra maior do que no passado para
continuar a usar a política orçamental sem fazer da dívida problema ainda maior.
Para alguns países, um deles Portugal, o saldo orçamental primário necessário para
estabilizar o valor da dívida poderá ser mesmo menos exigente agora do que antes da
crise. Mas, isto, assumindo que se irá manter a actual conjuntura de taxas de juro muito
baixas e uma taxa de crescimento de médio prazo idêntica à do passado.
É aqui, alerta Ricardo Reis, que poderá estar o problema. É que estes dois factores, que
podem realmente ajudar a controlar a dívida, são dificilmente controláveis pelos
governos.
“Se as taxas de juro subirem ou a taxa de crescimento não ajudar, os Estados podem
ficar apenas com duas alternativas: ou austeridade ou repressão financeira. Em ambos
os casos, o crescimento da economia ressente-se”, afirma o economista português, que
assinala ainda que “quando a dívida pública é muito alta, um país fica mais exposto ao
risco de se começarem a registar ataques especulativos nos mercados”, daqueles que,
por via de subidas das taxas de juro, acabam por constituir profecias auto-realizáveis de
insustentabilidade das finanças públicas.
Ricardo Paes Mamede, professor do ISCTE, afirma por seu lado que, no que diz respeito
à dívida pública, a incerteza é mais política do que de mercado. “As dívidas públicas são
um problema, e são um problema para o crescimento, quando se decide politicamente
que esse é mesmo um problema”, afirma o economista, alertando que, em certa medida,
isso já se começa a verificar na Europa e em particular em Portugal.
“Estamos numa situação drasticamente diferente do que estávamos há 10 anos. Agora
existe um discurso de que é necessário os Estados intervirem. E se houver do lado das
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autoridades a mensagem que a pressão da dívida vai ser gerida ao longo dos anos, o
problema deixava de se colocar. Ainda assim, o Estado português está a revelar uma
grande hesitação na adopção de medidas de apoio, está a conter-se na resposta à crise
receando que as condições muito favoráveis, por exemplo ao nível das taxas de juro,
possam não continuar”, afirma, alertando que o Governo “está a querer minimizar os
impactos sobre o rácio da dívida e o impacto ao nível do crescimento é evidente”,
defende.
Com o tempo, esse tipo de prudência pode ainda intensificar-se. Ricardo Paes Mamede
antecipa que, “dentro de dois anos, quando a pandemia tiver passado, se volte a aplicar
na Europa a regra da redução da dívida”, que obriga um país a cortar o rácio anualmente
num valor equivalente a um vigésimo da diferença entre a dívida registada e os 60%
exigidos pelas regras. “Esta é uma questão política, não decorre de uma regra
económica”, assinala.
EMPRESAS AINDA À PROCURA DE EMPRÉSTIMOS
No caso da dívida das empresas, poucas são as dúvidas de que uma carga grande de
dívida é uma receita infalível para menos crescimento económico.
“Se um accionista está a pensar injectar mais uns milhares de euros, mas percebe que
primeiro esse dinheiro vai para os credores e só depois para o accionista, que os seus
benefícios vão ser capturadas pelos credores antigos, então vai deixar de querer pôr
tanto dinheiro, conduzindo a uma redução do investimento”, explica Ricardo Reis,
lembrando ainda que “num contexto de muita dívida, o processo de desalavancagem
das empresas põe pressão sobre as taxas de juro e aumenta os riscos de reduções da
procura, de recessão e de cortes de preços”.
Ricardo Paes Mamede também não tem dúvidas que, apesar de com as taxas de juro
actuais a despesa com o serviço da dívida poder ser agora mais baixa, “o facto de uma
empresa estar mais endividada é elemento adicional que condiciona o investimento”. E
lembra o problema que pode vir a ser gerado, mais uma vez, no sector bancário, que
nos últimos anos conseguiu fazer alguma limpeza do crédito mal parado, mas que agora
pode voltar a sentir o mesmo problema.
Na crise actual, uma parte importante do aumento do endividamento das empresas
pode vir do recurso às linhas de crédito garantidas pelo Estado, pelo que uma parte dos
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incumprimentos no pagamento por parte das empresas vão acabar por resultar num
ainda maior endividamento dos Estados.
Este, no entanto, é um problema que as empresas portuguesas, principalmente quando
se fala do universo das micro e pequenas empresas, não colocam ainda no centro das
suas principais preocupações. A prioridade agora é mesmo sobreviver, e para que isso
aconteça é preciso que o crédito chegue mesmo às empresas.
“Todas estas linhas de crédito têm sido muito limitadas. Milhares de micro e pequenas
empresas não têm sido contempladas e há muitas empresas a fechar, e muitas a pensar
a fechar”, afirma Jorge Pisco, presidente da Confederação Portuguesa das Micro,
Pequenas e Médias Empresas.
Para este responsável, o que seria preciso era um fundo de tesouraria com taxas zero e
período de carência de pelo menos dois anos, para transferir o problema de pagamento
da dívida para o mais tarde possível. “As empresas vivem do dia-a-dia da sua facturação,
é a realidade do tecido empresarial português, e a banca não sabe lidar com este
segmento de actividade das micro empresas. A quantidade de informação que foi
pedida mostra isso”, afirma.
Fonte: PÚBLICO

Está preparado para a crise que aí vem? Siga estes 5 passos
Esta será a ocasião de as famílias fazerem um check-up às suas finanças pessoais e levar
a cabo alguns acertos com vista a preparar a uma espécie de "bóia de salvação" para
enfrentar a crise.
Portugal prepara-se para mergulhar naquela que será a mais profunda recessão
económica dos últimos 100 anos, em resultado da pandemia. Apesar das medidas de
apoio por parte do Estado e da União Europeia, são muitas as famílias que enfrentam
perdas de rendimento daí resultantes, enquanto outras estão já mesmo no desemprego.
E as perspetivas vão no sentido de a situação de muitas famílias se degradar ainda mais
perante a incerteza em torno da evolução da doença e as consequências daí resultantes.
Face a esse cenário, esta será a ocasião de as famílias fazerem um check-up às suas
finanças pessoais e levar a cabo alguns acertos com vista a preparar a uma espécie de
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“bóia de salvação” para enfrentar a tempestade que se avizinha. Fique a par de cinco
passos que devem ser dados para melhor se preparar.
1. PREPARAR UM “PÉ-DE-MEIA”
Ter um “pé-de-meia” para fazer face a imprevistos que possam surgir é muito
importante, independentemente da ocasião. Mas no atua contexto de imprevisibilidade
face ao futuro rumo da economia na crise que se avizinha, tornou-se ainda mais
importante.
E esta será uma das altura do ano mais favoráveis à constituição desta reserva
financeira. Com muitas famílias a receberem na conta o reembolso do IRS enquanto
outras já viram também ser-lhes creditado o subsídio de férias (ou preparam-se para
isso), as que disponham de margem para isso devem aproveitar para constituir esse
fundo de emergência.
Não há uma medida certa para o que colocar de parte, sendo que a Deco recomenda o
equivalente a seis vezes o rendimento mensal. Mas o que é importante é que este fundo
de emergência seja facilmente convertível em liquidez de modo a poder ser utilizado
para fazer face a despesas imprevistas ou em situações de quebra de rendimentos ou
mesmo de desemprego.
2. RENTABILIZAR POUPANÇAS
Dinheiro parado não rende. Mesmo no atual quadro de incerteza, quem disponha de
poupanças deve tentar rentabilizá-las, procurando preservar o capital e também a fácil
mobilização, sobretudo quando as quantias possam vir a ser necessárias. Neste quadro
sobressaem duas classes de ativos: os depósitos a prazo e os certificados de aforro.
No caso dos depósitos, evite os não mobilizáveis, especialmente de prazos longos pois,
em caso de emergência, não poderá aceder ao capital. Em termos de retornos, face ao
quadro de juros historicamente baixos, mesmo as melhores propostas dos bancos não
serão muito aliciantes, mas sempre será melhor que deixar o dinheiro parado na conta
à ordem. Os últimos dados disponíveis, relativos a abril, apontavam para uma taxa de
juro média de 0,07% oferecida pelos bancos nas novas aplicações até um ano. Mas há
bancos a oferecer retornos mais atrativos nesse prazo sendo que na melhor das
hipóteses podem chegar a 1%.
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Já os certificados de aforro, oferecem um retorno superior face à média dos juros dos
depósitos a prazo. Vão até um máximo de dez anos de aplicação, sendo que os juros
capitalizam trimestralmente a uma taxa calculada em função da Euribor a 3 meses. Em
julho, a taxa base é de 0,611%. A partir do segundo ano, ao valor da taxa, acresce ainda
um prémio de permanência.
Os certificados de aforro apenas não têm liquidez nos primeiros três meses. Após esse
período, pode resgatar em qualquer altura. O mínimo de subscrição são 100 euros.
3. CORTAR E RENEGOCIAR CUSTOS DE SERVIÇOS
Esta poderá ser ainda a altura ideal para rever o seu quadro de despesas e procurar
reduzir algumas. O exemplo mais flagrante são as telecomunicações, mas não é o único.
Também pode tentar renegociar a fatura da energia ou até o crédito da casa. Noutros
casos, mudar de prestador também pode gerar uma boa poupança.
Nas telecoms, por exemplo, desde que esteja fora do período de fidelização, ou caso
este esteja a aproximar-se, tente baixar a fatura a pagar. Nesse caso, a melhor altura
para o fazer é cerca de um mês antes de acabar o vínculo contratual.
Seguindo a lógica das telecomunicações, também é recomendável fazer um check-up
às suas despesas com energia, nomeadamente eletricidade e gás. Sonde as empresas
concorrentes em busca de ofertas mais vantajosas. A Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (ERSE) pode ser uma ajuda. O regulador disponibiliza ao público um
conjunto de simuladores com “todas as ofertas do mercado liberalizado em Portugal
continental”, tanto para eletricidade como para gás natural e até para a modalidade dual.
Quem está a pagar o crédito da casa também pode ter espaço para poupanças. E, aqui,
tem duas vias: a renegociação do spread com o banco ou mesmo a transferência do
crédito para outra instituição. Clientes, podem assim procurar tirar partido da quebra
dos spreads que se tem observado de forma transversal na banca. Alguns bancos
dispõem-se ainda a custear os encargos da transferência, caso seja esta a opção do
cliente.
4. TRAVÃO AO ENDIVIDAMENTO
Após a aceleração do recurso ao crédito por parte das famílias nos anos mais recentes,
o quadro atual recomenda contenção. As famílias devem assim evitar assumir
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compromissos com novos créditos que não sejam essenciais, de modo a evitar cair na
armadilha do endividamento e em consequência no incumprimento.
Esta missão não será seguramente fácil por duas razões. Não só porque os juros se
encontram em torno de mínimos históricos, servindo de convite ao crédito, como os
próprios bancos têm apostado em muitas campanhas de promoção das suas soluções
de financiamento, sobretudo para consumo.
5. PROTEGER DESEMPREGO COM SEGUROS
A crise ditada pela pandemia coloca muitas reticências às famílias portuguesas sobre a
manutenção dos seus postos de trabalho. Caso percam o emprego, muitas vão ter
dificuldade em conseguir cumprir os seus compromissos financeiros ou mesmo garantir
a sobrevivência dos respetivos agregados.
Há, contudo, forma de minimizar esses receios, através de soluções financeiras
disponibilizadas pelas seguradoras. Estas permitem, em concreto, a quem possa vir a
ficar sem emprego no futuro, garantir o pagamento de parte do salário. Estão em causa
Planos de Proteção de Pagamentos que surgem com diferentes designações específicas
consoante as seguradoras.
Por exemplo, a Ocidental disponibiliza o Plano de Proteção Vencimento que indemniza
30% (para trabalhadores por conta de outrem) ou 40% (para trabalhadores por conta
própria) do vencimento líquido da pessoa segura, desde que tenha conta domiciliada no
Millennium bcp, até ao limite de 700 euros se a pessoa segura se encontrar em situação
de desemprego involuntário, incapacitada temporariamente por doença ou acidente,
hospitalização, morte ou invalidez permanente. A GNB é outra seguradoras que
disponibiliza um produto com estas características — o seguro “proteção Salário” — que
indemniza 55% do valor da remuneração mensal bruta.
As seguradoras têm ainda ofertas para quem queira garantir o pagamento das
prestações da casa caso fique sem emprego. É o caso da Fidelidade, por exemplo, que
disponibiliza um produto que garante o pagamento da prestação da casa, em caso de
doença ou desemprego.
Fonte: ECO
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Incidentes de cibersegurança sobem 101% no 1.º semestre para
689 - CNCS
O número de incidentes registados pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)
aumentou 101% no primeiro semestre, em termos homólogos, para 689, de acordo com
o boletim do Observatório de Cibersegurança hoje divulgado.
"Ao longo do primeiro semestre de 2020, registou-se um aumento significativo no
número de incidentes entre os meses de fevereiro e abril, ocorrendo depois uma
diminuição constante entre os meses de abril e junho", refere o Observatório de
Cibersegurança de julho.
"O aumento coincide com o momento de confinamento devido à pandemia de covid19", sendo que, "comparando com o período homólogo de 2019, o primeiro semestre
de 2020 regista um aumento de 101% no número de incidentes", lê-se no documento.
Em março tinham sido registados 138 incidentes (um aumento homólogo de 176%), em
abril o número atingiu 150, o qual baixou para 138 incidentes em maio. No mês passado,
foram registados 106 incidentes.
De acordo com o documento, "34% é a tendência de crescimento no número de
incidentes registados pelo CERT.PT [serviço do CNCS que coordena a resposta a
incidentes] no segundo trimestre, relativamente ao primeiro trimestre deste ano, de
295 para 394".
Já face ao segundo trimestre de 2019, "com um registo de 176 incidentes, verifica-se
um crescimento de 124%", refere.
No segundo trimestre foram registados 160 incidentes de 'phishing' [ataque
informático que visa 'pescar' dados sensíveis de um utilizador], sendo o tipo de
incidente mais frequente, seguido do sistema infetado por 'malware' (68 incidentes) e
do acesso não autorizado (41 incidentes).
Mais de um terço (37%) dos incidentes de 'phishing' registados pelo CERT.PT no
segundo trimestre deste ano "afetaram o setor bancário".
Fonte: Agência LUSA
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As quatro grandes questões da covid para as quais ainda não há
respostas claras
São abordadas todos os dias e volta e meia fazem-se balanços, mas passados mais de seis
meses ainda restam muitas dúvidas sobre a forma de transmissão do vírus, o papel dos
assintomáticos, a imunidade e as sequelas que a doença pode provocar.
São toneladas de conhecimento, hipóteses e experiências. Nos últimos meses, muita foi
a informação recolhida pelos cientistas espalhados por todo o mundo sobre o vírus
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SARS-CoV-2, que deu origem à doença covid-19, mesmo assim continuam a faltar
respostas claras a algumas das principais perguntas da pandemia. Como se transmite o
vírus? Qual é o papel dos assintomáticos? Quem é imune e quanto tempo dura a
imunidade? Que impacto tem o vírus a longo prazo nos infetados?
Para muitas das perguntas não chegam as formulações científicas, será preciso tempo.
Tempo para confirmar o verdadeiro impacto da pandemia, descoberta na China no final
do ano passado, e que provocou mais de 568 mil mortes entre quase 13 milhões de
infetados em todo o mundo. Cura ainda não há, nem sequer um tratamento
comprovadamente eficaz contra a doença.
A TRANSMISSÃO
As formas de transmissão do vírus voltaram a estar, esta semana, no centro das
atenções, depois de 239 cientistas de 32 países terem dirigido uma carta à Organização
Mundial de Saúde (OMS) em que apontavam evidências de que a covid-19 pode ser
transmitida através de pequenas gotículas suspensas no ar. Estes cientistas pediam
ainda à autoridade de saúde que fossem alteradas as recomendações de proteção
contra o covid-19, tendo em conta esta informação.
Na sequência da missiva, a OMS publicou, na quinta-feira, uma nova orientação na qual
não descarta a possibilidade de transmissão pelo ar do novo coronavírus em espaços
fechados e pouco ventilados, mas recomenda mais investigação sobre esta forma de
contágio. "A transmissão de aerossóis de curto alcance, particularmente em locais
fechados específicos, como espaços cheios e mal ventilados por um período prolongado
de tempo com pessoas infetadas, não pode ser descartada", lê-se no documento da
organização.
Mas mesmo que esta via de transmissão seja confirmada fica a faltar saber as
circunstâncias exatas em que o vírus se poderá transmitir pelo ar e que carga viral tem
de circular para que alguém seja infetado.
Apesar disto, a principal via de transmissão mantém-se; sendo o contacto próximo entre
pessoas e, por isso, as autoridades de saúde continuam a pedir para que seja cumprido
o distanciamento social (com um mínimo de 1,5 metros) entre as pessoas e na
impossibilidade de respeitar esta regra impera a necessidade de utilizar uma barreira
protetora - uma máscara, uma viseira.
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Outra forma de contrair a covid-19 será através das superfícies e dos objetos, daí a
importância da limpeza e da lavagem frequente das mãos, antes destas últimas se
aproximarem das vias respiratórias (nariz e boca).
OS ASSINTOMÁTICOS E A PROPAGAÇÃO DA COVID
Um assintomático pode transmitir o vírus: é o que nos dizem as evidências científicas
atuais. Aliás podem até ser veículos mais preocupantes de transmissão uma vez que,
sem sintomas e em movimento, podem contribuir mais facilmente para espalhar a
doença, sem se aperceberem. Começam agora a aparecer mais estudos sobre os
assintomáticos, mas ainda está por perceber "até que ponto é que isso acontece e são
necessárias mais pesquisas na área", admite a OMS, citada num artigo do jornal
espanhol El País.
A própria OMS já recuou em afirmações sobre os assintomáticos, nomeadamente,
quando a principal especialista da organização na resposta ao novo coronavírus, Maria
Van Kerkhove, disse, em junho que a transmissão do vírus por pessoas assintomáticas
seria "muito rara". Afirmação desmentida pela própria pouco depois.
Em Portugal, na quarta-feira, a diretora-geral da Saúde, em conferência de imprensa,
reconheceu um "risco acrescido" entre os infetados sem sintomas porque não se
protegem nem permitem que os outros se protejam. Graça Freitas disse ainda que não
se sabe "exatamente o grau com que as pessoas assintomáticas propagam a doença",
mas que "se há país onde as pessoas assintomáticas são detetadas é em Portugal", tendo
em conta a política de testagem abrangente.
IMUNIDADE, A QUE DISTÂNCIA?
A imunidade será a questão que mais precisa de tempo para uma resposta. Só se saberá
quanto tempo duram os anticorpos do vírus, por exemplo, à medida que os dias forem
passando. No entanto, por agora, ainda estamos numa fase anterior, à procura de quem
já tem anticorpos.
Em Portugal, começam agora a conhecer-se os primeiros resultados de inquéritos
serológicos. O estudo levado a cabo pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge (INSA) em todas as regiões do país encontra-se em fase de análise, devendo haver
resultados preliminares até ao final deste mês. No entanto, tudo aponta para uma
presença pouco significativa de anticorpos na sociedade portuguesa, à semelhança do
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que está a acontecer noutros países europeus também a estudar a imunidade de grupo.
Em Espanha, os resultados do inquérito serológico nacional estimam que apenas cerca
de 5% da população tenha estado em contacto com o vírus.
AS SEQUELAS
Os estudos ainda decorrem e provavelmente só daqui a alguns anos se terá mais
certezas sobre as sequelas da covid-19 nos humanos. Mas os médicos e especialistas
estão cada vez mais convencidos de que os efeitos da SARS-CoV-2 não são apenas
sentidos a médio e longo prazo pelos doentes mais graves. Mesmo os que tiveram
sintomas ligeiros ou foram mesmo assintomáticos podem vir a ter sequelas na sua
saúde, como já indicam alguns estudos e análises. Fadiga, insónias e ansiedade são
efeitos que infetados, que não precisaram de internamento hospitalar intensivo, podem
sofrer, entre outros, até mais graves, que o curto tempo de existência do vírus ainda
não permitiu ainda descobrir.
Ron Daniels, médico nos Hospitais da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, foi
uma das pessoas infetadas com covid-19 logo no primeiro pico da doença em solo
britânico. Teve apenas sintomas ligeiros, como tosse, e ultrapassou a doença. Mas não
está convencido de que não tenha sequelas. "A tosse passou mas a falta de ar agora é
recorrente. Por exemplo, costumo subir cinco ou seis lanços de escadas do hospital em
vez de usar o elevador e agora ficou com mais falta de ar do que habitualmente
acontecia. Noto isso, mas consigo subir as escadas da mesma forma", contou ao jornal
inglês The Telegraph.
É um exemplo que pode acontecer a muitos infetados. Sentem que estão mais cansados
ou com maior dificuldade de respiração e nem sempre ligam estas situações à doença.
Existe mesmo a hipótese, por comprovar, de o mesmo suceder com assintomáticos. Não
ter sintomas não é garantia de que não haverá consequências para a sua saúde. O
ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, já alertou para este problema: "É realmente
sério para uma minoria de pessoas que têm covid-19. Algumas têm efeitos a longo prazo
que se parecem com uma síndrome de fadiga pós-viral."
"As sequelas a médio e longo prazo estão ainda por descobrir", disse ao DN Filipe Froes,
pneumologista e consultor da Direção-Geral da Saúde, realçando que já se sabe
existirem efeitos para a saúde dos doentes mais graves e que muito provavelmente
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vamos descobrir, "daqui a cinco ou dez anos", que também afeta os ligeiros e mesmo os
assintomáticos.
"Sobre os assintomáticos não sabemos, mas perante a incerteza e a ignorância - é um
vírus com seis meses - podemos antever a possível descoberta de sequelas tardias",
aponta o médico. De resto, o conhecimento sobre a covid-19 está em permanente
desenvolvimento desde o início do ano, período em que alastrou no planeta. "Está
sempre a ser reformulado".
Fonte: DIÁRIO DE NOTÍCIAS

OPINIÃO

O nosso plano de recuperação é um cozido à portuguesa
A estratégia portuguesa é menos aborrecida, menos anal-retentiva, mais imaginativa e
abundante em propostas e ideias do que a alemã. Mas dá-me a sensação que a estratégia
alemã foi pensada para ser cumprida, e aí é que a porca torce o rabo.
No mesmo dia, mãos amigas fizeram-me chegar a “Visão estratégica para o plano de
recuperação económica e social de Portugal 2020-2030”, da autoria de António Costa
Silva, e o documento sucintamente intitulado “Estratégia Industrial 2030”, do ministério
federal alemão da Economia, sem autor individual, e apenas com o subtítulo
“Orientações para uma política industrial alemã e europeia”. Em suma, a nossa
estratégia de recuperação e a estratégia alemã (ainda pré-covid, publicada em
novembro do ano passado).
A comparação entre ambos os documentos é instrutiva. A começar pelo tamanho. A
estratégia portuguesa, escrita por um só autor, tem 120 páginas. A estratégia alemã tem
35 páginas. Isto significa que a estratégia alemã tem menos de um quarto da extensão
da estratégia portuguesa, para um país com oito vezes mais população (não fui verificar
a diferença de PIB para não me deprimir).
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A estratégia portuguesa cita filósofos alemães, Kant e Hegel pelo menos que eu tenha
dado conta, além de começar (muito bem) por Karl Polanyi, a que chama austríaco, mas
que era húngaro. A estratégia alemã não cita filósofos mortos, mas determina que todas
as despesas com investigação científica, na academia e fora dela, devem passar a ter
benefícios fiscais.
A estratégia alemã é não só mais curta, como não é sequer toda ela sobre a Alemanha:
um dos seus três pilares é sobre a Europa — o que a Alemanha quer para a Europa, o
que a Europa pode ser no mundo, etc. A estratégia portuguesa é singularmente omissa
sobre a Europa, a não ser num aspeto: para termos esperança de a implementar,
precisamos do dinheiro da Europa. De resto, num gráfico sobre o modelo geopolítico
para o futuro de Portugal (figura 4), o país é apresentado como “'jangada’ atlântica” que
tem como opções o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, a Lusofonia, o Norte de África ou
as “Ásias”. A Europa, espaço transnacional mais integrado do mundo, em que nos
inserimos, principal destino das nossas exportações, não aparece.
Pormenor talvez insignificante: a estratégia alemã está traduzida para inglês,
provavelmente porque é entendida não só como exercício prospetivo, mas de
propaganda; não só para a Alemanha decidir o que fazer, mas para que os outros saibam
o que os alemães decidiram fazer. Aí está uma boa ideia para o futuro: traduzir a
estratégia portuguesa para outras línguas e aproveitar para a resumir, e depois aplicar
o resumo, porque a uma lista de prioridades que tem tudo, não lhe falta nada, a não ser
prioridades.
Para não prolongar o exercício, deixem-me já antecipar que a estratégia portuguesa é
muito mais interessante do que a alemã. É menos aborrecida, menos anal-retentiva,
mais imaginativa e abundante em propostas e ideias, tanto das práticas como das
irrealizáveis. No entanto, dá-me a sensação que a estratégia alemã foi pensada para ser
cumprida, e aí é que a porca torce o rabo. A estratégia alemã não fecha sem descrever
os seus próprios instrumentos de acompanhamento e monitorização, do grupo de
peritos independentes encarregados de providenciar uma análise regular sobre o
cumprimento da estratégia, aos diálogos estruturados com os parceiros sociais e à
realização de conferências-marco para divulgação dos resultados.
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A estratégia portuguesa não se preocupou com a sua própria implementação porque
deve ter pensado que “a partir daqui se encarrega o Governo”. Ledo engano. Uns
ministros gostarão de umas coisas, outros de outras, outros terão já a sua ideia formada
sobre o que devem fazer, e o plano é capaz de ir parar à algibeira de quem o
encomendou sem que dele veja mais a luz do que esta ou aquela proposta desgarrada.
É pena; mesmo com os seus defeitos, uma estratégia bulímica como esta é melhor do
que estratégia nenhuma. Mas aquilo que os alemães parecem entender é que o método
deve ser coincidente, ou mesmo consubstancial, à estratégia. Se se quer que o futuro
de Portugal se baseie numa economia do conhecimento, com mais trabalho de equipa,
com mais responsabilidade e autonomia, com decisões mais distribuídas e partilhadas,
não se deve para isso encomendar uma estratégia a um indivíduo apenas, como se fosse
possível nesta nossa era ir ali à Rotunda pedir um Marquês de Pombal de empréstimo
para nos dizer para onde deve ir o país.
E já que falo em Marquês de Pombal, devo notar que este plano enferma de uma visão
estereotipada da história de Portugal que em nada nos ajuda a projetar-nos no futuro.
Como a ideia que convoca para o seu “primeiro quadro conceptual” de que “o dilema
estratégico de Portugal ao longo da história… advém da posição geográfica do país, na
periferia da Europa”, e de que ele retira a conclusão de que “há uma quase constante
na história do país: quando se virou para o mar prosperou, quando voltou as costas ao
mar, muitas vezes estagnou e definhou”. Ambas as ideias não passam de lugarescomuns.
Ao passo que o plano alemão é um pouco como meia hora matinal no ginásio — não
propriamente a coisa mais saborosa do mundo, mas leva pouco tempo a ler e sai-se dali
mais focado e com uma data de coisas para despachar até ao meio-dia —, o plano
português parece um cozido à portuguesa. Uns não vão gostar das couves e outros não
vão querer a carne, há quem vá achar os enchidos deliciosos, mas os toucinhos
indigestos
O dilema essencial do Portugal moderno está, pelo menos desde Pombal, na escolha
entre produzir com mão-de-obra barata ou com mais valor acrescentado (não por acaso,
Ribeiro Sanches lembrava em 1759 que o modelo produtivo baseado em escravatura e
ouro do Brasil deixava o país apenas ilusoriamente rico para comprar os produtos mais
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complexos que os outros europeus produziam). E se Portugal ficou mais pobre ao
voltar-se para o continente, como explicar o pulo que demos com a adesão ao projeto
europeu?
Sendo assim, pouco admira que na estratégia de Costa Silva a qualificação da mão-deobra portuguesa apareça no antepenúltimo capítulo, página 117 de 120. Se se
entendesse as lições da história era por aí que se deveria ter começado.
Ainda assim, o plano de Costa Silva tem muitas ideias interessantes, que trarei aqui em
próximas crónicas. Mas ao passo que o plano alemão é um pouco como meia hora
matinal no ginásio — não propriamente a coisa mais saborosa do mundo, mas leva pouco
tempo a ler e sai-se dali mais focado e com uma data de coisas para despachar até ao
meio-dia —, o plano português parece um cozido à portuguesa. Uns não vão gostar das
couves e outros não vão querer a carne, há quem vá achar os enchidos deliciosos, mas
os toucinhos indigestos, a refeição vai demorar três horas e vai falar-se de imensa coisa
interessante — mas no fim vai toda a gente ficar demasiado pesada e sonolenta para
fazer o que quer que seja durante a tarde.
Rui Tavares, Historiador, Fundador do Livre
Fonte: PÚBLICO

A dessecularização da Turquia
Desde 1935, na secular República da Turquia fundada por Mustafa Kemal Atatürk, que
a Ayasofya era um museu, um património da humanidade e terreno "neutral" em termos
religiosos. Por isso, era também um dos símbolos maiores da nova Turquia secular e
moderna, que sucedia ao extinto Império Otomano.
Originalmente construída como Basílica de Santa Sofia no século VI (Hagia Sophia em
grego), em Constantinopla, durante o Império Bizantino, é naturalmente um edifício que
mantém grande simbolismo para a Grécia e a Igreja Ortodoxa.
Sinais dos tempos, agora com Recep Tayyip Erdoğan volta ser uma mesquita, Regressa
ao passado do Império Otomano, não só da conquista de Constantinopla em 1453,
como dos sultões otomanos que eram também califas, (comandantes dos crentes no
Islão), desde o século XVI. É, assim, mais uma provocação política à Grécia e aos valores
da União Europeia, à qual é candidata à adesão.
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Mas era este mesmo Recep Tayyip Erdoğan que dizia, em 2004 que a União Europeia
não podia ser apenas um "clube cristão",. Muitos na União Europeia - e em Portugal acreditavam piamente nas suas virtudes. Viam nele um democrata-muçulmano que
estava a democratizar a Turquia e a torná-la mais livre, plural, multiétnica e
multirreligiosa. Não se riam dessa fantasia, ou não chorem sobre ela que agora já é tarde
de mais.
E era Recep Tayyip Erdoğan em 2008 o rosto de uma «Aliança de Civilizações» juntamente com o Primeiro-Ministro espanhol José Luís Zapatero e o antigo Presidente
da República português, Jorge Sampaio, no âmbito de uma iniciativa perfilhada pelas
Nações Unidas - a qual seria «uma 'ponte' entre povos, culturas, civilizações e religiões
de todo o Planeta.» Também dá hoje vontade de sorrir da ingenuidade - ou, de forma
mais crua, da miopia estratégica - dos que acreditaram em Erdoğan e lhe emprestaram
a sua credibilidade.
Parece que «Portugal é o país da UE que 'melhor entende' a Turquia» (pelo menos o
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Ahmet Davutoğlu, dizia isso ao
Governo de Passos Coelho e Paulo Portas em 2015...), o que é um feito extraordinário
para a diplomacia de um Estado que praticamente nunca teve contactos com o Império
Otomano / Turquia.
Assim, talvez exista alguma explicação benigna para esta deriva islamista de Erdoğan,
que a nossa diplomacia, usualmente tão 'entendida' na Turquia, consiga ainda revelar.
Vamos aguardar.
Todavia, o mais curioso desta história toda é que Recep Tayyip Erdoğan nunca
escondeu muito os seu objetivos e quadro mental islamista, como mostra
simbolicamente este poema Ziya Gökalp que gostava de citar para os seus apoiantes:
«As mesquitas são os nossos quartéis, as cúpulas os nossos capacetes, os minaretes as
nossas baionetas e os fiéis os nossos soldados».
Na altura, nos finais dos anos 1990, deu-lhe dissabores políticos e até uma pena de
prisão, mais isso era quando a Turquia era ainda um Estado inequivocamente secular (e
também autoritário). Hoje só é teoricamente secular, mas quanto a um Estado
autoritário continua a sê-lo, provavelmente ainda mais.
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José Pedro Teixeira Fernandes, Investigador do IPRI-Universidade Nova
Fonte: DIÁRIO DE NOTÍCIAS ONLINE
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