Comunicação COVID19
Ponto de situação 4 de junho

Casos Confirmados
33.592 CASOS DE COVID-19
MAIS 331 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,99%

Óbitos
1.455 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 8 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,55%)
NORTE-801
CENTRO-240
LISBOA E VALE DO TEJO-383
ALENTEJO-1
ALGARVE-15
AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
20.323 CASOS DE RECUPERAÇÃO
1,741 AGUARDAM RESULTADOS
333.106 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN.
445 INTERNADOS (1,32%) / 58 UCI (0,17%)

Qui. 4 de junho
Comissão
Europeia
“otimista” sobre
rápida retoma
económica em
Portugal.
Conselho das
Finanças Públicas
admite recessão
de 11,8% e défice
de 9,3% num
cenário severo.
BCE adiciona 600
mil milhões de
euros à ‘bazuca’
de emergência
Comércio a
retalho com
quebra de quase
20% em abril na
zona euro –
Eurostat.
Espanha reabre
fronteiras com
Portugal e França
a partir de 22 de
junho.
Conselho de
Ministros reunido
para decidir
apoios à retoma.
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA

(Edição) Governo cria abono de família extra a pagar em setembro.
Vão ser criados dois novos apoios, a pagra em agosto e setembro.
Trabalhadores com salários até 1270 euros que sofreram cortes de um terço vão
receber complemento que pode ir até 351 euros. Regresso do futebol. FC Porto deuse mal com o desconfinamento. "Voltou a haver barracas em Lisboa", diz Isabel Jonet.
A principal fronteira ferroviária fecha em agosto. Troço Vilar Formoso até Salamanca
vai ser alvo de obras de eletrificação. EUA: secretário da Defesa contra envio de tropas
para as ruas. Desde 8 de maio que não havia tantos novos casos de covid-19. Dominic
Cummings. O estratego indispensável para Boris Johnson. Hidroxicloriquina. OMS
retoma ensaios clínicos. Estudo que levou países a suspendê-los posto em causa.
Cinema. Os filmes que o festival de Cannes queria mostrar terão um “selo” especial.
(Online)- À volta de Trump, a ameaça de mobilizar o Exército deixa republicanos em
estado de alerta. Costa sobre casos na região de Lisboa: "Cercas ou medidas de carácter
discriminatório são algo de inaceitável". Sem novas medidas, regresso do PIB aos níveis
antes da crise não acontece até 2022. PSD propõe capitalização de empresas e mais
“Autoeuropas” para relançar a economia. Programa de retoma do PSD prevê estrutura
idêntica à criada no tempo da troika para coordenar relançamento. Homem preso na
Alemanha é novo suspeito no caso de Madeleine McCann. Recluso de 43 anos é agora
o foco da investigação da Scotland Yard na Operação Grange. Maddie desapareceu há
13 anos. O coronavírus pode transmitir-se pela água do mar, dos rios e das piscinas?
Risco é “ínfimo”. Das artes à política, mais de 50 pessoas pedem criação de rendimento
de sobrevivência. Graça Morais, Januário Torgal Ferreira, Sobrinho Simões ou Helena
Roseta são alguns dos signatários da petição iniciada pelo economista Jorge Bateira. “É
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intolerável” que recurso à esmola “seja a rotina da sobrevivência”. Saint Germain vai
transformar antiga quinta senhorial num novo pólo do Barreiro.

(Edição) Caso Maddie. 13 anos depois, pedófilo alemão é suspeito.
Futebol voltou. O silêncio no estádio e a festa do povo. Surtos de covid
na

Grande

Lisboa.

Hospitais

garantem

resposta,

mas

estão

“preocupados” com agravamento. Custo do Novo Banco pode furar o teto previsto de
3890 mil milhões de euros. Pandemia põe em risco 945 mil empregos no curto prazo.
Contexto explosivo nos EUA potencia protestos mais violentos e duradouros. Putin
prepara reforma e expande influência na Síria e na Líbia. 70 anos de Jorge Palma.
Celebração de uma vida de gandulagem. (Online). Trump nega ter-se abrigado num
bunker da Casa Branca. Foi apenas "inspecionar". Em Comissão Parlamentar. Isabel
Moreira (PS) chama racista a André Ventura (Chega). Nadadores-salvadores devem
privilegiar salvamento "sem entrar na água". Governo brasileiro pagou anúncios em sites
investigados por publicar "notícias falsas". 815 milhões de euros em dívidas. A ascensão
e queda do Cirque du Soleil. Facebook já inclui Portugal no mapa de sintomas de covid19. "É o foco principal da investigação". Alemão de 43 anos é suspeito do rapto de
Maddie. Portugal e Espanha. "Estamos em momentos epidemiológicos diferentes e a
mortalidade só pode ser avaliada quando isto acabar". New York Times. "Virámos tudo
de pernas para o ar para nos focarmos no combate à pandemia", Carlos Carreiras. Trump
e os EUA? PM do Canadá ficou sem palavras 21 segundos.

Conselho de Ministros decide hoje. Sobe salário para trabalhadores em
layoff. Governo reduz cortes. Rendimento pode chegar a 85 por cento do
ordenado bruto. Empresas terão de assumir mais encargos. Centros
Comerciais na região de Lisboa em risco de ficar fechados mais 7 dias. Luvas da Lava
Jato em barragem portuguesa. Rui Pinto espiou 72 alvos. Caso Maddie. Polícia inglesa
aponta suspeito alemão. Recruta em julgamento. Comando obrigado a rastejar até à
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ambulância. Acidente trágico em Faro. Despiste de automóvel mata dois estudantes.
Dragão estende passadeira para águia.

Alemão suspeito do rapto de Maddie preso por violar mulher no
Algarve. Reembolso do IRS deste ano já leva um mês de atraso. EUA Secretário da Defesa de Trump recusa chamar tropa. Rui Pinto. Relação
afasta segundo juiz do julgamento. Saúde. Consultas médicas à distância batem
recordes. Gestor “fora da caixa” não falará em nome do Governo. Dragão de quarentena
no Minho. Vitória de ambição europeia em teste de fogo do leão. Benfica recebe
Tondela com liderança na mira.
(Edição) "A situação em Lisboa piorou. Temos de ser cautelosos". O
alerta é de Ricardo Mexia, presidente da Associaação Nacional dos
Médicos de Saúde Pública. Governo decide hoje se prolonga restrições nos distritos de
Lisboa e setúbal. Um concerto com 2000 pessoas na capital é um problema? "Os custos
desta crise são absolutamente brutais. É fundamental ajudarmo-nos uns aos outros".
Primeiro ministro assume problemas causados pela pandemia. Prostituição. "É um dia
histórico". Ana Loureio, autora da petição que pode levar à regulamentação da profissão
em Portugal, tem uma audiência marcada para hoje na Assembleia da República.
Empresários pedem regresso de discotecas para acabar com festas ilegais. Caso EDP.
Manso Neto segue exemplo de Mexia e remete-se ao silêncio. PSD ataca primeiroministro por causa de Costa Silva. Lixo. “Há pessoas que dizem que o melhor é queimar
tudo em vez de separar”. Elton John. Cancelamento da última digressão causa prejuízos
de 67 milhões de euros. Alemão é suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann.

(Edição) Montepio muda prémios a pedido do regulador. Banco de
Portugal pediu a Montepio para ajustar a política de remunerações. Quer
que o banco clarifique pagamentos aos órgãos de gestão e fiscalização.
Questão vai ser levada à AG. O que se sabe e o que se espera do plano de estabilização.
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Governo deixa regiões autónomas endividarem-se mais. Turismo quer lay-off até 2021
e outras 98 medidas. Imobiliário. Projeto "Dubai na Madeira" nasce com investimento
de 200 milhões. Zona Euro. Lagarde deve dar hoje novas munições à bazuca do BCE.
Telecomunicações. Meo perde batalha de 27 milhões contra a NOS. Lex. Especialização
é aa arma contra a lentidão na justiça tributária. (Online) UE avança para a compra
antecipada de vacinas contra covid-19. O bloco europeu prepara-se para seguir o
exemplo americano e utilizar um fundo de 2,4 mil milhões de euros para assegurar
vacinas ainda em desenvolvimento e aumentar a capacidade de produção na Europa.
“Podem comemorar os golos, mas com distância”. Jogadores da Liga não seguiram
conselho da DGS nos primeiros jogos. PSD critica nomeação de conselheiro por
Governo de 70 membros. Costa quer sair da "bolha". Costa garante acordo na TAP em
breve e digitalização escolar em setembro. Rio aposta na fusão de empresas e quer
dívida em 60% do PIB até 2030. Portugueses já se deslocam quase aos níveis pré-covid.
Primeiro-ministro demarca-se do presidente socialista da Câmara da Azambuja devido
a menção a famílias ciganas. Donald Trump suspende ligações aéreas de companhias
chinesas. Bolsonaro: “Lamento todas as mortes, mas é o destino de todo o mundo”. TAP
reuniu com entidades do Norte e promete reforçar oferta no Porto. Turismo quer layoff até 2021 e outras 98 medidas para recuperar.

(Online)- Moratórias no crédito prolongadas até 31 de março de
2021. Picos de reembolsos de dívida obrigam Portugal a manter
cofres cheios, diz Cristina Casalinho. Comissão Europeia “otimista”
sobre rápida retoma económica em Portugal. Bruxelas prevê mercado laboral da UE
em “difícil situação” por dois anos. Empresas que peçam lay-off agora mantêm apoio
até setembro. Lay-off simplificado só para empresas com atividade suspensa por lei.
Medina adia zonas sem carros na Baixa. Lisboa vai ter o dobro das ciclovias até 2021.
Estado vai gastar entre 1,5% a 2,6% do PIB no combate à pandemia em 2020, diz o
CFP. Taxa de desemprego pode atingir os 13% já este ano, alerta CFP. OE suplementar
vai assegurar à Segurança Social a receita necessária, garante Costa. PIB pode cair
11,8%, alerta o CFP. Défice pode chegar a 9,3%. Presidentes do Conselho de
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Administração e da Comissão Executiva da TAP chamados ao Parlamento. Aumentos
na função pública não estão excluídos e vão ser “analisados”, diz Alexandra Leitão.

(Online) Extensão das moratórias até 31 de março de 2021 vai hoje
a Conselho de Ministros,Governo aprova hoje o Programa de
Estabilização. Apoio ao lay-off será em função da diminuição da
faturação. Falta de liquidez é o principal fator que leva cotadas a abandonar a bolsa
portuguesa, diz a OCDE. Bruxelas diz que exclusão de viajantes europeus na União
Europeia é inaceitável. António Costa ainda não leu propostas do PSD para retomar
economia, mas acredita que vai aproveitar ideias. Integração de trabalhadores precários
na RTP Porto dependente da avaliação do Ministério das Finanças, diz Costa. CFP é a
instituição mais pessimista: Prevê contração de 11,8% da economia no cenário mais
adverso. Níveis altos de poluição no ar já se verificam na China. Europa pode seguir o
mesmo caminho. TAP promete recuperar “tão rapidamente quanto possível” os voos a
partir do Porto. Governo prepara “machadada letal no layoff simplificado”, dizem
confederações patronais. Restrições na área de Lisboa poderão ser levantadas “muito
brevemente”, diz António Costa. António Costa defende ‘paraministro’: “Convite a
quem está fora da bolha partidária melhora qualidade da sessão política”. Primeiroministro demarca-se do presidente socialista da Câmara da Azambuja devido a menção
a famílias ciganas. Siza Vieira promete banco de fomento operacional nas “próximas
semanas”. PSD quer aumentar dedução do IVA com hotéis e hostels para promover
férias em Portugal. Encerramento do SAMS causou “perdas desnecessárias aos
profissionais”, dizem sindicatos. EISAP critica “ataque pirata” de Ana Gomes ao Registo
Internacional de Navios. Preços das comunicações subiram 7,7% desde 2009 em
Portugal quando na UE caíram mais de 10%.
(Online) Conselho das Finanças Públicas Injeções no Novo Banco
podem ir a valores "desconhecidos". Cenário severo em 2020.
Défice nos 9%, dívida em 142%. Católica- Pandemia põe em risco
945 mil empregos no curto prazo. Apoios à TAP formalizados "em
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breve". Costa promete linha para rendas acessíveis a jovens. OE vai cobrir custos da
Segurança Social com pandemia. Acabou o desporto grátis na TV e já há faturas. Que
fazer? Pedro Nuno Santos admite empréstimo de urgência para a CP. Patrões contra
"machadada letal" no lay-off simplificado. Costa promete linha para rendas acessíveis a
jovens. CP retoma comboio para Espanha quando fronteira reabrir. Toiros são exceção?
“Cultura não se censura!” PSD questiona ministra.
(Online) Mexia e Neto suspeitos de terem prejudicado a EDP.
Quem é o homem que pode ter matado Maddie? Polícia identifica
suspeito do rapto de Maddie. Restrições em Lisboa "levantadas
muito brevemente", António Costa. Há 26 dias que não havia tantos novos infetados.
Comício do PCP será no Parque Eduardo VII já este domingo. Partido não abdica de sair
à rua no pós-confinamento Presidenciais: Iniciativa Liberal rejeita Marcelo e aposta em
Adolfo Mesquita Nunes. PIB poderá cair até 11,8% este ano, estima CFP. Estados
Unidos proíbem voos de companhias chinesas. OMS acredita que segunda vaga pode
ser evitada. "Hipocrisia". Benfica critica Rui Moreira. EDP. Manso Neto também recusa
responder a Alexandre. Mais três polícias detidos pela morte de Floyd. Ventura em
guerra nas redes com "pseudo-artistas". Football Leaks. Relação aceita afastar juíza.
Jorge Palma. “Tenho desafiado a morte de uma forma louca".Maddie McCann. Suspeito
chama-se Christian Brueckner e está a ser investigado por homicídio.

(Online) Rui fazia um espetáculo ao lado de Wuhan quando o Cirque
du Soleil parou. “Milhares de artistas estão sem ganhar um cêntimo”.
Governo espera "crescimento muito significativo do desemprego", mas
que não chegue a 10%. Governo cria dois apoios para trabalhadores e
famílias que perderam rendimentos. Caso Maddie McCann: polícia alemã, inglesa e
portuguesa identificam suspeito. Caso Maddie: suspeito identificado como Christian B.,
violador e pedófilo. Casa da Música dispensou funcionários que se manifestaram contra
precariedade. Costa: "Não vamos passar por esta crise sem dor". Suécia reconhece pela
primeira vez que devia ter imposto mais medidas restritivas para enfrentar a covid-19.
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Uruguai. O país mais envelhecido da América do Sul é o que se sai melhor no combate
à covid-19. “Afinal quem é o vicário de quem entre Rui Moreira e Pinto da Costa?”,
pergunta o Benfica. O FC Porto não responde, para já. “Eu não deserto”, diz Santana
Lopes apesar de ter deixado as funções executivas no Aliança. PS não diz se mantém
confiança em autarca da Azambuja. Cruz Vermelha adia assembleia geral para decidir a
venda do hospital. Presidenciais. Na liga dos outsiders, o campeão Manuel Alegre alerta
pré-candidatos: “Não basta a coragem".

(Online) Governo avalia hoje levantamento de restrições na Grande
Lisboa.

Prisioneiro

alemão

identificado

como

suspeito

do

desaparecimento de Madeleine McCann. Patrões anunciam fim do
layoff e preveem desemprego. Guterres diz que é "imperativo" redesenhar um mundo
mais equilibrado. OMS retoma ensaios clínicos com hidroxicloroquina em doentes
infetados com covid-19. Bolsonaro veta ajuda de milhões de fundo inativo aprovada no
Congresso para o combate à pandemia. Ryanair retoma 120 ligações a Portugal a 1 de
julho.
(Online)- Fim de restrições em Lisboa? "Agora ou nunca" para o
ambiente". Moratórias prolongadas e dois novos apoios. O que
prepara o Governo? Cascais arranca amanhã com produção própria de máscaras.

(Edição papel) Saldos na compra de casa.... Há já centenas de imóveis à
venda com superdescontos, em Lisboa, Porto e em outros oito distritos.
Especialistas do setor e imobiliárias ajudaram-nos a descobrir os melhores negócios.
Diretor de informação acusado de censura. Revelamos as oito reportagens incómodas
que a TVI não emitiu. Publicidade paga entre 700 e 10 mil euros/mês. Marcas financiam
sem saberem sites fascistas e de fake news. Exclusivo. Documento do Ministério
Público revela como Rúben matou Beatriz. O namoro, os SMS e as 2 pancadas na
cabeça com um bastão de ferro. (Online) Novo coronavírus não é ameaça máxima para
trabalhadores, diz EU. O que separa negros e brancos nos EUA? E em Portugal? Vacinas
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administradas em maio caíram mais de 40%. Aumentaram os ataques de cães a pessoas
na rua. Epidemiologista que desenhou estratégica sueca admite que errou. Lisboa lança
fundo de três milhões para comprar bicicletas. O milionário que tem duas candidatas à
vacina da Covid-19 nos EUA. Graça Freitas e futebol: Celebrem vitórias "longe dos
outros". Relação rejeita recurso do Ministério Público para aumentar crimes de Rui
Pinto. Jornal inglês The Telegraph sugere Portugal como destino de férias após
isolamento. Covid-19: Propostas para realização da Volta a Portugal foram "bem
acolhidas" pela DGS. Marcelo espera "boa notícia" em agosto sobre futebol
internacional em Portugal. Covid-19: Diabéticos reiteram apelo ao Governo para
poderem exercer teletrabalho. Transparência e Integridade: "Portugal não tem
estratégia contra a corrupção".Covid-19: Médico chinês em Portugal critica falta de
preparação da Europa.

(Edição em papel) 50 razões para amar Portugal. Lugares mágicos e
experiências inesquecíveis para férias e escapadas. Costa e Silva - A vida
do novo conselheiro do Governo- A longa caminhada de Xibias.. Elon Musk. O
milionário que gosta dos grandes desafios. Siza Vieira - "Vamos ter mais recursos do
que alguma vez tivemos na nossa história democrática". EUA. O país que não consegue
respirar. TAP. Voando sobre um ninho de CoCos. (Online) Racismo nos EUA:
cronologia de uma história que se repete. Trump derrota-se nas urnas, não nas ruas.
Caso EDP: António Mexia é suspeito de quatro crimes de corrupção ativa e um de
participação económica em negócio. Covid-19: Apple e Google já testam a aplicação
portuguesa Stayaway. Covid-19: 35% das consultas e dos exames cancelados devido à
pandemia já foram remarcados. Covid-19: A história de um emigrante retido nos Açores
sem os seus medicamentos. Moro fica proibido de advogar por seis meses, mas recebe
salário de ministro. Covid-19 aumentou (e muito) níveis de ansiedade e medo dos
estudantes universitários. Europa pede que se combatam teorias da conspiração sobre
o 5G.
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Governo vai criar novos apoios sociais. O Governo vai hoje analisar o
provável levantamento das restrições à abertura dos centros
comerciais na região de Lisboa, mas a plenário governamental tem
também para aprovar o Programa de Estabilização Económica e Social. Neste plano
para fazer face às consequências económicas e sociais da pandemia, podem ser
aprovados dois novos apoios às famílias que perderam rendimentos, incluindo um
abono de família extra. Regime de lay-off. Grupos de risco da COVID-19: debate na
AR. Para acompanhar hoje a discussão na Assembleia da República. PSD, Bloco de
Esquerda e Partido Comunista acreditam que há condições para forçar o Governo a
recuar e voltar a incluir os trabalhadores diabéticos e hipertensos no regime excecional
de proteção dos grupos de risco da COVID-19 para justificar as faltas ao trabalho.
Violência nos EUA. Eleições no FC Porto. Entrevista ao candidato Nuno Lobo. Regresso
da Primeira Liga. Caso do desaparecimento de Madeleine McCann – REPETIÇÃO

Crise chegou sem dar “tempo para pestanejar”. Plano do
Governo deve ter apoio dos partidos, João Duque. Isabel Jonet
alerta para o problema de habitação em Lisboa. Isabel Jonet diz
que voltou a haver barracas em Lisboa, em entrevista à Renascença e ao jornal
Público, a presidente do Banco Alimentar diz que devido à crise causada pela
pandemia muitas pessoas tiveram de sair de casa e alerta em especial para a situação
que se vive na margem sul de Lisboa, onde há um problema de habitação. Governo vai
criar novos apoios sociais. Reabertura de centros comerciais em Lisboa. Manifestação
do setor da Cultura. Caso Maddie McCann. Famalicão x FC Porto - declarações de
Sérgio Conceição

Patrões não querem mudanças no lay-off simplificado. Inquérito da
AHRESP. Com a corda na garganta continuam muitos cafés e
restaurantes. Apesar da reabertura, os clientes pura e simplesmente não aparecem em
número suficiente e a faturação caiu para números insustentáveis. São conclusões de
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um inquérito da AHRESP. Barack Obama falou ao país sobre a violência nos EUA. Foi
num tom presidencial que Barack Obama se dirigiu ao país. O antigo Presidente dos
Estados Unidos ofereceu palavras de esperança e união num contraste com a
mensagem transmitida nos últimos dias por Donald Trump, a propósito das
manifestações contra o racismo e a violência policial. Obama admite que os norteamericanos vivem tempos difíceis, mas que esta é uma oportunidade para despertar
para os problemas reais da sociedade e falou diretamente para a população afroamericana. Caso Maddie Mccann. Manifestação do setor da Cultura. Olhamos para os
Artistas Unidos e o Teatro Aberto.
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO

□ Vírus já ultrapassou os 380 mil mortos e de 6,4 milhões de infetados no MUNDO.
□ ESPANHA com um total de 27.128 mortes e apenas um óbito nas últimas 24
horas.
□ ITÁLIA com mais 71 mortes e 321 casos nas últimas 24 horas.
□ FRANÇA ultrapassa 29 mil mortos devido ao vírus.
□ Já morreram 8.581 pessoas devido à covid-19 na ALEMANHA. Regista quase
183 mil casos.
□ REINO UNIDO com mais 359 mortes, aumento relativamente a dia anterior.
Total de 39.728 vítimas mortais.
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registam 919 mortos nas últimas 24 horas,
elevando para mais de 107 mil óbitos desde o início da pandemia.
□ BRASIL regista recorde diário de mortes com 1.349 óbitos em 24 horas. O Brasil
acumula 32.548 vítimas mortais e 584.016 casos confirmados. Amazónia tem
mais de 5.500 indígenas infetados. O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, vetou
na quarta-feira a transferência de 8,6 mil milhões de reais (1,5 mil milhões de
euros) do Fundo de Reservas Monetárias (FRM) para estados e municípios
combaterem a covid-19.
□ RÚSSIA regista 8.831 novos casos de Covid-19 em apenas 24 horas. O número
total de infetados é agora de 441.108 e já se registaram 5.384 vítimas mortais.
□ BÉLGICA regista subida de novos casos para 82 e alarga desconfinamento. Total
de 9.522 vítimas mortais. Bélgica reabre fronteiras a 15 de junho.
□ CHINA deteta um caso nas últimas 24 horas.
□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 4.601 em mais de 162 mil casos.
□ MÉXICO supera pela primeira vez os mil mortos num só dia.
□ ÍNDIA com mais 260 mortos e número recorde de infeções num só dia.
□ NOVA ZELÂNDIA decreta no dia 15 a erradicação de contágios no país
□ Novo recorde de contágios diários no IRÃO e mais 59 mortos.
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Ilustração de André Carrilho
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FRASES DO DIA

□ “Os custos desta crise são absolutamente brutais", António Costa, Primeiro
Ministro.
□ "Cercas ou medidas de carácter discriminatório são algo de inaceitável",
António Costa, Primeiro Ministro.
□ "A austeridade seria a pior forma de responder a esta crise", António Costa,
Primeiro Ministro.
□ "Não convidei ninguém para negócios, convidei para pensar estrategicamente
o país. O comentário que fiz teve a ver com o falecido António Borges ter vindo
responder por conta do Governo. A ideia que tenho é que só vêm à Assembleia
membros do Governo responderem pelo Governo", António Costa, Primeiro
Ministro.
□ "Quem mais testa mais encontra", António Sales, Secretário de Estado da Saúde
□ “A resiliência da nossa sociedade resultará da nossa capacidade de preparação
e planeamento. Qualquer que seja o cenário, as Forças Armadas terão um
contributo único a dar e, enquanto sociedade, devemos criar as condições para
que esse contributo seja possível”, João Gomes Cravinho, Ministro da Defesa
Nacional.
□ “A opção de usar forças ativas em uma função de aplicação da lei deve ser
usada apenas como último recurso e apenas nas situações mais urgentes e
terríveis. Não estamos numa dessas situações agora. Não apoio a invocação da
Lei da Insurreição”, Mark Esper, Secretário da Defesa norte-americano.
□ “O primeiro-ministro tem no governo 70 membros, tem 19 ministros, 4
ministros de Estado e, no entanto, encomenda este trabalho a um privado.
Estranho”, Adão e Silva, Deputado do PSD.
□ “O mandato constitucional que temos, e que nos une a todos, é não deixar cair
ninguém abaixo do mínimo da dignidade. É isso que deve ser feito,
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independentemente da condição laboral concreta dessa pessoa”, Maria Lúcia
Amaral, Provedora de Justiça.
□ “Supremacismo branco e populismo nacionalista de extrema-direita estão a
ser promovidos pelo Presidente Trump”, Irene Pimentel, Historiadora.
□ "Portugal não tem uma estratégia contra a corrupção", João Paulo Batalha,
Presidente da Associação Transparência e Integridade.
□ "É imperativo que o nosso mundo seja reimaginado, reconstruído, desenhado
de novo com equilíbrio e vigor", António Guterres, Secretário Geral das ONU.
□ “Fizemos bem, na Europa, em tratar da saúde antes da economia – como já
alguém disse, “um cadáver não é um cliente.” A ciência, dando-se-lhe o devido
tempo, deverá debelar a doença, mas não vai desenvolver uma vacina para os
males sociais. É para encontrar soluções sociais que existem parlamentos e
governos.”, Carlos Fiolhais, Professor de Física da Universidade de Coimbra.
□ "Tenho a certeza que o público vai ser muito correto, mas estou a pensar fazer
os próximos jogos no Campo Pequeno, que aí pode haver gente", Pinto da
costa, Presidente do FC Porto.
□ "Não podemos ter uma visão estatizante ou coletivista agora na intervenção
do Estado na economia. Tem que haver o tal equilíbrio entre Estado e
empresas, entre Estado e mercados", António Costa e Silva, Consultor do
Governo.
□ “É o primeiro presidente que não tenta unir os americanos. Nem sequer finge”,
Jim Mattis, ex-Secretário da Defesa norteamericano de Trump.
□ “Fomos surpreendidos com estas declarações da ministra responsável pelo
Turismo [de Espanha], que ‘anuncia’ a reabertura da fronteira entre Portugal e
Espanha para o próximo dia 22 de junho. Quem decide sobre a abertura da
fronteira portuguesa é naturalmente Portugal e Portugal quer fazê-lo em
coordenação estreita com o único Estado com o qual tem uma fronteira
terrestre, Espanha”, Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
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ARTIGOS SELECIONADOS

COVID-19: COMISSÃO EUROPEIA “OTIMISTA” SOBRE RÁPIDA
RETOMA ECONÓMICA EM PORTUGAL
A Comissão Europeia diz estar “razoavelmente otimista” sobre uma “rápida
recuperação” económica de Portugal após a crise gerada pela covid-19 e considera que
a forma como o país “controlou” a pandemia beneficiará a retoma do turismo este verão.
“De momento, estou razoavelmente otimista relativamente a Portugal”, afirmou em
entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o comissário europeu do Emprego, Nicolas
Schmit.
O responsável recordou que “Portugal foi bastante afetado pela crise anterior”, de há
10 anos, “que teve contornos muito sérios no país e afetou especialmente jovens, com
alguns dos quais a terem de deixar o país para encontrar novas oportunidades”.
Porém, desta vez a situação será diferente, segundo Nicolas Schmit.
“Prevemos que a recuperação económica em Portugal aconteça relativamente rápido,
o que permitirá também que o desemprego baixe mais rapidamente do que aconteceu
na crise anterior”, comparou o comissário europeu.
Em previsões económicas divulgadas no início de maio, a Comissão Europeia disse
estimar para Portugal uma contração da economia de 6,8%, menos grave do que a
média europeia, mas projeta uma retoma em 2021 de 5,8% do PIB, abaixo da média da
UE (6,1%) e da zona euro (6,3%).
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Foi ainda projetada uma taxa de desemprego de 9,7% em 2020, diminuindo para 7,4%
no ano seguinte.
“As previsões de que dispomos apontam para um aumento no desemprego em Portugal
este ano, à semelhança dos outros Estados-membros”, notou Nicolas Schmit.
E, segundo o responsável luxemburguês, isto já está a acontecer.
“Já estamos a assistir a um aumento do desemprego – porque já há pessoas a perder os
seus postos de trabalho –, mas é preciso pôr em prática as medidas certas para o limitar
e para ajudar Portugal a recuperar vigorosamente”, apelou.
Segundo Nicolas Schmit, aqui entra a proposta da Comissão Europeia de um Fundo de
Recuperação de 750 mil milhões de euros para reparar os danos provocados pela
pandemia da covid-19, do qual Portugal “também é um beneficiário”, ajudando a
“encurtar esta severa recessão”.
A proposta prevê que, do montante global do fundo, a ser angariado pela própria
Comissão nos mercados, 500 mil milhões sejam canalizados para os Estados-membros
através de subsídios a fundo perdido, e os restantes 250 mil milhões na forma de
empréstimos.
Portugal poderá arrecadar um total de 26,3 mil milhões de euros, 15,5 mil milhões dos
quais em subvenções e os restantes 10,8 milhões sob a forma de empréstimos
(voluntários) em condições muito favoráveis, mas a decisão sobre o aval da proposta
cabe aos líderes europeus.
Na entrevista à Lusa, Nicolas Schmit elogiou também o facto de Portugal ter conseguido
“controlar bastante bem a pandemia”, numa altura em que se registam cerca de 33 mil
casos de infeção no país – mais de 20 mil dos quais recuperados – e 1.447 mortes por
causa da covid-19.
“Não foi um dos países mais afetados e penso que isto é um elemento positivo para
Portugal e para o setor do turismo”, considerou o comissário europeu.
Nicolas Schmit disse, ainda, esperar que este verão não seja “uma temporada perdida”
no país, apesar de reconhecer que o setor turístico português terá “um ano mais difícil”.
“Espero que estas consequências sejam limitadas”, concluiu.
Fonte: Agência Lusa
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O PLANO DE ANTÓNIO COSTA PARA AS EMPRESAS DEPOIS DO LAYOFF
Governo vai incentivar as empresas a regressarem à atividade com um pacote de
medidas de apoio diferenciado em função da faturação e dimensão da empresa. Em
troca, exige um compromisso de manutenção do emprego durante seis meses
Lay-off simplificado só para empresas cuja atividade está suspensa por restrições legais,
apoio à retoma de atividade mais forte para as empresas que sofrem maiores quebras
na faturação, apoio à remuneração dos trabalhadores admitindo horários parciais,
reduções e isenções na Taxa Social Única (TSU) e um apoio extraordinário equivalente
a dois salários mínimos nacionais por trabalhador para as empresas que não despeçam
durante seis meses. Eis as grandes linhas do plano do Governo de António Costa para
a retoma da economia e para tentar travar a escalada do desemprego.
Os detalhes ainda não estão fechados devendo ser apresentados esta quinta-feira, após
a reunião do Conselho de Ministros. Mas os traços gerais do plano do Executivo foram
apresentados aos parceiros sociais, esta terça-feira, por Ana Mendes Godinho, ministra
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A surpresa foi o não prolongamento do
lay-off simplificado que era dado como certo e que, afinal, só deverá manter-se para
empresas cuja atividade se mantém suspensa por imposições legais. O Governo
justificou a opção com a necessidade de “estimular a retoma da atividade por parte das
empresas e não a sua suspensão”. É por isso que a âncora do pacote de medidas será
um apoio às empresas, modulado em função das quebras de faturação.
A ideia, explicaram os parceiros sociais ao Expresso, é a de que as empresas com uma
redução de negócio acima de determinado patamar chamem os trabalhadores de
regresso ao trabalho, mesmo que não seja a tempo completo. O apoio será assegurado
pela Segurança Social pagando uma parte da remuneração, e será tanto maior quanto
mais expressiva for a redução no negócio sofrida pelas empresas. Contudo, a fatura que
caberá às empresas será maior do que aquilo que acontece no atual modelo de lay-off
simplificado.
Neste regime, o trabalhador recebe 66% da sua remuneração base, com o empregador
a assegurar apenas 30% do custo e a Segurança Social a arcar com os restantes 70%.
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No novo modelo, a parcela da remuneração que o trabalhador vai receber também será
maior do que os dois terços. Parecendo um modelo similar ao do lay-off, este apoio é
na prática a sua antítese. Isto porque apoia o regresso ao trabalho e não a suspensão
total ou parcial de contrato.
TSU VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA DIMENSÃO DA EMPRESA
Nos planos do executivo está também um ajuste em matéria de isenção da TSU. Ao que
o Expresso apurou junto dos parceiros sociais, a ideia do Governo é a de manter a
isenção de pagamento da TSU para as micro, pequenas e médias empresas até
setembro. Já as grandes companhias passam a ter de pagar uma parte desta
contribuição social. Até agora, todas estavam isentas deste pagamento, no âmbito do
lay-off simplificado.
A ideia do Executivo é a de que a partir do final do verão, e até final do ano, tanto o
apoio modulado em função de quebra na faturação como as reduções e isenções na
TSU vão sendo progressivamente reduzidas e eliminadas. Para balizar a dimensão das
empresas, o critério a utilizar será o número de trabalhadores e não a faturação da
empresa, sinalizou Ana Mendes Godinho aos parceiros sociais.
A estes mecanismos acresce o apoio que já estava previsto – embora ainda por
regulamentar – que prevê a atribuição de um salário mínimo (635 euros) por trabalhador
para as empresas que saiam do lay-off simplificado e um novo apoio, não cumulativo
com este, no valor de dois salários mínimos por trabalhador (1270 euros) para as
empresas que se comprometam a não despedir nenhum trabalhador durante seis
meses. Apoio este que pode acumular com o do novo mecanismo de apoio à retoma de
atividade modulado em função da quebra na faturação das empresas.
Fonte: Expresso

BCE PREPARA REFORÇO DA BAZUCA PARA COMBATER A COVID-19.
GUIA PARA MAIS UMA REUNIÃO HISTÓRICA ESTA QUINTA-FEIRA
O Banco Central Europeu pode decidir ampliar esta quinta-feira o programa especial de
combate à crise. Para Portugal significa mais uns milhões de euros em dívida comprados
por Christine Lagarde. Saiba o que está em causa na reunião de 4 de junho
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A reunião do Banco Central Europeu (BCE) desta quinta-feira poderá representar mais
um marco histórico. A maioria dos analistas prevê que o banco avance com um reforço
de €500 mil milhões do programa de compra de dívida lançado em março para combater
a pandemia.
Boas notícias para Portugal já que isso pode significar um aumento do montante de
dívida pública comprada de 13 mil milhões para 22 mil milhões de euros este ano, ao
abrigo deste novo programa conhecido pela sigla inglesa PEPP (Pandemic Emergency
Purchase Programme)
Esta reunião é a quarta depois da Organização Mundial de Saúde ter decretado o estado
de pandemia relativo à covid-19.
Com a inflação na zona euro a cair para perto de zero por cento em maio e a maioria
das economias a registarem quebra de preços, a equipa de Christine Lagarde está
fortemente pressionada para tomar, mas medidas para evitar o risco de deflação e de
extensão do colapso económico para o segundo semestre.
QUE NOVAS MEDIDAS PODE TOMAR O CONSELHO DO BCE
Os analistas apontam para cinco medidas que o Banco Central Europeu (BCE) tem na
calha para reforçar a bazuca de combate à pandemia, quatro delas relacionadas com o
PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) lançado em março.
A maioria dos analistas - 70% dos inquiridos pela Bloomberg - considera que poderão
ser já tomadas esta quinta-feira ou, o mais tardar, na próxima reunião a 16 de julho.
A primeira decisão que recolhe maior probabilidade aponta para a ampliação em €500
mil milhões do envelope financeiro do PEPP. Ao ritmo atual de compras mensais acima
de €100 mil milhões, o programa já gastou 31% e poderá esgotar-se em outubro.
Se a ampliação for aprovada, isso significaria um plano de aquisição de compras em
2020 de €1,25 biliões só através deste programa especial. Para Portugal, só contando
com o PEPP, isso pode significar um total de aquisições de dívida pública em 2020 pelo
BCE no valor de quase €22 mil milhões em vez de €13 mil milhões. Uma estimativa
admissível se a chave de capital de 2,34% for aplicada; as aquisições em abril e maio
foram até ligeiramente acima dessa chave de referência para o PEPP.
A segunda medida apontada é a extensão do programa para 2021. Eventualmente até
junho do próximo ano.
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A terceira medida que tem sido referida aponta para o aumento futuro do peso das
compras de dívida supranacional no PEPP. Atualmente com um peso de apenas 6% do
total de aquisições no PEPP, um aumento sinalizaria a intenção do BCE de adquirir
futura dívida emitida pela Comissão Europeia no âmbito do Fundo de Recuperação que
deverá começar a funcionar em 2021. Os títulos que Bruxelas irá colocar nos mercados
serão considerados dívida supranacional.
A quarta medida, ainda no âmbito do PEPP, é avançar com um plano de
reinvestimentos. Aplicando, assim, a mesma regra que tem funcionado para o programa
APP lançado em 2014. Deste modo, o valor na carteira do BCE não desce quando se
concretizam as amortizações, pois os títulos são substituídos por outros de igual
montante.
Uma quinta e última medida seria o BCE aumentar o multiplicador que permite a
isenção da aplicação da taxa negativa de -0,5% sobre as reservas extraordinárias dos
bancos. Atualmente, o multiplicador é 6, desde final de outubro do ano passado. Ou
seja, o BCE só aplica a taxa de remuneração mais penalizadora (de -0,5%) a partir de um
montante de reservas extraordinárias seis vezes superior às reservas obrigatórias.
Quanto mais elevado o multiplicador de isenção, menor a penalização do banco, pois as
reservas extraordinárias abaixo do teto do multiplicador são remuneradas a 0%, e não
a taxa negativa.
A taxa negativa de remuneração foi instituída em junho de 2014, com uma penalização
inicial de -0,1%, que se foi agravando ao longo dos anos, tendo chegado a -0,5% em
setembro de 2019.
IMPACTO DO PACOTE DE MARÇO FOI POSITIVO, MAS INSUFICIENTE
Os mercados têm apontado a necessidade do BCE reforçar a bazuca contra a crise. Os
efeitos do pacote adotado em março foram positivos, mas insuficientes.
Os juros da dívida da zona euro, e nomeadamente dos periféricos, desceram,
efetivamente, nos mercados para níveis anteriores à declaração da situação de
pandemia, mas não para os mínimos registados em 2019.
A inflação, cujo controlo é o coração do mandato do BCE, afundou-se ainda mais, com
a taxa a cair para 0,1% em maio, o nível mais baixo desde 2016. Em 12 das 19 economias
do euro, a inflação é negativa, ou seja, assiste-se a uma dinâmica deflacionista, de
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quebra de preços no consumidor. O risco da zona euro regressar à deflação é muito
alto.
Os números do PIB no primeiro trimestre sinalizaram a primeira onda de impacto
negativo da crise pandémica. A economia da zona euro caiu 3,2%, a maior queda desde
o terceiro trimestre de 2009, o ano da anterior grande recessão. Três economias
centrais do euro, Alemanha, França e Itália estão em recessão técnica, tendo registado
quebras em dois trimestres consecutivos, nos últimos três meses de 2019 e entre
janeiro e março de 2020.
As expectativas para o segundo trimestre apontam para uma queda histórica. Face a
esta evolução, Christine Lagarde anunciou que os economistas do BCE descartaram o
cenário menos pessimista de uma quebra de 5% em 2020 na zona euro apresentado
em meados de maio no Boletim Económico. Agora, estão a trabalhar nas previsões com
os outros dois cenários mais recessivos, de quebras de 8% e 12%. Esta quinta-feira,
deverão ser apresentadas novas previsões.
QUE MEDIDAS JÁ TOMOU O BCE
Nas três reuniões anteriores, o Conselho do BCE decidiu tomar três medidas
fundamentais para enfrentar a crise pandémica.
A 12 de março reforçou em 50% o envelope de compra de ativos ao abrigo do programa
global reativado em novembro passado, conhecido pela sigla APP (Asset Purchase
Programme), de que a principal componente é a compra de dívida pública através do
programa PSPP (Public Sector Purchase Programme).
A 18 de março, face ao disparo dos juros da dívida, nomeadamente dos periféricos, em
virtude da gaffe de Christine Lagarde na conferência de imprensa de uma semana antes
e do agravamento da pandemia na Europa, o BCE decidiu avançar com um programa
especial, de emergência, com um envelope de €750 mil milhões de aquisições de ativos
até final do ano, dos quais cerca de 75% deverão ser dest6inados à aquisição de dívida
pública dos estados membros. Neste programa decidiu passar a incluir os títulos de
dívida gregos (que têm rating de lixo financeiro pelas quatro agências consideradas pelo
BCE) e considerar como elegíveis títulos a partir de 70 dias (o caso do PSPP é a partir
de 2 anos).
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Na sequência destas duas medidas, o valor dos ativos comprados pelo BCE no âmbito
dos dois programas subiu em maio para quase €3 biliões. A contribuição do PEPP entre
26 de março, quando se iniciou, e final de maio, foi de €234,7 mil milhões, dos quais
€172,7 mil milhões em dívida pública. No caso da dívida portuguesa, o BCE adquiriu
€4,15 mil milhões no âmbito do PEPP e €1,86 mil milhões desde janeiro no quadro do
PSPP.
Em virtude da aceleração da política monetária, os ativos do BCE atingiram em maio um
novo recorde de €5,6 biliões, 47% do PIB da zona euro em 2019. Desde final do ano
passado, o BCE comprou €905 mil milhões em ativos, uma subida que, no entanto, é
quase três vezes inferior ao disparo nas compras realizado pela Reserva Federal norteamericana (Fed). A Fed adquiriu desde início do ano €2,9 biliões de dólares em ativos
(€2,6 biliões), tendo subido o total do balanço para mais de 7 biliões de dólares (€6,4
biliões).
Finalmente, a 30 de abril, para reforçar a liquidez do sector bancário da zona euro, o
BCE decidiu avançar com uma nova linha de financiamento de emergência que
designou por PELTRO (Non-targeted pandemic emergency long-termo refinancing
operation), com amortização em setembro de 2021, e cuja primeira operação foi
realizada a 21 de maio envolvendo um financiamento de 850,85 milhões de euros.
Fonte: Expresso

OPINIÃO

REDEFINIR A SEGURANÇA NACIONAL PARA O MUNDO PÓSPANDÉMICO - ANNE-MARIE SLAUGHTER
Três décadas de esforços para ampliar a definição de "segurança nacional" falharam
amplamente e é hora de tentar uma nova abordagem. Pensar em termos de segurança
global expandiria as discussões sobre políticas além dos governos nacionais e levaria a uma
ênfase mais forte em tornar as sociedades mais resilientes.
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WASHINGTON, DC - O mundo passou os últimos 30 anos a tentar redefinir a
"segurança nacional" de maneira a permitir que os estados-nações se preparassem e
enfrentassem um conjunto de ameaças à nossa existência e bem-estar. Em simultâneo,
a segurança nacional foi justaposta à “segurança humana”, novamente num esforço para
concentrar dinheiro e energia tanto nos perigos para a humanidade como para a
soberania nacional.
Mas estes esforços falharam amplamente e é hora de tentar uma nova abordagem. Em
vez de ampliar a nossa definição de segurança nacional, precisamos de começar a
reduzi-la. Isto significa distinguir a segurança nacional da segurança global e colocar a
segurança militar no seu lugar, ao lado de muitas outras prioridades igualmente
importantes, mas distintas.
Devemos começar a fazer quatro perguntas essenciais: O quê ou quem está a ser
protegido? Contra que ameaças estão a ser protegidos? Quem está a proteger? E como
a ser fornecida a proteção?
Tradicionalmente, a segurança nacional envolve a proteção dos estados-nação das
agressões militares. Mais precisamente, como afirma o artigo 2 (4) da Carta das Nações
Unidas, trata-se de impedir ou combater "a ameaça ou o uso da força contra a
integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado".
Os estados-nação enfrentam agora outras ameaças, incluindo ataques cibernéticos e
terrorismo. Portanto, estas ameaças, na realidade, são subconjuntos de segurança
militar. As mudanças climáticas, por outro lado, representam uma ameaça existencial
para muitos estados insulares em função do aumento do nível do mar e, da mesma
forma, põem em perigo países já áridos, contribuindo para a desertificação e a escassez
de água.
Além disso, enquanto o mundo de 1945 foi quase inteiramente definido pelos estadosnação, os especialistas em segurança de hoje também se devem concentrar nas
ameaças que transcendem as fronteiras nacionais. Ao invés da agressão militar,
fenómenos como o terrorismo, as pandemias, as redes internacionais de criminalidade
organizada, as campanhas de desinformação, a migração não regulamentada e a
escassez de alimentos, água e energia não ameaçam necessariamente a independência
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política ou a integridade territorial de um determinado Estado. Mas, colocam em risco
a segurança e o bem-estar das pessoas do mundo.
A distinção entre segurança nacional e global não é apenas semântica. Chega ao cerne
da terceira pergunta: quem está a proteger? A segurança nacional está órbita dos
governos nacionais e de especialistas que tradicionalmente se concentram quase
inteiramente na segurança militar. Estes alargaram aos logo dos anos as áreas de
intervenção para integrar nas suas preocupações e ações questões como a segurança
cibernética, a segurança da saúde e a segurança ambiental, embora de forma residual.
Pensar em termos de segurança global, por outro lado, abre as portas para a
participação de um grupo muito maior de pessoas – a começar pelos autarcas e
governadores, que são diretamente responsáveis pela segurança e bem-estar dos
residentes dos seus estados, províncias e cidades. Desde 11 de setembro de 2001, com
os ataques terroristas aos Estados Unidos, por exemplo, autoridades municipais e
estaduais dos EUA têm participado ativamente na prevenção e proteção contra futuros
ataques. Eles estão tão predispostos para conversar com os seus colegas em todo o
mundo como os diplomatas ou responsáveis pelas defesas nacionais.
Por regra, a segurança global não possui representantes oficiais. CEOs, grupos cívicos,
filantropos, professores e líderes nomeados de qualquer proveniência podem iniciar e
unir esforços para concretizar soluções de segurança. De facto, a crise do COVID-19
forneceu muitos exemplos de liderança eficaz de outras entidades além que dos
governos nacionais.
Por exemplo, enquanto os governos dos EUA e da China usam a pandemia para
aumentar as tensões bilaterais, inúmeras redes internacionais de investigadores,
fundações, empresas e agências governamentais têm trabalhado juntas para
desenvolver tratamentos e vacinas para o COVID-19, em preocupações sobre as
nacionalidades envolvidas.
Uma participação mais ampla nos esforços de segurança global também dissolverá cada
vez mais a fronteira entre assuntos e políticas "nacionais" e "internacionais". Saúde,
meio ambiente, energia, segurança cibernética e justiça criminal são tradicionalmente
vistos como questões domésticas, com especialistas em política externa e segurança
em matéria de defesa, diplomacia e desenvolvimento como domínios totalmente
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separados, envolvendo relações entre países e organizações internacionais. Mas esta
distinção desintegrar-se-á progressivamente.
Estas mudanças, por sua vez, criarão oportunidades para um conjunto diversificada de
pessoas se sentarem à mesa em torno das questões de segurança global. Apesar de
algumas mudanças graduais nos domínios militares convencionais nos últimos anos,
mais mulheres e pessoas de várias etnias devem ocupar posições de destaque nas
autarquias e em áreas como saúde e proteção ambiental, incluindo justiça ambiental.
A peça final deste quebra-cabeça é como assegurar a segurança global. A segurança
militar tradicional está focada na obtenção da vitória, é esse o seu fim. Mas muitas
ameaças globais exigem principalmente a construção de melhores condições para obter
uma maior resiliência - ou seja, o foco será menos vencedor e mais suportar. Como
Sharon Burke, da Nova América, argumentou, o objetivo é mais criar segurança em casa
do que destruir inimigos no exterior.
Certamente ainda queremos "vencer", mas se vencer significar prevalecer sobre um
vírus ou erradicar uma célula terrorista ou uma rede de desinformação. Mas a natureza
profunda das ameaças globais significa que elas podem ser reduzidas, mas quase nunca
eliminadas. Armar as pessoas com os meios para reconhecer e evitar o perigo,
sobreviver a traumas e adaptarem-se a novas circunstâncias é a melhor estratégia a
longo prazo.
Já morreram quase o dobro de americanos por COVID-19 do que na Guerra do
Vietname. Mas muitos líderes nacionais nos EUA e noutros lugares continuam focados
na competição das grandes potências e parecem menos preocupados com o crescente
número de mortes da pandemia, num esforço de distração dos públicos nacionais. E, no
entanto, as lições desta crise projetar-se-ão na forma como pensamos e garantimos a
nossa segurança no futuro.
Isso será particularmente verdade para as gerações mais jovens. Alexandra Stark, da
Nova América, por exemplo, argumenta que o COVID-19 é o 11 de setembro de sua
geração. Em vez da resposta antiterrorismo altamente militarizada que os EUA
adotaram após esses ataques, pede uma nova grande estratégia "fundamentalmente
orientada para o bem-estar humano", voltando a focar as atenções na saúde, na
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prosperidade e nas oportunidades humanas. Isso, para mim, soa a uma nova perspetiva
sobre a segurança nacional.
Anne-Marie Slaughter, ex-diretora de planeamento de políticas do Departamento de
Estado dos EUA (2009-2011), CEO do grupo de reflexão New America, professora
Emérita de Política e Assuntos Internacionais na Universidade de Princeton.
Fonte: Project Syndicate
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