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Casos Confirmados  

39.392 CASOS DE COVID-19 

MAIS  259  CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,66% 

 

Óbitos  

1.534 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 4 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,26%) 

NORTE-814 

CENTRO-248 

LISBOA E VALE DO TEJO-440 

ALENTEJO-2 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

25.548  CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.782 AGUARDAM RESULTADOS 

364.305 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN. 

424 INTERNADOS (1,07%) / 72 UCI (0,18%) 

Seg. 22 junho
 
Primeiro Ministro 
em reunião com 
autarcas da 
Grande lisboa 
sobre surto. 
 
Com mandato a 
acabar, António 
Costa recebe 
governador do 
Banco de Portugal 
em São Bento. 
 
Número de 
desempregados 
dispara 34% em 
maio. Há quase 
409 mil inscritos 
no IEFP. 
 
Covid-19 faz 
défice das contas 
externas piorar 
mais de quatro 
vezes. 
 
Portugal com 2.ª 
maior proporção 
de dívida pública 
de curto prazo da 
EU. 
 
Vem aí uma vaga 
de calor que traz 
poeiras do 
deserto do Sara e 
risco máximo de 
incêndios. 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

 

 (Edição papel) Apoio às rendas na pandemia chegou apenas a 500 

famílias. Foram apresentados cerca de 2000 pedidos, mas até agora 

só estavam concluídos perto de 500 processos. Presidentes de associações inquilinos 

e senhorios estranham pouca procura. Mexia suspeito de corromper um ministro, um 

secretário de Estado e um director-geral. "Não vejo o futuro, trabalhando cada um para 

o seu lado". Vieira da Silva abre uma série de dez entrevistas com que o Público quer 

ajudar a responder à questão: Portugal…e depois da pandemia?”. China vs Índia: Choque 

de itãs na fronteira dos Himalaias. Amorim ganha maior fatia para substituir eucaliptos.  

Infeções dos jovens quase duplicam desde 4 de maio. Banca não é obrigada a pagar a 

burlado por MBway. Alouette III. Chegou ao fim o voo da cotovia. Espetáculo. Drive-in é 

recursos para música e cinema no Verão, ou veio para ficar? Opinião. Mãe de Beatriz, jovem 

assassinada, critica a comunicação social. (Online) A história da automotora que furou o 

fecho de fronteiras entre Portugal e Espanha. Entre 5 de Maio e 7 de junho, mesmo 

com a fronteira fechada entre Portugal e Espanha, uma discreta automotora 

continuou diariamente a ligar Elvas a Badajoz, até as autoridades espanholas a 

descobrirem e dificultarem a saída de passageiros e tripulantes. Complemento salarial 

do layoff chega a 468 mil trabalhadores. Comício de Trump em Tulsa: menos apoiantes, 

o discurso inflamado de sempre. Trabalhadores precários em casas sobrelotadas. O 

retrato dos novos infetados feito pelos autarcas da região de Lisboa. Número de casos 

na região de Lisboa continua a subir. Municípios atribuem fenómeno ao grande 

movimento que existe entre concelhos, às viagens em transportes públicos e à testagem 

maciça. Em Sintra e Loures tenta-se manter famílias com membros infetados em casa, 

levando-lhes bens alimentares para que não tenham de sair de casa. 



 
 

3 
 

 

 (Edição Digital) Alunos carenciados não levantam computadores por 

serem emprestados. As escolas recolheram dados sobre os alunos que 

não tinham meios tecnológicos para acompanhar o ensino à distância. 

São obrigados a devolvê-los no final do ano letivo e houve quem não os levantasse. 

Orçamento suplementar - Adeus geringonça, olá bloco central? Pontos nos is. A 

quinzena em que Portugal teve 54 mortos e Espanha 1177. Pandemia afunda vendas 

de casas em abril. E os novos contratos de arrendamento. Custo da reabilitação do 

Hospital Militar de Belém derrapa para mais do dobro. Parry Mason. Retarto do 

advogado enquanto detetive malcomportado. Enes Kanter. O poste da NBA que quer 

bloquear Erdogan.  (Online) Ofertas de emprego em queda livre. Em abril, o IEFP 

recebeu apenas 3142 ofertas de emprego. É uma quebra de 70%. Nem durante a crise 

financeira de 2008 houve valores tão baixos. 'The Sunday Times' elogia Portugal sem 

turistas e com "cerveja gelada e amêijoas". António Costa admite punir organizadores e 

participantes em festas ilegais. Graça Fonseca: "A Cultura foi dos setores em que a 

pandemia teve maior impacto". Autarca de Ovar sugere cerca a Lisboa por estar a 

"colocar em risco todo o país". Polícia Marítima realiza operação noturna nas praias de 

Setúbal e dispersa ajuntamentos. 

 

(Edição papel) CM. Investigação. Bruxelas admite nacionalização.Estado 

protege grandes devedores do BES - Seguro tapa buraco do Novo Banco. 

Estão em causa 3,89 mil milhões de euros. Listagem de nomes não será 

revelada. Processo EDP - Mexia chama gurus do Direito. Polícia de mãos atadas para 

travar ajuntamentos. Agentes exigem mudanças na lei. Costa e Marcelo admitem 

“quadro punitivo” para festas. Corte no salário complicou contas. Deixa família em 

sufoco financeiro. Ator admitiu pedir insolvência pessoal. Ex-Diretor da RTP arrasa TVI 

“Estavam desejoso de te descartar”. “Quantas vezes lhes telefonaste e ninguém 

atendeu?” Meninos de Ouro. Craques do milénio valem milhões de euros. Infeção em 

Fátima. Coro do Santuário tem 16 casos de Covid. Votação na sexta. Pagamento por 
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conta será suspenso até ao final do ano. Tragédia na estrada. Motos matam cinco no 

fim de semana. Loucura em leilão. Guitarra de Cobain vendida por 5,3 milhões. 

(Edição em papel) Governo aperta medidas para travar ajuntamentos. 

Autoridades policiais endurecem vigilância nas ruas, na sequência de 

avisos de Costa e Marcelo. Primeiro-ministro, ministra da Saúde e 

autarcas da grande Lisboa decidem hoje plano de ação. Bicicletas. Boom de vendas faz 

esgotar produção. Lojas sem mãos a medir para tanta procura, mesmo com fáricas a 

laborar a todo o vapor. Portuguesa RTE, a maior empresa do ramo na Europa, garante 

que normalidade vai demorar meses a repor. Novo remédio aumenta custos do 

tratamento de doentes com sida. Despesa dos hospitais sobe para 65 milhões de euros. 

Oncologia absorve 39% dos gastos. Televisão. Pedro Lima tinha contrato na TVI 

renovado até 2021. Pirotécnicas. Calamidade económica coloca em risco 12 mil 

empregos. Justiça. SIC condenada após ter humilhado casal em programa de humor. 

Famalicão. Vítima de covid cremada porque junta impediu enterro. Internet. 

Quarentena estimulou negócio de brinquedos sexuais. Pirotécnicas. Calamidade 

económica coloca em risco 12 mil empregos. 

 

(Edição em papel)  Contágio. Férias escolares fazem soar alarmes. 

PSP admite ao i preocupação com o fim das aulas. Esta semana, 

depois de várias concentrações de jovens nos últimos dias. Aumentaram 

ajuntamentos em parques de estacionamento, salões de festas e postos de 

combustíveis. Governo preparado para endurecer medidas e punições com apoio do 

Presidente da República. Gabinete de crise de Lisboa reúne-se esta segunda feira. 

Sintra admite fecho de cafés, restaurantes e até ruas. Reguengos de Monsaraz fecha 

espaços municipais e pondera cerca sanitária. Risco máximo de incêndio no interior e 

no Algarve. "Em geral, não estamos muito saudáveis. As pessoas estão muito 

fragilizadas". O alerta é do psicólogo João Gravanita, que fala sobre a morte do ator 

Pedro Lima, que pôs fim á própria vida. Gravanita afirma que em casos mediáticos existe 

risco de mimetização. “Admiramos estas pessoa, mas não cuidamos delas enquanto 
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seres humanos”. Livros de volta às escolas. Devolução de manuais escolares debaixo de 

críticas. Academia de pilotos britânica deixa alunos de Ponte de Sor sem dinheiro nem 

solução. CDS distancia-se do Chega e recusa aderir a “manifestações esdrúxulas”. Coro 

do Santuário de Fátima infetado. Não é o primeiro, mas não há orientações. 

 

 (Edição em papel) Sinais de alívio na economia não chegam para acalmar. 

10 indicadores mostram o que está a acontecer em tempo real. Conversa 

Capital. Artur Santos Silva. Grandes empresas deviam ser tributadas. 

Entrevista António Seladas “Houve uma confiança excessiva nos mercados”. Inscrições 

nos centros de emprego estão a crescer 21% em junho. Investidor Privado. Alternativas 

às taxas nulas dos depósitos a prazo. Socicorreia arranca com investimento de 100 

milhões. Sondagem. Marcelo continua sem adversário na corrida presidencial. Inquérito. 

Bancários com mais trabalho e menos saúde física e mental. (Online) Covid-19 faz 

défice das contas externas piorar mais de quatro vezes. Marques Mendes: 

"expectativas baixas" favorecem João Leão.  Aumento de impostos? “O risco 

claramente existe”, Artur Santos Silva. Alemanha tem os estímulos mais verdes do 

mundo. Covid-19: Autarca de Ovar sugere cerca a Lisboa por estar a "colocar em risco 

todo o país". OE2020: PCP acusa Governo de "favorecer grandes empresas" e deixar 

"de lado" trabalhadores. Basta declaração de honra de quebra de rendimentos para 

evitar cortes em serviços essenciais. Madeira regista maior navio de sempre com 

bandeira portuguesa. O Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) registou o 

maior navio de sempre com bandeira portuguesa. O porta-contentores fabricado pela 

Mediterranean Shipping Company tem um comprimento total de 366 metros e 51 

metros de largura. 

 

   (Online) Pandemia ameaça deixar pensionistas sem aumentos 

em 2021. Seguros de crédito com garantias do Estado atingiram 50 

milhões. Cobriram 229 milhões em exportações. Isto está a 

descambar: Sem vacina nem cura. Filipe Santos Costa assina a newsletter "Novo 
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normal", e esta semana analisa a corrida mais louca do mundo, pela vacina contra a 

Covid-19, e o que está a ser feito, e a não ser feito, em Portugal. Marcelo admite 

“medidas mais duras” para travar contágios e ajuntamentos. Apps de “contact tracing” 

chegam à UE e Portugal está no radar. Vieram para ficar. Escritórios: caixa de 

ferramentas para o pós-Covid. Melhor destino, hotel e companhia aérea. Portugal tem 

71 nomeações para os óscares do turismo. Portugal com 2.ª maior proporção de dívida 

pública de curto prazo no final de 2019 na EU. Com mandato a acabar, António Costa 

recebe governador do Banco de Portugal em São Bento. 

 

 (Online) Número de desempregados inscritos nos centros de 

emprego aumentou 34% em maio. Famílias com perda de 

rendimentos sem cortes na luz, gás, água e telecomunicações até 30 

de setembro. Marques Mendes: “João Leão esteve bem na estreia como ministro das 

Finanças”. PCP acusa Governo de “favorecer grandes empresas”. Novas concessões em 

Lisboa e Porto atraem grandes empresas estrangeiras. Volta a Portugal terá quarentena e 

testes à Covid-19 antes do seu início. Congresso Nacional da JSD será em 24, 25 e 26 

de julho e ‘online’. Google Meet passa a estar disponível no Gmail. PSD sugere 

“flexibilização” de critérios e período excecional para legalização de lares. 

 

  (Online) Desemprego registado dispara 34% em maio. Os 

trabalhadores não qualificados foram o que mais contribuíram para 

a subida. A região do Algarve registou o maior aumento homólogo 

acima de 200%. Obras da GesConsult com taxa de 2% de infetados 

por covid. Espanha. Controlo de fronteira com Portugal até dia 30. Boom na venda de 

bicicletas gera escassez em todo o mundo. 
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  (Online) Ricardo Marchi: "O Chega não é de extrema-direita". O 

novo livro de Ricardo Marchi é sobre a nova direita e o Chega. Em 

entrevista, diz que tentativa de ilegalizar o partido não será "bem 

sucedida" e o crescimento eleitoral de dois dígitos é "provável". PM pondera "quadro 

punitivo" para festas ilegais. Governo quer aproveitar presidência da UE para afirmar cultura 

portuguesa. Homenagem a João Ataíde juntou 80 pessoas na Figueira da Foz que não 

cumpriram regras de distanciamento. Marques Mendes acusa DGS de "alguma 

subserviência". Santuário de Fátima confirma 16 casos positivos. Trump esperava um 

milhão, teve menos de 19 mil. CDS-PP recusa manifestação "esdrúxula" do Chega. 

Ventura acredita ir à segunda volta com Marcelo. Operação Marquês. Carlos Silva 

critica toda a investigação. Aquele que o Ministério Público diz ser um testa de ferro de 

Sócrates revela que começou a ser investigado ilegalmente dez anos antes de ser aberto 

o inquérito e pede para não ser julgado. 

 

 (Online) Covid-19. Portos fechados prendem milhares de 

trabalhadores nos navios. Há quem esteja há mais de um ano em 

“prisões flutuantes”. "Forças da ordem a atuar e a autuar": António Costa 

deixa aviso a organizadores e participantes de festas. Marcelo admite 

travar ajuntamentos com "medidas mais duras" das autoridades e queixas ao MP. 

Marques Mendes: Governo com "incapacidade gritante para decidir" sobre a TAP, novo 

ano letivo e foco de Lisboa. Câmara de Viana do Castelo não permite que Volta a 

Portugal passe pelo concelho. Calor e poeiras do deserto atingem Península Ibérica na 

terça-feira. Vai começar uma “revolução científica” no Vale do Côa. Ministério da 

Ciência atribui €2 milhões para projetos de investigação. Governo lança linha de apoio 

para contratação de recursos humanos no setor social. “The Great American Flop”. 

Trump queria um milhão no primeiro comício pós-confinamento. Faltaram 990 mil para 

isso. Coreia do Norte vai lançar 12 milhões de panfletos de propaganda sobre Coreia 

do Sul. Museu nova-iorquino retira estátua de Roosevelt por glorificar racismo. A região 

mais fria do planeta, na Sibéria, atingiu temperaturas de 38 graus. 
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 (Online) Costa reúne-se esta segunda-feira com autarcas dos 

concelhos de Lisboa mais afetados pela covid-19. "Neste momento 

estamos com medidas mais relaxadas do que a Suécia". Proteger 

grupos de risco é fundamental na fase de desconfinamento, defendeu ao SOL o 

virologista Pedro Simas. No pior cenário, Portugal pode lucrar 10 milhões. A construtora 

de Seia que está no meio do Furacão. Esquema de PPP e ligações a autarcas já levaram 

o MP a acusar o responsável da MRG, que fez um negócio polémico com a empresa que 

está na sombra de Carlos Santos Silva. O SOL revela ainda a passagem de um ex-autarca 

de Seia (já condenado) pela construtora e como o Município de Trancoso se prepara 

para agir de modo a ser ressarcido. Petição online apela a que prémio da Liga dos 

Campeões seja atribuído ao SNS. 

 (Online) Dia de reunião sobre LVT (passo atrás?); Marcelo começa 

hoje a ouvir os partidos sobre Orçamento Suplementar. Costa avisa: 

Se ajuntamentos continuarem, "autoridades vão tomar medidas". O Presidente dos 

Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se aberto a uma eventual reunião com seu 

homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, e minimizou o peso do opositor venezuelano 

Juan Guaidó, numa entrevista publicada no domingo. 

                                                                                                                                                  

(Online) DGS mantém escolas abertas mesmo com casos de covid-19.  

Amigo de Sócrates coloca "bomba" na Operação Marquês. Amigo de 

Sócrates coloca Fase de instrução da Operação Marquês recomeça, esta segunda-

feira, com alegações da defesa de Carlos Santos Silva. Advogada defende que a 

investigação deve ser anulada, porque começou com ilegalidades.  Destrua os mitos 

sobre alimentação saudável. Farinha de amêndoa, açúcar de coco e sal rosa são 

alimentos na moda apresentados como mais saudáveis e a melhor escolha para quem 

quer perder peso do que as versões tradicionais. Não é bem assim. Covid-19: Governo 

admite punir organizadores e participantes em festas ilegais. Quase metade dos alunos 

a exame não querem ingressar no ensino superior. Covid-19: Autarca de Ovar sugere 
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cerca sanitária a Lisboa. Fundador da CrossFit acusado de racismo e assédio sexual. 

Covid-19: Polícia exige mudanças nas leis para evitar ajuntamentos. 

  (Online) Autarcas da Grande Lisboa pedem mais “músculo” nas ruas e 

leis punitivas. Covid-19: Portugal tem o segundo pior rácio de novos 

casos entre top-10 europeu. Comício de Trump foi um fracasso – e a culpa pode ser de 

jovens utilizadores do TikTok. André Ventura diz-se “o único candidato da direita” nas 

presidenciais. Covid-19: Quando não nos podemos despedir de quem amamos. Covid-

19: Pedido de Trump para menos testes gera críticas de opositores. 2020 pode vir a ser 

o ano mais quente desde que há registos. 

 (Online) António Costa pede consciência a todos. António Costa, o 

primeiro-ministro, abre as portas esta manhã da residência oficial de 

São Bento, ao pres.idente da Área Metropolitana de Lisboa e também 

autarca de Lisboa, Fernando Medina e aos autarcas de Sintra, de Odivelas, da 

Amadora e ainda de Loures. Numa altura em que parecem estar por controlar novos 

casos de infeção, particularmente os ajuntamentos de cidadãos mais jovens, ontem à 

noite, o primeiro-ministro voltou a pedir consciência a todos. Concentrações e 

ajuntamentos em Braga e Gaia. Confusão no setor das coletividades de cultura, recreio 

e desporto. Está instalada uma autêntica confusão no setor das coletividades de cultura, 

recreio e desporto. Sem haver normas específicas da Direção Geral da Saúde, 33 mil 

coletividades existentes no país não sabem se podem ou não abrir portas. Investigadora 

lança campanha de recolha de dentes de leite. F1 incerta no Autódromo Internacional 

do Algarve. O presidente do Autódromo Internacional do Algarve não dá como certa a 

realização em Portugal este ano, de uma prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 

1. O cenário que tem estado em cima da mesa nas últimas semanas, mas Paulo Pinheiro, 

entrevistado pela agência Lusa, diz que o trabalho em curso, apesar de bem 

encaminhado, não tem ainda certezas. 

(Online)  Primeiro-ministro reúne-se esta manhã com autarcas 

da região de Lisboa. Salvador Malheiro defende uma cerca 

sanitária em Lisboa. COVID-19 no Fundão. COVID-19 em 
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Reguengos de Monsaraz. Benfica e FC Porto preparam jogos da 18ª jornada.  Cristiano 

Ronaldo utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de foco. Dia Nacional da 

Liberdade Religiosa. 

  António Costa reúne com autarcas da Área Metropolitana de 

Lisboa. Ameaça de falência paira sobre centenas de empresas. Por 

causa da pandemia, a ameaça de falência paira sobre centenas de empresas no país. Os 

negócios do turismo e da hotelaria estão entre os mais afetados. No centro histórico de 

Lisboa, há o medo de que se neste Verão não se faturar tudo o resto do ano fique 

comprometido. Augusto Santos Silva sobre a reabertura das fronteiras. Apesar dos 

números em Portugal e dos problemas que isso tem posto à reabertura de fronteiras, 

Augusto Santos Silva acredita que Portugal vai abrir as fronteiras com o espaço 

Schengen, já a 1 de julho. Setor do vinho sofre os efeitos da pandemia. O setor do vinho 

está a sofrer os efeitos da pandemia de uma forma muito profunda e o vinho do Porto, 

em particular, tem sido muito afetado. A paragem do turismo e da restauração trouxe 

quebra de rendimentos e as exportações, nos últimos 3 meses, tiveram uma queda 

muito acentuada. Setor do calçado em Felgueiras passa por dificuldades. Leilão de 

camisola de Ronaldo. Uma camisola da Juventus, assinada por Cristiano Ronaldo, vai 

começar hoje a ser leiloada para ajudar o fundo de emergência COVID-19, um fundo 

destinado aos que mais têm sido afetados pela pandemia, aos mais vulneráveis nesta 

crise pandémica. Voltaram as gravações de telenovelas. Depois de vários meses 

paradas, voltaram as gravações de telenovelas e com elas novas regras de segurança. 

Nas gravações da novela Golpe de Sorte, as equipas fazem testes à COVID-19. Risco 

máximo de incêndio. 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 
 

□ Pelo menos 468 mil mortos e quase nove milhões de infetados em todo MUNDO. 

□ ESPANHA registou mais um óbito por covid-19 nas últimas 24 horas e elevou o 

total de mortes desde o início da pandemia para 28.323. 

□ ITÁLIA registou mais 24 mortes devido à covid-19, o que faz subir o total de 

vítimas mortais para 34.634. 

□ Registaram-se mais sete mortes por covid-19 em FRANÇA, num total de 29.640 

desde o início da pandemia. São 160.377 os casos de infeção confirmados, mais 

284 do que no sábado. 

□ ALEMANHA regista até esta segunda-feira 190.359 casos diagnosticados de 

covid-19 desde o início da pandemia, um aumento de 537 em relação a domingo. 

Há, no total, 8885 vítimas mortais, mais três nas últimas 24 horas. 

□ REINO UNIDO regista mais 43 mortes e total de infetados ascende a 42.632. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram mais 304 mortes por covid-19 nas 

últimas 24 horas, atingindo 119.959 óbitos. 

□ BRASIL registou nas últimas 24 horas 641 mortes por covid-19 e ultrapassou a 

fasquia dos 50 mil mortos devido ao novo coronavírus. 

□ ÁFRICA passa os oito mil mortos e os 300 mil casos. 

□ CHINA Diagnosticados 18 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. 

□ RÚSSIA contabiliza, esta segunda-feira, 7.600 novos casos de Covid-19 no país, 

aumentando para 592.280 o número total de casos. 

□ MÉXICO supera 180 mil casos e 21 mil mortos. 

□ ÍNDIA regista 300 mortos nas últimas 24 horas. 
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FRASES DO DIA 
 
 

□ "A questão aplica-se aos jovens - eu falei nos jovens porque eles podem ser um 

bom exemplo -, mas aplica-se a todos. Na medida em que for necessário, se for 

muito necessário, terá de se aplicar medidas proporcionais ao que é 

necessário", Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. 

□ “O fim do período de confinamento obrigatório deu-nos mais liberdade, mas 

também mais responsabilidade. Depois de termos feito tudo bem até aqui, 

agora não vamos estragar. Senão é uma chatice ter as forças da ordem a atuar 

e autuar", António Costa, Primeiro Ministro. 

□ “O país não está para festas”, Francisco Rodrigues dos Santos, Presidente do 

CDS-PP. 

□ “A 17/3 percebeu-se o cerco em Ovar. Era o único Município em contaminação 

comunitária. Depois todo o País passou a essa condição. Não fazia sentido 

fazer cercos. Entretanto, tudo melhorou. Hoje, Lisboa está a colocar em risco 

todo o país. Não esperem mais. Ou só há coragem para Ovar?", Salvador 

Malheiro, Presidente da Câmara Municipal de Ovar. 

□ “A imagem de um Portugal que tinha escapado ao pior da pandemia era 

preciosa para salvarmos o ano turístico e começar a recuperar a economia o 

mais cedo possível. Se agora tivermos de recuar, o impacto que isso terá na 

economia será pior do que se tivéssemos tido o cuidado de desconfinar um 

pouco mais devagar e com uma mensagem mais constante e unívoca acerca do 

que fazer depois de desconfinados.”, Rui Tavares, Historiador. 

□ “Estamos perto de fazer da Turquia uma das dez maiores economias do 

mundo”, Recep Tayyip Erdogan, Presidente da Turquia. 

□ “Queremos produzir muito hidrogénio, produzi-lo barato e usá-lo 

abundantemente” em Portugal.”, João Galamba, secretário de Estado da 

Energia. 
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□ “Estamos a viver tempos difíceis e esta crise mostrou-nos, mais do que nunca, 

a interdependência na UE e a necessidade de fazermos esforços sociais e 

ambientais", Paolo Gentiloni, Comissário Europeu da Economia,  

□ “Transformar Lisboa na capital mediática da covid? Se as coisas piorarem, a 

publicidade da Champions só pode ser negativa. Se for desmarcada, o foco fica 

na situação portuguesa. Se não for desmarcada, teremos televisões de todo o 

mundo a transformar Lisboa na capital europeia da covid.”, Daniel Oliveira, 

Comentador. 

□ "Só o parlamento pode reduzir liberdades"”, João Cotrim Figueiredo, Deputado 

da Iniciativa Liberal. 

□ “É uma crise muito grande. Creio que vai ser particularmente violenta em 

desemprego. Parecia à primeira vista que atingia todos da mesma forma, mas 

tem um potencial de efeitos assimétricos”, José António Vieira da Silva, ex-

ministro da Segurança Social. 

 

 

ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

COVID-19 FAZ DÉFICE DAS CONTAS EXTERNAS PIORAR MAIS DE 
QUATRO VEZES 
 
A pandemia da covid-19 fez com que o défice das contas externas piorasse mais de quatro 
vezes, para 864 milhões de euros. Turismo penalizou balança de serviços em mais de mil 
milhões de euros 
 
O saldo conjunto das balanças corrente e de capital registou um défice de 864 milhões 

de euros até abril, incluindo um mês e meio de covid-19 no país, um valor mais de quatro 

vezes superior ao saldo negativo de 201 milhões registado no mesmo período de 2019. 

Segundo divulgou o Banco de Portugal nesta segunda-feira, 22 de junho, o défice das 

contas externas portuguesas aumentou 663 milhões de euros até abril face ao período 

homólogo, uma subida superior a 300%.  
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Os dados do BdP mostram que as contas externas estavam este ano praticamente em 

linha com os valores do ano passado, mas que a partir de março afastaram-se de forma 

expressiva. 

Até abril deste ano, a balança corrente registou um défice de -1.579 milhões de euros, 

praticamente três vezes superior ao saldo negativo registado no mesmo período do ano 

passado. Já a balança de capital teve um excedente de 714 milhões de euros - superior 

ao saldo positivo de 386 milhões registado até abril de 2019 - o que acabou por atenuar 

o impacto da balança corrente no saldo das contas externas. 

Em específico, os défices das balanças de bens e de rendimento primário apenas foram 

parcialmente compensados pelos excedentes das balanças de serviços, de rendimento 

secundário e de capital, descreve o BdP. 

TURISMO EXPLICA QUEBRA SUPERIOR A MIL MILHÕES DE EUROS 

Nos primeiros quatro meses do ano, o défice da balança de bens diminuiu 379 milhões 

de euros face ao período homólogo e o excedente da balança de serviços caiu 1.371 

milhões de euros. 

Desta redução, 1.057 milhões de euros resultaram da rubrica viagens e turismo, devido 

à quebra verificada em abril, durante a paralisação causada em resposta à pandemia da 

covid-19. "Neste mês, verificou-se uma redução do saldo das viagens e turismo de 825 

milhões de euros, em resultado de um decréscimo de 85,4% nos créditos e de 74,2% 

nos débitos relativamente ao período homólogo", afirma o banco central, em 

comunicado. 

Nos primeiros quatro meses de abril, escreve o BdP, as exportações de bens e serviços 

decresceram 15% e as importações diminuíram 11,2% (10,8% nos bens e de 13,0% nos 

serviços). O resultado foi muito influenciado pelo mês de abril, com as exportações e as 

importações de bens e serviços a registarem decréscimos homólogos muito 

acentuados: 46,5% nas exportações e 38,3% nas importações.  

O défice da balança de rendimento primário aumentou 117 milhões de euros 

relativamente ao período homólogo, para -536 milhões de euros, devido à redução dos 

rendimentos de investimento recebidos de entidades não residentes. 
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Por seu turno, o excedente da balança de rendimento secundário aumentou 117 

milhões de euros, pelas prestações sociais recebidas do exterior e da redução da 

contribuição financeira paga por Portugal, por comparação ao período homólogo. 

O saldo da balança de capital aumentou 276 milhões de euros face ao homólogo, em 

resultado de um aumento dos recebimentos de fundos comunitários e de uma redução 

das aquisições de ativos intangíveis. 

Fonte: Jornal de Negócios 
 
 

PORTUGAL MELHORA OBJETIVO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA, 
DIZ EUROSTAT 
 
Portugal está alinhado com a média da UE, com 21,6% da população em risco de pobreza, 

em 12.º lugar, uma melhoria no objetivo de erradicação da probreza. 

 

Portugal tem melhorado o objetivo de erradicação da pobreza, que em 2018 era de 

21,6%, segundo dados sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da União 

Europeia (UE), esta segunda-feira divulgados pelo Eurostat. 

De acordo com o relatório de 2020 sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, esta segunda-feira divulgado pelo gabinete estatístico europeu, e que 

respeitam a 2018, Portugal está alinhado com a média da UE, com 21,6% da população 

em risco de pobreza, em 12.º lugar de uma tabela em que a Bulgária (32,8%) lidera e a 

República Checa (12,2%) tem a melhor prestação. 

O indicador piora quando se analisa a capacidade para aquecer a casa no inverno (em 

5.º lugar, com 19,4% da população nestas condições), quando a média da UE é de 7,6%, 

sendo a Bulgária o país com mais elevada percentagem (33,7%) e a Áustria com a melhor 

situação (1,6%). 

Considerando o risco de pobreza em pessoas com mais de 18 anos empregadas, 

Portugal ocupa o 8.º lugar (9,7%), ligeiramente pior que a média da UE (9,3%) com a 

Roménia na pior situação (15,3%) e a Finlândia na melhor (3,1%). 

Considerando as condições de habitação das pessoas em risco de pobreza, Portugal 

apresenta a segunda maior percentagem de população que vive em casas sem 
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condições (26,9%) atrás de Chipre 30,2%) e acima da média da UE (13,6%), com a 

Finlândia a mostrar a melhor prestação (4,6%). 

O Eurostat mostra, no entanto, que Portugal tem apresentado uma tendência em baixa 

no indicador do risco de pobreza desde 2013 e 2014, quando atingiu um pico de 27,5% 

de população em risco de pobreza tendo mantido desde 2015 uma tendência em baixa 

(em 2017, era de 23,3%, mais 1,7 pontos do que em 2018). 

No conjunto dos 27 Estados-membros, o relatório esta segunda-feira divulgado mostra 

que houve progressos, ainda que a um ritmo mais lento do que o desejado. 

Fonte: Observador 

 

2020 PODE VIR A SER O ANO MAIS QUENTE DESDE QUE HÁ 
REGISTOS 
 
O mês de maio deste ano foi particularmente quente para grande parte do planeta. Tudo 

indica que este ano continue a bater recordes 

 

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, do inglês National Oceanic 

and Atmospheric Administration) publicou recentemente um artigo onde analisa, até 

agora, o ano de 2020, concluindo que este se está a revelar um dos mais quentes desde 

que há registos. O mês de maio de 2020 empatou com 2016, o ano mais quente desde 

pelo menos 1880. 

2020 começou quente e não se prevê que arrefeça. Karin Gleason, climatologista da 

NOAA, disse que está “praticamente certo” de que este ano ficará entre os cinco 

primeiros anos mais quentes dos 141 anos registados pela agência. 

Apesar de ainda ser uma estimativa, a subida das temperaturas em todo o mundo está 

a preocupar os especialistas. O recorde atual foi estabelecido em 2016, mas os cálculos 

da agência apontam para quase 50% de hipótese de que 2020 possa superar esse 

recorde. 
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A agência analisou os dados de janeiro a maio de 2020 e já considerou este período o 

segundo mais quente registado até agora. Especificamente em maio, a temperatura 

média da superfície da terra e do oceano foi 0,95 graus Celsius acima da média do 

século XX. Na maior parte da Ásia, norte da África, Alasca e sudoeste dos Estados 

Unidos, as temperaturas foram pelo menos 1,5 graus Celsius mais altos que a média. 

Fonte: Visão 
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OPINIÃO 

 

 

 

AS CONTAS PÚBLICAS MERGULHAM DE CABEÇA NO ABISMO? 

É já certo que a atividade económica no 2º trimestre de 2019 registará uma queda nunca 

antes vista 

 

O Orçamento do Estado “suplementar” (i.e., retificativo) foi aprovado na generalidade 

a 17 de junho. Prevê um défice de 6,9% do PIB, 13,7 mil milhões de euros em 

contabilidade nacional, fruto de uma queda da receita corrente de -3,1% (e da receita 

fiscal de -8,2%) e de um aumento da despesa total de +13,1%. 

Em relação ao cenário macroeconómico, o Governo prevê no Orçamento do Estado 

suplementar uma queda do PIB real de 6,9%, em resultado da contração do consumo 

privado (-4,3%) das exportações líquidas (-1,8%) e do investimento (-12,2%). Consumo 

público e investimento público evoluem favoravelmente contribuindo para amortecer 
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a queda do PIB. As exportações caem a uma taxa muito superior (-15,4%) à taxa de 

contração das importações (-11,4%), em resultado do choque esperado no sector do 

turismo. Contudo, em termos nominais, o PIB deverá cair (só) 6% em 2020 em relação 

a 2019. 

É REALISTA O QUADRO ORÇAMENTAL DO GOVERNO? 

As contas públicas de 2020 beneficiam do bom andamento da economia no final de 

2019 e nos primeiros dois meses de 2020. Como há um hiato no pagamento dos 

impostos, as contas públicas (em contabilidade pública) evoluem muito favoravelmente 

no início do ano. Entre janeiro e abril de 2020, a receita corrente aumenta 4,9%, i.e., 

praticamente o mesmo que a despesa corrente (+5,1%). 

Em consequência dessa evolução das contas públicas no início do ano, o Orçamento do 

Estado suplementar tem subjacente que, entre Maio e Dezembro de 2020, a receita 

corrente irá cair a uma taxa nominal de 6,3% (i.e., uma queda de receitas correntes de 

3,9 mil milhões de euros face ao período homólogo de 2019) e a despesa corrente irá 

crescer a uma taxa nominal de 14,0% (i.e., um aumento da despesa corrente de 8,2 mil 

milhões de euros face ao período homólogo de 2019). 

Em relação ao cenário macroeconómico, de acordo com o INE, o PIB nominal no 1º 

Trimestre de 2020 caiu 0,7% face ao período homólogo de 2019. Essas estatísticas das 

Contas Nacionais do INE sugerem uma paragem brusca da atividade económica já no 

primeiro trimestre de 2020, facto tão mais surpreendente quanto se sabe que as 

medidas de confinamento social do Governo só se iniciaram a 16 de março de 2020, 

i.e., na segunda metade do último mês do primeiro trimestre. 

O PIB nominal estava a crescer a taxas elevadas até ao final de 2019. No último 

trimestre de 2019, em termos homólogos, cresceu +3,8% e o PIB nominal de 2019 foi 

3,9% superior ao de 2018. Se se assumir que em Janeiro e Fevereiro o andamento da 

economia foi similar ao do final de 2019 (um crescimento nominal entre 2% e 3,8%), a 

queda do PIB nominal de -0,7% no 1ºT2020 sugere que em Março a taxa de contração 

das exportações terá sido próxima de 20% e que o PIB nominal terá caído entre 6% e 

10%. 
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É necessário aguardar mais um trimestre para ter a noção do impacto da covid-19, mas 

é já certo que a atividade económica no 2º trimestre de 2019 registará uma queda 

nunca antes vista. 

Em suma, o quadro orçamental do Governo parece-me bem porque se me afigura 

otimista e no contexto atual é melhor que a política orçamental seja otimista do que 

pessimista ou prudente. A taxa de redução da receita corrente entre maio e dezembro 

(6,3%) parece subestimada. A taxa de aumento da despesa corrente no mesmo período 

(+14%) é generosa, mas ainda assim poderá subestimar a verdadeira taxa de aumento 

da despesa pública porque o Estado está injetar (dar) dinheiro ao sector privado numa 

forma em que não controla o aumento da despesa pública (nem a quebra de receita 

contributiva) e em que cria incentivos perversos, de que um bom exemplo é o regime 

de layoff. Afigura-se que o Governo está a procurar controlar o impacto nas contas 

públicas através da prorrogação limitada no tempo do programa de layoff e do seu 

âmbito (vide abaixo), mas dados os previsíveis atrasos nas transferências da Segurança 

Social, os impactos só se refletirão nas contas públicas com um hiato de vários meses. 

“TROIKA ON STEROIDS” 

É mais uma ironia da História que a covid-19 tenha levado um governo minoritário PS 

– que beneficia do apoio tácito parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda – a 

implementar medidas económicas, temporárias, é certo, que a troika e o ministro das 

finanças Vítor Gaspar do Governo de Passos Coelho estiveram quase a implementar 

(em grau muito mais diminuto), mas foram forçados a recuar. 

Quem se lembra das gigantescas manifestações públicas acerca da redução da taxa TSU 

para os empregadores? Bem, o regime de layoff faz isso e muito mais (cortes dos 

salários). Note-se que o Conselho de Ministros decidiu recentemente (Resolução 

n.º41/2020 de 6 de Junho) que as grandes empresas (com quebras de faturação) podem 

beneficiar durante mais dois meses (até Setembro) de uma redução da Taxa Social Única 

(TSU) em 50% e as restantes empresas da eliminação completa da TSU no quadro de 

novas medidas de “apoio à retoma” económica. 

Como já defendi em artigo em co-autoria com Francisco Louçã de final de março, o 

regime de layoff, ao reduzir o rendimento de um elevado número de trabalhadores, 

agravam o choque e a recessão económica, propagando-as a milhões de famílias. A 
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expectativa do Governo, supõe-se, seria que estas recorreriam às poupanças que 

dispõe, não reduzindo o seu consumo. Mas, grande parte das famílias portuguesas não 

ganha o suficiente para poupar e quando perde rendimento, ou mesmo o emprego, 

necessariamente reduz o seu consumo, ou cai na pobreza. 

Com a resolução do Conselho de Ministros n.º 41, de 6 de junho, o Governo veio 

emendar parcialmente a mão, aumentando a remuneração dos trabalhadores em regime 

de layoff. E a referida resolução também reduz parcialmente os apoios às grandes 

empresas, ainda assim demasiado generosos. 

No final de abril, o número de trabalhadores em layoff era de 1,2 milhões e 372 mil 

portugueses estavam registados como desempregados. No final de maio, 800 mil 

trabalhadores ainda estavam em layoff. 

Mas o Governo ainda corre atrás do prejuízo. O regime de layoff e e outras medidas 

adotadas pelo Governo procuram complementar os estabilizadores orçamentais 

automáticos porque reconhece que, após anos de cortes, estes não eram suficientes 

para responder à situação atual. 

O Primeiro-Ministro encarregou António Costa Silva de desenhar as medidas de política 

económica proactivas, i.e., o novo plano de desenvolvimento para o futuro do país. 

As expectativas (e as necessidades) são muitas! 

Ricardo Cabral, Economista 

Fonte: Público 

 

ESTE MUNDO DA (DES)INFORMAÇÃO E DOS FALSOS COMBATES! 

HISTÓRIA E MEMÓRIA 

Não sei se por cá há mais ou menos racismo do que noutros países, mas o que importa é 

contribuir de forma autêntica, e não através de falsos combates, para que ele desapareça, 

em todas as formas que subsiste. E são muitas, com certeza. 

 

Em 1989 escrevi um livro intitulado História e Ideologia, com base em textos que havia 

publicado ao longo de vários anos. Tentei mostrar que uma coisa é a História como 

ciência, que procura objetivamente interpretar de todos os ângulos e com todas as 

fontes possíveis o que se passou e vai passando, e outra a Memória que vai surgindo, 
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mais ou menos espontaneamente ou em função de ideologias organizadas, e cuja 

“legitimidade histórica” (para empregar uma expressão de Marc Ferro) vai variando à 

medida que se altera a visão do mundo. Daí mudarem as interpretações dos factos ou 

os nomes das ruas, de praças, pontes ou instituições, surgirem e derrubarem-se 

estátuas…  

O que hoje é digno de glorificação, amanhã não será. O que hoje é esquecido, amanhã 

pode ser louvado. Neste mundo de (des)informação — devido por vezes ao excesso de 

informação superficial — basta dizer para crer. Assim, surgem nos periódicos e nas redes 

sociais — a par de textos de jornalistas, de historiadores e de outra gente da escrita, 

feitos com muita serenidade — artigos e opiniões que enchem de crenças ou de dúvidas 

quem os lê, sem se procurar saber até onde chegou o conhecimento histórico da 

realidade. 

O homicídio do afro-americano George Floyd pela polícia de Mineápolis desencadeou 

uma onda de legítimo antirracismo que devia ser controlado pela posição correta e 

objetiva dos poderes políticos, da ciência e da civilidade, e não aproveitado 

abusivamente por ideologias. E o certo é que esse antirracismo militante, por vezes tão 

primário como o próprio racismo, extravasa o universo em que se formou, atingindo 

vários países, inclusivamente Portugal, onde cada um se esforça por dizer o que pensa 

e o que sente, sem analisar calma e profundamente os factos. Assim, chegou-se a 

atentar contra a estátua (com certeza de uma estética mais que discutível) de um dos 

nossos maiores escritores e oradores e homem de rara coragem cívica, o Padre António 

Vieira, sem que alguma vez se tentasse perguntar a alguém que estude cientificamente 

história da cultura e história política o que se pode concluir do pensamento e da prática 

deste jesuíta do século XVII. 

O que parece a alguns ser prioritário é vandalizar, como se estivéssemos no tempo dos 

iconoclastas que, de resto, aparecem em todas as épocas e com todas as ideologias, 

motivados não por ideias bem assentes, mas por paixões incontroláveis. Qualquer 

estudioso de Vieira saberia dizer que este lutou pelos índios, pelos cristãos-novos e 

pelos judeus, mas não se encontrava ainda na época própria para defender com o 

mesmo denodo os negros escravos do Brasil, embora em seus sermões, nas igrejas do 

Rosário dos Pretos, aludisse à forma desumana com que eram tratados pelos colonos, 
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com quem teve pugnas constantes, tentando mostrar a esses infelizes que ao menos 

eram senhores da sua alma que — como era próprio da crença católica do tempo — seria 

salva pela sua fé. Só por isso se deve vandalizar as estátuas de Vieira? E como é que 

isso contribui para a luta contra o racismo, que deve ser uma ideia e uma prática firmes, 

assumidas diariamente, assim como a luta pelo humanismo, em geral esquecida neste 

mundo de concorrência e de consumismo? Se tal sucedesse, há muito teríamos mais 

negros, ciganos e gente de todas as etnias nas escolas, como alunos e professores, nas 

profissões mais bem pagas, nos parlamentos ou nos governos, e menos a viver nos 

novos “bairros da lata”, onde se desenvolvem situações de violência, que a polícia 

deveria, em regra, saber controlar (o que por vezes consegue), se tivesse meios e 

preparação para o fazer. 

A nossa forma de alterar o cenário político e social — em Portugal e em outros países — 

foi, em certos casos, meramente formal e em resultado das paixões do momento. Assim, 

por exemplo, criaram-se, mudaram-se ou apagaram-se nomes, construíram-se e 

derrubaram-se estátuas e outros símbolos de memória, sem muitas vezes saber porquê, 

em lugar de se assumir a História e tentar por meios estruturais alterar a ordem das 

coisas. Seria este — a meu ver — o modo mais certo de não apagar a História (ou a 

Memória, como por vezes se diz) e de tentar mudá-la para melhor, em benefício de 

todos os homens. 

Não volto a discutir assuntos que já estão gastos sem verdadeiramente se terem 

debatido. Mas recordo ainda uma experiência pessoal e deixo uma breve consideração 

de ordem científica e cultural. 

Há algum tempo perguntaram-me se a minha Universidade deveria retirar o título de 

doutor honoris causa a Francisco Franco, que lhe foi concedido em 1949, tal como fez 

a Universidade Santiago de Compostela. A minha resposta imediata foi “não”, pois a 

História não se apaga, mas explica-se e compreende-se criticamente. O mesmo terá 

considerado a Universidade de Oxford, que em 1941 concedeu o título a Salazar. E, 

quanto à questão fundamental do racismo, julgo que Portugal, como país que teve um 

“Império Colonial” até 1974 (com uma falsa tentativa desesperada para alterar 

legalmente o seu estatuto, sobretudo a partir dos anos 50 e 60, sem com isso deixar de 

sentir uma guerra que se prolongou por mais de uma década), deveria contribuir — 
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dando colaboração aos investigadores autóctones — com os seus historiadores, os seus 

antropólogos, os seus sociólogos… para melhor conhecer a realidade dos países de 

língua oficial portuguesa, quer na sua perfectiva colonial, quer na perspetiva 

anticolonialista. É que sem isso não será possível conhecer a sua história de hoje, cheia 

de contradições e dificuldades. E essa realidade não se conhece apenas nas bibliotecas 

e arquivos, mas nos próprios espaços, no íntimo da complexidade das suas geografias, 

das suas sociedades e das suas culturas. Também assim se conheceriam melhor os seus 

exilados ou aqueles que, vindos de África, como de outros continentes, escolheram 

Portugal para viver. 

Não sei se por cá há mais ou menos racismo do que noutros países — houve 

seguramente (a meu ver) menos anti-semitismo, depois de derrubado o monstro da 

Inquisição —, mas o que importa é contribuir de forma autêntica, e não através de falsos 

combates, para que ele desapareça, em todas as formas que subsiste. E são muitas, com 

certeza. 

Luís Reis Torgal, Professor catedrático aposentado da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, fundador do CEIS20 

Fonte: Público 

 

UMA ECONOMIA PLANIFICADA 

Na Sibéria, a 22 de maio, estiveram 25ºC. O recorde anterior era de 12ºC. No dia 9 de 

junho, também no Círculo Polar Ártico, a temperatura atingiu os 30ºC na cidade de 

Nizhnyaya Pesha. Esta temperatura está entre 6ºC e 10ºC acima da média entre 1951 e 

1980 na Sibéria. É uma mudança radical daquele território. 

 

O derretimento do gelo permanente, o permafrost, faz com que naturalmente 

quaisquer estruturas sobre o mesmo colapsem. Foi o que aconteceu com um tanque de 

diesel na cidade de Norilsk, que levou a uma fuga de diesel para um rio, que durou vários 

dias. Vladimir Putin declarou o Estado de Emergência, mas o estrago produzido é 

irrecuperável (dizem que vai demorar décadas, mas é apenas malabarismo 

comunicativo). As cidades que foram construídas nestes lugares nunca lá deveriam ter 

sido postas, e menos ainda estruturas industriais. Como associado a este aumento de 
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temperatura também ocorreu um aumento de quase 30% da precipitação, cheias 

devastaram vários meios urbanos, com milhares de pessoas a terem de ser evacuadas 

na zona de Irkutsk. 

No entanto, se o panorama do meio urbano é preocupante, estas temperaturas 

extremas (que não ocorreram só em 2020) estão a mudar radicalmente as paisagens e 

ecossistemas da Sibéria. Os incêndios florestais que no ano passado consumiram 15 

milhões de hectares (uma área superior ao tamanho da África do Sul) estão de volta, e 

começaram ainda mais cedo. As temperaturas mais altas e a água disponível do degelo 

provocaram um crescimento mais rápido da vegetação. Nas últimas décadas a 

biodiversidade mudou rapidamente, com ervas e insetos que não estavam antes 

presentes a crescer em volume. As traças da seda, que viviam em latitudes mais a Sul e 

estavam limitadas na sua atividade pela temperatura, subiram mais de 150km para se 

aproximarem do Círculo Polar Ártico, invadindo a floresta boreal e comendo as agulhas 

dos pinheiros, tornando as árvores mais ainda mais vulneráveis a doenças e incêndios. 

As estepes estão a ficar mais quentes e mais verdes, reduzindo a reflexão de radiação 

solar de volta para o espaço. Isso agrava ainda mais o aquecimento global. Debaixo do 

gelo milenar que derrete estão hidrocarbonetos que se libertam diretamente para a 

atmosfera (além de outras coisas, como doenças há muito desaparecidas). 

A média dos doze meses anteriores a maio de 2020 a nível global está 1,3ºC acima da 

temperatura pré-industrial, sendo que o Acordo de Paris prevê manter o aumento de 

temperatura abaixo de 2ºC, preferencialmente 1,5ºC até 2100. 

O que terá tudo isto a ver com uma economia planificada? Muito, e em vários aspetos. 

Estamos hoje no meio de uma recessão global em que a atividade comercial reduziu-se 

espetacularmente, os transportes também, a produção industrial idem. Estamos 

também por isso às portas de uma crise social e de emprego sem precedentes. No 

entanto, essa crise ocorrerá dentro da crise climática, que tem efeitos globais no planeta 

e específicos em cada região. A região da Sibéria é considerada como uma das que 

poderá (muito abstratamente) “beneficiar” do aumento da temperatura. Na maior das 

regiões, os efeitos serão muito mais inequivocamente negativos, no sentido da 

simplificação de ecossistemas, devastação de sistemas económicos e sociais. 
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Para evitar os piores efeitos das alterações climáticas, é necessário um corte radical de 

emissões de gases com efeito de estufa à escala global (estimado num corte de 7,6% de 

emissões ao ano até 2030). Durante o mês de abril, devido ao Covid19, as emissões 

tinham caído 17% comparando com 2019, o que colocava as emissões ao nível de 2006. 

No entanto, as emissões estão a voltar a grande velocidade. Entre 1 de Janeiro e 11 de 

junho as emissões estão 8,6% abaixo de 2019, mas já se prevê que a redução anual 

fique entre 4 e 7% em relação a 2019, isto é, abaixo do que é necessário num só ano 

para manter o aumento de temperatura abaixo dos 1,5ºC. 

Neste sentido, torna-se totalmente claro que não há acidentes para resolver a crise 

climática. O Covid19 não faz desaparecer a crise climática. Não há uma economia de 

mercado em que os agentes económicos agem de forma livre, com intervenção mínima 

do Estado e com informação perfeita que faça desaparecer a crise climática. Na 

verdade, nunca houve sequer essa economia de mercado com intervenção mínima do 

Estado, o que houve foram economias planificadas pelos Estados para a acumulação de 

capital por alguns grupos privados. É a chamada liberdade capitalista, em que a 

legislação, a regulamentação e a supervisão invocam imparcialidade para montar as 

regras do jogo, planeando a economia para que os donos disto tudo sejam sempre os 

donos disto tudo. É também por causa dessa planificação económica que a crise 

climática não é resolvida - porque a sua resolução implica arrancar pela raiz os 

privilégios da economia fóssil e dos seus vários cartéis afins, seja na indústria, seja nos 

transportes, seja na agricultura ou no comércio. 

A planificação económica demonizada foi sempre, sempre aquela que não correspondia 

aos estritos interesses das classes que dominavam o capitalismo, embora em alguns 

momentos históricos tenham percebido que tinham mesmo de ceder, como ocorreu no 

pós-2ª Guerra Mundial. As sabotagens permanentes à planificação social e democrática 

são a marca do poder capitalista e um dos mais importantes desafios que encontramos 

hoje para resolver a crise climática. Uma parte inultrapassável de qualquer plano com a 

mínima possibilidade de sucesso de resolver a crise climática é desmantelar o plano 

capitalista. Na Europa significa abandonar biliões de euros de investimento (pelo menos 

10 biliões, segundo o jornal Politico) em ativos energéticos encalhados - toda a 

infraestrutura para extrair, processar, transformar, exportar e distribuir as reservas de 
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petróleo, gás e carvão, além de muitas das máquinas e infraestruturas que funcionam à 

base destas. 

Os regressos à “normalidade”, sejam anunciados com um corte de uma faixa cor-de-

rosa ou com o anúncio de um torneio da Liga dos Campeões e um relatório de um 

salvador da pátria são planos suicidas e têm de ser desmantelados. 

João Camargo, Investigador em alterações climáticas.  

Fonte: Expresso 

 

 

 

 


