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Casos Confirmados  

47.051 CASOS DE COVID-19 

MAIS  233 CASOS DO QUE ONTEM 

NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,49% 

 

Óbitos  

1.668 VÍTIMAS MORTAIS 

MAIS 6 VÍTIMAS MORTAIS  (+ 0,36%) 

NORTE-823 

CENTRO-250 

LISBOA E VALE DO TEJO-547 

ALENTEJO-18 

ALGARVE-15 

AÇORES-15 

MADEIRA-0 

 

Outros dados  
 

31.550 CASOS DE RECUPERAÇÃO 

1.472 AGUARDAM RESULTADOS 

13.833 CASOS ATIVOS  

( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos) 

472 INTERNADOS (1%) / 69 UCI (0,14%) 

TER. 14 julho
 
Estado de 
calamidade em 19 
freguesias da 
Grande Lisboa 
prolongado por 
mais 15 dias. 
 
EDP antecipa 
fecho das centrais 
a carvão. Sines 
encerra em 2021. 
 
Portugal foi 
generoso nas 
moratórias, mas 
gastou pouco nas 
linhas Covid - 
(CNSF). 
 
Profissionais de 
saúde do SNS 
trabalharam oito 
milhões de horas 
a mais no primeiro 
semestre.  
 

Produção 
industrial começa 
a recuperar em 
maio na zona euro 
e na UE – 
Eurostat. 
 
Portugal em alerta 
devido às 
temperaturas 
altas. 
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA 
 

(Edição papel) Madeira. 45% da população ativa está em layoff ou no 

desemprego. Crise no turismo está a afetar duramente economia do 

arquipélago. Dos 165 mil ativos, 43.700 estão em layoff e 17.500 no desemprego. 

Pedidos de ajuda de famílias em dificuldades dispararam. A China está a exportar a 

ideologia autoritária para o mundo. Entrevista com Joshua Wong, um dos líderes do 

movimento pró-democracia em Hong Kong. Uber alarga operação a todo o território de 

Portugal. Assembleia da Azul só discute acordo da TAP a 10 de agosto. Morte de jovem 

relança debate sobre tráfego nas cidades. Novas infeções nos EUA, Brasil e Índia 

causam alarme na OMS. Spectrum CAV de Coimbra percorre 40 anos de fotografia. 

Ciência. Pulmão humano rejeitado em transplante recuperado com sangue de porco. 

Futebol. Só uma vitória do Benfica hoje pode adiar festa do título ao FC Porto.  (Online) 

Há 121 casos por 100 mil habitantes nas freguesias confinadas da Grande Lisboa — o 

país vai manter-se a três velocidades. Covid-19: OMS diz que “há demasiados países a 

ir na direção errada”. A máscara devia ser obrigatória na rua? Especialistas dividem-se. 

Filipe Froes defende que devia ser obrigatório usar máscara na rua. Carlos Palos rejeita 

a medida como “imposição” generalizada, mas admite-a “em determinadas zonas” e 

“fases com taxas de transmissão muito elevadas”. Ricardo Mexia diz que, “como medida 

generalizada ao país é excessivo, embora reduza o risco”. Novo dinossauro de Portugal 

era um “caçador da Lusitânia”. Morreu segundo militar da GNR envolvido em acidente 

em Santarém. Estado de emergência decretado após derrame de combustível no Círculo 

Polar Ártico. Foram derramadas 44,5 toneladas de combustível num lago na Sibéria. 

Autoridades russas já abriu um processo penal sobre a empresa Norilsktransgaz. Corais 

vermelhos do Algarve: um “tesouro” a saque e sem proteção legal. Ministério da 
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Educação quer continuar com a nova telescola e a RTP está disponível. Câmara de 

Castelo Branco cria plataforma de compras online para o comércio local. 

 (Edição digital) Absentismo parlamentar: PS e BE são quem mais falta. 

A primeira sessão legislativa da XIV legislatura está a chegar ao fim. O 

DN faz as contas às faltas dos deputados ao plenário desde outubro do 

ano passado. Alba e Victoria, as nossas atrizes em alta na Netflix. Festas ilegais. Ministro 

da Saúde preocupado e governo das Baleares cria multas até 600 mil euros. Regresso 

às aulas. Educação Física é a maior dúvida, mas já se prepara novo modelo. Emirados 

árabes Unidos lançam-se na corrida a Marte. FCPorto campeão no clássico ou no sofá? 

Da vingança de Robson à festa de Conceição no hotel.  (Online) Costa com PM 

holandês. "Temos de estar disponíveis para ceder em alguma parte". Novo ministro da 

Educação de Bolsonaro defende que pais causem dor aos filhos. EDP já foi notificada 

de que é constituída arguida. Um dos pedófilos mais procurados na "darknet" preso em 

França. Deputado do PSD critica propostas do partido contrárias "ao ideário de Sá 

Carneiro". Presidência gastou 11,2 milhões de euros com pessoal. Benfica encaixa 50 

milhões com empréstimo obrigacionista. 

(Edição papel) Pandemia. Covid trava novela da TVI. Produtora 

suspendeu gravações. Atores em risco com duas infeções já confirmadas. 

Fernanda Serrano “Estou apreensiva”. Nazaré: um caso positivo também 

na SIC. Cristianinho conduz mota de água. Dolores arrisca multa pesada. Processo BES. 

Luvas de 109 milhões a Chávez apertam Ricardo Salgado. Juiz da Operação marquês 

tem 13ª derrota no Tribunal da Relação. Quimioterapia. Marco Paulo termina 

tratamentos. Banco de Portugal. Deputados não impedem nomeação de Centeno. 

Última hora. Quatro bombeiros feridos em Castro Verde. 

  (Edição em papel) Mais meio milhão de horas extra na Saíde em 

apenas um mês. Trabalho suplementar disparou 17% no primeiro 

semestre e teve pico em maio. Médicos, enfermeiros e gestores 

exigem nova estratégia no setor. Fogo devora oito empresas em Castelo de Paiva. 400 

empregos em risco depois de centro industrial ser consumido pelas chamas. Castro 
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Verde. Cinco bombeiros feridos durante combate a incêndio florestal junto à Nacional 

2. Polícia pronta para a festa. Corrupção. Ex-governante suspeito de beneficiar EDP em 

troca de cargo dado ao pai. Escolas. Diretores querem rodar presença dos alunos.  

 (Edição em papel) Copos vazios e bebidas estragadas. As cervejas 

e os vinhos produzidos em Portugal repousam em armazéns e adegas 

sem capacidade de escoamento. Os prazos de validade já começaram a expirar. 

Sindicato da PSP denuncia falta de máscaras nas esquadras. Polícias também revoltados 

com falta de liberdade de expressão nas redes sociais. Guerra de bombeiros em Elvas 

deixa corporação sem liderança. Geringonça. Semana decisiva de contactos sobre OE e 

plano de retoma. Há mal-estar na bancada do PSD por falta de debate interno. André 

Ventura quer Salvini e Le Pen no congresso do Chega. Lisboa mantém medidas: há 

melhorias, mas ainda não há tranquilidade. 

  (Edição em papel) Prémios de certificados ligados ao PIB em risco já a 

partir de setembro. Aforradores com Certificados do Tesouro têm 

assegurado o prémio que acresce á taxa de juro fixa nos próximos três 

meses. Daí para a frente não há garantia que isso aconteça devido á queda da 

economia. Lojas estão a guardar roupa para 2021. Fábricas de vestuário contam perder 

duas coleções este ano. César Araújo, líder da ANIVEC, diz não saber quantas empresas 

vão sobreviver. Eurostat admite entrada da TAP nas contas públicas. KPMG diz que 

Banco de Portugal nunca questionou garantia dada por Angola ao BESA. Construção. 

Novas regras da DGS vão ter efeito na produtividade das obras. IRS. IGF aperta acesso 

de independentes a contabilidade organizada. Benfica com almofada de 50 milhões 

para reforço da equipa. Radar áfrica. Negociação é a miragem de Isabel dos Santos.  

(Online) Costa não quer Estado de direito na Hungria a atrapalhar acordo sobre 

recuperação da EU. EDP antecipa fecho das centrais a carvão. Sines encerra em 2021. 

Covid-19: Governo sem confiança para aliviar restrições. IGF quer apertar acesso de 

contribuintes de IRS à contabilidade organizada. Costa tentou acordo com Rutte, mas 

intransigência dos Países Baixos mantém-se. Pandemia irá custar 20 a 25 milhões esta 

época ao Benfica. Benfica arrecada 50 milhões de euros com emissão de obrigações. A 

SAD do Benfica aumentou o valor inicial da emissão de 35 para 50 milhões de euros. A 
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SAD das "águias" já encaixou 410 milhões de euros em dez emissões de obrigações. 

Aumento do malparado vai restringir concessão de crédito. CMVM suspende ações do 

Benfica após decisão do tribunal sobre Vieira. 

   (Online) Salários negociados em contratação coletiva com 

aumentos reais de 3,4% em 2019. Portugal foi generoso nas 

moratórias, mas gastou pouco nas linhas Covid. Portugal é dos 

países que implementou a moratória mais longa na Europa. Porém, ao nível das linhas 

Covid-19, foi dos menos generosos. Resposta assimétrica à crise gera dúvidas aos 

supervisores. INESC TEC promete abrir código da app de rastreio à Covid “antes do 

lançamento nacional”. “Quando se quer um compromisso temos de estar disponíveis 

para ceder alguma parte”, diz Costa sobre Fundo de Recuperação. Merkel manifesta 

incerteza sobre aprovação do plano de relançamento na cimeira europeia. Benfica capta 

50 milhões de euros junto de 3.688 “adeptos”. António Domingues alertou regulador 

angolano para “incumprimento grave” das normas bancárias. Relatório sobre Centeno 

entregue sem adjetivo. Votado quarta. Prejuízos da CP encolhem para metade em 2019 

“Países mais endividados suportarão peso do impacto social”, alerta Poul Thomsen, cara 

da troika em Portugal. Uber alarga operação a todo o território nacional. 

 (Online) Lei de Enquadramento Orçamental “não considera os 

riscos relevantes já identificados”, alerta presidente do TdC. EDP 

vai fechar central a carvão de Sines em janeiro de 2021. António 

Costa deixa Haia “mais confiante” num acordo no Conselho Europeu. Merkel 

manifesta incerteza sobre aprovação do plano de relançamento na cimeira europeia. 

BES: Defesa de Ricardo Salgado diz que “processo continua a ser escondido”. 

Transcrição da audição de Centeno para governador do Banco de Portugal ocupa 91% 

relatório da COF. Benfica levanta 50 milhões de euros no empréstimo obrigacionista. 

Procura atingiu os 70 milhões. IMI: Deco diz que novos coeficientes de localização 

devem refletir efeito da Covid-19. Ministro do Mar torna-se o sexto membro do 

Governo a receber subsídio de alojamento. Sem abertura do mercado, interesse de 

novas operadoras no leilão 5G é “muito reduzido”, alerta Concorrência. 
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  (Online) CP reduziu prejuízos para metade em 2019.  Benfica 

encaixa 50 milhões. Vai reforçar investimentos Administrador 

executivo da SAD benfiquista diz que encaixe dá "folga adicional" 

para a próxima época desportiva. Governo mantém todas as 

restrições em Lisboa por 15 dias. Salários da CGD crescem 22,5% em 2019 por causa 

dos bónus. Nova companhia aérea de Neeleman deve arrancar em 2021. EDP antecipa 

fecho de centrais a carvão. Famílias aumentam despesas de saúde no privado. Governo 

e parceiros sociais discutem hoje apoio à retoma. Portugal aumentou em 26,3% as 

importações da China em maio. 

  (Online) Como Mexia geriu a empresa do lucro de mil milhões 

num país a empobrecer. Em cinco mandatos, Mexia lançou uma 

EDP verde, compensou acionistas e recebeu (muitos) prémios. 

Sucessos perseguidos pelas rendas excessivas, na política e na justiça. Parte 2 de um 

perfil essencial. EUA são o país com mais mortes e infeções .5,5% dos lares em Portugal 

com casos de infeção. Estado de calamidade nas 19 freguesias de Lisboa prolongado 

por mais 15 dias. Rui Moreira pede civismo aos adeptos de futebol. Benfica. 

Obrigacionista teve procura superior à oferta. Trump quer Fauci fora e ficou debaixo 

de fogo. Marcelo cumprimenta Presidente reeleito da Polónia, mas deixa nota sobre 

Estado de direito. Juan Carlos e o esquema dos 100 milhões. As provas que o banco 

suíço tirou do cofre. 

 (Online) Marcelo ao Expresso: “Se eu for candidato, é seguro que não 

haverá diretor de campanha”. Caso EDP. Ministério Público aponta 

baterias a ex-secretário de Estado da Energia: conheça os e-mails e as 

suspeitas. Governo francês anuncia aumento médio de 183 euros para 

enfermeiros e cuidadores. Tribunal deve decidir esta terça-feira se aceita a providência 

cautelar interposta pela Iniciativa Liberal para travar ida de Mário Centeno para 

governador do Banco de Portugal. Processo pode atrasar nomeação pelo Conselho de 

Ministros. Relatório da audição a Centeno tem 27 mil palavras, mas nenhuma conclui 

sobre a sua adequação. Benfica considera que teve “ato de coragem” por pedir €50 

milhões depois de FC Porto adiar reembolso. Tanto que os une, tão pouco que os 
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separa: o que querem PS e PSD no lugar dos debates quinzenais. Propostas do PS e do 

PSD para o fim dos debates quinzenais são esta terça-feira discutidas e votadas no 

parlamento. Apesar da oposição da maioria dos partidos, este modelo de debate com o 

primeiro-ministro está perto do fim. Marcelo vai a Espanha almoçar com o rei com 

Europa e Covid na agenda. “Urgência imperiosa” levou Ministério da Educação a ajuste 

direto de 348 mil euros para Portal das Matrículas que falhou. 

 (Online) País mantém-se a três velocidades nos próximos 15 dias 

com regras mais apertadas em Lisboa."Ninguém aceita troikas mas há 

formas de compromisso que são possíveis", António Costa. "Não 

existem atalhos" para sair da pandemia, alerta diretor-geral da OMS. Encontrado corpo 

no lago onde desapareceu a atriz Naya Rivera. Covid-19. Governo exige que Bélgica 

retire Alentejo e Algarve da lista de zonas arriscadas. Hospital de Cascais dá alta a 

mulher com Alzheimer sem avisar família. Idosa está desaparecida desde sexta-feira. 

 (Online) Discutem-se apoios à retoma. EUA deportaram infetados. O 

número de mortes por sida, tuberculose e malária vai aumentar nos 

próximos cinco anos, no caso da malária em mais de um terço, devido à interrupção de 

tratamentos provocada pela Covid-19, prevê um estudo hoje divulgado. Singapura em 

recessão pela primeira vez em mais de uma década. Telemóvel do presidente do 

parlamento catalão foi alvo de espionagem. Governo e parceiros sociais discutem hoje 

apoios à retoma. "Dizer se o Algarve é seguro ou não, neste momento, é fazer 

futurologia", virologista Pedro Simas. 

 (Online) Funcionários do PSD criticam Rio por “empregos fictícios”. 

“Carta aberta a Rui Rio” circula por Whatsapp no PSD. Foi escrita por 

funcionários do partido que descrevem assessorias fantasma e 

apontam o dedo ao líder. Estado de calamidade em 19 freguesias da Grande Lisboa 

prolongado por mais 15 dias. EDP constituída arguida no processo das rendas 

excessivas. Covid-19: OMS defende que escolas só podem reabrir se houver "baixa 

transmissão comunitária". Luís Filipe Vieira ouvido em investigação da Autoridade 

Tributária. Presidente do Benfica, SAD do clube e Benfica Estádio terão sido 
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constituídos no âmbito do processo Saco Azul. Clube não confirma constituição de 

arguidos. Precisamos de um ar menos poluído para que Covid-19 não seja tão grave. 

 (Online) Estudo mostra porque é que o lopinavir e a 

hidroxicloroquina não são eficazes no combate ao coronavírus. 

Covid-19: Estudo sugere que imunidade por anticorpos pode desaparecer em poucos 

meses. Marcelo quer Salvador Malheiro como diretor de campanha. Covid-19: OMS 

avisa que “demasiados países estão a ir na direção errada”. Covid-19: Treinador 

despedido por recusar orientar equipa com vários infetados. O tecnostresse é um 

problema real. Porque temos de aprender a conviver com ele e como fazê-lo. Manuel 

Sebastião, ex-presidente da Autoridade da Concorrência, vai ser ouvido e constituído 

arguido amanhã no caso EDP. Baixo consumo de peixe durante gravidez pode afetar 

neurodesenvolvimento das crianças. 

 (Online) EDP antecipa o encerramento de centrais a carvão na 

Península Ibérica. A EDP decidiu antecipar o encerramento das suas 

centrais a carvão na Península Ibérica, o que representa um custo 

extraordinário de cerca de 100 milhões de euros (antes de impostos) em 2020. 

Megaoperação da PSP nos distritos do Porto e Viana do Castelo. Detetadas assinaturas 

de mortos e eleitores inexistentes na formação de partido de Bolsonaro. Itália restitui a 

França uma obra de Banksy roubada do Bataclan. China acusa EUA de sabotarem paz 

regional após posição sobre mar do Sul da China. DECO defende que tecnologia 

contactless não deve estar ativada por definição nos cartões. Bruxelas multa três 

empresas de produtos químicos em 260 milhões por cartel de preços. 

 

(Online) António Costa atira-se ao PM holandês: “Ou saímos 

todos ao mesmo tempo ou ficamos no problema”. Nova polémica 

com Bolsonaro. Detetadas assinaturas falsas e de mortos na 

formação do novo partido. "Aprendam a comportar-se". Proteção Civil Municipal de 

Setúbal preocupada com jovens: não respeitam regras e propagam Covid-19. 15 e 16 

de julho. Guardas Prisionais marcam greve perante "inoperacionalidade para resolver 
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problemas". Proteção Civil alerta para aumento do risco de incêndio nos próximos dias. 

Pagamentos sem contacto até 50 euros. Duarte Cordeiro em entrevista. O Secretário 

de Estado dos Assuntos Parlamentares diz que não se deixa enganar. O PSD é mesmo 

o principal partido da oposição ao Partido Socialista. Alerta de António Costa. O 

primeiro-ministro alertou ontem à noite para as brincadeiras que podem sair caro ao 

país referindo-se à festa de Odiáxere, no Algarve, que está a causar danos graves à 

economia portuguesa. Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos autorizou a 

execução de um condenado. Cáritas lança campanha nacional para “inverter a curva da 

pobreza em Portugal”. Idosa que desapareceu do Hospital de Cascais foi encontrada 

morta. 

 (Online) COVID em Lisboa e Vale do Tejo: Duarte Cordeiro 

admite que as respostas não foram suficientes. Preparação 

do Conselho Europeu. Hoje, o chefe do Governo encontra-se em Budapeste com o 

primeiro-ministro da Hungria. Quanto à forma como os outros países olham para 

Portugal nesta fase em que o número de casos de infeção continua elevado, António 

Costa mostrou-se convicto de que os outros estados-membros já começam a perceber 

que este é um problema muito localizado em termos geográficos e que não pode ser 

confundido com o resto do território. Crise de emprego na Madeira. Aumentaram as 

horas extraordinárias no SNS. Greve dos guardas prisionais. Irregularidades na 

formação do partido político de Bolsonaro. OMS alerta. "Não haverá regresso ao velho 

normal num futuro próximo".  Governo quer acordos à esquerda, mas o contexto país 

mudou radicalmente. Marcelo defende discriminação positiva para o setor do turismo. 

Costa diz que posição da Bélgica não é mais do que "recomendação para ir ao médico". 
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO 

□ Pelo menos 573 mil mortos e mais de 13,1 milhões de infetados no MUNDO. 

□ ESPANHA registou 164 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas 

últimas 24 horas e desde a última sexta-feira morreram três pessoas com a covid-

19. 

□ ITÁLIA registou nas últimas 24 horas 13 mortes e 169 casos de infeção. 

□ ALEMANHA regista 412 novos casos de Covid-19 e mais quatro mortes. O país 

totaliza 9.068 óbitos desde o início da pandemia. 

□ REINO UNIDO registou 11 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, menos do 

que as 21 da véspera, tendo o total contabilizado durante a pandemia subido para 

44.830 óbitos. 

□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 59.222 novos casos de covid-19 

nas últimas 24 horas, elevando para mais de 3,35 milhões o total de infeções. 

Contabilizou ainda 411 mortos nas últimas 24 horas, totalizando 135.582 óbitos, 

□ BRASIL tem 733 mortos em 24 horas e total chega a 72.833 óbitos. 

□ MÉXICO registou 4.685 novos casos de covid-19 e 485 mortos nas últimas 24 

horas, totalizando 304.435 infeções e 35.491 óbitos. 

□ ÍNDIA ultrapassa 900 mil casos e 23 mil mortos desde início da pandemia. 

□ CHINA regista três novos casos, todos oriundos do exterior. 

□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 13.456 em quase 611 mil casos. 

□ RÚSSIA identificou 6248 novos casos e 175 mortes nas últimas 24 horas. Total 

de 739.947 casos e 11.614 vítimas mortais. 

□ SINGAPURA em recessão pela primeira vez em mais de uma década. 
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FRASES DO DIA 
 
 

 

□ "Mergulhado num período pós-pandémico, o país precisa de tudo menos de 

campanhas longas e sofisticadas", Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da 

República. 

□ "O turismo em geral, a restauração, hotelaria, os setores ligados ao turismo, 

merecem uma discriminação positiva e o Algarve é uma das áreas onde isso é 

muito importante", Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. 

□ “Não é aceitável que, como alguns dos países frugais dizem, seja necessário 

impor certas condicionalidades para apoiar estes países com se fosse uma 

questão de solidariedade. Não é uma questão de solidariedade, é uma questão 

de racionalidade”, António Costa, Primeiro Ministro. 

□ "A perspetiva e a visão deste Governo não mudou. Entendemos desde o início 

desta legislatura que o nosso espaço natural de entendimento é à nossa 

esquerda e com os partidos ambientalistas", Duarte Cordeiro, Secretário de 

Estado dos Assuntos Parlamentares. 

□ "O contributo que Fernando Medina deu no seu comentário é válido", Duarte 

Cordeiro, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. 

□ “Demasiados países estão a ir na direção errada”, Tedros Ghebreyesus, Diretor-

geral da OMS. 

□ “A China está a exportar a sua ideologia autoritária para Hong Kong e para o 

mundo”, Joshua Wong, Ativista em Hong Kong. 

□ "Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) encontram-se a fazer 

uma intervenção profunda nos sistemas de recolha e tratamento dos dados 

epidemiológicos com o objetivo de reduzir as tarefas manuais, acelerando o 

processo diário de elaboração do boletim [da Direção Geral de Saúde] e 

diminuindo a possibilidade de ocorrência de erros", António Lacerda Sales, 

Secretário de Estado da Saúde. 
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□ “Sobre a preparação do plano para o inverno, esses recursos humanos já estão 

a ser contratados e vão, com certeza, continuar a ser contratados de acordo 

com as necessidades”, António Lacerda Sales, Secretário de Estado da Saúde. 

□ “Países mais endividados suportarão peso do impacto social”, Poul Thomsen, 

cara da troika em Portugal. 

□ “Agora, uma em cada cinco mortes é causada por uma dieta pobre - não uma 

falta absoluta de comida, mas a comida errada nas quantidades erradas”, Bee 

Wilson, Ecritora, especialista em alimentação. 

□ “Parece-nos existir uma falta de coerência nas medidas restritivas que alguns 

Estados-membros estão a adotar”, Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros. 

□  “Se a situação estiver como está hoje, a Festa do Avante obviamente não vai 

acontecer. O PCP é um partido responsável”, Álvaro Covões, Empresário. 

□ “O setor tem pouca dinâmica concorrencial e, por isso, a mudança é agora. Tão 

cedo não haverá oportunidade tão importante.”, Margarida Matos Rosa, 

presidente da AdC. 

□ “Espero que os líderes europeus possam fechar um acordo já esta semana ou 

no máximo até ao final do mês“, Mário Centeno, ex-Presidente do Eurogrupo. 

□ “Hoje Costa encontra-se com Orbán. Costa não critica Orbán. Onde estão os 

anti-Fidezs portugueses? Não seria altura de fazer do rule of law (estado de 

direito) um critério de repartição dos fundos?”, Paulo Rangel, Deputado no 

Parlamento Europeu. 
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ARTIGOS SELECIONADOS 
 
 

 

Europeus defendem mais investimento e mais competências 
comunitárias na área da saúde 
Inquérito encomendado pelo Parlamento Europeu revela insatisfação com o nível de 
solidariedade entre os 27 no combate à pandemia. 
 
 
Dois terços dos cidadãos europeus consideram que a União Europeia devia ter 

competências acrescidas para responder a crises como a que resultou da pandemia do 

novo coronavírus, e uma clara maioria defende que o orçamento comunitário seja 

reforçado para ultrapassar as consequências negativas da paralisação da actividade 

económica.  

Estas são as principais conclusões de um estudo de opinião encomendado pelo 

Parlamento Europeu sobre a percepção da resposta à crise do coronavírus nos 27 

Estados membros da União Europeia. Os resultados mostram que maioria dos cidadãos 

se sentem insatisfeitos com o nível de solidariedade manifestada entre os Estados 

membros no combate à pandemia (53% dos inquiridos), e revelam um sentimento de 

impaciência com os seus líderes, que no fim desta semana vão reunir presencialmente 

em Bruxelas pela primeira vez desde Fevereiro. 

A divulgação do inquérito — realizado entre 11 e 26 de Junho a 24.789 indivíduos (a 

mesma amostra representativa da população que é utilizada nos inquéritos do 

Eurobarómetro) — vem aumentar a pressão política e dar mais força aos argumentos 

dos chefes de Estado e governo que querem fechar um acordo político sobre o novo 

pacote global para a recuperação e transformação económica da UE, na reunião do 

Conselho Europeu. 

A urgência de uma solução está patente nas respostas ao inquérito. Uma maioria de 

57% diz que já experimentou dificuldades financeiras desde o início da pandemia, com 

30% dos inquiridos a confirmar uma perda de rendimentos e mais de 20% a dizer que 

já teve de recorrer a poupanças. Cerca de 15% reportaram dificuldades para fazer 
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pagamentos (da renda, contas ou créditos bancários). Em termos emocionais, os 

europeus vivem, por estes dias, divididos entre sentimentos de incerteza e esperança. 

A proposta que os líderes vão discutir, e que não é consensual, assenta na criação de 

um novo fundo de recuperação, “Próxima Geração UE”, no valor de 750 mil milhões de 

euros, para acelerar a retoma da economia nos próximos três anos. Essas verbas serão 

canalizadas através dos programas existentes no quadro financeiro plurianual de 2021-

27, cujo montante global deverá ultrapassar um bilião de euros — na “negotiating box” 

avançada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, estão inscritos 1,074 

biliões de euros para distribuir nos próximos sete anos, que o Parlamento Europeu 

considera manifestamente insuficientes para enfrentar os desafios de longo prazo. 

A opinião dos cidadãos europeus parece ir no mesmo sentido. Quando questionados se 

a UE devia dispôr de mais recursos financeiros para responder ao impacto da pandemia, 

uma média de 56% dos inquiridos entendeu que sim, com 30% a considerar que não 

porque o actual orçamento é suficiente e 14% a dizer que não sabia responder à 

pergunta. Em Portugal, uma larga maioria de 71% dos inquiridos defende um orçamento 

comunitário mais robusto. Na Dinamarca, 49% mostraram-se contrários a um aumento 

do valor do quadro financeiro plurianual. 

Nos 27 países da União parece existir um consenso de que o investimento em saúde 

pública se tornou prioritário em termos da distribuição das verbas do orçamento de 

longo prazo. Em resposta à pergunta sobre as áreas onde deveriam ser aplicados os 

recursos, 55% dos inquiridos responderam que deveria ser na saúde pública, logo 

seguida da recuperação económica e criação de novas oportunidades para as empresas 

(45%), no emprego e prestações sociais (37%) e no combate às alterações climáticas e 

protecção do ambiente (36%). Estas últimas três áreas já eram consideradas prioritárias 

nos inquéritos realizados antes da pandemia. 

Além de defenderem mais despesa pública na área da saúde, os cidadãos europeus 

também se mostram favoráveis a uma revisão no funcionamento da União, no sentido 

de reforçar a vertente da acção comunitária face às medidas nacionais. Numa questão 

sobre se a União Europeia devia ter mais competências para lidar com crises tais como 

a da pandemia de covid-19, 68% responderam “sim” e 23% “não” (os restantes 9% não 

expressaram uma opinião). Uma forte maioria que os directores do inquérito dizem 
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demonstrar a existência de um “forte ímpeto” para reformas institucionais, sobretudo 

na área da saúde pública. 

Fonte: PÚBLICO 
 
 

Covid-19: Assistência a outras doenças não pode voltar a parar, 
alertam profissionais de saúde 
 

O alerta é comum a administradores, médicos e enfermeiros. A resposta a uma possível 

segunda vaga de covid-19 e, ao mesmo tempo, a uma eventual epidemia de gripe no 

Inverno deve ser já preparada e tem de assegurar uma boa capacidade por parte dos 

hospitais e centros de saúde para a possibilidade. E os profissionais de saúde deixam 

ainda o claro aviso de que assistência a pacientes com outras doenças não pode voltar 

a parar como antes aconteceu para investir no tratamento de doentes de covid-19. 

O plano de preparação para o Inverno é “de grande profundidade”, assegurou o 

secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa 

desta segunda-feira, adiantando estar já a reunir-se com as administrações dos 

hospitais. Falou do número de profissionais contratados (3894), com possibilidade de 

haver um aumento dos mesmos, e disse que a resposta passa pelo reforço da 

capacidade dos hospitais e dos cuidados intensivos, pela vacinação contra a gripe (cerca 

de dois milhões de doses), pelo aumento da capacidade da testagem e preparação da 

resposta aos doentes de covid-19 e de outras doenças. 

Na semana passada, diz o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores 

Hospitalares, Alexandre Lourenço, foi pedido aos hospitais que enviassem os seus 

planos de contingência individuais e foi realizada uma reunião com vários hospitais por 

causa dos cuidados intensivos - o Programa de Estabilização Económica e Social prevê 

26 milhões de euros para a ampliação de 16 serviços de medicina intensiva. No 

encontro, em que também foi abordada a capacidade da rede laboratorial, as unidades 

lembraram a necessidade de saberem qual o valor de que vão dispor para fazer essas 

melhorias e de um processo simplificado para avançar com as obras em tempo útil. 

O plano para o Inverno, “tem várias dimensões que têm de ser trabalhadas”, como a 

capacidade de internamento: “Devemos tratar de ter unidades de retaguarda para 
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doentes covid positivos que não precisem de internamento”, diz Alexandre Lourenço. 

“São necessários mecanismos autonomizados de resposta” para que quando uma 

unidade se aproxime da sua lotação, a rede entre hospitais funcione e sejam 

disponibilizadas mais camas. Lembra ainda que “o plano de estabilidade prevê a 

contratação de profissionais, mas os hospitais não têm autorização”. “Estão a fazer 

contratação no regime de quatro meses.” 

Alexandre Lourenço destaca os 34 milhões de euros para incentivos aos profissionais 

para a recuperação da actividade, que os hospitais ainda não podem aplicar. “Falta a 

portaria que estabelece os preços dos actos”, aponta, ao mesmo tempo que defende 

que “é fundamental que se faça uma análise à mortalidade e morbilidade e se 

estabeleçam prioridades, onde estes incentivos deviam ser aplicados”. “Não é 

expectável que os hospitais tenham capacidade para voltar à actividade normal e já 

temos perto de 100 mil cirurgias que não se realizaram (comparação com período 

homólogo). Estes doentes atrasados vão continuar a aumentar”, alerta e por isso é 

imperativo que a actividade regular não volte a parar. A portaria, revelou o ministério, 

“será publicada esta semana em Diário da república”. 

ORDENS NÃO FORAM ENVOLVIDAS 

Miguel Guimarães lamenta que a Ordem dos Médicos não tenha sido envolvida no 

plano de Inverno. “O que é obrigatório é que se consigam tomar as medidas necessárias 

para fazer frente a uma segunda onda. Se existir, teremos covid, gripe sazonal e doentes 

não covid, que não podemos protelar mais. E já não sei se é recuperável.” O bastonário 

lembra que por esta altura, em comparação com períodos homólogos, “os profissionais 

de saúde já fizeram mais 17% de horas extraordinárias”. 

“É bom que o plano seja preparado com cuidado”, acrescentou salientando a 

necessidade de vacinas da gripe a tempo e horas e que se avance para a avaliação, caso 

venha a existir uma vacina para o novo coronavírus, da “eventual capacidade produtiva 

nacional para que o país fique menos dependente do exterior”. Há ainda a questão dos 

recursos humanos, “que é preciso reforçar” e dos cuidados intensivos, que vão além dos 

equipamentos. Miguel Guimarães vai levar ao Conselho Nacional da Ordem dos 

Médicos a proposta de se manter a opção da competência de medicina intensiva, além 

da especialidade, para médicos com outra especialidade. 
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O bastonário também destaca a necessidade de mais camas de internamento. “Com a 

gripe, as urgências ficam entupidas. Se em cima tivermos covid, os hospitais ou ficam 

sobrecarregados ou terão de adiar o não covid e isso é muito complicado”, alerta. 

Já Ana Rita Cavaco, bastonária dos enfermeiros, recorda que pediram uma audiência 

“há muito tempo” com o Ministério da Saúde para discussão do plano de Inverno, mas 

ainda não teve resposta. “É preciso saber quantos enfermeiros é preciso contratar, o 

que vai abrir de novo, o que é preciso fazer. Todos os anos a vacina da gripe chega tarde 

aos lares e às instituições fora do SNS. Quem vai fazer estas vacinas?”, questiona, para 

dar um exemplo do que considera que já devia estar a ser definido. 

Durante a fase inicial, a Ordem criou uma bolsa de voluntários com experiência em 

cuidados intensivos. Enfermeiros que fazem falta às unidades de origem, sobretudo 

centros de saúde, mas que são ainda a resposta mais imediata, já que a formação de 

novos especialistas leva tempo. “O objectivo da reunião era também perceber a 

estratégia de contratação”, diz. 

Covid-19: Ordem dos Médicos pede que se deixe de ter medo de voltar aos hospitais 

“Não pode haver nova paragem da resposta assistencial. Será um desastre ainda maior. 

O número de cirurgias, consultas e tratamentos adiados já é avassalador”, afirma, 

considerando que é preciso avaliar os indicadores de mortalidade de outras doenças 

que não a covid-19. “Há uma ausência de estratégia. Nós reagimos”, diz, lembrando que 

em Maio a Ordem apresentou um “plano muito completo” para o desconfinamento, no 

qual sugeriam a realização quinzenal de testes à covid-19 nos profissionais de saúde 

para limitar quarentenas desnecessárias. 

Fonte: PÚBLICO 

 

Restrições estão de volta: países apertam regras para controlar 

contágio acelerado 

O receio face a uma segunda vaga de infecções continua a ganhar força à medida que 

o número de casos confirmados de COVID-19 em todo o Mundo ultrapassa os 13 

milhões. Alguns países estão, por isso, a recuar no processo de desconfinamento que 

levavam a cabo, voltando a impor restrições e recomendações de isolamento. 
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«Não existem atalhos para sair da pandemia», lembrou ontem o director-geral da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). «Quero ser directo: não haverá um regresso ao 

antigo normal num futuro próximo», afirmou o responsável, sublinhando que «muitos 

países estão na direcção errada» e que as acções dos governos e das pessoas não 

reflectem o perigo que o novo coronavírus representa. 

Segundo adianta o The Guardian, Hong Kong é uma das geografias a implementar novas 

medidas de distanciamento social, sendo que optará por regras ainda mais rígidas do 

que no início da pandemia: será obrigatório usar máscara nos transportes públicos e os 

restaurantes poderão apenas disponibilizar serviço de take-away após as 18h. Além 

disso, depois de reabrir em Junho, a Disneyland de Hong Kong voltou a fechar portas. 

Nas Filipinas, o cenário é semelhante: 250 mil pessoas voltarão ao isolamento para 

tentar impedir que o número de infecções continue a aumentar. Neste momento, o país 

soma mais de 57 mil casos confirmados. 

Já nos Estados Unidos da América, onde são registados cerca de 60 mil novos casos por 

dia, o estado da California proibiu o funcionamento de bares. Por seu turno, 

restaurantes, cinemas e museus são obrigados a suspender toda a actividade dentro de 

portas. 

Do outro lado do planeta, na Austrália, também os bares sofrem novas restrições, ao 

verem limitados os grupos de pessoas a um máximo de 10. No geral, não são permitidas 

mais do que 300 pessoas no mesmo espaço e salas de maiores dimensões terão de ter 

funcionários devidamente identificados responsáveis por supervisionar o 

distanciamento social e o cumprimento das regras de higiene. 

Jamil Chade, colunista do UOL, avança ainda que também na Suíça se está a investir no 

reforço de testes e na capacidade dos hospitais, no sentido de evitar um confinamento 

total. Na Bulgária, por outro lado, o governo restabeleceu as restrições que tinham sido 

eliminadas há duas semanas, o que significa que casamentos e baptizados poderão ter 

apenas 30 pessoas, por exemplo. 

Na Croácia e no Reino Unido, à semelhança de Hong Kong, também passou a ser 

necessário usar máscara no dia-a-dia, ao passo que na África do Sul foi estabelecido o 

recolher obrigatório: a partir de determinada hora, não pode haver nninugém nas ruas. 
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Na Índia, indica o mesmo colunista, um dos centros empresariais mais importantes do 

país, localizado na região de Bangalore, voltou a ser fechado. Aqui, encontram-se 

companhias como Microsoft, Apple e Amazon. 

Hungria e Tailândia são outros exemplos de recuo no desconfinamento: no primeiro 

caso, o governo decidiu dividir a população em três grupos e aqueles que são 

considerados de risco são obrigados a ficar isolados durante duas semanas; no segundo 

caso, foi reforçado o controlo das fronteiras. 

Na vizinha Espanha, também foi dado um passo atrás, nomeadamente na região da 

Catalunha onde foram aplicadas novas restrições a cerca de 200 mil pessoas. Seguiu-se 

o Nordeste da Galiza, onde também 70 mil pessoas tiveram de encarar novas regras 

depois de ser descoberto um novo surto em Lugo. 

Fonte: EXECUTIVE DIGEST 
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EDITORIAL - Um plano para recuperar a confiança 

À custa de um estudo exaustivo das forças e das fraquezas da sociedade, do Estado e da 

economia ou de um conhecimento pessoal enciclopédico, o relatório de Costa Silva já terá 

sido de enorme utilidade, se nos obrigar a pensar sobre o retrato que faz 

 

Há muitos anos que o país não dispunha de um documento prospetivo tão abrangente, 

tão rico e tão profundo como o que António Costa Silva entregou na semana passada 

ao Governo – talvez desde os tempos do Departamento de Planeamento e Prospetiva 

liderado por José Félix Ribeiro. A qualidade desse documento basta para justificar o 

acerto na escolha de António Costa e, principalmente, para se acreditar que a crise pode 

mesmo abrir uma nova página para o futuro do país. À custa de um estudo exaustivo 

das forças e das fraquezas da sociedade, do Estado e da economia ou de um 

conhecimento pessoal enciclopédico do que somos, por que somos assim e o que 
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podemos ser enquanto país, o relatório de Costa Silva já terá sido de enorme utilidade, 

se nos obrigar a pensar sobre o retrato que faz. 

Nada, ou quase nada lhe escapa. Da educação à saúde, da economia do mar à inovação, 

da indústria tradicional às tecnologias de ponta. Como seria de esperar para tanta 

ambição, o documento é excessivamente longo – 120 páginas e 323 mil caracteres. Por 

isso deve ser visto como um relatório que sustenta as opções políticas de um plano e 

não um plano em si. Escolher os eixos de intervenção, os investimentos, os calendários 

de execução ou as entidades que os hão-se gerir têm de ser da responsabilidade do 

Governo. Rui Tavares tem razão quando escreve que o documento é uma espécie de 

“cozido à portuguesa” no qual cada um escolhe o ingrediente de que mais gosta. É assim, 

e ainda bem. 

Há duas leituras obrigatórias no documento: a primeira tem a ver com a necessidade de 

“colocar as empresas no centro da recuperação da economia”; e a segunda é a procura 

de um “equilíbrio virtuoso entre Estado e mercado, de forma a que o mercado funcione 

tanto quanto possível e o Estado funcione tanto quanto necessário”. Nessa necessidade 

e nesse equilíbrio, o Estado terá um papel crucial em definir prioridades para aplicar os 

recursos disponíveis, nomeadamente em infraestruturas. Mas serão a sociedade e a 

economia a fazer o seu próprio caminho.  

E há, também, uma mensagem subliminar que serve como antídoto ao discurso fatalista 

e miserabilista que a cada passo se ouve: Portugal tem recursos naturais, tem 

competências científicas e tecnológicas avançadas, tem empresas capazes de competir 

globalmente, tem uma posição geoestratégica favorável e não revela fissuras sociais 

graves que encontramos em outras latitudes. Pode ser pouco. Mas, com inteligência, 

determinação e com um Estado livre de paternalismo (e corrupção), pode ser suficiente 

para que, ao menos, seja possível acreditar que há luz para lá da obscuridade da 

pandemia. 

Manuel Carvalho, Diretor do jornal Público 

Fonte: PÚBLICO 
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Será irresponsável dizer a verdade? * 

 

Quem folheia as primeiras páginas do livro "Do FMI à pandemia: Portugal entre crises", 

crónicas assinadas pelo economista Ricardo Reis, não pode deixar de recordar o que o 

país viveu em 2010 e 2011, o estado de negação do Governo de José Sócrates, a 

bancarrota em 2011 e os pontos de contacto com o que estamos a viver hoje, em 2020. 

E há uma crónica particularmente perturbadora: Será irresponsável dizer a verdade? 

A propósito dos bancos, Ricardo Reis começa precisamente com uma proposição: 

"Gritar fogo num teatro cheio pode ter consequências desastrosas. A tentativa 

desesperada de fuga dos clientes vai danificar seriamente o teatro e várias pessoas 

ficarão feridas na confusão, podendo mesmo algumas morrer. Se não houver incêndio, 

então a pessoa que gritou fogo é de uma irresponsabilidade completa (...) Já se houver 

de facto um incêndio a avançar rapidamente, então o ato responsável é gritar fogo". O 

economista e professor da LSE referia-se ao estado de negação em 2009 e 2010 em 

torno da situação dos bancos em Portugal, a começar pelos próprios banqueiros.  

Por estes dias, Ricardo Reis estará a fazer-se a mesma pergunta sobre o estado do país 

(o estado dos bancos vai pôr-se no segundo semestre do próximo ano). Será 

irresponsável dizer a verdade, perante a situação catastrófica da economia portuguesa, 

perante o descontrolo da pandemia, que levou mais de 15 países a 'meterem' Portugal 

na lista negra de países que não são seguros? Ou, como dizia há dias um dos 

empresários de referência da música e do entretenimento, Álvaro Covões, os 

comentadores não podem dizer certas coisas em público, mesmo que seja verdade? A 

verdade deve ser escondida debaixo do tapete? E até quando? 

O discurso político está numa certa negação sobre a gravidade da situação económica, 

mas ao contrário do que se passou em 2010, desta vez os gestores dos principais 

bancos têm sinalizado, de forma mais ou menos clara, o que aí vem (e como parecem 

hoje ainda mais despropositadas as declarações de Rui Rio sobre os lucros dos 

bancos...).  

Já sabemos que não vai ficar tudo bem, e são necessárias respostas já. Como, aliás, 

notava o conselheiro do Governo para o plano de recuperação da economia, António 

Costa Silva, em setembro deste ano (senão antes, acrescento eu) as empresas vão bater 
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numa parede. Não haverá um problema de financiamento do Estado como em 2011 

nos próximos 12 a 24 meses, pelo menos enquanto o BCE for capaz de manter esta 

política monetária, mas haverá dentro de 12 meses um sério problema bancário na 

sequência da falência de empresas e famílias.  

É evidente, ou deveria ser, que o plano de emergência, nomeadamente o lay-off e a 

suspensão das obrigações fiscais, tem de ser estendido até ao final do ano. 

Simplesmente porque não há recuperação da atividade económica, como já se percebeu 

do que se está a passar nas últimas semanas. E basta falar com meia dúzia de 

empresários exportadores -- daqueles que em 2011 foram capazes de contrariar a crise 

de procura interna -- para perceber que os mercados externos estão fechados às 

empresas nacionais. E enquanto a pandemia não estiver mesmo sob controlo em 

Portugal -- coisa que parece distante -- este retrato não vai ser atualizado. 

O dinheiro da Europa, qual milagre, está ainda longe de estar assegurado, e não chegará 

antes de 2021 na melhor das hipóteses, portanto, que resposta nacional haverá? 

Quando se vê o novo ministro das Finanças a anunciar uma revisão do défice de 

décimas, percebe-se que a realidade ainda não chegou à praça do comércio.  

* Título de uma crónica de Ricardo Reis publicada a 14 de novembro de 2009 

António Costa, Publisher do jornal ECO 

Fonte: Newsletter do jornal ECO 

 

Fugas de informação. O que falta? Vontade de saber a verdade 

 

Lembrei-me por estes dias de um trabalho que escrevi nos meus dez anos de casa de 

Diário de Notícias. Corria o ano de 2014, em pleno reinado de Joana Marques Vidal. 

Com toda a pompa e circunstância, o palácio da PGR, localizado na Rua da Escola 

Politécnica, recebeu dezenas de jornalistas, magistrados e um punhado de 

personalidades ligadas à Justiça. Objetivo? Anunciar os resultados de uma alegada ‘caça 

às bruxas’ face às constantes fugas de informação relativas a processos ditos mediáticos 

que estavam a multiplicar-se que nem cogumelos. 

Recorde-se que estávamos no ano em que só mesmo meses depois é que viria a 

começar aquele que – a seguir à Casa Pia – já foi considerado um dos processos mais 
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badalados na praça pública: a Operação Marquês. Era imperioso acabar com esse 

flagelo chamado de violação do segredo de Justiça. Um ano antes, escolheu-se um 

inspetor para o efeito, João Rato – que em poucos dias foi escrutinado pela imprensa – 

declarou-se que esta averiguação tinha caráter de urgência e foi dito que seria feito um 

levantamento rigoroso e pormenorizado de forma a perceber quem, como e quando se 

violava esse segredo. 

E então? Que resultados? Nove acusações deduzidas, das quais se perdeu o rasto 

público, e recados a jornalistas, com a possibilidade de escutas aos mesmos e buscas às 

redações. Porém, admitia-se que, proporcionalmente, eram as investigações a decorrer 

no DCIAP que mais casos de fugas de informação registavam. 

Seis anos volvidos… e o que mudou? Nada, ou quase nada. Mudaram os processos 

mediáticos que crescem de ano para ano. Mudou a titular da investigação criminal – 

Lucília Gago – que pouco conhecemos a sua posição sobre o assunto. E as notícias 

continuam a aparecer em (alguns) jornais. Mas só em alguns, os mesmos de sempre. 

Declaração de interesses: o mal não é esse, atenção. Enquanto jornalista, mal seria se 

não considerasse haver interesse público na divulgação de informação relativa a 

alegados crimes praticados por ex governantes ou banqueiros. Mas o Ministério Público 

continua a assobiar para o lado, a insistir na mesma tecla de que o segredo de Justiça 

deve existir (reminder: a lei diz que este segredo deveria ser exceção, a prática diz que 

é a regra) e achando que este ‘no pasa nada’ faça esquecer que todos os dias nos 

aparecem informações que só à Justiça deveriam pertencer mas que rapidamente se 

tornam em conversa de café ou de viagem de táxi. Com acusações conhecidas antes 

das partes serem notificadas (até com o número de páginas!), interrogatórios divulgados 

em prime time das televisões, detenções em direto de figuras públicas. 

E de quem é a culpa? Dos jornalistas não é com certeza que ainda não têm o poder da 

adivinhação. Já o disse perante vários procuradores do Ministério Público – nos já 

recorrentes casos em que sou eu sentada no banco dos arguidos por suspeitas deste 

crime (shame on me!) – em que relembro que nós somos apenas o veículo. Que de 

algum lado vem tudo aquilo que se esgota em oráculos de telejornais ou em manchetes 

de jornais. 
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De forma humilde e recatada, sugiro o seguinte, senhora Procuradora – Geral: que tal 

passar a punir disciplinarmente o magistrado titular do processo, por cada vez que uma 

informação saia nos jornais em casos em que há segredo de justiça? 

Porque eu vou explicar como se estivesse a falar para o meu filho de quatro anos: há 

uma altura em que são muito poucos os intervenientes com verdadeiro acesso ao 

processo (que na maioria dos casos nem os advogados de defesa têm). Logo, se começar 

a punir-se quem é hierarquicamente responsável, talvez o controle interno fosse mais 

eficiente, não? Mas o que falta? O que falta, meus caros, é a vontade. A vontade de ser 

saber a verdade. 

Filipa Ambrósio de Sousa, Editora Advocatus 

Fonte: ECO 
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