Comunicação COVID19
Ponto de situação 18 de junho

100ª Edição

Casos Confirmados
38.089 CASOS DE COVID-19
MAIS 417 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 1,10%%

Óbitos
1.524 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 1 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,06%)
NORTE-813
CENTRO-246
LISBOA E VALE DO TEJO-433
ALENTEJO-2
ALGARVE-15
AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
24.010 CASOS DE RECUPERAÇÃO
1.337 AGUARDAM RESULTADOS
357.291 CASOS SUSPEITOS DESDE 1 DE JAN.
416 INTERNADOS (1,09%) / 67 UCI (0,17%)

Qui. 18 junho
Bem-estar
económico dos
portugueses face
à UE em 2019
sobe para máximo
de nove anos.
Portugal entre
países com maior
percentagem de
presos libertados Conselho da
Europa.
O Orçamento
Suplementar foi
aprovado na
generalidade com
o voto favorável
do PS e a
abstenção do
PSD, BE, PCP,
PAN e PEV. CDS,
IL e Chega
votaram contra.
Portugal tem
quase o dobro das
mortes na estrada
de Espanha.
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA

(Edição papel) Universidades não travam violação de exclusividade
pelos professores. O aviso é do tribunal de Contas, que “há melo
menos dez anos” tem vindo a detetar casos de violação do regime de dedicação
exclusiva. Relatório sugere clarificação da lei e instituições mais ativas. Parlamento.
Primeiro Orçamento de João Leão passa com apoio inédito. CDS quer agressões a
agentes policiais como crime autónomo. Revisor de comboio ficou a ser “profissão de
risco”. Benfica vence Rio Ave com nove e coloca-se a par do FCPorto. Pequim fecha-se
perante iminência de segunda vaga. Devolução de materiais ameaça recuperação de
alunos. Futebol. Lisboa com Champions, mas incerta sobre adeptos. Arquivo Digital.
Investigadores teem fim do portal Memórias de África e do Oriente. Investigação.
Coronavírus ligado a Ovar tem mutação genética não identificada no resto do país.
(Online) Partidos rejeitam estar amarrados na especialidade. Tempos sombrios em
Angola: “É uma catástrofe!” Com uma recessão económica que pode chegar a 7% este
ano “e que se prolongará para 2021”, o economista Alves da Rocha traça um retrato
triste de um país onde sete em cada dez angolanos vive na pobreza. A ilusão com João
Lourenço há muito terminou: os produtos da cesta básica aumentaram 300% a 400%
desde que chegou ao poder. Investigadores estimam que 20 crianças de uma turma
contactam com mais de 800 pessoas em dois dias. Covid-19: Pequim começa a fecharse perante a ameaça da segunda vaga. Morte de soldados na fronteira dos Himalaias
“não será em vão”, garante Modi. Trump pede aos tribunais que proíbam livro de John
Bolton, um passo “condenado ao fracasso”. Bruxelas quer ganhar poder de veto sobre
avanço de empresas chinesas na Europa. Eleições federativas do PS a 17 e 18 de julho.
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Os congressos das federações realizam-se 12 e 13 de setembro, mas ainda não está
definido se são só presenciais ou também por videoconferência.
(Edição digital) Médicos do Sul. "Se houver um surto de cem casos em
Portimão ou Faro fechamos o Algarve". Alexandre Valentim Lourenço,
presidente da Ordem dos Médicos do Sul, teme que o que está a
acontecer em Lisboa se repita no Algarve e lembra que os serviços médicos não foram
reforçados, o que pode trazer problemas no verão. Não há recursos humanos para
lidar com um agravamento da situação epidemiológica, diz o responsável. Felgueiras.
Onde a covid chegou primeiro ainda se vive com medo. Entrada de Leão com discurso
hesitante e os truques do costume. Governo aprovou menos de 2/3 dos pedidos de
lay-off. Num Portugal envelhecido, retoma vai custar mais a arrancar. UGT e CES.
Carta aberta de Carlos Silva e Luca Visentini a António Costa. O milionário alemão que
diz não a Merkel e pode acabar com a Lufthansa. I Liga. Benfica ultrapassa FCPorto e
chega à liderança. (Online). Os livros que irritam Trump: das revelações sobre Melania
às memórias de Bolton. "Covid na América Latina vai deixar mais pobreza e mais
desigualdade". Entrevista a Marcelo Moriconi, investigador do Centro de Estudos
Internacionais do ISCTE. IPO. Doentes que foram às consultas dos médicos infetados
vão ser testados. Universidade de Oxford conta ter vacina disponível em dezembro.
Liga dos Campeões em Lisboa. ONU. Violência racial é legado do "comércio de
escravos" e colonialismo. "Pior ministro de Bolsonaro" pode estar a caminho de cargo
em Portugal.
(Edição papel) Águia agarra Dragão. Sete jogos em Lisboa. Final da
Champions. É pontapé de saída para retoma do turismo. Escândalo
Financeiro. Políticos escondem acordos do Novo Banco. Contratos com
fundo americano em segredo no parlamento. Líder da comissão parlamentar impede
acesso a documentos. PJ recolhe provas contra trio. Estudante morto após 15 roubos.
72 pessoas infetadas no IPO de Lisboa. Investigação. Alemães insistem que Maddie está
morta. Cascais. Antena de 40 metros cai e mata trabalhador. Impostos. Fisco devolve
1868 milhões de euros no acerto do IRS.
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(Edição em papel) Lei impede acesso de investigadores a vídeos de
acidentes com comboios. Governo quer mudar legislação e facultar
ferramenta importante para esclarecer ocorrências. Proteção de
dados discorda considerando a autorização desproporcionada. Portugal tem o dobro
das mortes de Espanha na estrada. Orçamento - Fatia de Leão do debate centrada no
Novo Banco. Esquerda vai travar diploma anti-Centeno no Parlamento. Covid 19.
Novos surtos de norte a sul causam alerta. Porto não regista casos positivos há 11 dias.
Queda de torre em Oeiras mata jovem trabalhador de Paredes. Penafiel. Caixa Agrícola
paga indemnização a lesados de assalto a cofre. São João. Porto e Gaia fecham Ponte
Luís I e proíbem martelos. UEFA. Lisboa recebe final 8 da Champions e Dragão fica
sem Supertaça. Lage passa a prova dos nove.
(Edição papel) Turismo. Quebras históricas no setor atingem quase
100%. Só ficaram cá os turistas impossibilitados de regressar aos
seus países. A média do rendimento por quatro ficou em menos de cinco euros.
Racismo. Chega prepara manifestação para dia 27 de junho. A monif terá palavras de
ordem como “os portugueses não são racistas” e o partido de André Ventura apela à
esquerda para respeitar a concentração de manifestantes. Lisboa vai receber fase final
da Liga dos Campeões. Eleições no Clube Oriental de Lisboa. Pedro Cabrita Reis entra
na campanha eleitoral do popular clube e apela ao voto numa das listas. OE. Um debate
com elefantes na sala e votação garantida para o Governo. Rastreio a profissionais
detetou foco de infeção no IPO de Lisboa. Justiça. Buscas em Lisboa e no Porto cercam
isabel dos Santos. Empresários da noite entregam hoje ao Governo as chaves dos seus
espaços. Porto e Gaia apertam cerco à noite de São João e fecham ponte.
(Edição papel) Turistas estrangeiros regressam em agosto. Reservas
registam quebras superiores a 80% em julho. Quedas “históricas”
afundam receitas da hotelaria em 98%. Fronteiras reabrem, mas
portugueses ainda têm limites. Crises são um trampolim para empresas vencedoras.
História mostra como recessões podem ser o berço de empresas líderes. Governo
pouco aberto a alterações no retificativo. Gás. Desconto espanhol que prejudica Sines
adiado um ano. Saiba o que muda nas moratórias do crédito. Investimento. Euronext
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lança as “blue bonds”: dívida ligada aos oceanos. Lex. Concorrência fiscal dificulta
reforço do orçamento da EU. Minoritário da INAPA acusa gestão de estar aliada com
credores.

(Online) Turistas estrangeiros começam a regressar em agosto. Nova

Expressão acusa gestão da Inapa de estar “aliada a credores”. Governo resiste a mexidas
no retificativo. EUA chocam com Europa sobre imposto às tecnológicas e ameaçam com
tarifas. PCP quer suspensão automática dos pagamentos por conta para micro e PME.
Marcelo: Portugal recebe fase final da 'Champions' pela transparência no combate à
covid-19. Governo desaconselha aos portugueses férias fora da Europa. Marques
Mendes sugere parcerias público-privadas para Angola dinamizar economia e criar
emprego.
(Online) Governo lança novas linhas de crédito, mas avisa que
banca tem de correr riscos. João Neves acusa Governo de Passos
de conduzir mal negociações com Bruxelas sobre Banco de
Fomento. “Mercados como América do Sul, América do Norte e África são muito
importantes para Portugal e para a TAP”, diz João Neves.

Deputados não se

entendem sobre como travar ida de Centeno para o Banco de Portugal. Orçamento
Suplementar passa na generalidade. Só PS deu voto favorável. Governo aprova amanhã
criação do Banco de Fomento. PJ faz buscas em casa de ex-advogado de Isabel dos
Santos. Oficial: UEFA escolhe Lisboa para “final eight” da Liga dos Campeões. Final da
Champions é “muito importante” para posicionamento turístico. Final da Champions em
Lisboa é “irrepetível”. Vai “afirmar a marca Portugal”, diz Marcelo. Fisco vai criar equipa
para acompanhar as SAD dos grandes clubes. Ferro quer encurtar férias dos deputados.
Parlamento só vai parar em agosto. VA variável na luz pode penalizar fatura das famílias
numerosas e beneficiar quem tem casa de férias, diz Deco. Champions em Lisboa é
“campanha publicitária estrondosa”.
(Online) Hidrogénio verde: Abertas candidaturas para projetos
complementares à central planeada para Sines. ANAC moveu 133
processos às companhias aéreas por violação de voos noturnos no aeroporto de
Lisboa em 2019. BE quer turmas com máximo de 20 alunos para regresso “em segurança” às aulas
presenciais no próximo ano letivo. João Leão passa primeiro teste: Orçamento Suplementar
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é aprovado na generalidade. PGR confirma ao JE buscas a antigo advogado de Isabel
dos Santos. Fisco vai criar equipa para acompanhar as SAD de clubes ‘grandes
contribuintes’. Novo Banco. BE pede ao Fundo de Resolução o acordo parassocial e
acordo de servicing sobre a gestão dos ativos do mecanismo de capital contingente.
Mário Centeno, Mourinho Félix e Álvaro Novo já regressaram ao Banco de Portugal.
‘Crash’ dos bancos é “altamente provável” se a crise continuar em 2021, diz a EconPol
Europe. Trump prepara projeto de um bilião de dólares para impulsionar economia.
Iniciativa Liberal quer que nomeação do novo governador do Banco de Portugal seja
suspensa até entrar em vigor “lei anti-Centeno”.
(Online) Governo aprova menos de dois terços dos pedidos de
layoff. Orçamento Suplementar aprovado na generalidade. Novo
Banco: Ministro das Finanças ficou "estupefacto". PSD viabiliza, mas
aponta "valor astronómico" para a TAP. Governo afasta descida
imediata do IVA da luz. "Há hotéis em Lisboa reservados a 100% para a Champions"
Presidente do Turismo de Lisboa. Governo desaconselha a portugueses férias fora da
Europa. “Não havia condições para desconfinar em segurança”, diz investigador
português. O processo de reabertura de Portugal após as medidas de mitigação do novo
coronavírus foi “demasiado rápido” e feito antes do tempo, segundo o investigador
português Luís Teixeira da Costa, doutorado pela universidade norte-americana Johns
Hopkins e atualmente investigador no hospital universitário de Oslo, na Noruega.
(Online) O que está a acontecer no PAN? Depois do anúncio
inesperado da saída do único eurodeputado que o partido
conseguiu eleger, também a deputada municipal de Cascais
anunciou desvincular-se do partido. Mas há mais saídas no PAN. CSM desmente
defesa de Mexia e Manso Neto. 8 profissionais e 12 doentes de IPO infetados. Como o
Suplementar passou sem ninguém gostar dele. Quanto custa e a quem chega IVA da luz
que BE pede. PS pressiona esquerda e pede "responsabilidade". Pedrógão. Afetos de
Marcelo foram com o cotovelo. Verão começa tórrido: calor entre os 30 e 40 graus.
Livro de Bolton revela que Donald Trump pediu ajuda política à China para a reeleição.
Champions: "Vitória antecipada dos portugueses". Portugal venceu com "mérito" o
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combate à Covid-19. E foi "premiado" pela UEFA, que o escolheu para a Final Eight da
Champions, disse Marcelo. "Um golo de belíssimo efeito", acrescentou Medina. Layoff
simplificado. 63% dos pedidos aprovados. Europa sugere restrições a jovens
condutores. Saramago morreu há 10 anos. Qual o melhor livro? Uber Eats vai ter serviço
durante 24h em Lisboa.
(Online) A aplicação de telemóvel que torna a matemática num jogo
viciante nasceu no Algarve: conheça o Milage Aprender+. Luanda
Leaks. PJ faz buscas em casa de advogado de Isabel dos Santos. PS vai a
eleições em julho e marca congressos para setembro. Só o nacional fica
para o ano. Ah Leão: a falar grosso para a direita e para a banca (mas a deixar muitas
pontas soltas). O novo ministro das Finanças passou na primeira prova com o fato novo:
atirou-se ao presidente do Novo Banco e provou que tem corpo para ir ao choque com
a direita. Mas João Leão deixou assuntos importantes por esclarecer: da TAP ao reforço
de capital do ex-BES, e também no IVA da luz. E foi apanhado pelo otimismo. Bloco diz
que Fundo de Resolução não mandou ao Parlamento todos os documentos secretos do
Novo Banco. Proibir despedimentos, salários a 100%: as propostas do PCP para mudar
“substancialmente” o Orçamento. Soldados indianos e chineses lutaram corpo a corpo,
sem armas e às escuras nos Himalaias: “um acidente bizarro” a caminho do
desanuviamento. Saem de Marrocos e chegam ao Algarve: há uma nova rota ilegal de
migração? “Depende de vários fatores, incluindo da reação de Portugal”. Covid-19.
Meio ano a lidar com a doença já permite chegar a consensos sobre como ela se
propaga. “A Federação Portuguesa de Futebol foi a primeira a oferecer ajuda”, revelou
o presidente da UEFA. Tensão EUA-China. Trump assinou lei que sanciona dirigentes
chineses por repressão de muçulmanos. Dinamarca vai abrir as fronteiras aos países
europeus... com exceção para Portugal e Suécia.
(Online) Vital Moreira contraria os 15 professores catedráticos
sobre eutanásia. Sondagens apontam vantagem de Joe Biden nas
eleições presidenciais deste ano. Apenas 35% dizem que vão apoiar
Trump nas eleições presidenciais de 3 de novembro. OMS alerta que dexametasona só
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deve ser usado em casos graves. Muitos docentes do Ensino Superior não respeitam
exclusividade, acusa Tribunal de Contas.
(Online)- "Silêncio da noite" protesta hoje. Vacina do Chile em testes.
Novo Banco? Centeno sem arrependimentos: "Teve de ser assim".
Portugal recompensado pela forma como combate vírus, "sem forjar números".
Pandemia agrava situação de refugiados e deslocados em todo o mundo. Autarcas do
Alto Minho estimam perdas de 30 milhões sem festas e romarias.

(Edição em papel) O amor proibido de Amália. Viveram juntos seis anos
na cas da mãe de Ricardo salgado. Mas a família dele nunca a aceitou.
Conheça a história da relação secreta com Eduardo Ricciardi. E os outros amores da
fadista. Corrupção - O grande plano de António Mexia para controlar a EDP e ganhar
milhões. Dietas - Nutricionista destrói mitos dos alimentos da moda. (Online) Suspeitos
de corrupção acusados de mais de cinco mil crimes. Esquema de emissão de certificados
para condutores TVDE e revalidação de cartas de condução era liderado por dois casais.
Ministério Público acusou 120 pessoas por crimes de associação criminosa, corrupção
ativa/passiva e arrolou cerca de 800 testemunhas. Bolsonaro, este Messias defende a
tortura... Imprensa espanhola: surtos em Portugal fazem disparar alarme sobre reabrir
fronteiras. Covid-19: Portugal entre países com maior percentagem de presos
libertados.
(Edição em papel) As teorias da conspiração que abalam o mundo.
Quem utiliza as teses mirabolantes como arma. Como se propagam.
Quem querem atingir. George Soros “A EU precisa de forte demonstração de
solidariedade”. A vida fascinante de Padre António Vieira. Missionário, Escritor,
Diplomata, Humanista e Bisneto de uma Mulher Negra. Política. PSD “namora” Isaltino
Morais. Imobiliário. A corrida às casas de férias. Bob Dylan. Ele é uma multidão.
Demasiado grandes para falir. A pandemia do coronavírus está a provocar uma injeção
de dinheiro sem precedentes na economia mundial. No total, esta verba já ultrapassou
os 10 biliões de euros, mas uma boa parte ficará nas mãos das grandes corporações. O

8

primeiro disco depois de ter recebido o Nobel da Literatura marca o regresso à edição
de canções novas, o que não acontecia desde 2012 (ano de Tempest). Rough and
Rowdy Ways revela um Bob Dylan em grande forma, aos 79 anos, evitando, ainda e
sempre, ser transformado em bandeira de uma qualquer causa. (Online) Covid-19:
Portugal entre os países a vermelho que precisam de entrar em ação. Covid 19 mais
mortal em Países do G8: Uma análise de possíveis causas. OE2020: Ministro garante
sete vezes que não haverá nova injeção no Novo Banco em 2020. Dexametasona para
a Covid-19: Médicos portugueses entusiasmados, mas alertam que “não é uma cura”.
Covid-19: DGS pede responsabilidade a funcionários de lares porque “testes não são
vacina”.
(Online) Venda do Novo Banco. "Se me arrependi de alguma coisa?
Não", Mário Centeno. Mário Centeno em entrevista ao podcast do PS.
Mário Centeno admite que se soubesse em 2017 o que sabe hoje talvez
tivesse tomado outra decisão em relação à venda do Novo Banco. Mas o antigo ministro
das Finanças afirma também que, com a informação que tinha na altura, o acordo de
venda aos americanos da Lone Star foi a melhor opção. Operação da PSP num bairro
da Amadora. E pelo 2º dia consecutivo, a Polícia de Segurança Pública está a fazer
buscas num bairro dos arredores de Lisboa. . Contrato de venda do Novo Banco. No
Parlamento, os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças são os únicos que
podem aceder ao documento da venda do Novo Banco, mas esse acesso fica registado.
Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, mesmo sem ter lido o documento na íntegra
afirma que o que já viu vem confirmar que o negócio é ruinoso para o Estado.
Agricultores da Cova da Beira continuam à espera das ajudas prometidas pelo Governo.
Carta aberta aos 27 líderes europeus. O líder da UGT, Carlos Silva, e outros dois
membros da Confederação Europeia de Sindicatos escrevem uma carta aberta a
António Costa e a todos os chefes de Estado e de Governo dos 27 pedindo-lhes que
apoiem a chamada "bazuca" da Comissão Europeia e recusem a ideia de austeridade
porque, conforme alegam, nenhum país causou a pandemia e ninguém deve ser
obrigado a pagar as consequências. População oncológica será das mais afetadas pela
pandemia ao nível da saúde mental. COVID-19 num lar de Cinfães. Controlo do regime
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de exclusividade dos professores do superior tem fragilidades. Dez anos da morte de
Saramago. O homem que deu a Portugal o Nobel da Literatura.
(Online) INSA. Como a genética do coronavírus pode ajudar a
montar o "puzzle" das cadeias de transmissão. COVID-19 no Lar
da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães. COVID-19 no lar da
Misericórdia de Aljubarrota. Mário Centeno em entrevista ao podcast do PS. CDS quer
agravar penas para quem agride polícias. Operação da PSP num bairro da Amadora.
Caso Luanda Leaks. Rio Ave x Benfica - Bruno Lage. Desmantelamento de uma rede
de tráfico de cocaína em Madrid. Campanha de colheitas na região Oeste. Eutanásia.
“Se não querem ter dúvidas, façam o referendo”. O apelo é feito na Renascença pelo
Professor Catedrático de Ética Médica Miguel Oliveira da Silva. Universidade de Oxford
conta ter vacina disponível em dezembro. Autoeuropa só retoma laboração plena
depois das férias de Verão. Há 15 mil estrangeiros na apanha da fruta. Produtores
querem testes à Covid-19. Taça de Itália. Adeptos do Nápoles criticados por festejarem
como se não houvesse pandemia.
Mário Centeno garante estar de consciência tranquila em relação à
venda do Novo Banco em 2017. Estratégia nacional para integrar
pessoas em situação de sem-abrigo. Com a crise económica a empurrar cada vez mais
pessoas para uma situação de sem-abrigo, será necessário ajustar a estratégia nacional
para integrar quem vive na rua. É o que admite o gestor desse plano, em entrevista à
Antena 1, Henrique Joaquim salienta que assim que forem conhecidos os números
finais do impacto da pandemia e das pessoas que ficaram sem casa, a estratégia inicial
poderá ser corrigida. Apoio financeiro à população sem-abrigo de Arroios. Lisboa não
sabe ao certo quantas pessoas estão a viver atualmente na rua. O número deverá rondar
as quatro centenas, com tendência para aumentar. A autarquia aprova hoje um apoio
financeiro, dirigido à população sem-abrigo de Arroios. Operação da PSP no Bairro da
Quinta da Laje, Amadora. COVID-19 no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães.
Investigação de acidentes ferroviários graves. Livro de memórias de John Bolton. José
Saramago morreu há dez anos.
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO
□ Vírus já matou mais de 445 mil pessoas e infetou 8,2 milhões no MUNDO.
□ MAIS DE QUATRO MILHÕES DE RECUPERADOS EM TODO O MUNDO.
□ ESPANHA com 141 novos casos e 30 mortes na última semana.
□ ITÁLIA. Número de óbitos diários e de novos casos sobem em Itália.
□ ALEMANHA tem 580 novos casos de covid-19 e um total de 187.764, números
que ainda não contemplam os mais de 600 infetados registados num matadouro,
no estado da Renânia do Norte-Vestefália.
□ Novos casos na BÉLGICA sobem para 104 e mortes recuam para dez.
□ REINO UNIDO regista mais 184 mortes, ultrapassa os 42 mil óbitos.
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA registaram 840 mortos devido à covid-19 nas
últimas 24 horas, elevando para mais de 117 mil o número de óbitos.
□ BRASIL registou 1.269 mortos e 32.188 infetados pelo novo coronavírus nas
últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 4.033
óbitos com a doença. Total de 46.510 óbitos e 955.377 casos.
□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 7.197 em mais de 267 mil casos.
□ CHINA deteta 28 novos casos nas últimas 24 horas, 21 em Pequim. Surto de
Pequim pode ter começado um mês mais cedo.
□

RÚSSIA ultrapassa os 561 mil infetados com Covid-19.

□

ÍNDIA regista o maior aumento de casos num só dia: 12.881

□

SUÉCIA ultrapassa as 5000 mortes e a imunidade ainda não está à vista.

□

TURQUIA. Três maiores cidades turcas adotam máscara obrigatória mesmo na
rua.
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FRASES DO DIA

□ “Este Orçamento não tem cortes na despesa nem aumento de
impostos”, João Leão, Ministro de Estado e das Finanças.
□ “Estou estupefacto com as declarações do CEO do Novo Banco”, João
Leão, Ministro de Estado e das Finanças.
□ "Vamos seguir uma linha de estabilidade na resposta à crise. Neste
Orçamento Suplementar, não propomos nenhum aumento de impostos.
Não prevemos nenhum aumento de impostos para o futuro", João leão,
Ministro de Estado e das Finanças.
□ "A austeridade não é a resposta a esta crise. Nem se cortam salários ou
pensões nem se sobem impostos, protege-se o emprego e o rendimento
dos portugueses. Não se aperta o cinto", António Costa, Primeiro
Ministro.
□ “É um balão de oxigénio às famílias e às empresas para as ajudar a
ultrapassar este momento difícil", António Costa, Primeiro Ministro.
□ "Queria aqui agradecer aos profissionais de saúde e a todos os
portugueses que tornaram possível que Portugal se afirmasse como um
destino seguro. E esta é a grande mensagem que a escolha da UEFA para
realizar esta prova em Portugal dá a todo o mundo: é que Portugal é um
destino seguro", António Costa, Primeiro Ministro.
□ “Portugal tem autoridade moral, pela forma como conduzimos o
combate à pandemia, mas agora pela forma transparente como
continuamos a combater a pandemia. E digo transparente porque não
escondemos a nossa vontade de testar e testar mais, porque não
escondemos que esse testar mais significa determinados valores",
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
□ "A TAP não se pode tornar num outro Novo Banco; num buraco negro
que continuamente vai sugando os impostos dos já tão massacrados
contribuintes portugueses", Rui Rio, Presidente do PSD.
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□ “A crise atual significa que seremos obrigados a pensar de uma forma
mais local e menos global, e esse hábito pode perfeitamente continuar.”,
Dharshini David, Jornalista da BBC e autora de “A Geografia do Dinheiro”.
□ “O CDS não quer fazer um discurso baseado em conversa de café.
Temos linhas vermelhas”, Francisco Rodrigues dos Santos, Presidente do
CDS-PP.
□ Derrubar estátuas não resolve qualquer problema relacionado com o
racismo e o crescimento das desigualdades, essa, sim, a causa maior dos
protestos atuais. E a desigualdade não se resolve atingindo símbolos do
passado com argumentos de hoje e que, no limite, poderão também ser
modificados no futuro.”, Rui Tavares Guedes, Diretor Executivo da Visão.
□ “Como se viu agora em Pequim, com um surto de cem casos, eles
fecharam novamente a capital da China. Se nós de repente tivermos um
surto de cem casos em Faro ou em Portimão vamos ter de fechar o
Algarve. Estamos numa fase em que a tomada de decisão para bem da
saúde pública pode ser dolorosa para economia e para o turismo
nacional. Temos um problema acrescido, porque a economia do Algarve
é muito dependente dos meses de julho e agosto.", Alexandre Valentim
Lourenço, presidente da Ordem dos Médicos do Sul,
□ "Todos os meus colegas têm, em média, cerca de 25 pessoas que neste
momento estão infetadas. Portanto, do ponto de vista do Sindicato
Independente dos Médicos, é um erro gravíssimo essa proclamação do
senhor primeiro ministro e do Ministério da Saúde de que, à força
tentarem adocicar os números, dizerem que não há um crescimento da
pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo”, Jorge Roque da Cunha,
secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos.
□ Acompanho

aqueles

que

dizem

que

estaria

a

altura

de,

progressivamente, ativar o regresso às comunidades escolares,
sobretudo dos mais novos, em que o risco de facto é menos intenso,
pelas razões que não têm que ver com o Covid ou não Covid, mas com
o processo de desequilíbrio social que se está neste momento a gerar e
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que tem consequências a médio prazo que são negativas”, Adalberto
Campos Fernandes, ex-Ministro da Saúde
□ "A pandemia revelou quão frágil ainda é o projeto europeu", Angela
Merkel, Chanceler alemã.
□ “Ficaria chocada se Mário Centeno tivesse fugido. Não é o caso”, Ana
Catarina Mendes, líder parlamentar do PS.

ARTIGOS SELECIONADOS

BEM-ESTAR ECONÓMICO DOS PORTUGUESES FACE À UE SOBE PARA MÁXIMO
DE NOVE ANOS
O consumo per capita e o PIB per capita de Portugal aumentaram em 2019 para máximos
de 2010, indicando que o bem-estar económico das famílias portuguesas voltou a
aproximar-se da média da União Europeia.
Dois indicadores publicados esta quinta-feira pelo Eurostat mostram que Portugal
encurtou a distância face à média europeia no que diz respeito ao bem-estar económico
das famílias e riqueza por habitante.
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O consumo per capita de Portugal em 2019 subiu para 86, o que quer dizer que se
situou no ano passado 14% abaixo da média da União Europeia (100). Em 2018 situouse em 84, sendo este já o segundo ano de aumentos neste indicador.
O Eurostat revelou também o PIB per capita de todos os países da UE (também medido
em paridades de poder de compra). O indicador para Portugal situou-se no ano passado
em 79 (21% abaixo da média), acima dos 77 registados nos dois anos anteriores.
Segundo a base de dados do gabinete de estatística da Comissão Europeia, o consumo
per capital e o PIB per capita de Portugal atingiram no ano passado o nível mais elevado
desde 2010.
No ano passado Portugal conseguiu passar à frente da República Checa (85) no
consumo per capita, continuando atrás da Lituânia (90) e da Espanha (91). No PIB per
capita manteve a posição (atrás da Lituânia e à frente da Eslováquia).
Os institutos de estatística têm nos últimos tempos dado maior relevância ao consumo
per capita para medir a evolução do bem-estar económico das famílias face aos outros
países, já que o PIB per capita é influenciado por mais variáveis que deturpam o valor
por habitante. Ambos os indicadores estão em paridades de poder de compra, ou seja,
estão ajustadas das diferenças de preços relativos entre os países da União Europeia.
O consumo per capita corresponde à despesa final em consumo em bens e serviços
pelas famílias, incluindo as transferências sociais em espécie do Estado para as famílias.
Segundo o INE, "constitui uma medida dos bens e serviços consumidos pelas famílias
independentemente da sua aquisição ser ou não efetuada por ela".
Os dados do Eurostat mostram que o Luxemburgo tem o consumo per capita mais
elevado da União Europeia, situando-se a 35% acima da média. Seguem-se a Alemanha,
Áustria, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Finlândia e Suécia, todos mais de 10% acima.
No fundo da tabela está a Bulgária (59), Croácia (66) e Hungria (67).
Fonte: Jornal de Negócios

ENVELHECIMENTO DO PAÍS PODE ATRASAR A RETOMA DA
ECONOMIA
Bruxelas avisa que poderá haver saída mais lenta da crise nos países da UE mais
envelhecidos, como Portugal.
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A velocidade a que as diferentes economias europeias vão sair da crise causada pela
pandemia vai depender das respetivas estruturas demográficas, avisa a Comissão
Europeia no primeiro relatório europeu sobre a matéria. O documento antecipa
progressos mais lentos para os países da UE mais envelhecidos, como Portugal. É o
terceiro Estado da União mais envelhecido e está ainda entre os que mais envelheceram
ao longo dos últimos anos. O relatório sobre o impacto das alterações demográfica,
publicado ontem, vem alertar para um agravamento, por efeito da pandemia, dos
problemas pré-existentes provocados pelo acelerado envelhecimento europeu: desde
redução da população disponível para trabalhar e da criação de emprego, passando pela
carga sobre sistemas de saúde, despesa pública e sistemas de pensões, e indo até um
maior empobrecimento relativo das populações.
“A estrutura económica e demográfica de cada país vai ser um fator na velocidade e
capacidade de recuperação”, refere o relatório preparado pela comissária europeia
Dubravka Šuica a partir do qual Bruxelas se propõe identificar as populações, regiões e
comunidades mais afetadas pelo envelhecimento e despovoamento. O novo Fundo
Europeu de Recuperação irá, de resto, alinhar também apoios para preparar os
territórios para um futuro com mais cabelos brancos, refere o documento.
Portugal surge na comparação europeia como um dos países mais vulneráveis. Com
uma mediana de idades nos 45,2 anos, o país é hoje o terceiro mais envelhecido da
União, atrás de Itália (46,7 anos) e da Alemanha (46 anos). A média da EU a 27 está em
43,7 anos. Mas o país caminha rapidamente para o topo da lista dos mais envelhecidos.
Nas últimas duas décadas, viu a mediana de idades aumentar 7,3 anos. Só houve um
envelhecimento mais rápido na Roménia (8,1 anos) e na Lituânia (7,8 anos). Em média,
o bloco envelheceu 5,3 anos. Para esta evolução, contribui a baixa natalidade em
Portugal, o país da União Europeia onde mais prevalecem os filhos únicos. Os dados do
Eurostat citados no documento da Comissão Europeia, relativos a 2019, mostram que
seis em cada dez famílias portuguesas (58%) têm apenas um filho. Já a média dos 27 é
de 47%, com Suécia, Irlanda, Holanda a terem das famílias mais numerosas onde o peso
dos filhos únicos não vai além dos 40%. Um dos principais problemas europeus é a forte
redução da população disponível para trabalhar, que deverá encolher 18% para apenas
220 milhões de indivíduos ao longo dos próximos 50 anos. E este é um cenário que a
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pandemia deve agravar. “Apesar de ser demasiado cedo para concluir se a crise atual
alterará as projeções de longo prazo, as primeiras previsões após o início do surto
estimam contrações significativas do emprego. Dependendo de como o vírus se
espalhar, isso pode resultar em ainda menos pessoas ativas em simultâneo”. Combater
o desemprego jovem e integrar pessoas no mercado de trabalho vai ser um desafio
ainda maior, antecipa o relatório, sublinhando a necessidade de haver mais políticas de
reconversão de mão de obra, de atração das mulheres e de indivíduos mais velhos para
o trabalho. Digitalização, automação, energias limpas são, por outro lado, os caminhos
que Bruxelas aponta agora para obter incrementos de produtividade com menos
pessoas. Por outro lado, ainda, expõe o relatório, a pandemia veio reforçar a
necessidade de robustecer os sistemas de saúde para resposta a uma população mais
velha e vulnerável perante o novo coronavírus. A Comissão Europeia antecipa, assim,
aumentos da despesa pública decorrentes quer de uma população mais envelhecida,
quer de um mercado de trabalho menor, ainda sem atualizar projeções. Antes da atual
crise, a previsão era de que o custo da transição demográfica passasse a pesar 26,6%
do PIB da UE até 2070.
Fonte: Dinheiro Vivo
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OPINIÃO

COMO A EUROPA PODE VIVER COM A CHINA - CARL BILDT
Com os Estados Unidos a abandonarem os compromissos globais uns atrás de outros, a
Europa deve desenvolver a sua própria estratégia para gerir a ascensão geopolítica da
China. A melhor abordagem será encontrar um equilíbrio - sustentado pelo realismo - entre
compromisso e competição.
ESTOCOLMO - Numa era de crescente tensão entre os Estados Unidos e a China, a
União Europeia ainda terá margem de manobra para defender os seus próprios
interesses? Esta será uma pergunta fundamental para os decisores políticos da UE nos
próximos anos.
O conflito sino-americano já se tornou uma questão central nas vésperas da eleição
presidencial dos EUA em novembro, porque o governo do presidente Donald Trump
decidiu claramente que atacar a China é uma maneira de desviar a atenção de suas
próprias falhas. Mas, mesmo que Trump perca para seu concorrente Joe Biden, o
confronto bilateral continuará a aumentar. Dentro do establishment político e da
política externa dos EUA, a procura ativa de formas de reduzir, interromper ou até
reverter a ascensão geopolítica da China é um desafio bipartidário.
No entanto, mesmo com as políticas mais agressivas, é duvidoso que os EUA - ou
qualquer outra pessoa - possam atingir esse objetivo. O PIB per capita da China
(ajustado pela paridade do poder de compra) é aproximadamente um terço do dos EUA
ou da maioria dos países europeus. Mas em termos da dimensão geral da economia,
está a alcançar rapidamente os EUA e a UE.
Ninguém pode saber ao certo como é que a história económica da China se desenrolará
nas próximas décadas; mas as tendências atuais sugerem que continuará a crescer
muito mais rápido do que os EUA ou a UE. Se conseguir reduzir até metade da diferença
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per capita do PIB com Taiwan, a sua economia terá aumentado (em termos de
população) para o dobro do tamanho das economias dos EUA ou da UE.
Apesar da pandemia do COVID-19, o Fundo Monetário Internacional e o Banco
Mundial esperam que a economia da China registe um crescimento positivo este ano.
Enquanto isso, os EUA e a Europa estão a passar por uma profunda contração, sem fim
à vista. Neste contexto, a pandemia aumentará ainda mais o peso relativo da China na
economia global.
É garantido que, com o envelhecimento da população, um setor estatal massivo e
deficitário e uma dívida crescente, a China enfrentará fortes ventos económicos nos
próximos anos, especialmente se as reformas estruturais continuarem a estar no fundo
da lista de prioridades do presidente chinês Xi Jinping. O sistema político da China é
lamentavelmente inadequado para administrar uma sociedade moderna. Antes de
morrer de COVID-19, Li Wenliang, médico de Wuhan, que foi silenciado após tentar
soar o alarme sobre o surto de coronavírus, apontou que "uma sociedade saudável não
deveria ter apenas uma voz". Por esse padrão inalcançável, o sistema político chinês
está de fato com problemas de saúde. Ele permanecerá suscetível a todos os tipos de
doenças mórbidas e imprevisíveis.
A nova estratégia europeia para a China deve basear-se em dois pilares. Por um lado, o
envolvimento em questões de interesse comum pode e deve continuar. A China
responde por quase 30% das emissões globais de gases de efeito estufa. Como um dos
principais objetivos políticos da Europa é agora procurar uma transição de energia verde
- alcançando emissões líquidas de zero até 2050 o diálogo com a China é incontornável.
O mesmo se aplica a outras questões supranacionais, como o comércio e a saúde
pública. Tanto a Europa como a China têm um forte interesse em preservar o sistema
comercial global, e isso exigirá cooperação para reformar a Organização Mundial do
Comércio. Os impulsos de desmembramento dos EUA da OMC e da Organização
Mundial da Saúde são profundamente contraproducentes e impõem uma carga ainda
maior à UE para reformar e fortalecer esses importantes órgãos multilaterais. A última
Assembleia Mundial da Saúde da OMS mostrou que a UE pode de facto desempenhar
um papel importante e construtivo nesse sentido, mesmo quando os EUA continuam
em rota de marginalização.
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É inquestionável que a opinião pública europeia começa a estar contra a China e que
isso terá impacto nas políticas seguidas. Com o regime chinês com tentações de
repressão em Hong Kong, a ameaçar Taiwan e a manter a repressão em Xinjiang e
outras regiões, será muito mais difícil para países como a Hungria bloquearem ações da
UE em defesa dos direitos humanos e do estado de direito na China.
A tarefa da UE será encontrar um equilíbrio entre estes dois pilares. Embora a Europa
esteja unida aos EUA em muitas questões, não deverá abandonar o envolvimento com
a China em questões de interesse mútuo. E, embora os europeus devam ser realistas
sobre a crescente capacidade da China em afirmar a sua relevância no cenário mundial,
os líderes da China também deveriam ser realistas. Uma repressão violenta em Hong
Kong forçaria a UE a adotar uma linha muito mais difícil ao planeamento da nova
abordagem estratégica.
Carl Bildt, ex-ministro das Relações Exteriores da Suécia de 2006 a 2014 e primeiro
ministro de 1991 a 1994. Diplomata.
Fonte: Project Syndicate

SOU SÓ EU QUE COMEÇO A FICAR FARTO DISTO TUDO? - JOÃO
MIGUEL TAVARES
Quem faz oposição? Quem vê o óbvio ululante? Ninguém. À nossa volta só há bola, ombros
encolhidos e uma resignação revoltante. Isto vai acabar mal.
Portugal está cada vez mais parecido com um aristocrata falido que para camuflar a
catástrofe das suas finanças aumenta o tamanho das festas. Ontem soube-se que
Lisboa vai organizar a Final Eight da Liga dos Campeões. O Presidente da República já
tinha avisado que estava para breve o anúncio de uma grande notícia para Portugal. Cá
está ela: vamos acolher, segundo o Expresso, “a mais importante prova futebolística do
planeta”. Claro que nenhuma das equipas é portuguesa, porque o nosso futebol está
como o país, a perder competitividade de ano para ano, mas isso pouco importa – não
somos os melhores a ser os melhores, mas somos os melhores a acolher os melhores
dos melhores. Como diz Marcelo, várias vezes à semana, somos os melhores do mundo.
Os melhores do planeta. Da galáxia. Do universo inteiro, desde o Big Bang.
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Infelizmente, guardamos esse segredo só para nós. Devo confessar-vos que às vezes a
profissão de colunista é dura, porque somos obrigados a manter uma capa de civilidade
quando o que mais nos apetece é encher textos com injúrias, insultos e impropérios.
Nada contra o futebol, atenção, nem contra a Web Summit (que também se vai realizar
em novembro, graças a Deus), nem contra qualquer evento que possa trazer dinheiro
estrangeiro a este pobre país. Aquilo que me choca mesmo, e me revolta as entranhas,
é que continuemos a abrir garrafas de champanhe para anunciar grandes eventos
internacionais enquanto Portugal desliza de novo para um fundíssimo buraco, ao som
do hino da Liga dos Campeões.
João Miguel Tavares, Cronista
Fonte: Público
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