Comunicação COVID19
Ponto de situação 15 de julho
(ÚLTIMA EDIÇÃO)

Casos Confirmados
47.426 CASOS DE COVID-19
MAIS 375 CASOS DO QUE ONTEM
NÚMERO DE INFETADOS SUBIU 0,79%

Óbitos
1.676 VÍTIMAS MORTAIS
MAIS 8 VÍTIMAS MORTAIS (+ 0,47%)
NORTE-826
CENTRO-251
LISBOA E VALE DO TEJO-550

QUA. 15 julho
Governo arranca
negociações do
OE2021.
Movimento
portuário diminui
9,3% para 34,2
milhões de
toneladas em
cinco meses.
Todos os distritos
de Portugal
continental ficam
em alerta amarelo
até sexta-feira.

ALENTEJO-19

ÚLTIMA EDIÇÃO

ALGARVE-15

Foram 4 meses de
num tempo
especial, que
continuará a sêlo, sem a
produção diária
de um
levantamento dos
conteúdos
informativos,
quantas vezes ao
ritmo dos dados
da DGS.
É preciso manter
o esforço perante
o risco da covid19.
Até sempre!

AÇORES-15
MADEIRA-0

Outros dados
32.110 CASOS DE RECUPERAÇÃO
1.550 AGUARDAM RESULTADOS
13.640 CASOS ATIVOS
( Confirmados Menos Recuperados e Óbitos)

478 INTERNADOS (1%) / 68 UCI (0,14%)
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MANCHETES, DESTAQUES E PRIMEIRAS PÁGINAS DA IMPRENSA

(Edição papel) Ricardo Salgado vai responder por 65 crimes - Saco azul
chegou a campanha de Cavaco e a Frasquilho. Caso BES/GES.
Ministério Público acusou 18 pessoas e sete empresas no processo com relatos de
associação criminosa, burlas qualificadas e corrupção ativa. Produto de crimes e
prejuízos ascende a 11.800 milhões de euros. Pagamento de pensões de reforma vai
ser imediato. Medida faz parte do Simplex que é hoje apresentado pela ministra
Alexandra Leitão. Pandemia fez aumentar circulação de notas e moedas. Cirurgias no
IPO de lisboa caem 42% em maio. Conselho Europeu - Costa acredita em acordo para
recuperação da crise já este fim-de-semana. (Online) Ricciardi é ilibado e torna-se
testemunha do Ministério Público. Emissões globais de metano dispararam. Dois artigos
publicados esta terça-feira analisaram as emissões de metano entre 2000 e 2017 e
concluem que em 2017 a atmosfera da Terra absorveu 600 milhões de toneladas deste
gás. A Europa é a única região que se destaca pela positiva no mapa. Primeira vacina
para a covid-19 a ser testada nos EUA pronta para fase final de testes. PS e PSD
juntaram-se 75 vezes nas votações do Orçamento Suplementar. Câmara de Lisboa quer
toda a cidade a 30 km/h menos as vias mais rápidas.
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(Edição digital) Corrida a vacinas contra a covid-19 entra em fase
crítica. Há mais de 160 candidatas em desenvolvimento, mas duas já
entraram na derradeira fase de avaliação clínica e serão testadas em
milhares de pessoas. Carlos e Vânia. Os beirões que se cruzaram na GNR para
encontrar a morte na A1. Ministério Público acusa Salgado e mais 24 arguidos pelo fim
do Grupo Espírito Santo. Um metro no mínimo ou sempre que possível? Diretores
escolares pedem que DGS seja mais clara. Debates quinzenais. Costa e Rio quase a
acabar com a invenção de Seguro. Como é que uma violação devolveu metade do
estado de Oklahoma aos índios? (Online) O que faz de Portugal "melhor destino do
mundo não será infetado" , diz Governo. Só 24% dos jovens abaixo dos 30 anos têm
casa própria. Governo britânico decide banir Huawei da rede de telemóvel 5G. Novo
Simplex simplifica declarações da Segurança Social e impostos.
(Edição papel) Águia adia festa do Dragão. Clássico. FCPorto procura
ponto final para o título. Desastre do BES. Salgado e mais onze acusados
por associação criminosa. Treinador do Rio Ave. Carlos Carvalhal agredido
por trio em assalto. Português denuncia armadilha. Advogada tórrida em escândalo com
Jesus. Técnico nega ligação sentimental com jurista e culpa manobras obscuras.
Empresas zombie desviam 1,9 milhões do Benfica. Miranda do Corvo. Centenas no
adeus a bombeiro morto. Cascais. Mulher com Alzheimer morta junto a hospital.
Trabalho. Resposta em 10 dias para apoio após layoff.
(Edição em papel) Metade dos créditos à habitação só será paga após
os 70 anos. Famílias enfrentam risco de empobrecimento devido às
dificuldades dos jovens no acesso ao financiamento e a prazos longos
das hipotecas. MP acusa Ricardo Salgado de 65 crimes no caso BES. Castelo de Paiva.
Fogo causou prejuízos de 20 milhões em fábricas. Patrões pedem apoio ao Governo
para manter trabalhadores. “Saco azul”. Vieira e SAD arguidos por fraude fiscal. Águia
contra a festa. Clássico pelo título. Política. Costa procura consensos à Esquerda. Porto.
Feira do livro quer ser antídoto para a pandemia. Consumo. Fatura da luz aumentou
mais do que a do gasóleo durante a última década.
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(Edição em papel) Na Grande Lisboa, casos de covid-19 só não
diminuíram na capital. DGS voltou a publicar dados por concelho.
Capital registou 439 novos casos desde 4 de julho, mantendo-se no mesmo patamar
do final de junho. Sintra, loures, Amadora e Odivelas melhoraram. Ricardo Salgado
acusado de associação criminosa e corrupção. MP acusa 25 arguidos pela queda do
grupo espírito Santo e defende que causaram prejuízos de 11,8 mil milhões. Defesa do
ex-banqueiro diz que acusação “falsifica” a história do BES. José Sousa, secretário-geral
do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos: "Rui Moreira foi o político
português que mais defendeu as low-cost contra a TAP". “Comparar a TAP ao Novo
Banco é simplesmente uma patetice”. Henrique louro Martins, presidente do Sindicato
nacional do Pessoal de Voo da Aviação civil: “Há pessoas na TAP a receberem 300
euros”. “Nos aviões, os tripulantes têm receios”.” O valor pago a David Neeleman pela
parte que detinha na TAP foi exagerado perante o prejuízo que este acionista deixou
na empresa”. Luís Filipe Vieira constituído arguido e CMVM suspende ações do Benfica.
PCP não dá a mão ao PSD e ao PS para acabar com debates quinzenais. EDP antecipa
fecho das centrais a carvão. Sintra encerra já em 2021. EUA estão a deportar para os
países de origem infetados com covid-19. Supremo diz-se incompetente na providência
cautelar contra Centeno.
(Edição em papel) Banca negou mais pedidos de crédito na pandemia.
proporção de empréstimos rejeitados a particulares aumentou.
Restrições ao crédito vão ser ainda maiores. Roland Berger diz que a
banca irá perder, no mínimo, três milhões este ano. (Online) Uma vida inteira para
pagar a casa ao banco. Mais de metade das pessoas que se endivida para comprar casa
chega à idade da reforma sem ter conseguido pagar todo o empréstimo. Vacina da
Moderna mostra progressos e anima bolsas. Euro em máximos de março.
(Online) Estes são os 25 acusados pela queda do Grupo Espírito
Santo. O Ministério Público concluiu a acusação da investigação ao
Universo Espírito Santo, tendo acusado 18 pessoas e 7 empresas.
Salgado, Amílcar Morais Pires e Machado da Cruz entre os principais visados. Vai
poder saber o que os serviços públicos sabem sobre si com esta nova ferramenta do
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Simplex. O pagamento de pensões de reforma vai passar a ser deferido de forma
automática através do site da Segurança Social. Medida vai beneficiar cerca de 60 mil
trabalhadores por ano. Governo arranca negociações do OE2021. Esquerda mais dura.
Costa identifica “largo campo de convergência” para discussões com BE e PCP. Créditos
para comprar carro disparam no mês do desconfinamento. Governo vai lançar linha de
20 milhões para empresas de eventos. Jovens trabalhadores são os que mais querem
regressar ao escritório no pós-confinamento. Atividade turística ficou “praticamente
parada” no mês do desconfinamento.
(Online) João Leão oficializa no Parlamento revisão em alta do
défice para 7% do PIB este ano. Ministério Público concluiu que os
arguidos causaram prejuízos de mais 11,8 mil milhões. Liga dos
Campeões: ‘Final 8’ em Lisboa não terá público nas bancadas. Companhias aéreas e
gestora de aeroportos incorrem em multas até três mil euros se não cumprirem regras
de rastreio de passageiros. Supremo Tribunal Administrativo declara-se incompetente
na providência cautelar contra nomeação de Centeno para o Banco de Portugal. Luís
Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira arguidos por suspeita de fraude fiscal. EUA
recuam na decisão de negar vistos a estudantes estrangeiros que estejam em ensino à
distância
(Online) Novo crédito ao consumo afunda 56% em maio. Auditoria
ao Novo Banco fica concluída ainda em julho. Quatro setores com o
salário mais baixo acima do mínimo. Em 2019, as remunerações
negociadas na contratação coletiva subiram 3,4% em termos reais, a
variação mais alta desde 2005. Mas nem todos ganharam. Ministério Público acusa 25
arguidos no processo do BES. Só 24% dos jovens abaixo dos 30 anos tem casa própria.
23% das PME portuguesas reduziu o número de trabalhadores.
(Online) Acusação. Anatomia de um golpe que destruiu o GES.
Todos os detalhes: Ministério Público imputa pagamento de
alegadas luvas de 56,8 milhões de euros a administradores e
funcionários para execução de um sistema de financiamento fraudulento do GES.
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Políticos e Ricciardi: o que o MP arquivou no BES. Reações ao BES: "Se me tivessem
dado ouvidos...", José Maria Ricciard. Jovens adultos vivem em casa dos pais até cada
vez mais tarde. E pedem cada vez menos empréstimos. Portugal pode ter só metade da
população em 2100. Alerta, contigência e calamidade mantêm-se. Banca negou mais
pedidos de crédito na pandemia. CDS-PP diz que há "gangues arruaceiros" a mais. Costa
defende Orbán em nome de um acordo rápido. Layoff simplificado chegou a 877 mil
pessoas. MAI abre inquérito ao fogo de Castro Verde.
(Online) De Salgado a Morais Pires, são estes os 25 acusados pela
queda do Grupo Espírito Santo. Queda do GES. Salgado acusado de 65
crimes, acusação tem 4117 páginas (mais do que a Operação Marquês).
“Não podia imaginar a extensão e gravidade das fraudes e crimes
praticados”: José Maria Ricciardi reage à acusação no processo do BES. Ministério
Público tem mais inquéritos à derrocada do BES, um deles sobre políticos
estrangeiros. Ministério Público diz que Panamá serviu para BES financiar Grupo
Espírito Santo. Covid-19. Défice das contas públicas em 2020 será de 7%. Covid-19.
Fase final dos ensaios clínicos de vacina começa a 27 de julho nos EUA. Hotéis avisam
que haverá despedimentos e falências se o 'lay off' não for prolongado até setembro.
Parler, a rede social “sem censura” que é alternativa ao Twitter e ao Facebook e que já
conquistou os clãs Trump e Bolsonaro (e não só). Para Costa, fundos europeus e direitos
humanos na Hungria não se misturam. Estamos todos de acordo? Um pau e uma
cenoura. Costa abre negociações do Orçamento de olho na esquerda. "Deixai vir o
homem (António Costa) de 15 em 15 dias", diz António Filipe. PS e PSD sozinhos a favor
do fim de debates quinzenais.
(Online) Governo renova restrições para todo o país e confirma
Taça de Portugal e Champions sem público. Defesa de Ricardo
Salgado diz que "acusação ‘falsifica’ a história do BES”. Van Dunem.
Encurtar férias judiciais “não iria resolver problemas”. PCP vai questionar Governo
sobre doente de Alzheimer encontrada morta após ter recebido alta no Hospital de
Cascais. Supremo diz-se incompetente na providência cautelar contra nomeação de
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Centeno. Liga dos Bombeiros alega mau funcionamento de equipamento de proteção
de bombeiros feridos e quer inquérito.
(Online) "Aqueles que culpam a OMS de tudo estão a tentar libertarse de culpas". Maria de Belém Roseira, antiga ministra da Saúde e para
a Igualdade (PS) e atual presidente do júri do Prémio Maria José Nogueira Pinto.
Multas para passageiros. DECO alerta para testes serológicos. MP realça "forma
autocrática" como Ricardo Salgado dirigiu GES. O que faz de Portugal "melhor destino
do mundo não será infetado". Costa recebe hoje PCP e Bloco para iniciar negociações.
Auditoria ao Novo Banco será concluída no final deste mês. Covid-19. App de rastreio
pode chegar a Portugal ainda em julho. Listas de espera. Dívida a privados por cirurgias
passa os 45 milhões. A dívida total aos privados das cirurgias feitas no âmbito do
Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) ultrapassa os 45 milhões
de euros e há procedimentos por faturar desde 2018, segundo a Associação de
Hospitalização Privada.
(Online) Investigação SÁBADO: Como o saco azul do BES financiou
Cavaco Silva. Ricardo Salgado, o acusado disto tudo. Salgado "quis e
conseguiu" causar "sérios danos patrimoniais" aos lesados do BES.
Passos Coelho rejeitou carta de Salgado para beneficiar Rioforte. Benfica SAD, Vieira
e Soares de Oliveira constituídos arguidos por alegada fraude fiscal. Vacina contra a
Covid-19 avança para a última fase de testes. Passageiros sem teste negativo à Covid19 vão pagar até 2 mil euros de multa. Médicos revelam primeiro caso de bebé infetado
pela mãe no útero. Apple ganha "batalha legal" com UE em processo de 13 mil milhões.
RTP gasta 200 mil euros por ano em terrenos que não usa.
(Online) O Pargo, o Matateu, a Pititi, a Roadshow, a Alforreca e o
Jaguar: os nomes de código dos que receberam dos sacos azuis do
GES (afinal eram quatro). Ongoing recebeu 1,3 milhões do GES através de esquema
fraudulento da Eurofin. Acusação do BES tem 4117 páginas. Salgado esteve sob
escuta e vai a julgamento por 65 crimes. Pneus são fonte substancial de microplásticos
nos oceanos. Portugal poderá chegar a 2100 com cinco milhões de habitantes. Costa
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defende na Hungria que Estado direito não deve ser associado à recuperação. Covid19. Uma oportunidade para reformar as regras orçamentais da UE? Trabalhadores mais
jovens são os que menos apreciam o teletrabalho.
(Online) Programa Bairros Saudáveis. O Governo vai lançar um
concurso no próximo mês de outubro para receber candidaturas por
parte de entidades interessadas em desenvolver projetos de iniciativa
local em bairros de todo o país. O objetivo do programa Bairros Saudáveis é melhorar
os espaços com problemas de saúde pública, de higiene ou de habitabilidade. Estudo
da Fundação Calouste Gulbenkian sobre habitação. Os custos da habitação das famílias
portuguesas mais que duplicaram nos últimos 26 anos, mas a conta da habitação nas
despesas públicas diminuiu mais de 40% em duas décadas. São algumas das conclusões
de um estudo da Fundação Calouste Gulbenkian, que é hoje apresentado em Lisboa e
que traça um retrato do acesso à habitação em cada geração e tenta perceber se
existem ou não desequilíbrios entre as várias gerações no acesso à compra de casa. Os
dados mostram também que o pagamento de empréstimos para compra de casa vai ter
cada vez mais tendência para terminar já depois da idade da reforma. CMVM levanta
suspensão às ações do Benfica. Medidas de combate à COVID-19. Estão em vigor
desde a meia-noite, as regras atualizadas para lidar com a pandemia nas diversas regiões
de Portugal. Na Área Metropolitana de Lisboa e concretamente as 19 freguesias de
maior risco mantêm o regime de especial alarme. Há novidades quanto aos aeroportos
com uma maior responsabilização do SEF e da Autoridade Nacional de Aviação Civil
para fiscalizar os procedimentos de receção de passageiros. Tem de ser medida a
temperatura corporal e os países considerados de risco, os passageiros só devem
embarcar para Portugal apresentando um teste COVID negativo realizado 72 horas
antes do embarque. Futuro das agências de viagem. Estatuto do antigo combatente em
votação na AR. Nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal.
Mudanças nas candidaturas para a Administração Pública.
(Online) Ricardo Salgado acusado no caso BES/GES. Estudo da
Fundação Calouste Gulbenkian sobre habitação. Um estudo que
avalia o acesso de várias gerações ao direito à habitação, o peso da
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habitação na despesa anual das famílias mais do que duplicou desde 1990, neste ano a
despesa com a casa representava em Portugal apenas 12% dos encargos em 2016 já
era 32%, este estudo da Fundação Calouste Gulbekian mostra também que diminuiu de
forma acentuada a percentagem de famílias jovens com habitação própria, em 2011
essa percentagem era de 45% em 2017de apenas 24%. Conselho de Ministros
extraordinário. Os apoios alimentares prestados pelas escolas foram prolongados até
ao final do mês, foi uma das decisões do Conselho de Ministros extraordinário, que
decidiu manter situações de alerta para a generalidade do país, contingência na Área
Metropolitana de Lisboa e calamidade nas 19 freguesias mais afetadas, o Governo
esclareceu por outro lado as regras para os aeroportos passa a ser obrigatório que os
passageiros com origem em países de risco apresentem teste negativo à COVID-19,
com menos de 72 horas, a ANA aeroportos fica obrigado a medir a temperatura
corporal a todos os passageiros que desembarquem em caso de incumprimento há
multas previstas podem ir dos 500 aos 3000 euros. Ministro do Ambiente defende que
o Estado deve ter mais capacidade para intervir no ordenamento florestal. Voltou o
calor, voltaram os fogos e em plena fase crítica de incêndios, o ministro do Ambiente
reafirma na Renascença, a necessidade de se avançar na reforma florestal. Numa altura
em que estamos na fase crítica dos fogos, a gestão da floresta volta a prender atenções
com o Ministro do Ambiente a defender que o Estado deve ter mais capacidade para
intervir no ordenamento florestal.
(Online) Casos de violência doméstica. Os casos de
violência doméstica reportados às autoridades durante o
período de confinamento foram mais complexos e exigiram mais vezes a presença
das forças de segurança no local, isto em comparação com o passado.
Impossibilitadas de sair de casa e que os agressores por perto, as vítimas passaram a
pedir ajuda, sobretudo, através de mensagens escritas de telemóvel, também por
email. O recurso a estes métodos de comunicação quase quadriplicou em comparação
com os primeiros 6 meses do ano passado. EDP garante que vai acautelar o futuro dos
mais de 100 trabalhadores da central de carvão em Sines. Compra e arrendamento de
casa tem um peso cada vez maior no orçamento das famílias. A compra e arrendamento
de casa tem um peso cada vez maior no orçamento das famílias; reflexo disso é o facto
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de metade dos portugueses só acabar de pagar o crédito à habitação depois de reforma.
Esta despesa duplicou nos últimos 26 anos é o que indica um estudo divulgado pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Vai passar a ser automático o pagamento de pensões
de reforma. Ricardo Salgado acusado no caso BES. António Costa começa hoje a
receber os partidos à esquerda do PS e também o PAN. Efeitos da descida da
natalidade. É um dos efeitos na descida da natalidade. Daqui a 80 anos, Portugal vai ter
uma população de apenas 5 milhões de pessoas, uma queda de cerca de 50% até ao
ano de 2100. O país a seguir a tendência mundial de decréscimo no número de
habitantes.

“Dream Vacation,” by Richard McGuire.
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A PANDEMIA NA EUROPA E NO MUNDO

□ Pelo menos 578 mil mortos e mais de 13,3 milhões de infetados no MUNDO.
□ ESPANHA regista aumento de casos com 263 e três mortes num dia.
□ ITÁLIA registou 17 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas,
elevando para 34.984 o número de vítimas mortais.
□ ALEMANHA regista mais 3 mortes e 351 novos casos de infeção por Covid-19,
fixando-se o número total em 199.726.
□ REINO UNIDO registou 138 mortes e 398 casos de infeção num dia.
□ BÉLGICA reduz drasticamente mortes e regista zero óbitos no dia 13.
□ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA com 850 mortos e mais de 63 mil infeções nas
últimas 24 horas.
□ BRASIL totaliza 74.133 mortos e ultrapassa 1,9 milhões de infetados.
□ MÉXICO regista 836 mortos e 7.051 novos casos nas últimas 24 horas.
□ ÍNDIA com 936 mil casos e mais de 24 mil mortos desde início da pandemia.
□ CHINA regista seis novos casos oriundos do exterior.
□ Número de mortos em ÁFRICA sobe para 13.797 em quase 626 mil casos.
□ Covid-19 deixa capital do JAPÃO em alerta máximo.
□ IRÃO anunciou hoje 199 mortes ligadas ao novo coronavírus nas últimas 24
horas, o que faz aumentar para 13.410 o número total de mortos com covid-19
no país, 140 dos quais eram profissionais de saúde.
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FRASES DO DIA

□ “A ideia de que podemos adiar o acordo é uma decisão que nenhum cidadão
europeu vai perceber. É o próprio mercado interno que está paralisado.
Enquanto isto não arrancar, nada arranca”, António Costa, Primeiro Minsitro.
□

“Para nós a questão das liberdades, democracia e Estado de direito são
questões centrais e que devem ser resolvidos nos termos próprios do Tratado,
com base no artigo 7.º, porque não se trata de discutir simultaneamente
valores e dinheiro”, António Costa, Primeiro-Ministro.

□ "Há uma coisa que sabemos: Não podemos voltar a repetir o confinamento que
tivemos de impor durante o período do estado de emergência e nas semanas
seguintes, porque a sociedade, as famílias e as pessoas não suportarão passar
de novo pelo mesmo", António Costa, Primeiro-Ministro.
□ “Um discurso repugnante no quadro de uma União Europeia. A resposta que
Costa deveria ter deixado em Budapeste era muito simples: “muito bem, se
não quer assim, faremos o fundo na zona euro, a que a Hungria não pertence,
e será para isso que Portugal trabalhará na sua presidência”, Rui Tavares,
Historiador, Fundador do Livre
□ “O PSD não tem peste. É um romance que não vale a pena continuar a
alimentar porque não tem fim, ninguém caminha para aí”, António Costa,
Primeiro Ministro.
□ "O PS acha que o PSD não é peste, mas eu acho que não é essa a discussão que
está em cima da mesa. Qual é a orientação do próximo OE? A política não pode
ser um jogo de conveniências, tem de ser a afirmação de convicções e de
projetos para o país. Os acordos formais ou informais entre o PS e o PSD deram
sempre corte nos serviços públicos, nos salários e nos direitos do trabalho",
Catarina Martins, Coordenadora do BE.
□ “Ricardo Salgado e os seus sequazes não são ainda culpados de coisa nenhuma.
Mas a sua acusação tem de deixar ao menos a sensação de que se eliminou
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mais uma etapa de um pesadelo. Eles, que quiseram criar um Estado dentro de
um Estado, perderam.”, Manuel Carvalho, Diretor do Público.
□ "BES. Nenhum país está preparado para um caso destes", Manuel Soares,
presidente da Associação Sindical dos Juízes.
□ "Aqueles que culpam a OMS de tudo estão a tentar libertar-se de culpas",
Maria de Belém Roseira, antiga ministra da Saúde.
□ “Se há coisa que o professor Mário Centeno é reconhecido pelo seu rigor, pela
sua objetividade e ninguém tem dúvidas que o professor Mário Centeno, no
exercício das suas funções, não vai ser uma pessoa independente, objetiva,
séria como sempre foi”, João Leão, Ministro das Finanças.
□ “O que significava que não só a Itália não estava preparada… Ninguém estava
preparado… A falta de resposta ao pedido italiano não era falta de
solidariedade. Era falta de equipamento.”, Janez Lenarcic, Comissário europeu
responsável pela gestão de crise.
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ARTIGOS SELECIONADOS

Covid-19: Costa avisa que país não aguenta novo confinamento
e inverno tem de ser preparado já.
O primeiro-ministro considerou hoje que o país não aguenta um novo período de
confinamento por causa da covid-19 e avisou que o tempo é "curtíssimo" para a
sociedade se preparar para o próximo inverno.
Esta advertência foi deixada por António Costa no discurso que encerrou a
apresentação do programa Simplex 20-21, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque
das Nações, em Lisboa, durante uma sessão em que estiveram presentes dez ministros
dos atual Governo.
"Há uma coisa que sabemos: Não podemos voltar a repetir o confinamento que tivemos
de impor durante o período do estado de emergência e nas semanas seguintes, porque
a sociedade, as famílias e as pessoas não suportarão passar de novo pelo mesmo",
declarou António Costa.
Perante uma segunda vaga da pandemia da covid-19, o líder executivo disse que o
trabalho de adaptação da sociedade "tem de ser feito agora, porque ainda há algum
tempo de distância para evitar o pior" no próximo outono e inverno.
"O tempo é curtíssimo, se calhar não conseguimos fazer tudo, mas temos mesmo de
arregaçar as mangas e fazer o máximo possível para assegurar a continuidade do
funcionamento da sociedade, designadamente das escolas, das empresas e dos serviços
da administração pública, mesmo numa condição tão ou mais adversa como aquela que
vivemos em março. Temos de acelerar este processo", reforçou António Costa.
António Costa frisou que a ciência não assegura que no próximo outono ou inverno não
se vivam momentos "tão ou mais difíceis como aqueles que se viveram no início de
março em matéria de pandemia da covid-19".
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"Nada nos dizendo a ciência, só sabemos que a nossa intuição nos diz que no inverno
há habitualmente menor imunidade. Não é por acaso que no inverno há mais doentes
do que no verão, há mais gripes do que no verão. Devemos desejar o melhor, mas temos
de nos preparar para o pior com o que já sabemos hoje", insistiu.
O primeiro-ministro reconheceu que a sociedade, em geral, está agora mais disciplinada,
com "máscaras, gel desinfetante, etiqueta respiratória ou distanciamento físico".
"Todos os serviços e empresas estão mais bem organizados para assegurar estas
condições. Temos de usar os recursos europeus disponíveis, há que acelerar e elevar a
ambição daquilo que podemos e devemos fazer. Esse é um outro contrarrelógio que
está a correr e que não podemos perder", acrescentou.
Fonte: Agência LUSA

Um pau e uma cenoura. Costa abre negociações do Orçamento
de olho na esquerda
No plano das intenções, António Costa repete que quer entendimentos à esquerda, que
esse é o seu caminho. No plano das acções também, vai reunir-se esta quarta-feira com
BE e PCP para encetar negociações para o Orçamento do Estado para 2021. No plano
do discurso, vai recusando o bloco central, mas avisa que o PSD não tem "peste".
No ciberdúvidas da língua portuguesa, "política do pau e da cenoura" traduz-se à letra,
através da expressão inglesa: "Com estas palavras pretendemos dizer que qualquer
cavalo (ou burro) pode correr se o cavaleiro pendurar uma cenoura à frente do focinho.
Se este processo não for suficiente, então ele usará o pau (ou o chicote). Em sentido
figurado, queremos dizer que há métodos políticos que recorrem também ao "pau"
(métodos mais violentos) e à "cenoura" (compensações aliciantes) na persecução dos
seus objectivos."
É assim que António Costa lança esta quarta-feira as negociações para o Orçamento do
Estado com os partidos que até aqui foram seus aliados orçamentais: no plano das
intenções, António Costa repete que quer entendimentos à esquerda, que esse é o
caminho da sua governação. No plano das acções também: vai reunir-se esta quartafeira com BE e PCP para encetar negociações (também sobre o plano para a retoma que
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pediu a António Costa Silva). No plano do discurso, porém, vai avisando que, não
querendo um "bloco central", o PSD não tem "peste". O que isto nos diz sobre os
próximos tempos é que se fará entre negociações e pressões. Mas serão de ambos os
lados.
Antes do encontro com os líderes da esquerda que antes formava a "geringonça",
António Costa que andou num périplo em busca de acordo para o plano de retoma
europeu, deixou de novo a garantia tantas vezes repetida que é pela esquerda que vai.
É necessário, "unir os esforços e dar uma resposta positiva àquilo que é essencial, de
forma a reforçar a nossa capacidade económica, de reforçar os apoios sociais, os
serviços públicos essenciais, como o SNS”, disse António Costa em declarações à RTP.
E por isso, frisou, está convicto que “há um largo campo de convergência à partida”.
Seria mesmo preciso “algum trabalho” para se encontrar “as divergências suficientes
para que não possa haver acordo”. Pressão dada.
O discurso é quase semelhante ao que antecedeu as negociações para o Orçamento
Suplementar, contra o qual o PCP acabou por votar. Agora, o primeiro-ministro acredita
que será diferente, que não há razões para que esse entendimento não aconteça.
Contudo, do Governo sai ao mesmo tempo um aviso, que contribui para a pressão prénegocial: as circunstâncias são diferentes daquelas do início da legislatura. "O contexto
do país é diferente, mudou radicalmente e todos têm de ter isso em consideração", disse
Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em entrevista à
Lusa.
O que isto quer dizer é que à partida para as negociações, o Governo avisa que não
pode valer tudo e que nem todas as medidas que a esquerda pede, podem ser tidas em
consideração. Contudo, na mesma entrevista, Duarte Cordeiro admite que este
orçamento será diferente do de 2021, dando mais margem para negociação.
É um "romance" que Costa dispensa, o que atribuem à sua relação com o PSD, que
serviu para fazer passar, com a sua abstenção, o orçamento suplementar. Se assim é,
também deixa a indicação que "o PSD não tem peste" e que há vários assuntos que
devem ser procurados com o maior partido da oposição. Recusar bloco central "não
quer dizer que o PSD tenha peste. Não tem peste. Agora, há matérias sobre as quais
obviamente deve haver entendimentos o mais alargado possível”, disse António Costa,
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apontando, a título de exemplo, que sempre defendeu “que o programa nacional de
infraestruturas, que são compromissos do país para séculos, devem obviamente
transcender aquilo que é um mandato limitado de uma maioria”.
A pressão do Governo tem, porém, paralelo à esquerda. Se Jerónimo de Sousa já
afirmou que o Governo PS está a "demarcar-se das políticas dos últimos cinco anos"
(depois de ter chumbado o Orçamento Suplementar, o que acontece pela primeira vez
em... cinco anos), o Bloco avisou que levaria à reunião desta quarta-feira um pacote de
reivindicações que incluiria alterações ao Código Laboral - precisamente o ponto que
levou à rutura das negociações de um acordo para a legislatura, logo após as legislativas.
Fonte: EXPRESSO

Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 14 de
julho de 2020
1. O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, a resolução que dá
continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril de 2020,
mantendo a declaração da situação de alerta, contingência e calamidade, consoante o
território.
Declara-se, a partir das 00:00h do dia 15 de julho de 2020 e até às 23:59h do dia 31 de
julho de 2020, a manutenção do regime atual relativamente à declaração da situação
de alerta, contingência e calamidade. Ou seja:
- a situação de alerta em todo o território nacional continental, com exceção da Área
Metropolitana de Lisboa (AML);
- a situação de contingência na AML, com exceção dos municípios e freguesias
abrangidos pela situação de calamidade;
- a situação de calamidade nas mesmas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa.
Esta decisão tem em consideração que, apesar de se verificar uma tendência
decrescente do número de novos casos de doença na maioria das regiões do território
nacional, regista-se uma incidência persistente em algumas áreas da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, concretamente na zona Norte da Área
Metropolitana de Lisboa.
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Mantêm-se todas as regras e recomendações atualmente em vigor, introduzindo-se as
seguintes determinações:
- clarifica-se que é permitido (salvo na AML) que possam funcionar equipamentos de
diversão e similares (carrosséis), mediante o cumprimento de determinadas regras,
permanecendo encerrados, em todo o país, os parques de diversões e parques
recreativos e similares para crianças e os salões de dança ou de festa;
- especifica-se que a final da Taça de Portugal e a fase final da Liga dos Campeões são
realizadas sem público;
- clarificam-se regras referentes ao tráfego aéreo e aos aeroportos, designadamente: a
obrigatoriedade de os passageiros de voos com origem em países considerados de risco
epidemiológico apresentarem, no momento da partida, um comprovativo de realização
de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado
nas 72 horas anteriores ao momento do embarque; e a obrigatoriedade de a ANA Aeroportos de Portugal, efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere,
o rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que
chegam a território nacional e implementar as respetivas medidas de proteção e
contenção. Estas regras não são aplicáveis aos aeroportos da Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores.
2. Foi aprovado o decreto-lei que altera as medidas excecionais e temporárias relativas
à pandemia da doença Covid-19, destacando-se:
- a manutenção, até 31 de julho de 2020, dos apoios alimentares prestados pelos
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino a alunos
beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar;
- o alargamento, até 31 de dezembro de 2020, da atribuição do financiamento e
compensações aos operadores de transportes públicos de passageiros, promovendo a
sustentabilidade daquelas empresas, cuja atividade e receitas foram fortemente
afetadas pelas medidas de limitação de circulação de meios de transporte coletivos
adotadas no âmbito da situação de pandemia;
- para efeito da duração máxima das bolsas de investigação previstas no Estatuto do
Bolseiro de Investigação, salvaguarda-se que não são contabilizados os prazos

18

decorridos durante a vigência da suspensão das atividades presenciais nas instituições
do ensino superior, bem como os prazos de suspensão determinados por autoridade
pública nacional ou estrangeira e que se apliquem a entidades de acolhimento de
bolseiros.
3. Foi aprovado o decreto-lei que altera o regime sancionatório aplicável ao
incumprimento dos deveres estabelecidos por declaração da situação de alerta,
contingência ou calamidade.
O diploma faz acrescer aos deveres das pessoas singulares e coletivas o cumprimento
das regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos, nos termos das declarações das
respetivas situações de alerta, contingência ou calamidade. Estabelece-se que, para o
caso do incumprimento das regras de tráfego aéreo e aos aeroportos pelas companhias
aéreas ou pelas entidades responsáveis pela gestão dos respetivos aeroportos, constitui
contraordenação sancionada com coima de: 500€ a 2000€, por cada passageiro que
embarque sem demonstrar teste laboratorial Covid-19 negativo, ou dispensa da sua
necessidade; e 2000€ a 3000€, por incumprimento da obrigação de rastreio de
temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território
nacional.
O cumprimento da obrigação é fiscalizado pela ANAC e pelo SEF.
Fonte: Página do Governo de Portugal

Portugal poderá chegar a 2100 com cinco milhões de habitantes
– Revista Lancet
Portugal poderá chegar a 2100 com uma população de apenas cerca de cinco milhões
de habitantes, numa altura em que a população mundial também estará em decréscimo,
segundo um estudo científico publicado hoje na revista Lancet.
Os investigadores estimam que o pico da população mundial – que em 2017 era 7,64
mil milhões de pessoas - será atingido no ano de 2064, com 9,73 mil milhões de
habitantes e começará a descer a partir daí, situando-se nos 8,78 mil milhões em 2100.
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A razão principal apontada no modelo é a queda na taxa de fertilidade, o número médio
de filhos por mulher, que era de 2,37 em 2017 e poderá não passar de 1,66 no ano
2100.
Quanto a Portugal, terá já atingido o pico de população com os 10,68 milhões de
habitantes que tinha em 2017 e poderá chegar a 2100 com uma população entre os
valores de referência de 3,43 milhões e 6,1 milhões.
Portugal está entre mais de duas dezenas de nações cuja população poderá descer para
menos de metade em 2100, que inclui Espanha (de 46 para 23 milhões), Itália (61 para
31 milhões), Japão (128 milhões para 60 milhões) ou Tailândia (71 para 35 milhões).
O editor-chefe da Lancet, Richard Horton, afirmou que os resultados das projeções
traduzem “uma revolução na história da civilização humana” e reforçam a “importância
de proteger e fortalecer os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres”.
“África e o mundo árabe modelarão o nosso futuro, enquanto a Europa e a Ásia
reduzirão a sua influência. No fim do século, o mundo será multipolar, com a Índia,
Nigéria, China e Estados Unidos como poderes dominantes”, considerou.
O principal investigador, Christopher Murray, destacou que “existe um perigo muito
real de, devido ao declínio da população, alguns países admitirem políticas que
restrinjam o acesso a serviços de saúde reprodutiva, com consequências
potencialmente devastadoras”, defendendo que “é imperioso que a liberdade e os
direitos das mulheres estejam nas prioridades de todos os governos”.
Em 2100, o país atualmente mais populoso, a China, que tem 1,4 mil milhões de
habitantes, deverá passar para 732 milhões de pessoas e ser o terceiro país mais
populoso do mundo, a seguir à Índia, atualmente o segundo mais populoso, que poderá
passar de 1,38 mil milhões para 1,09 mil milhões e à Nigéria, que aumentará dos 206
milhões atuais para 791 milhões.
O Brasil, que em 2017 tinha 212 milhões de habitantes e estava entre os dez países
mais populosos do mundo, deverá passar para 165 milhões de pessoas.
Por outro lado, várias nações mais do que duplicarão a sua população no fim do século
face a 2017: a República Democrática do Congo poderá aumentar de 81 milhões para
246 milhões de habitantes, tornando-se o sexto país mais populoso do Mundo, a Etiópia
poderá aumentar de 103 para 223 milhões de pessoas e tornar-se o oitavo mais
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populoso, seguido do Egito, que poderá aumentar de 96 para 199 milhões, e da
Tanzânia, que poderá subir de 54 para 186 milhões.
“Os resultados sugerem que as tendências na educação feminina e no acesso à
contraceção apressarão os declínios na fertilidade e reduzirão o crescimento da
população. Uma taxa de fertilidade inferior à taxa de substituição de população em
muitos países, incluindo a China e a Índia, terão consequências económicas, sociais,
ambientais e geopolíticas”, afirmam no estudo financiado pela fundação Gates.
“Opções políticas de adaptação á baixa fertilidade que mantenham e reforcem a saúde
reprodutiva

feminina

serão

cruciais

nos

próximos

anos”,

recomendam

os

investigadores, que frisam que a resposta ao declínio da população mundial não pode
“comprometer o progresso da liberdade das mulheres e dos direitos reprodutivos”.
Estimam que daqui a oitenta anos, em 183 dos 195 países atualmente contemplados,
as taxas de fertilidade projetadas não serão suficientes para manter a população sem
“políticas liberais de imigração”, que poderão “ajudar a manter a dimensão das
populações e o crescimento económico apesar da queda na fertilidade”.
As maiores descidas na fertilidade deverão concentrar-se sobretudo nos países que
hoje registam altas taxas de fertilidade, como os da África subsaariana, que poderão
passar de 4,6 filhos por mulher, como se verificava em 2017, para apenas 1,7 em 2100.
Exemplo dessa tendência é o Níger, que há três anos tinha a mais alta taxa de fertilidade
do mundo – cerca de sete filhos por mulher –, e que deverá baixar para 1,8 por volta
do virar do século XXI.
Além de menos fértil, a população humana deverá envelhecer, consideram os
investigadores, que estimam que o número de crianças com menos de cinco anos
poderá diminuir cerca de 41 por cento nos próximos 80 anos, de 681 milhões para 401
milhões, enquanto as pessoas com mais de 80 anos poderão aumentar seis vezes, de
141 milhões para 866 milhões.
“Embora o declínio na população seja potencialmente uma boa notícia para a redução
das emissões carbónicas e da pressão sobre as cadeias alimentares, mais pessoas velhas
e menos pessoas jovens vão criar desafios económicos, quando as sociedades tiverem
que se esforçar para crescer com menos pessoas em idade ativa e menos contribuintes,
reduzindo também a capacidade de os países gerarem riqueza para suportar os cuidados
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de saúde e os apoios sociais para os mais idosos”, argumentam Os impactos económicos
destas evoluções poderão significar que a China substituirá em 2035 os Estados Unidos
como o país com o maior produto interno bruto, embora o crescimento económico deva
abrandar a partir de 2050, pelo que os Estados Unidos poderão voltar a ocupar o topo
da tabela em 2098, “se a imigração continuar a reforçar a população ativa” do país.
Fonte: Agência LUSA
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OPINIÃO

A milésima pregação aos peixes
Quem decidiu não tocar nas “férias judiciais” este ano foi o governo – para minha surpresa,
que considerava a medida importante, mesmo que meramente simbólica. Se há fatura a
pagar, é lá que deve ser apresentada.
Como o título indica, não há a mínima esperança de alguém ouvir o que vou dizer.
Amanhã, para o ano, sei lá até quando, vai repetir-se a ladainha de sempre das férias
judiciais e dos privilégios dos magistrados. Há pessoas imunes aos factos e temos de
viver com isso. Mas, ainda assim, talvez valha a pena repetir o óbvio, para, ao menos,
daqui para a frente se poder fazer o teste da boa-fé.
As “férias judiciais” correspondem ao período em que os tribunais apenas tratam dos
processos urgentes, organizados em turnos. O nome “férias” é péssimo, porque faz
confusão com o direito às férias pessoais de quem trabalha nos tribunais, que é
exatamente igual ao de qualquer cidadão – nem mais nem menos um dia. O sistema
vem da Novíssima Reforma Judiciária de 1841, que estabeleceu, para além dos dias
santificados pela igreja e dos dias de grande gala, os seguintes “feriados” nos tribunais:
da véspera de natal ao dia de reis, 3 dias no carnaval, de domingo de ramos até ao
domingo de pascoela e todo o mês de setembro. Depois, com o Estatuto Judiciário de
1927, os “feriados” passaram a chamar-se “férias”, de 23 de dezembro a 2 de janeiro,
segunda e terça feira de carnaval, de domingo de ramos à segunda feira de páscoa e de
1 de agosto a 30 de setembro. Este regime manteve-se até à Lei Orgânica dos Tribunais
Judiciais de 1987, que adotou a designação “férias judiciais”, entre 22 de dezembro e 3
de janeiro, do domingo de ramos a segunda feira de páscoa e de 16 de julho a 14 de
setembro.
A origem histórica mais remota das “férias judiciais” está ligada aos calendários das
colheitas agrícolas, mas foi perdurando para conveniência das pessoas que nos meses
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de verão e festividades se ausentavam dos seus locais de residência habitual. Em 2005,
no primeiro governo de José Sócrates, o recesso dos tribunais no verão foi reduzido ao
mês de agosto. A medida foi apresentada como uma ação corajosa e musculada contra
os grandes privilégios dos magistrados e valha a verdade que estes morderam o isco e
deixaram que se colasse esse rótulo. Porém, quem esteve atento, sabe que pouco
depois a lei foi alterada outra vez, estendendo as “férias judiciais” também para a
segunda quinzena de julho, sobretudo por pressão dos advogados, que precisam dos
prazos suspensos para poderem fechar os escritórios e ir de férias.
De então para cá, sempre que se fizeram ouvir sobre este assunto, os juízes foram claros
a dizer que não é por eles que as “férias judiciais” não acabam, como se comprova num
comunicado de 9/2/2006, em que defenderam a “extinção pura e simples das férias
judiciais”, e num parecer enviado ao Parlamento em julho de 2010, em que
manifestaram “as mais sérias reservas que tal sistema seja o melhor, na perspetiva do
cidadão e das empresas”. Mais recentemente, eu próprio, em 16/7/2019, numa
entrevista ao Diário de Notícias, disse, a propósito das “férias judiciais”, que
“verdadeiramente não são necessárias”, que “o modelo existe há muitos anos por razões
históricas, que hoje não têm o mesmo sentido” e que manter ou alterar o regime em
vigor “para os juízes é quase indiferente”. Recentemente, em entrevista à Rádio
Renascença, em 1/4/2020, a propósito das medidas conjunturais para recuperar os
atrasos da crise covid-19, disse também que este ano “não faz sentido existirem férias
judiciais de verão”.
“Saí de casa para o hospital e não vi mais ninguém”: o testemunho de Bruno, que aos
36 anos esteve 20 dias nos cuidados intensivos
Grupo Espírito Santo estava falido cinco anos antes do seu colapso
Portanto, vamos lá ser claros: quem decidiu não tocar nas “férias judiciais” este ano foi
o governo – para minha surpresa, que considerava a medida importante, mesmo que
meramente simbólica. Se há fatura a pagar, é lá que deve ser apresentada. E se quiserem
acabar de vez com as “férias judiciais”, mantendo os tribunais abertos para todo o
serviço, ininterruptamente, 12 meses no ano, pelos juízes pode ser já amanhã. Aliás, isso
vai permitir que todos os que trabalham nos tribunais possam gozar as suas férias,
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seguidas ou repartidas, em qualquer altura do ano, como qualquer pessoa, e não
obrigatoriamente concentradas no mês de agosto, como hoje acontece.
Fica assim a saber-se que na próxima vez que alguém repetir o absurdo de que o
Parlamento e o governo não conseguem acabar com as férias judiciais porque os
poderosos sindicatos dos tribunais têm tanta força e se opõem ao fim dos privilégios,
ou não sabe o que está a dizer ou está a mentir.
Manuel Soares, Presidente da Direcão da Associação Sindical dos Juízes Portugueses
Fonte: PÚBLICO

A arte mais antiga
Quanto mais o Verão entra, melhor sabem os percebes, mas os estupores dos percebes
- mais as flausinas das ostras e tantos outros mariscos do contra - vivem num ritmo
diferente do humano e, por vingança cega, só começam a engordar quando nós
começamos a fugir das praias para os covis onde procuramos sobreviver à invernia.
A culpa é nossa, por outras palavras. Quem nos manda ter fome das coisas quando elas
estão de ressaca? É verdade que há algumas felicíssimas coincidências (os pêssegos no
Verão) mas o mais das vezes (olhem as laranjas no Inverno) são os nossos apetites que
estão descombinados.
Mesmo assim peço percebes sempre que posso. Dantes ainda era na esperança de
calhar com uns excecionais (na costa alentejana, por exemplo, os percebes regem-se
por um caderno de encargos sub specie aeternitatis) mas hoje em dia é mais para ouvir
as desculpas dos mariscadores.
O tempo que o ser humano passou a pescar não é nada comparado com o tempo que
passou a arranjar desculpas. É a única coisa em que todos somos especialistas, à custa
de tanta prática, desde a primeira vez em que entornámos os Cornflakes ou deixámos
que o cão “comesse o trabalho de casa” até há cinco minutos atrás em que parámos o
carro onde não se podia.
Dantes eriçava-me quando ouvia alguém lançar-se num “sabe o que é?” porque a
resposta era sempre que era da qualidade da batata. Agora recosto-me. Gosto de ouvir
a frescura que é preciso trazer a cada desculpa. E o pormenor sobre a vida sexual do
percebe que nunca sido possível divulgar...
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Miguel Esteves Cardoso, Cronista.
Fonte: PÚBLICO

A UE passou a Fundo Predador
A União Europeia (UE) é tudo menos uma junção voluntária de Estado soberanos, em
igualdade de direitos, que apostam num bem comum: solidariedade, coesão, e liberdade
de pessoas e bens. A UE está transformada, há muitos anos, num Fundo Predador, com
investidores de classe A, B, e C. E alguns dos que pertenciam à primeira categoria, como
França e Itália, viram os seus poderes reduzidos ao que são: podem discordar, podem
exigir, mas ninguém quer saber.
Sexta e sábado vai haver mais um Conselho Europeu, onde se espera, esperava, que
saísse alguma coisa de útil para os países aflitos. O grupo dos 3-+1, nórdicos e Áustria,
não está para grandes gastos, nem apoios, e a senhora Merkel vem agora dizer que não
sabe se vai existir acordo. É a tática habitual da chanceler, que tem sempre o mesmo
objetivo: tornar o acordo improvável, difícil, quase impossível, para obrigar os pobres e
endividados do Sul a aceitar qualquer coisa.
A União, agora, descaradamente, funciona assim: anuncia programas e ajudas de
milhares de milhões de euros, para manter a ficção da solidariedade e coesão, mas os
pormenores, e os detalhes, do diabo, levam uma eternidade a ajustar, a negociar, e sem
isso não há dinheiro.
A UE, aliás, aplica uma tática muito bem ensaiada pelos Fundos, quando querem fazer
uma aquisição: avançam com um valor, sempre muito bom (tal e qual a Comissão), e
deixam que os vendedores, neste caso Estados recipientes, comecem a pensar e sonhar
com o que vão fazer ao dinheiro. Nessa fase, já com os olhos a brilhar, os fundos
começam a aplicar o torniquete. Isto não, aquilo só assim, aquele outro só vai com
desconto, e mais um conjunto de truques retirados da manga, sempre nos últimos
momentos. E aí sim, vem a estocada final: nestes termos ou nada.
É rigorosamente o que o Norte rico está a fazer ao Sul endividado e aflito. Para te
emprestar (é disso que estamos a falar, na sua quase totalidade) este monte de dinheiro
queremos reformas estruturais, Estado mais leve, cortes em apoios sociais, e mais
impostos. Austeridade à séria. Esta União funciona como a Troika. Melhor ainda: como
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o Fundo Monetário Internacional. Até pagares, quem governa somos nós. Ao que
chegámos.
Luís Delgado, Comentador Político
Fonte: VISÃO
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