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Indemnização a Ihor
A família de Ihor Homeniuk, 
que morreu quando estava 
sob custódia do SEF, no 
aeroporto de Lisboa, vai 
receber do Estado português 
uma indemnização imediata 
de 712 950 euros. 
Acresce uma pensão para os 
dois filhos enquanto 
estiverem a estudar, num 
total que o advogado da 
família calcula em 834 mil 
euros, valor que se aproxima 
do milhão do pedido de 
indemnização civil  
que tinha sido  

Lisboa deserta  
de turistas na reta 
final de 2020
O cenário é tão desolador  
que não se reconhece  
a habitualmente vibrante  
cidade a horas de mudar  
de ano. PÁGS. 18-19

A vacina  
para uma UE  
mais coesa
Reino Unido vai sofrer o 
impacto da saída do clube 
europeu. Os 27 também 
perdem no imediato, mas 
os ganhos futuros podem 
largamente compensar a 
dor de cabeça. PÁGS. 4-5

Governo estica 
concessão  
dos casinos
Estoril, Lisboa e Figueira 
mantêm contratos sem  
pagar contrapartidas.  
Covid impediu novo  
concurso. PÁG. 15

PORTUGUESES  
QUEREM CABRITA  
FORA DO GOVERNO

Brexit 

€ 834 000

SONDAGEM Dois terços dos portugueses entendem que o ministro  
da Administração Interna não tem condições para continuar,  
na sequência da morte do ucraniano Ihor Homeniuk, sob custódia  
do SEF, que tutela. Na sondagem DN/JN/TSF, nem os eleitores do PS 
poupam Cabrita: 52% querem-no fora. PÁGS. 6-7

Livraria Fabula 
Urbis fecha  
no fim do ano
Espaço alfacinha com  
exposições e recitais  
resistiu à crise financeira, 
mas não à pandemia.  
PÁG. 21apresentado ao tribunal  

em nome da viúva, Oksana 
Homeniuk, e dos filhos, 
Veronika e Oleg, de 14 e 9 
anos. O “tratamento cruel, 
desumano ou degradante”  
a que Ihor foi sujeito 
enquanto esteve no SEF,  
onde morreu a 12 de março, 
pesou nos cálculos.  
PÁG. 8
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T odos os anos, na passagem para o ano novo, fazemos planos e pro-
messas e formulamos desejos e sonhos. Em 2020, ano terrivelmente 
marcado pela pandemia de covid-19 e pelos seus efeitos brutais na 
economia e na sociedade, prometemos – de março a dezembro, 

quando a pandemia afetou as nossas vidas – que seríamos melhores pes-
soas. Quando assistimos ou participámos de ondas de solidariedade. Quan-
do nos comovemos com as imagens do esforço notável dos profissionais de 
saúde a tentar salvar cidadãos infetados nos cuidados intensivos dos hospi-
tais, num cenário quase irreal. 

Neste final de ano – decerto celebrado maioritariamente em casa –, os de-
sejos da maioria de nós (e dos povos do mundo), quando comermos as pas-
sas à meia-noite de um ano que nunca mais acaba, são previsíveis na ansie-
dade: que 2021 traga o fim da pandemia, vacinas para todos, recuperação 
económica, emprego, menos desigualdades, além da saúde, que nunca está 
assegurada. É um desejo legítimo, pois estamos fartos do “novo normal”, das 
máscaras, do desinfetante, do risco de contágio. 

No início da pandemia, ouvimos cânticos à va-
randa pela Europa, batemos palmas a médicos, 
enfermeiros, auxiliares e a todas as pessoas que 
dão o seu melhor para salvar vidas. Auxiliámos fa-
miliares, procurámos respostas às perguntas das 
crianças. Seguimos as orientações públicas que, 
em Portugal e noutros países, foram sendo trans-
mitidas para prevenir a segunda vaga. Acreditá-
mos que depois disto seríamos melhores cida-
dãos, mais solidários, menos egoístas. Alguns 
acreditaram até que tudo ficaria bem. Na prima-
vera, parecia que solidariedade e civismo tinham 
vencido covid e egoísmo. 

E veio a segunda vaga, pós-verão. Alguns com-
portamentos mudaram para pior e nem todos 
perceberam a importância de seguir normas. 
Mesmo que, por vezes, não concordássemos com 

o conteúdo e a forma das comunicações dos governantes, da DGS e de espe-
cialistas, o dever social e comunitário seria o de tudo fazer para reduzir o nú-
mero de mortes e de pessoas atingidas por um inimigo invisível. Agora, re-
ceamos a terceira vaga em janeiro, maior ou menor conforme os comporta-
mentos sociais ou familiares de Natal e Ano Novo. Hoje, apesar da bondade 
das intenções e dos sonhos, muitos de nós duvidamos de que o comporta-
mento por efeito da pandemia tenha melhorado, sobretudo homens e mu-
lheres cujo carácter egoísta se acentuou. A dia 1 e seguintes do tão ansiado 
2021, quem é ruim (usando a expressão popular) ruim ficará. Há quem não 
perceba que há uma pandemia para vencer e empresas e países para reer-
guer. Não se trata de pessimismo, mas a verdade é que as organizações ven-
cedoras de 2021 dispensarão visões egoístas daqueles ou daquelas que se 
preocupam só com agendas próprias, sem olhar em redor para apoiar cora-
josamente todos os que lutam por manter o emprego, o sustento. Bom ano! 

Seremos melhores 
em 2021? 

OPINIÃO 
HOJE

ACONTECEU EM 1930

AAna Isabel 
Xavier 
Sem olhar para trás...!? 
 

Jorge Moreira 
da Silva 
A “nossa” vacina  
e o “azar” deles 
 

Pedro Marques 
Um Presidente 
consensual  
 

Rute Agulhas 
O que aprendemos  
em 2020 
 

Teresa 
Ghilarducci 
Um renascimento  
do trabalho pós-covid? 
 

João Almeida 
Moreira 
Bolsonarismo, segundo 
Nelson Rodrigues 

Muitos 
acreditaram que 
“o novo normal”  
nos faria 
melhores,  
mais solidários.  
À beira da 
terceira vaga,  
já se vê que não.  
Não há vacina 
para o egoísmo  
e a ruindade.

Com 1930 prestes a terminar, o tenente Humberto da Cruz e 
Carlos Bleck lançaram-se à aventura pelos céus. Levantaram 
voo a 30 de dezembro, na Amadora, a bordo de um aparelho 
De Havilland Moth, batizado como Jorge Castilho, para uma 
viagem aérea à Guiné e a Angola, com regresso a Lisboa.  
O início da aventura da dupla de aviadores, que viria a 
terminar em fevereiro do ano seguinte, mereceu amplo 
destaque na edição do dia seguinte do DN.  
O voo tinha já antes sido adiado devido a condições 
meteorológicas adversas, mas naquela terça-feira os dois 
aviadores conseguiram dar início à viagem com o primeiro 
destino no horizonte: a cidade portuária de Tânger, em 
Marrocos.  
“Na pista, as pessoas presentes acenavam com lenços 
brancos”, lê-se na notícia do DN. “Os aviadores levaram 
capacetes de cortiça e um telefone para comunicarem entre 
si, sem necessidade de se deslocarem dos seus respetivos 
lugares”, descrevia o jornal. 
A notícia revelava outra curiosidade, relacionada com o 
aviador civil – foi o fundador da Companhia de Transportes 
Aéreos e, anos mais tarde, viria a integrar o conselho de 
administração da TAP. Contava o DN que Bleck, “a exemplo 
do que fizera quando do seu raid à Índia, levou um pinguim 
como mascotte”. 
A viagem aérea terminou a 21 de fevereiro de 1931, com o 
regresso à Amadora, após terem sido percorridos mais de  
20 mil quilómetros em 167 horas de voo.

Capacetes  
de cortiça na 
viagem aérea  
à Guiné  
e a Angola
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O que tem 
de novo o “novo” 
Diário de Notícias

Mais atual e inovador

Mais e melhor política e economia

Dá palco às cidades 

Mais reportagem e novos colunistas

Novas secções e novas rúbricas 

Grandes entrevistas 

Grafismo renovado

Mais vídeo, infografia e podcasts

O ESSENCIAL DA INFORMAÇÃO, TODOS OS DIAS EM BANCA

PUBLICIDADE
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Chegou o “grande alívio” suspirado por Papandreou

Brexit
A vacina para uma União 
Europeia mais coesa
ACORDO O Reino Unido vai sofrer o impacto da saída do clube europeu. Os 27 também  
perdem no imediato, mas os ganhos futuros podem largamente compensar a dor de cabeça  
que representou o Brexit e, em certa medida, a presença do Reino Unido em Bruxelas.

TEXTO CÉSAR AVÓ

Fecha-se uma porta, abre-se 
uma janela. No mesmo dia 
em que o presidente do 
Conselho e a presidente da 

Comissão assinaram o acordo co-
mercial e de cooperação com o Rei-
no Unido, Charles Michel e Ursula 
von der Leyen estiveram à conver-
sa com o líder chinês Xi Jinping 
para selarem um acordo de princí-
pios sobre investimentos. Despa-
chado para Downing Street num 
avião da Força Aérea britânica, o 
documento de 1246 páginas foi o 
resultado de mais de nove meses e 
meio de negociações, embora seja 
mais o início de um quadro dinâ-
mico de constantes negociações 
nas mais diversas áreas do que um 
acordo “pronto para ir ao forno” 
como prometera o primeiro-mi-
nistro britânico Boris Johnson.  

Resultado de sete anos de con-
versações, o acordo de investimen-
tos sino-europeu, a concretizar-se 
em letra da lei, irá permitir às em-
presas europeias maior acesso ao 
mercado chinês e acabar com as 
transferências forçadas de tecno-
logia, e com Pequim a comprome-
ter-se a adotar as regras laborais da 
Organização Mundial do Trabalho, 
incluindo as respeitantes ao traba-
lho forçado. Prova das idiossincra-
sias da arquitetura europeia, à vi-
deoconferência entre os dirigentes 
belga, alemã e chinês seguiu-se ou-
tra entre Xi e a chanceler alemã An-
gela Merkel e o presidente francês 
Emmanuel Macron. 

Na véspera de Natal, ao comen-
tar o acordo obtido com Londres, 

Von der Leyen citou o poeta inglês 
T.S. Eliot: “Aquilo a que chamamos 
começo é muitas vezes o fim / E 
criar um fim é criar um começo.” Se 
é ponto assente que a partir das 
23h00 de Lisboa desta quinta-feira 
os britânicos passam a ser cidadãos 
de um estado terceiro, sem acesso 
ao mercado comum nem à união 
aduaneira (exceto a Irlanda do Nor-
te) e à liberdade de movimento 
numa saída inédita de uma organi-
zação em expansão contínua até 
2013, com a entrada da Croácia, em 

que ponto do “fim” e do “começo” 
fica a União Europeia?  

Não há como negar que o clube 
europeu encolhe: em população 
perdeu 13%, ou menos 66 milhões; 
no campo diplomático fica sem 
um dos dois assentos permanentes 
no Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas e sem um interlocutor 
privilegiado com Washington e al-
guns países da Commonwealth; 
em poder militar fica sem o quarto 
maior exército da UE-28 em núme-
ro de militares no ativo, mas com 

Comércio O acordo 
garante o comércio sem 
quotas ou taxas aduaneiras 
para “todas as mercadorias 
que cumpram as regras de 
origem apropriadas”. Após 
longas negociações, evita 
taxas no setor automóvel, 
peixe processado ou até 
uma taxa de 40% para 
algumas carnes e 
laticínios.   
Pescas Um dos dossiês 
mais polémicos das 
negociações culminou na 
determinação de um 
período transitório até 
junho de 2026 que 
permitirá aos pescadores 
europeus terem acesso a 

águas britânicas. Ao longo 
desses cinco anos e meio, 
a UE terá de renunciar a 
25% das suas capturas.  
O acordo estipula ainda 
que, caso Londres restrinja 
quer o acesso quer as 
capturas, Bruxelas pode 
retaliar através de tarifas 
sobre pesca ou outros 
bens do Reino Unido. Uma 
medida mais gravosa inclui 
mesmo a suspensão de 
parte do acordo comercial. 
Roaming O acordo não 
indica concretamente se o 
fim das taxas de roaming 
continuará, abrindo a porta 
ao regresso das taxas nas 
comunicações, indicando 

que os operadores são 
encorajados a ter “taxas 
transparentes e razoáveis 
de roaming”. Por agora, os 
principais operadores no 
Reino Unido avisam que 
não pretendem aplicar 
taxas. 
Programas Os britânicos 
continuam a participar em 
alguns programas da UE, 
como o Horizon Europe 
(investigação científica) ou 
o Euratom, dedicado à 
investigação e formação 
na energia nuclear ou o 
Copernicus, para a 
observação espacial da 
Terra. O Reino Unido 
abandona o programa de 

intercâmbio de estudantes 
Erasmus, que Boris 
Johnson considerou ser 
“demasiado caro”.  
Transportes Mantém-se a 
continuidade da 
conectividade aérea, 
rodoviária, ferroviária e 
marítima, embora o Reino 
Unido passe a estar numa 
posição menos vantajosa 
do que se continuasse na 
UE. O governo português 
já fez saber que irá 
congelar as taxas nos voos 
de e para o Reino Unido 
em 2021, sublinhando a 
importância do turismo 
britânico. Desta forma, 
mantém-se a taxa de 3,2 

euros por voo e 
passageiro, mas a decisão 
poderá ser reavaliada até 
ao final de 2021. Com o 
estatuto de país terceiro, a 
taxa poderia passar para os 
6,21 euros. 
Serviços financeiros As 
entidades sediadas no 
Reino Unido e que tenham 
autorização a operar em 
território português ao 
abrigo do regime de 
passaporte comunitário 
vão ter o registo cancelado 
no dia 1. Quem quiser 
continuar a operar em 
Portugal precisará de fazer 
um novo registo. 
Cátia Rocha

Impacto económico

capacidades militares de topo no 
contexto europeu, caso dos dois 
porta-aviões e das ogivas nuclea-
res. Neste campo essa perda é teó-
rica, uma vez que a defesa comum 
da maior parte dos estados da UE 
se rege pela Aliança Atlântica. Já a 
fatia de 15% do PIB geral que o Rei-
no Unido representava nos núme-
ros globais da UE – a segunda 
maior economia do bloco – nada 
tem de teórico, até porque era um 
contribuinte líquido para o orça-
mento. Os europeus do continen-

te perdem ainda as facilidades de 
viajar, trabalhar ou estudar (com o 
programa Erasmus à cabeça) que 
gozavam até agora em terras britâ-
nicas. Um tema espinhoso e que 
fez parte da retórica da campanha 
do Brexit, o retomar o controlo da 
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Sem olhar  
para trás…!? 
31 de dezembro de 2020. Mais de 
quatro anos após o referendo que ditou 
o Brexit, mais de três depois de Theresa 
May ativar o artigo 50.º e com nove 
meses de negociações formais, eis que 
o prognóstico se concretizou: o Reino 
Unido conclui o seu período de 
transição e inicia 2021 como país-
-terceiro à UE! O Acordo (provisório) de 
Comércio e Cooperação UE-Reino 
Unido já foi assinado por Bruxelas e 
Londres, auspiciando uma nova era de 
olhos postos no futuro!  
Desenganem-se, porém, os que 
acreditam que tudo se resolveu a poucas 
horas de se iniciar a consoada, quando 
Boris Johnson e Ursula von der Leyen 
anunciavam fumo branco no impasse 
que perdurava nas quotas pesqueiras. As 
incertezas mantêm-se sobre a natureza e 
a extensão da relação comercial, tendo 
os derradeiros esforços sido 
concentrados em any deal better than no 
deal, evitando perturbações maiores 
para a circulação e a permanência nos 
dois blocos a partir de dia 1.  
À aprovação por unanimidade dos 27 
embaixadores a 28 de dezembro e a 
ratificação pela Câmara dos Comuns a 
30, segue-se em 2021 a votação em 
sessão plenária do Parlamento 
Europeu, a tradução para as 24 línguas 
oficiais, a exigência de unanimidade 
em sede de Conselho Europeu e a 
ratificação do acordo pelos 
parlamentos nacionais.  
Na prática, um processo que se 
arrastará inevitavelmente para a 
presidência portuguesa da UE, 
antecipando-se ainda muitas pontas 
soltas: a nova política de pescas prevê 
um período de transição de cinco anos 
e meio e renegociações anuais a partir 
de 2026 para fixar os totais admissíveis 
de capturas; o acesso e a equivalência 
ao mercado comum dos serviços 
empresariais e financeiros está ausente 
do acordo provisório; as companhias 
aéreas e empresas de camionagem 
multiplicam-se em subcontratações 
para continuarem a operar as mesmas 
rotas; e o novo sistema de imigração 
britânico baseado em pontos colocará, 
para já, os cidadãos da UE no mesmo pé 
de entrada, permanência e 
reconhecimento do que os 
extracomunitários.  
Os dois lados do canal da Mancha 
querem, em definitivo, deixar o Brexit 
no ano velho e concentrarem-se na 
recuperação económica e resiliência 
verde e digital pós-covid. Conseguirão 
não mais olhar para trás?

ANA ISABEL XAVIER 
Professora e investigadora universitária 
especializada em assuntos europeus

zona económica exclusiva britâni-
ca, teve como desfecho uma ampla 
cedência de Londres, mas ainda 
assim as frotas pesqueiras vão cap-
turar menos um quarto da sua 
quota nas águas territoriais britâ-
nicas, de forma gradual, nos próxi-
mos cinco anos e meio.  

A saída do centro financeiro de 
Londres, um dos mais importantes 
do mundo, do espaço comum, alia-
da ao facto de o acordo nada prever 
de específico em matéria de servi-
ços financeiros, abre oportunidades 
a cidades como Paris, Amesterdão e 
Frankfurt em concorrerem com a 
capital inglesa e de se estabelecerem 
como o centro financeiro europeu. 

Em termos políticos concretiza-
-se o desabafo do primeiro-minis-
tro grego Andreas Papandreou em 
1984, quando disse que “seria um 
grande alívio” se os britânicos saís-
sem da Comunidade Económica 
Europeia. Hoje como ontem outros 
fenómenos nacionalistas e populis-
tas ameaçam a política europeia, 
que se tinha baseado na construção 
de consensos. Se antes houve mo-
vimentos eurocéticos em França e 
Itália, a ameaça teórica de algum 
outro Estado membro seguir o tri-
lho britânico centrou-se na Polónia 
e na Hungria, cujos governos se-
guem em contramão no que res-

Uma vez 
consumado  
o divórcio  
é possível que as 
relações bilaterais 
melhorem, com 
cooperação 
reforçada  
na segurança, 
alterações 
climáticas  
e energia. 

Ursula von der Leyen 
e Charles Michel 
depois de terem 
assinado o acordo 
comercial da UE com 
o Reino Unido.

OOpinião

peita aos princípios do Estado de 
direito. Mas os efeitos negativos do 
Brexit vão servir como vacina para 
os dirigentes que se sintam tenta-
dos pela aventura isolacionista. Até 
porque no dossiê das negociações 
é reconhecido que os 27 mantive-
ram uma posição comum e solidá-
ria com a Irlanda. A esta coesão jun-
te-se a forma eficaz como a Comis-
são de Von der Leyen respondeu à 
crise sanitária nos últimos meses, 
depois de um desconcerto inicial, e 
fica no ar a perspetiva de uma go-
vernação mais pragmática e com 
menos atritos, beneficiando do en-
tendimento entre Paris e Berlim. 
Por outro lado, a zona euro ganha 
ainda mais importância, abrangen-
do 342 milhões dos 448 milhões de 
cidadãos da UE.  

Uma vez consumado o divórcio é 
possível que as relações bilaterais 
entre Londres e Bruxelas melho-
rem. É sabido que o Reino Unido foi 
desde o primeiro momento da ade-
são à Comunidade Económica Eu-
ropeia um membro desconfiado 
das virtudes da construção euro-
peia para lá dos acordos comerciais. 
Recuperada a soberania de quase 
todo o território, sem as restrições 
jurídicas e políticas que tanto engu-
lho causaram a parte da classe po-
lítica britânica, a cooperação entre 

o canal da Mancha pode atingir ní-
veis nunca antes experimentados, 
em dossiês relativos às alterações 
climáticas, segurança ou energia.  

Reino Unido em risco 
Consequência de um Brexit não 
desejado pela maioria da popula-
ção, como ficou expresso no refe-
rendo de 2016, a Escócia e a Irlan-
da do Norte podem vir a sair da 
união britânica. No caso escocês, o 
governo da nacionalista Nicola 
Sturgeon reivindicou a realização 
de novo referendo sobre a inde-
pendência. As eleições previstas 
para maio, que deverão dar nova 
maioria ao SNP, serão o catalisador 
para uma população que, há 17 
sondagens seguidas, aprofunda o 
sentimento independentista. As 
declarações de Boris Johnson de 
que os poderes autonómicos con-
cedidos à Escócia foram “um de-
sastre” caíram muito mal.  

Na Irlanda do Norte, no ano em 
que se comemora o centenário da 
província, os nacionalistas espe-
ram que a Escócia abra caminho 
para o desabar da união. Na Repú-
blica da Irlanda os líderes do gover-
no de coligação dizem que antes 
de 2025 não deve haver lugar ao re-
ferendo de unificação, previsto do 
Acordo de Sexta-Feira Santa.

O maior grupo de jornais nacionais no telegram:   jornaisPT
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65%
Não tem
condições

97%
Ouviu falar

Conhecimento do caso Ihor Homeniuk

3%
Não ouviu
falar

Continuidade de Eduardo Cabrita como ministro
da Administração Interna

24%
Tem
condições

11%
Não sabe
não responde

Maioria dos 
portugueses 
quer Eduardo 
Cabrita fora 
do governo
SONDAGEM O ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, não tem condições 
para se manter no cargo. É a opinião de 65% 
dos inquiridos na sondagem DN, JN e TSF.

TEXTO RAFAEL BARBOSA e VALENTINA MARCELINO

O ministro da Administra-
ção Interna (MAI) já não 
tem condições de se 
manter no cargo. É a 

sentença de dois terços dos portu-
gueses (65%), de acordo com o ba-
rómetro da Aximage para o DN, o 
JN e a TSF, quando confrontados 
com o que já sabem sobre o homi-
cídio do cidadão ucraniano Ihor 
Homeniuk, a 12 de março, no aero-
porto de Lisboa. As qualidades po-
líticas de Eduardo Cabrita não con-
vencem sequer os eleitores socia-
listas, que também lhe mostram o 
cartão vermelho: 52% dos eleitores 
do PS entendem que Cabrita deve 
sair do governo. 

O escândalo ganhou novo fôle-
go durante o mês de novembro, na 
sequência da acusação do Minis-
tério Público contra três inspeto-
res do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), por homicídio 
qualificado, e da conclusão do in-
quérito da Inspeção-Geral da Ad-
ministração Interna, que abriu 
processos disciplinares a mais 
nove inspetores daquele serviço de 
segurança que por ação ou omis-
são também contribuíram para a 
morte de Ihor. 

Vários artigos do DN foram en-
tretanto revelando incongruências, 
contradições e falhas de informa-
ção por parte quer do ministro da 
Administração Interna quer da ex-
-diretora nacional do SEF, Cristina 
Gatões, demitida logo após ter sido 
noticiado por este jornal que sabia 
do crime, pelo menos, desde 19 de 
março – quando só demitiu o dire-
tor e o subdiretor responsáveis pelo 
SEF no aeroporto, a 30 de março, 

depois da Polícia Judiciária ter de-
tido os três inspetores por suspeita 
de homicídio. Já em dezembro, o 
caso teve reflexo político com a in-
tervenção do Presidente da Repú-
blica, que pediu a mudança de pro-
tagonistas e admitiu a extinção do 
SEF, bem como com o anúncio de 
que está em curso uma reestrutu-
ração profunda daquela força poli-
cial e, finalmente, António Costa a 
segurar o ministro no cargo, afir-
mando que Eduardo Cabrita “fez o 
que lhe competia fazer”.  

A grande maioria dos portugue-
ses não está de acordo com o pri-
meiro-ministro. Esta sondagem 
revela ainda que 97% dos inquiri-
dos conhecem ou já ouviram falar 
deste caso. A conclusão de que 
Eduardo Cabrita não tem condi-
ções para se manter à frente do mi-
nistério é quase unânime em to-
dos os segmentos da amostra: fai-
xas etárias, regiões, classes sociais 
(exceto os mais pobres) e eleitora-
dos partidários. Nem os socialistas 
lhe dão o benefício da dúvida: 52% 
defendem a sua saída do MAI, 
contra 41% que vislumbram ainda 
condições políticas para continuar 
como ministro. A totalidade dos 
eleitores do CDS, 77% do PSD e 
outros tantos do BE, 52% do PCP, 
62% do PAN, 89% do Chega e 82% 
da Iniciativa Liberal também que-
rem Cabrita fora. 

Entre os que querem ver Eduar-
do Cabrita de saída do Ministério 
que tutela o SEF destacam-se os 
residentes no Porto e os do Norte, 
os que têm rendimentos mais ele-
vados. 
rafael@jn.pt

ipsanimus eos Curabitur 
dignissim ultricies neque 
vitae tincidunt. Mauris ut 

46%
São os eleitores mais 
novos (18-34 anos) os 
maiores defensores 
de deixar falir a TAP, 
quando em cima da 
mesa está uma fatura 
de três mil milhões de 
euros.

63%
Ao contrário, são os 
mais velhos (65 ou 
mais anos) os que 
defendem com maior 
veemência que se 
pague o preço de 
salvar a companhia 
de bandeira nacional.

Sondagem sobre o SEF
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São 42% os que 
aceitam a injeção  
de três mil milhões  
de euros. Para 37%  
o melhor é deixar  
falir a companhia. 

Pormenores
Pobres e ricos 
No que diz respeito às classes 
sociais, é entre os mais pobres 
que há mais defensores da 
manutenção da TAP através da 
injeção de dinheiros públicos 
(51%). Uma percentagem 
semelhante à dos que têm 
maiores rendimentos (49%).  
 
Homens e mulheres 
Os homens estão mais 
disponíveis (43%) do que as 
mulheres (32%) para deixar 
falir a companhia aérea 
pública. 
 
20% não têm opinião 
Quando se trata de tomar 
partido sobre o que fazer com 
a TAP, um grande número de 
pessoas não tem opinião: um 
quinto dos inquiridos do 
barómetro não sabe ou não 
responde. 

42%
Salvar a TAP
com dinheiros
públicos

37%
Deixa falir a TAP

21%
Não sabe
não responde

Reestruturação da Tap

Amargem é escassa, mas, 
quando confrontados en-
tre deixar falir ou salvar a 
TAP, os portugueses incli-

nam-se para a necessidade de “pa-
gar o preço” que permita à compa-
nhia continuar a voar. No entanto, e 
de acordo com o barómetro da Axi-
mage para o DN, o JN e a TSF, há nes-
ta matéria um cisma geracional  
(os mais velhos contra os mais no-
vos) e outro regional (o Norte contra 
as restantes regiões). 

O tema ocupa o espaço mediáti-
co desde o final do mês de novem-
bro. Primeiro com as notícias que 
davam conta de um plano para des-
pedir centenas de trabalhadores da 
TAP, depois com os prejuízos de 700 
milhões até setembro, e já em de-
zembro o que faltava conhecer do 
plano de reestruturação, com a re-
dução da frota e das rotas e, cereja 

no topo do bolo, a necessidade de 
injetar cerca de três mil milhões de 
euros.  

O valor é elevado, mas há uma 
maioria de contribuintes que o acei-
tam: 42% são a favor de salvar a TAP, 
com todos os custos associados ao 
plano. Uma maioria pouco sólida, 
se tivermos em conta que há 37% 
que preferem deixar falir a compa-
nhia aérea de bandeira e que há seg-
mentos da população em que esta 
última é a posição maioritária. 

Uma das divisões mais evidentes 
(e preocupantes) é a geracional. Há 
uma demarcação clara entre as fai-
xas etárias mais novas e as mais ve-
lhas, com as duas primeiras a optar 
pela falência (com uma diferença 
superior a dez pontos percentuais), 
e as duas mais velhas a aceitar “pa-
gar o preço”, a expressão usada por 
Marcelo Rebelo de Sousa quando 

País dividido mas disposto  
a “pagar o preço” de salvar a TAP
SONDAGEM Maioria dos contribuintes que aceitam salvar a transportadora – 42% – aceitam 
fazê-lo com todos os custos associados ao plano. Região Norte preferia a falência da empresa.

TEXTO RAFAEL BARBOSA

defendeu a necessidade de assegu-
rar a sobrevivência da TAP. Mas, na 
verdade, quem desequilibra a ba-
lança da opinião pública a favor da 
injeção de tantos milhões de euros 
são os portugueses com 65 ou mais 
anos. 

Norte prefere falência 
Outro ângulo de análise significati-
vo é o regional. Sobretudo quando 
se tem em conta as críticas frequen-
tes dos políticos e das associações 
empresariais do Porto e do Norte ao 
desprezo da TAP pelo Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro. O Norte é, 
aliás, a única região que se afasta da 
norma e em que prevalece, de for-
ma clara, o desinteresse pela conti-
nuidade da empresa: 44% preferem 
deixar falir e apenas 29% admitem a 
injeção de três mil milhões. Na Área 
Metropolitana do Porto, vence à jus-
ta a necessidade de salvar a TAP, mas 
também é a região onde há menos 
pessoas indiferentes ao processo: 
45% são a favor, 43% são contra. 

As linhas de demarcação partidá-
rias não coincidem, desta vez, com 
a divisão clássica entre direita e es-
querda. Os eleitores socialistas e co-
munistas são os mais claros na op-
ção por salvar a TAP (com valores 
acima dos 60 pontos percentuais); 
os da nova direita radical e liberal 
são os mais ardentes na opção de a 
deixar falir (com valores acima dos 
70 pontos). No caso do PAN e do BE 
também não há vontade de “pagar 
o preço” (mas com valores a rondar 
os 50 pontos). No meio está o PSD, 
que reflete de forma quase simétri-
ca a divisão do eleitorado em geral: 
44% dos sociais-democratas estão 
a favor de salvar a TAP com dinhei-
ros públicos, 38% preferiam deixar 
falir a companhia. 

No que diz respeito à opção de 
aprovar o plano de reestruturação 
apenas no governo, sem passar pelo 
crivo da Assembleia da República, 
os eleitores socialistas já só têm a 
companhia dos comunistas. Todos 
os outros acham que foi uma má 
decisão de António Costa, o que 
contribui decisivamente para o re-
sultado final: 49% defendem a “in-
tromissão” do Parlamento, 34% 
concordam que foi melhor deixar a 
decisão exclusivamente nas mãos 
do Conselho de Ministros.  
rafael@jn.pt 

“Ministro  
é obstáculo  
a acordos  
com o PSD”

A incompetência do minis-
tro da Administração In-
terna, Eduardo Cabrita, é 
um real obstáculo a acor-

dos com o PSD, que foram duran-
te muitos anos tradicionais, em 
áreas de soberania”, assinala o de-
putado do PSD Duarte Marques, 
que tem sido o porta-voz do parti-
do para o caso de Ihor Homeniuk. 
Em reação à sondagem publicada 
nesta edição, segundo a qual 65% 
dos portugueses entendem que o 
ministro não tem condições para 
estar no cargo, Duarte Marques 
manifesta a sua “satisfação pelo 
facto de a maioria dos portugueses 
estar de acordo com o PSD. E se o 
maior partido da oposição vai ao 
encontro daquilo que pensa a 
maioria dos portugueses, quer di-
zer que representamos esta maio-
ria. É uma derrota para o governo 
e para o PS”. 

Por seu lado, a deputada Beatriz 
Gomes Dias, do BE – partido que, 
tal como o PSD, tem 77% dos elei-
tores a querer a demissão de Cabri-
ta –, entende também que o minis-
tro da Administração Interna “não 
tem condições políticas para con-
tinuar”. A bloquista lembra o “silên-
cio” de meses de Eduardo cabrita 
sobre o caso, a “falta de respostas”, 
e recorda o “vasto conjunto de aler-
tas que tinham sido dados pela 
Provedoria de Justiça, que foram ig-
norados”. Para Beatriz Gomes Dias, 
“tudo isto é inadmissível e é preci-
so passar uma mensagem inequí-
voca à sociedade de que estão a ser 
tomadas todas as medidas que pre-
vinam situações como a de Ihor”. 

Contactado pelo DN, o conselhei-
ro de Estado e comentador político 
Marques Mendes assinala: “Os re-
sultados da sondagem confirmam 
largamente a opinião que manifes-
tei há duas semanas. O MAI não tem 
condições políticas para continuar. 
A questão não é pessoal. O ministro 
não cometeu qualquer crime.  
A questão é de responsabilidade po-
lítica. O ministro não agiu como de-
via. Limitou-se a reagir tarde e em 
função da pressão mediática.” 

Marques Mendes recorda que 
“são vários os que elogiam Jorge 
Coelho, por se ter demitido quan-
do caiu uma ponte, apesar de não 
ter culpa da tragédia. Mas são pou-
cos os que seguem o seu notável 
exemplo. Neste caso, justificava-se 
que o MAI seguisse o mesmo 
exemplo de Jorge Coelho. Falta co-
ragem para o fazer. Mau para a de-
mocracia.”  
VALENTINA MARCELINO 

FICHA TÉCNICA: A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, o JN e a TSF, com o objetivo de avaliar 
a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a TAP e o SEF. O trabalho de campo decorreu 
entre os dias 19 e 22 de dezembro e foram recolhidas 812 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes 
em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo 
conhecido, reequilibrada por sexo, idade, escolaridade e região. À amostra de 812 entrevistas corresponde 
um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,4%. A responsabilidade do estudo é da 
Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro. 

FONTE: AXIMAGE, BARÓMETRO POLÍTICO DE DEZEMBRO DE 2020     INFOGRAFIA JN

Sondagem 

49%
Uma má
decisão

34%
Uma boa
decisão

17%
Não sabe
não responde

Aprovação do plano de reestruturação apenas pelo Governo
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Afamília de Ihor Home-
niuk, que morreu sob 
custódia do SEF no aero-
porto de Lisboa, vai rece-

ber do Estado português uma in-
demnização de 834 mil euros, in-
cluindo uma pensão para os dois 
filhos menores até atingirem a 
maioridade ou, depois disso, se es-
tiverem a estudar – um valor que se 
aproxima do milhão do pedido de 
indemnização civil em nome da 
viúva, Oksana Homeniuk, e os fi-
lhos Veronika e Oleg, de 14 e 9 anos. 
O pai de Ihor receberá também 50 
mil euros (a mãe tinha morrido um 
mês antes da viagem do filho para 
Portugal). 

“Com esta decisão, apesar de não 
trazer de volta Ihor, Oksana reve-
lou-se um pouco aliviada quanto às 
preocupações que tinha sobre a 
subsistência e a educação dos seus 
filhos”, disse ao DN o advogado da 
família José Gaspar Schwalbach. 

O valor foi calculado pela prove-
dora de Justiça, Maria Lúcia Ama-
ral, na sequência de uma resolu-
ção do Conselho de Ministros do 
passado dia 14 de dezembro, que 
também determinou que seria o 
orçamento do SEF a suportar a 
despesa. 

Segundo o Ministério Público, 
Ihor Homeniuk foi vítima de vio-
lentas agressões de três inspetores 
do SEF, tendo morrido a 12 de mar-
ço, dois dias depois de ter chegado 
ao Aeroporto Humberto Delgado e 
de lhe ter sido recusada ilegalmen-
te a entrada. Os três inspetores es-
tão acusados de homicídio qualifi-
cado, com a alegada cumplicidade 
ou encobrimento de outros nove 
inspetores do SEF. 

Na decisão, a que o DN teve aces-
so, Maria Lúcia Amaral refere que 
“os elementos já conhecidos per-
mitem concluir, em termos objeti-
vos, pela verificação de ações e 
omissões que correspondem ao 
tratamento cruel, desumano ou 
degradante. Quer pelas ações cuja 
prática se encontra estabelecida 
quer pela omissão de cuidados no 
extenso período que antecedeu a 
morte, é possível concluir por um 
intenso grau de sofrimento, pro-
longado no tempo”. 

Conforme o DN noticiou, Ihor 
teve uma morte lenta e agonizante, 
segundo explicou à PJ o médico le-
gista que fez a autópsia, no dia 14, 
sábado – dois dias depois da sua 

morte. As várias costelas que tinha 
partidas impediram gradualmente 
o funcionamento do aparelho res-
piratório. A morte sobreveio dez 
horas depois das alegadas agres-
sões, que terão ocorrido entre as 
08h15 e as 08h35 da manhã. 

A provedora de Justiça sublinha 
que “este sofrimento foi decerto 
agravado pelo desconhecimento 
de outras línguas, que não o ucra-
niano e o russo, com consequente 
dificuldade de compreensão do 
que se passava”. O Ministério Pú-
blico na acusação viu a recusa de 
entrada como ilegal por não ter 
existido presença de tradutor cer-
tificado durante a entrevista do 
ucraniano, para a qual serviu de in-
térprete uma inspetora do SEF que 
fala russo e que para o procurador 
Óscar Ferreira está ferida de par-
cialidade (chegou mesmo a pôr 
em dúvida que as respostas cons-
tantes na transcrição da entrevis-
ta, e segundo as quais o inquirido 
teria dito que vinha para Portugal 
trabalhar, ficando em casa de um 
familiar e mostrando trazer 300 

euros consigo, sejam as dadas por 
Ihor). 

Também a IGAI, no seu inquéri-
to às circunstâncias da morte de 
Ihor, destaca “o desvalor atribuído 
pelos inspetores do SEF e, em espe-
cial, pelo então diretor de Frontei-
ras de Lisboa, sobre a necessidade 
de garantir uma comunicação efe-
tiva com os cidadãos que não falem 
a língua portuguesa”. 

A IGAI assinalou que, em relação 
a nacionais que não falem os cor-
rentes inglês ou francês, o SEF ape-
nas tem “soluções de recurso”: tra-
dutores, constantes numa determi-
nada lista telefónica, que não se 
encontram nas instalações do SEF; 
outros inspetores do SEF que te-
nham alguns conhecimentos na 
língua em questão – no caso de Ihor 
foi chamada uma inspetora com 
conhecimentos de russo; outros 
passageiros estrangeiros, que pos-
sam ajudar na tradução;  aplicações 
disponíveis para telemóvel (tradu-
tor do Google). 

Para Maria Lúcia Amaral, “estan-
do a vítima sob custódia da autori-

Homicídio. Família de Ihor Homeniuk vai 
receber indemnização de 834 mil euros
MORTE NO SEF A decisão da provedora de Justiça teve em conta o “tratamento cruel, desumano ou degradante” a que  
o ucraniano foi sujeito, no aeroporto. Três inspetores estão acusados de homicídio qualificado.

TEXTO FERNANDA CÂNCIO E VALENTINA MARCELINO

A mulher de Ihor, Oksana, disse ao advogado estar “um pouco aliviada quanto às preocupações sobre a subsistência e a educação dos filhos”.

dade policial, certamente que o 
seu sofrimento foi exasperado pela 
dissipação de qualquer grau de 
confiança que pudesse depositar 
nos poderes públicos e ulterior de-
sespero provocado pela convicção 
da improbabilidade de oportuno 
socorro”. 

Na fixação dos valores, a prove-
dora de Justiça salientou que “é pri-
meiramente de considerar, uma 
vez mais, as circunstâncias que 
conduziram à morte, em particular 
a frustração de todas as expectati-
vas quanto à salvaguarda dos direi-
tos fundamentais da vítima pelas 
instituições portuguesas, mas tam-
bém pelo afastamento geográfico e 
linguístico”. 

No entender de Maria Lúcia 
Amaral “todas estas dimensões têm 
de ser consideradas, mesmo quan-
do apenas venham a concretizar-
-se, como será plausivelmente o 
caso dos filhos da vítima, em mo-
mento posterior, como aqui poste-
rior e mais arrastada no tempo será 
a perceção da ausência da vítima e 
sofrimento daí decorrente”.

O julgamento dos três inspetores 
do SEF, acusados pelo Ministério 
Público pelos crimes de homicídio 
qualificado de Ihor Homeniuk e 
por posse de arma proibida 
(bastões extensíveis – um dos 
inspetores terá usado um nas 
agressões ao cidadão ucraniano), 
terá início no próximo dia 20 de 
janeiro. Paralelamente estão a 
decorrer na Inspeção-Geral da 
Administração Interna processos 
disciplinares a 12 inspetores do 
SEF, incluindo a estes três 
acusados, que um inquérito desta 
entidade que fiscaliza a ação 
policial conclui terem, por ação ou 
omissão, também contribuído 
para a morte de Ihor Homeniuk.  
A tentativa de encobrimento deste 
homicídio está também a ser alvo 
de um inquérito criminal 
autónomo.

Julgamento tem 
início já em janeiro
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Numa semana que foi marcada 
pela esperança trazida pelo ar-
ranque da vacinação contra a 
covid-19, é natural que cada 

um de nós se centre mais na questão 
“quando chegará a minha vez?” do que 
no processo de vacinação a nível global 
ou das desigualdades que daí decorrem. 

É natural mas não é aceitável.  
Vamos aos factos. Sendo uma crise glo-

bal, a pandemia afeta de forma despro-
porcional os países mais pobres. Não têm 
verdadeiras condições de adotar soluções 
de confinamento e de distanciamento so-
cial. Não dispõem de sistemas de saúde 
capazes de enfrentar esta pressão adicio-
nal (em cima de problemas como ébola, 
tuberculose, malária, VIH, hepatite). E no 
plano económico, enfrentam uma tem-
pestade perfeita: a recessão já se faz sentir 
em mais de 90 países em vias de desen-
volvimento; a lacuna de financiamento 
anual (que se cifrava antes da pandemia 
em 2,5 biliões de dólares) agravou-se em 
1,7 biliões de dólares, ditada por mais ne-
cessidades domésticas para enfrentar as 
consequências sociais e económicas da 
pandemia e por menos financiamento 
externo; o endividamento excessivo que 
já se fazia sentir antes da pandemia não 
lhes dá qualquer margem para políticas 
orçamentais de aumento da despesa pú-
blica e o aumento da pobreza não permi-
te o aumento da carga fiscal.  

As consequências são devastadoras: 
mais 115 milhões de pessoas atiradas 
para uma situação de pobreza extrema 
em 2020 e 2021. Em poucos meses, per-

A “nossa” vacina  
e o azar “deles” 

Opinião 
Jorge Moreira  
da Silva

deram-se os ganhos de três décadas de 
combate à pobreza nos países em vias 
de desenvolvimento, conseguidos atra-
vés da globalização, da revolução tecno-
lógica, da abertura dos mercados e da 
cooperação internacional. 

Ainda é cedo para fazer uma avaliação 
definitiva da resposta global à crise pan-
démica, mas já é possível afirmar, como 
se conclui do relatório da OCDE “Lear-
ning from crisis, building resilience”, que 
esta crise aumentou as desigualdades 
dentro e entre países e que a cooperação 
e a solidariedade internacionais ficaram 
aquém do necessário. Os países mais ri-
cos mobilizaram, em poucas semanas, 
para si próprios, mais de 11 biliões de 
dólares de pacotes de estimulo econó-
mico e de combate à crise económica e 
social, mas continuam a expressar reser-
vas no aumento da ajuda pública ao de- 
senvolvimento que se situa, há vários 
anos, em cerca de 150 mil milhões dóla-
res. Por outro lado, os países do G20 
anunciaram medidas de alívio do servi-
ço da dívida, mas ainda não se avançou 
para o indispensável e incontornável 
perdão da dívida aos países mais pobres.  

Vem isto a propósito do risco de agra-
vamento das desigualdades no processo 
de vacinação a nível global. Se é verdade 
que a coordenação dos países foi deter-
minante, em torno da COVAX (coligação 
para as vacinas), para a aceleração da in-
vestigação, do desenvolvimento e da 
produção das vacinas, não é menos ver-
dade que este processo não garante o 
acesso equitativo à vacinação a nível glo-
bal. Infelizmente, ainda faltam cinco mil 
milhões de dólares para assegurar a dis-
tribuição de mil milhões de vacinas aos 
92 países de rendimento baixo ou médio. 
Se nada fizermos, apenas um em cada 
dez cidadãos dos países mais pobres terá 
acesso à vacinação contra a covid-19.  

Além de imoral, a falta de solidarieda-
de com os países mais pobres é, neste 
contexto, irracional: não haverá fim da 
pandemia se esta não for travada tam-
bém nos países mais pobres; e não ha-
verá recuperação da economia global se 
não houver crescimento nos países em 
vias de desenvolvimento.  
 
 
Diretor da Cooperação para o Desenvolvi-
mento da OCDE; fundador da Plataforma 
para o Crescimento Sustentável.

Ainda faltam cinco 
mil milhões  
de dólares para 
assegurar  
a distribuição de mil 
milhões de vacinas 
aos 92 países  
de rendimento baixo  
ou médio. 

A terminar 2020, a boa notícia do 
início da vacinação traz a espe-
rança do fim de uma pandemia 
que custou quase dois milhões 

de vidas e devastou as economias e o 
emprego, além de afetar outras impor-
tantes dimensões da vida social. A pró-
pria configuração da democracia é, 
também ela, assente na proximidade fí-
sica, que está agora limitada. Não ape-
nas o voto é maioritariamente exercido 
de forma presencial, como o contacto 
direto dos candidatos com a população 
(mesmo quando através da televisão) 
continua a ser um aspeto decisivo na 
avaliação que os eleitores deles fazem.  
A capacidade de ouvir, empatizar e res-
ponder espontaneamente aos cidadãos 
é reveladora das qualidades humanas 
dos políticos – e bem sabemos como es-
tas são importantes para o exercício de 
cargos de responsabilidade. A avaliação 
do carácter dos candidatos anda, por 
isso, a par com a avaliação das suas con-
cretizações e propostas políticas. 

Marcelo Rebelo de Sousa beneficia de 
uma avaliação positiva em todos essas 
dimensões. O Presidente dos afetos des-
sacralizou a função presidencial, apro-

Um Presidente  
consensual 

Opinião 
Pedro  
Marques

ximando-a das pessoas, em contraste 
com o estilo distante, severo e até zan-
gado de Cavaco Silva.  

Pese embora alguns excessos no dese-
jo de ser próximo e popular, Marcelo 
soube interpretar aquilo de que o país 
precisava em cada momento: da amea-
ça de sanções europeias, quando o Go-
verno teve a ousadia de pôr fim à auste-
ridade, à candidatura de António Guter-
res a secretário-geral da ONU; dos 
incêndios de 2017 ao combate à pande-
mia, o Presidente posicionou-se de for-
ma construtiva, contribuindo para as 
soluções que mais beneficiavam o país.  

Foi esse posicionamento equilibrado 
que lhe granjeou muitas antipatias jun-
to de uma direita que se radicalizou 
ideologicamente durante a governação 
PSD-CDS, mas que agora, a contragos-
to, não tem alternativa senão apoiar a 
candidatura de Marcelo. O entusiasmo 
com o retorno de Pedro Passos Coelho à 
política é, aliás, sintoma de que essa ra-
dicalização se mantém, mostrando 
como a direita está fora do tempo e fora 
da realidade. 

Os restantes candidatos da direita são, 
também eles, resultado dessa radicali-
zação: o liberalismo agressivo num 
caso; o populismo racista no outro. 

À esquerda, a grande abrangência de 
Marcelo, que penetra o eleitorado de to-
dos os partidos, tornou o universo elei-
toral escasso.  

Ana Gomes, por quem tenho estima 
pessoal e cujo percurso cívico e político 
tem vários momentos marcantes, não 
deverá conseguir passar à segunda vol-
ta. Marisa Matias e João Ferreira, que 
têm como objetivo segurar o eleitorado 
dos seus partidos, deverão ficar muito 
aquém das suas ambições. 

Marcelo soube ser o Presidente de to-
dos os portugueses, por isso tem o meu 
apoio. 

 
 
P.S. – Contrariando a tendência de defi-
nhamento da comunicação social e de 
migração dos meios que resistem para o 
digital, o DN faz o percurso inverso e re-
gressa à publicação diária em papel. 
Uma opção corajosa que devemos sau-
dar e apoiar. 
 
 
Eurodeputado

Francisco Ramos

O início da vacinação foi a melhor 
notícia deste final de ano.  
Em Portugal, esta complexa  
operação começou bem, o que  
infelizmente não aconteceu em 
países supostamente mais bem  
organizados, como a Alemanha  
ou a Holanda. O coordenador  
do Plano de Vacinação contra  
a Covid-19 está de parabéns.

VALORES

* Escala de 1 (mau) a 20 (excelente)
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A sala que trava  
o “combate  
do século”
FORÇAS ARMADAS Distribuição das vacinas é monitorizada pelos 
militares numa sala com seis células instaladas no Ministério da Saúde.

TEXTO JOÃO VASCONCELOS E SOUSA

Para nós é o combate do 
século, encaramo-lo 
como uma tarefa nacio-
nal. É a nossa população 

que está em causa e daremos tudo 
para a ajudar.” É assim que o almi-
rante Gouveia e Melo, do Núcleo 
de Planeamento do Estado-
-Maior-General das Forças Arma-
das, descreve o modo como os 
militares estão a encarar a luta 
contra a covid-19. Não fala em 
guerra, mas cita Winston Chur-

chill, primeiro-ministro britânico 
durante a II Guerra Mundial: tam-
bém as Forças Armadas portu-
guesas darão “sangue, suor e lá-
grimas” pelo país. 

Gouveia e Melo coordena a 
chamada “sala de situação”, que 
monitoriza a distribuição das va-
cinas contra a covid-19. Instalada 
no terceiro andar do Ministério da 
Saúde, em Lisboa, foi ontem visi-
tada pelo ministro da Defesa, João 
Gomes Cravinho. A acompanhá-

-lo esteve Diogo Serras Lopes, se-
cretário de Estado da Saúde. 

Em tempos de pandemia, os 
corredores do ministério tornam-
-se pequenos para tanta afluência 
mediática. Por esse motivo, só os 
repórteres de imagem acompa-
nharam a visita do ministro. 

Os restantes jornalistas espera-
ram, no rés-do-chão, que Gomes 
Cravinho regressasse e anuncias-
se a novidade: os 640 profissionais 
de saúde das Forças Armadas – di-

vididos entre os Hospitais Milita-
res de Lisboa, Porto e Centro de 
Apoio Militar, em Belém, começa-
rão a ser vacinados “durante a 
próxima semana”. 

O governante sublinhou que a 
sala de situação “permite corrigir 
e cruzar dados muito diferentes”, 
considerando que tem sido ela a 
“responsável pelo sucesso destas 
primeiras duas semanas de vaci-
nação”. O espaço, conforme cons-
tatariam os jornalistas minutos 

depois, é composto por seis célu-
las, todas elas coordenadas com 
entidades como a Direção-Geral 
da Saúde (DGS), o Infarmed ou os 
vários hospitais do país. 

Conflito PSP-GNR 
Uma das células é a da logística, 
que decide o número de vacinas a 
alocar a cada centro de saúde e as 
rotas a percorrer pelas carrinhas 
de transporte. Outra, logo ao lado, 
é a da comunicação estratégica, 

Ministro da Defesa, João 
Gomes Cravinho, visitou a sala 
de situação, onde os militares 
monitorizam a distribuição  
das vacinas. E disse que os 
profissionais de saúde das 
Forças Armadas começam a 
ser vacinados na próxima 
semana. 
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que dialoga com os hospitais e 
presta apoio à produção de con-
teúdos. 

A terceira célula está a cargo de 
dois militares do Núcleo de Apoio 
à Decisão do Estado-Maior Gene-
ral das Forças Armadas. Gouveia e 
Melo esclarece a razão de os mili-
tares estarem envolvidos no pro-
cesso: “Trazemos formas de estar 
e operar em ambientes de incerte-
za, com elevado stress e complexi-
dade.” 

A célula de segurança é com-
posta por um elemento da PSP e 
outro da GNR, a de vacinação tem 
a função de se articular com a 
DGS, e à de sistemas de informa-
ção cabe a uniformização do tra-
balho de todas elas. O secretário 
de Estado da Saúde também tem 
um lugar na sala, que ocupa para 
receber briefings e tomar decisões. 

Gomes Cravinho considerou 
que a sala oferece “uma excelen-
te garantia” no combate à covid-
-19. Contudo, os jornalistas ques-
tionaram-no: o recente desen-
tendimento entre a PSP e a GNR 
em Évora quanto ao transporte 
das vacinas não prova que houve 
já uma falha nas operações? So-
bre isso, poucas palavras: o as-
sunto “é do domínio da Adminis-
tração Interna” e há um inquérito 
a decorrer.   
joao.sousa@ext.jn.pt

O ESSENCIAL DA INFORMAÇÃO, TODOS OS DIAS EM BANCA

O que tem 
de novo o “novo” 
Diário de Notícias

Mais atual e inovador

Mais e melhor política e economia

Dá palco às cidades 

Mais reportagem e novos colunistas

Novas secções e novas rúbricas 

Grandes entrevistas 

Grafismo renovado

Mais vídeo, infografia e podcasts
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Segundo a Direção-Geral da 
Saúde registou-se um 
aumento significativo no 
número de novos casos, 
mas também quanto aos 
óbitos declarados nas 
últimas 24 horas. 

BOLETIM

Portugal volta a 
ter mais de seis 
mil casos diários

 6049
Infetados Foram os novos 
casos de infeção por 
covid-19 registados em 
Portugal nas últimas 24 
horas. Trata-se do registo 
mais elevado desde o dia 5 
de dezembro, quando 
foram contabilizados 6087 
casos. Na prática este foi  
o segundo pior dia do 
último mês do ano, 
podendo aqui já traduzir  
as consequências da 
quadra natalícia.

79
Óbitos O número de 
mortos causados pela 
covid-19 voltou a subir, 
registando-se mais cinco 
do que no dia anterior. 
Desde o dia 23 de 
dezembro, quando foram 
contabilizados 89 óbitos 
em apenas 24 horas, que 
não havia um número tão 
alto.

2896 
Internamentos O número 
de pessoas em enfermaria 
baixou em relação a terça-
-feira, tendo 34 pessoas 
recebido alta. Em 
contrapartida, uma pessoa 
deu entrada nas unidades 
de cuidados intensivos, 
totalizando 487.

68 205
Ativos Portugal registou 
uma subida no número de 
casos ativos, com mais 
2748 nas últimas 24 horas. 
Em contrapartida, foram 
dados como recuperados 
mais 3222, totalizando os 
331 016.

Recolher 
obrigatório 
às 23h na 
última noite 
do ano 

Depois da folga no Natal, a 
noite de passagem de ano 

tem hoje restrições bem mais rí-
gidas. “É tempo de contenção”, 
voltou ontem a justificar o pri-
meiro-ministro, António Costa, 
dizendo ser necessário “um pe-
ríodo de contenção para ava-
liar” o impacto que o Natal teve 
na disseminação dos casos de 
covid-19 no país. Assim, nesta 
noite, todo o país está sujeito a 
um recolher obrigatório a partir 
das 23.00, sendo também proi-
bida a circulação entre conce-
lhos em todo o território conti-
nental, assim como ajuntamen-
tos na via pública e festas 
públicas. 

Segundo as medidas do go-
verno para o período do Ano 
Novo, a circulação entre conce-
lhos no território de Portugal 
continental é proibida entre as 
00.00 deste dia 31 de dezembro 
e as 05.00 do próximo dia 4 de 
janeiro de 2021, ou seja, até se-
gunda-feira, “salvo por motivos 
de saúde, de urgência imperio-
sa ou outros especificamente 
previstos”. 

Quanto ao recolher obrigató-
rio, em que é proibida a circula-
ção na via pública, aplica-se a 
todo o território continental a 
partir das 23.00 de hoje, noite de 
passagem de ano. Nos dias 1, 2 e 
3 de janeiro o recolher obrigató-
rio é antecipado para as 13.00, 
ficando em vigor até às 05.00 do 
dia seguinte. 

Para este período do Ano Novo 
estão “proibidas festas públicas 
ou abertas ao público” e, à seme-
lhança do que já estava estabele-
cido no Natal, não são permiti-
dos os ajuntamentos na via pú-
blica com mais de seis pessoas. 

No entanto, ainda poderá ter 
tempo para jantar fora nesta úl-
tima noite do ano: os restauran-
tes podem funcionar até às 22.30 
de hoje. Nos dias 1, 2 e 3 de janei-
ro a restauração tem de anteci-
par o fecho até às 13.00, “exceto 
para entregas ao domicílio”. 

Independentemente da lista 
de concelhos por nível de risco 
de transmissão da covid-19, em 
todo o território nacional con-
tinental, os estabelecimentos 
de comércio a retalho e de pres-
tação de serviços, inclusive su-
permercados, poderão estar 
abertos apenas entre as 08.00 e 
as 13.00 nos dias 1 a 3 de janei-
ro, ou seja, de sexta-feira a do-
mingo.
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Hoje chega ao fim este ano tão 
atípico e exigente que, de for-
mas muito diversas, nos obri-
gou a refletir sobre variadíssi-

mas coisas. E, após esta reflexão, o que 
aprendemos nós? Em que medida cres-
cemos como pessoas, família e comuni-
dade?  

Olhando para trás, recordo os primei-
ros meses do ano em que, de forma fácil 
e imediata, culpabilizámos a China pelo 
vírus maldito. É interessante constatar 
que, muitas vezes, a primeira reação do 
ser humano é responsabilizar terceiros. 
Chama-se “processo de atribuição exter-
na” e significa que sacudimos a água do 
capote – o problema foi causado pelos 
outros e os outros que o resolvam.  

Algum tempo depois percebemos que 
estávamos, afinal, perante uma realida-
de muito mais global. De olhos postos 
no mundo lá fora, chorámos ao ver os 
italianos a cantar à janela e a aplaudir os 
profissionais de saúde. Logo de seguida 
fomos nós.  

Confinados em casa, em teletrabalho e 
com os miúdos em telescola, aprendendo 
a conviver todos os minutos do dia com 
quem habitualmente víamos apenas aos 
bocadinhos, desenhámos arco-íris e gri-
támos que ia ficar tudo bem. Falámos de 

O que aprendemos  
em 2020? 

Opinião 
Rute Agulhas

resiliência, de esperança e de crescer com 
os desafios, da importância dos abraços e 
dos afetos. Tentámos encontrar as vanta-
gens no meio de tantas desvantagens, 
crentes num processo de aprendizagem 
que, muitas vezes, as situações de crise 
potenciam. E é verdade, sabemos isso.  
As crises aumentam o risco de patologia, 
mas podem, também, se bem geridas, 
constituir-se como uma oportunidade de 
mudança e crescimento.  

Chegados ao último dia deste ano, e já 
com a vacina garantida, somos tentados 
a olhar para 2021 como o ano da espe-
rança e do recomeço, como o ano de to-
das as expectativas (positivas), em que 
tentaremos apagar da nossa memória 
coletiva as provações de 2020. 

Neste contexto, há uma pergunta que 
se impõe. Será que aprendemos alguma 
coisa em 2020? Alguma coisa realmente 
importante? Era suposto aprendermos a 
valorizar a presença ao invés dos presen-
tes. Os afetos, o toque, a entreajuda e a 
empatia. Era suposto… mas será que 
aprendemos? 

Olho à minha volta e vejo famílias em 
que a violência se mantém. Homicídios 
conjugais. Crianças expostas a essa vio-
lência. Crianças batidas, humilhadas e 
violadas. Crianças em leitos nupciais. 
Crianças que crescem sem o direito a 
uma família. Pais em guerra, utilizando 
os filhos como verdadeiras armas de ar-
remesso. Animais maltratados e aban-
donados à sua sorte – ou à falta dela. Fo-
gos postos, homens e mulheres executa-
dos. Refugiados tratados como 
criminosos. Pessoas mortas devido à cor, 
ao sexo, à religião, ou apenas porque 
sim. Catástrofes naturais como conse-
quência da ganância do ser humano.  
E tantas, mas tantas outras coisas… 

Com a chegada de um novo ano, reco-
nhecemos a importância da ciência e da 
saúde. Valorizamos o esforço coletivo e 
falamos, acima de tudo, de esperança. 
Mas de que adianta a esperança e os de-
sejos formulados quando comemos as 
12 passas se transportarmos connosco a 
mesma forma de pensar e de agir? 

2021 poderá ser um ano diferente e 
melhor, é verdade… se cada um de nós 
for igualmente diferente e melhor. Para 
si mesmo e para os outros.  

 
 
Psicóloga clínica 

De que adianta  
a esperança  
e os desejos 
formulados  
quando comemos  
as 12 passas se 
transportarmos 
connosco a mesma 
forma de agir  
e pensar?

“Não há” projeto de 
lítio para Matosinhos 
AMBIENTE Matos Fernandes garante que o governo 
não tem qualquer projeto para a refinaria da Galp.

Apossibilidade de a refinaria de 
Matosinhos vir a dar lugar à ex-
ploração de lítio “não existe”.  
A garantia foi dada pelo minis-

tro do Ambiente da Ação Climática, João 
Pedro Matos Fernandes, que acrescentou 
que o governo não tem qualquer projeto 
previsto para nascer no local da refinaria 
encerrada pela Galp. 

“Aquele é um espaço de privados, que é 
da Galp. Quem gere aquele território é 
sempre a autarquia, portanto, o governo 
não vai ter nenhum projeto para aquele 
território”, disse Matos Fernandes, que ad-
mitiu, no entanto, que “é muito importan-
te para Portugal ter uma refinaria de lítio”. 

“Portugal tem um projeto de aprovei-
tar as matérias-primas que possui para 
contribuir para o desenvolvimento eco-
nómico do país e da Europa, que só tem 
9% das matérias-primas críticas que ne-
cessita para o seu desenvolvimento. Por-
tugal tem a sorte de ter uma delas: o lítio. 
De facto, o grande valor acrescentado 
está na refinação e na fabricação das cé-
lulas, e Portugal tudo fará para concen-
trar a tecnologia necessária para que es-
ses negócios aqui se possam desenvol-
ver”, reforçou o ministro do Ambiente, à 
margem de uma visita ao Pinhal de Lei-
ria, onde salientou a importância da re-
generação natural da vegetação após o 
incêndio de outubro de 2017. 

“Não tendo Portugal nenhum projeto 
de mineração, tem sobretudo um projeto 
industrial que tem cinco etapas: a extração 
do metal, a sua refinação para a tornar 
mais pura, a construção das células, as 
próprias baterias e, por fim, a reciclagem. 
Temos de ter sempre aqui uma perspetiva 
de circularidade. Não podemos ir sempre 
buscar à terra aquilo que precisamos. É 
esse projeto que estamos a desenvolver.  
É um projeto de investimento de atores pri-
vados, diversos, do qual não faço ideia qual 
o papel que a Galp quer ou não ter aqui”, 
acrescentou  Matos Fernandes. DN/LUSA

Matos Fernandes, ministro do Ambiente.

Tribunal de Contas vai dar “especial 
atenção” às despesas pós-pandemia
FISCALIZAÇÃO TdC promete atenção aos fundos europeus e à 
evolução dos impactos da pandemia nas finanças públicas,

OTribunal de Contas (TdC) vai 
realizar 135 auditorias e 737 ve-
rificações internas a entidades 
públicas no âmbito do plano 

de ação para 2021, o qual dará “especial 
atenção” ao padrão de despesa gerado 
pela pandemia de covid-19. Neste senti-
do, vai também acompanhar a utilização 
dos fundos europeus e permanecer aten-
to “à evolução dos impactos da pande-
mia” nas finanças públicas. 

Entre as ações previstas para o próximo 
ano está a realização de auditorias, verifi-
cações externas de contas e pareceres so-
bre as contas do Parlamento e das assem-
bleias legislativas dos Açores e da Madei-

ra, bem como a verificação interna de 737 
contas de entidades públicas. 

O TdC vai ainda realizar 48 auditorias de 
“apuramento de responsabilidades finan-
ceiras”, 13 estudos e pareceres e julgar os 
processos de “efetivação de responsabili-
dades”, instaurados ou em curso, em até 
seis meses, lê-se no plano anual. Por outro 
lado, está prevista a fiscalização de atos e 
contratos que tiverem entrado no tribunal 
e a emissão de pareceres “sobre a Conta 
Geral do Estado 2020, incluindo da Segu-
rança Social, e sobre as contas das regiões 
autónomas dos Açores e da Madeira de 
2020, em relação às quais serão desenvol-
vidas 40 ações preparatórias”. DN/LUSA

O maior grupo de jornais nacionais no telegram:   jornaisPT



Diário de Notícias Quinta-feira 31/12/2020  13

A WatchGuard é um fabricante global 
na área das soluções de segurança de 
rede, das Wi-Fi seguras, da autenticação 
multifatorial e da proteção avançada de 
endpoints. Os produtos e serviços pre-
miados da empresa contam com a con-
fiança de organizações de todo o mundo, 
nomeadamente 10 mil revendedores de 
soluções de segurança e service provi-
ders, que, em conjunto, protegem mais 
de 80 mil clientes
 

Amissão da WatchGuard é tornar a seguran-
ça empresarial acessível às organizações 
de todos os tipos e tamanhos através da 

simplicidade, tornando a solução ideal para médias 
empresas e organizações distribuídas. Somos uma 
empresa que conhece, a fundo, as principais neces-
sidades dos clientes e as tendências do mercado em 
todos os territórios onde estamos, incluindo Portugal. 
Em termos de oferta de produto, todo o nosso 
portefólio tem por base a filosofia da simplicidade: 
fáceis de configurar, implementar e gerir. Estas so-
luções são projetadas tendo em mente uma gestão 
centralizada a partir de uma única consola, o que 
torna todo o processo de administração da rede e 
das políticas de segurança simples e direto.

A WatchGuard está permanentemente a adicionar 
novos serviços e soluções ao seu portfólio existente, 
com a missão de ir ao encontro das necessidades 
de proteção dos seus clientes, tendo em conta a 
diversidade e multiplicidade das ameaças atuais, 
em permanente evolução.

O NEGÓCIO EM PORTUGAL
A estratégia que marcámos no início do ano, apesar 
de ter sido ajustada e adaptada devido à situação 
de pandemia, permitiu-nos crescer dois dígitos em 
Portugal e isso prova que somos um fabricante capaz 
de nos adaptar às circunstâncias, muito graças ao 
portfólio que vamos acrescentando e aumentando 
progressivamente. 
A verdade é que a massificação do teletrabalho 
trouxe novas oportunidades de negócio. A grande 
maioria das empresas viu-se obrigada a ter os seus 
colaboradores a trabalhar a partir de casa, em am-
bientes seguros, e em muitos casos foi necessário 
fazer alterações à infraestrutura existente. 
A boa notícia é que é precisamente a estas ques-
tões que a oferta da WatchGuard, agora reforçada 
pela integração das soluções da Panda Security, 
dá hoje resposta!
Os serviços de segurança da WatchGuard permitem 
que as empresas recuperem a visibilidade sobre 
as atividades dos seus funcionários remotos ou 
teletrabalhadores. Também fornecem e garantem 

proteção robusta e permanente que acompanha 
o utilizador em movimento, oferecendo o mesmo 
nível de segurança, dentro ou fora do perímetro da 
rede empresarial, do endpoint à cloud, passando 
por toda a infraestrutura. 

A AQUISIÇÃO DA PANDA SECURITY 
A Panda é já hoje é uma subsidiária integral da 
WatchGuard, uma companhia global sediada nos 
EUA, e a empresa combinada já está a permitir 
que os nossos clientes e parceiros atuais e futuros 
consolidem os seus serviços de segurança funda-
mentais, da proteção de redes até ao endpoint, 
numa única empresa.
A principal consequência desta aquisição é a expan-
são do portfólio para abordar mais profundamente a 
segurança baseada no endpoint, uma das principais 
solicitações da nossa comunidade de clientes e 
parceiros ao longo dos últimos anos. Agora, com a 
junção das duas companhias, podemos dar resposta 
a essas necessidades. 
A aquisição da Panda Security por parte da Watch-
Guard permite oferecer a melhor deteção e resposta 
de endpoints, mitigação de ameaças, antivírus para 
endpoints, segurança de email, patches, confor-
midade e encriptação de dados da sua categoria, 
acessíveis a toda a nossa base de clientes.
Por último, mas não menos importante, de des-
tacar o facto de agora contarmos a nível local 

com uma equipa alargada, por força da junção 
de ambas as empresas, composta por profissio-
nais altamente qualificados e conhecedores do 
mercado da cibersegurança.

AS AMEAÇAS ÀS EMPRESAS PORTUGUESAS
As empresas são um dos alvos dos cibercriminosos e 
muitas delas acabam mesmo por sofrer sérios danos 
na sua reputação depois de um ataque, sendo que 
esta consequência é muitas vezes mais difícil e mo-
rosa de reparar do que uma perda económica direta. 
Entre os riscos mais frequentes e danosos estão 
ataques de dia zero, campanhas de phishing e ran-
somware. Para minimizar os efeitos, o obviamente 
recomendável em qualquer situação é ter em conta a 
segurança desde o início de qualquer desenvolvimen-
to e implementação. As empresas tendem a investir 
mais na prevenção de falhas e menos em estratégias 
desenhadas para detetar e antever futuros ataques. 
É, por isso, essencial prevenir, detetar e res-
ponder a qualquer tipo de ciberameaças, bem 
como consciencializar os recursos humanos para 
as principais ameaças à segurança que podem 
afetá-los, especialmente quando estão fora do 
perímetro da rede da empresa, preservando a 
sua produtividade ao mesmo tempo.
A segurança deve estar presente como elemento 
fundamental desde o início e deve ser entendida 
como um processo – não um estado imóvel.

Um passo gigante para
uma segurança integrada

WATCHGUARD TECHNOLOGIES: 
CIBERSEGURANÇA EM BOAS MÃOS CARLOS VIEIRA, Country Manager 

da WatchGuard para Portugal e Espanha

PUBLICIDADE

O maior grupo de jornais nacionais no telegram:   jornaisPT
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No próximo ano, os contri-
buintes com imóveis em 
84 concelhos do país vão 
pagar menos imposto 

municipal sobre imóveis (IMI) do 
que em 2020. Estes municípios deci-
diram baixar as taxas a cobrar pelas 
propriedades detidas a 31 de de-
zembro deste ano, de acordo com os 
dados recolhidos pelo DN/DV no 
Portal das Finanças e nas atas das as-
sembleias municipais de câmaras 
que ainda não tinham reportado ao 
fisco o valor da taxa a aplicar. 

Ao contrário deste ano, não hou-
ve nenhum município a subir a taxa 
de imposto, pelo menos para os 298 
concelhos onde há dados (ao todo, 
são 308 municípios). Em 2020, Cas-
tro Marim, no distrito de Faro, deci-
diu subir a taxa de 0,35% para 0,40%, 
valor que se mantém em 2021. 

A taxa do IMI a aplicar em cada 
município é decida pelos respetivos 
executivos camarários, uma vez que 
se trata de receita própria das autar-
quias. O imposto incide sobre os 
prédios urbanos e rústicos, aplican-
do-se uma taxa entre 0,30% e 0,45% 
nos primeiros casos e uma taxa de 
0,80% nos segundos. Em alguns ca-
sos especiais ,a taxa máxima a apli-
car pode chegar aos 0,50%, para os 
municípios que estejam sob um 
programa de ajustamento munici-
pal, como acontece com Vila Real de 
Santo António, no distrito de Faro. 

A taxa a aplicar pode ainda ser de-
finida freguesia a freguesia, como 
acontece em Gondomar, que tem 
um imposto médio de 0,395%, mas 
duas taxas de IMI para dois conjun-
tos de freguesias. Até ao dia 31 de de-
zembro de cada ano, todas as câma-
ras municipais têm de comunicar à 
Autoridade Tributária e Aduaneira  a 
taxa que vão aplicar dentro do inter-
valo referido. Do levantamento feito 
pelo DN/Dinheiro Vivo, ressalvam-
-se eventuais discrepâncias com os 
dados, que poderão resultar de erros 
no carregamento ou outras situa-
ções. 

Menos com taxa máxima 
Tal como vem acontecendo nos úl-
timos anos, em que o número de 
municípios que aplica a taxa máxi-
ma tem vindo a descer, em 2021 vol-
ta a acontecer o mesmo. Do levanta-
mento feito – que cobre 96% dos 
municípios –, apenas oito vão apli-
car o valor máximo de 0,45%. Neste 
lote incluem-se os concelhos de 

Alandroal, Caminha, Cartaxo, Mafra, 
Nazaré, Nordeste, Vila Franca do 
Campo e Vila Nova de Poiares. No caso 
de Vila Real de Santo António, como já 
referido, trata-se de uma situação es-
pecial. Na maioria dos casos, a justifi-
cação apontada prende-se com difi-
culdades de tesouraria das autarquias. 

Comparando com o ano passado, 
para o mesmo universo de concelhos, 
há menos cinco municípios a praticar 
a taxa máxima permitida por lei. Nes-
te conjunto estão os concelhos de Re-
sende, Santa Comba Dão, Fornos de 
Algodres, Portimão e Setúbal. A maior 
parte optou por descontos entre 0,05 
pontos percentuais e 0,01 pontos. 

Na parcela de câmaras com a taxa 
mínima permitida de 0,30%, estão 
cada vez mais autarquias. Para 2021, o 
IMI a pagar pelos proprietários – e na 
maioria dos casos eleitores – é o mais 
baixo admitido em 170 autarquias. 
Considerando o universo para as 

Mais de 80 câmaras baixam  
o IMI a pagar em 2021
IMPOSTOS Em ano de eleições, número de municípios que decidiram diminuir as taxas duplica 
em relação ao ano anterior. Cobrança diz respeito aos imóveis detidos até ao dia de hoje.

TEXTO PAULO RIBEIRO PINTO

O número de autarquias com IMI familiar deve crescer em 2021. Neste 
ano eram 235 municípios. 

FONTE: AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ATAS DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS

quais já existem dados, e comparan-
do com 2020, são pelo menos mais 
dez com taxa mais baixa. 

Apoio às famílias 
Além de poderem reduzir a taxa de 
IMI, as câmaras podem ainda dar 
apoio extra às famílias com agrega-
dos de maior dimensão. Trata-se de 
uma “dedução fixa por agregado” – o 
IMI familiar – que permite aplicar 
um desconto entre 20 euros e 70 eu-
ros, consoante o número de filhos. 

Para o caso de famílias com um 
dependente, a dedução fixa é de 20 
euros, dois dependentes é de 40 eu-
ros e três ou mais filhos é de 70 euros. 
Para que as famílias possam aceder 
a este desconto na fatura de IMI, é 
necessário que os filhos dependen-
tes tenham idade inferior a 25 anos e 
não possuam rendimentos. Para cal-
cular o abatimento, ao valor do im-
posto a pagar (multiplicando-se a 
taxa de IMI do município pelo valor 
patrimonial do imóvel), é necessário 
subtrair o desconto atribuído pela 
autarquia ao agregado familiar. 

Em 2020, 235 municípios decidi-
ram dar o desconto às famílias. Para 
2021 ainda não é possível ter tudo 
mas o universo deve crescer. Por 
exemplo, Espinho juntou-se à lista 
das que  têm IMI familiar.  

Os municípios podem dar des-
conto apenas a partir de determina-
do número de filhos, como é o caso 
do Entroncamento em que a dedu-
ção fixa é só para agregados com três 
ou mais filhos, ou seja, 70 euros. 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt

Concelhos que descem o IMI (taxa)

O maior grupo de jornais nacionais no telegram:   jornaisPT
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TEXTO SÓNIA SANTOS PEREIRA 

Os casinos não terão de pagar taxa anual sobre as receitas.
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OBanco de Portugal (BdP) 
anunciou ontem que vai 
cancelar a licença de to-
das as entidades finan-

ceiras sediadas no Reino Unido 
que fazem negócio em Portugal, 
na sequência das novas regras im-
postas pelo acordo do Brexit. Em 
causa estão quase 600 prestadores 
de serviços financeiros, revelou 
fonte oficial do banco ao DN/DV 
(leia mais sobre o Brexit no Em 
Foco). 

“Há quase 600 entidades sedia-
das no RU autorizadas a operar em 
território português ao abrigo do 
regime de passaporte comunitá-
rio”, quantifica o banco de Mário 
Centeno. “A quase totalidade des-
tas instituições (de crédito, moeda 
eletrónica e pagamento) opera em 
Portugal ao abrigo do regime de li-
vre prestação de serviços, não ten-
do presença física em território 
português”, isto é, prestam servi-
ços à distância, de forma virtual. 

Se as quase 600 entidades nada 
fizerem e não avançarem com no-
vos pedidos para continuar a ven-
der serviços em território portu-
guês, pelas regras pós-brexit, serão 
banidas do mercado a partir do 
próximo dia 1 de janeiro, inclusive. 

“A identificação [das entidades 
em causa] pode ser consultada na 
lista de instituições autorizadas 
disponibilizada no site do BdP”, 
acrescenta a mesma fonte. 

Ontem, o banco central anun-
ciou que bancos, fundos e outras 
entidades financeiras que tenham 
sede no Reino Unido e não façam 
o tal novo pedido de registo (abrin-
do, por exemplo, filial ou sucursal) 
vão ficar sem autorização para fa-
zer negócio em Portugal na se-
quência do acordo. O mesmo 
acontecerá nos restantes países da 
UE, claro. 

De acordo o BdP, “no dia 31 de 
dezembro de 2020 termina o pe-
ríodo de transição fixado no artigo 
126.º do Acordo sobre a Saída do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte da União Euro-
peia e da Comunidade Europeia 
da Energia Atómica”. 

Assim, “após o termo do período 
de transição, o direito da UE deixa 
de ser aplicável ao Reino Unido, o 
que inclui o regime aplicável à 
prestação de serviços e exercício 
de atividades em território portu-
guês”. “As instituições de paga-
mento e de moeda eletrónica po-
dem ainda operar em Portugal 
através da contratação de agentes 
ou distribuidores de moeda eletró-
nica”, relembra o BdP. 

Do novo acordo decorre que “a 
saída do Reino Unido implica que 
as entidades sediadas nesse Estado 
deixem de beneficiar da liberdade 
de acesso ao mercado da União 
(estabelecimento de sucursal e li-
vre prestação de serviços, bem 

600 entidades sediadas  no 
RU perdem licença do BdP
PÓS-BREXIT Banco central governado por Centeno explica que  
há soluções de continuidade. Têm é de cumprir regras diferentes.

TEXTO LUÍS REIS RIBEIRO

Mário Centeno, 
governador do 
Banco de Portugal.

como através de redes de agentes 
ou distribuidores de moeda eletró-
nica), uma vez que o Reino Unido 
passou a constituir, a partir desse 
momento, um país terceiro na óti-
ca da União Europeia”. 

As 600 entidades em causa só 
continuaram a operar até agora 
porque existiu “um período de 
transição” que permitiu “o prolon-
gamento das atuais regras de aces-
so ao mercado e de exercício de 
atividade até 31 de dezembro”, re-
corda o banco central nacional. 
Mas, como referido, não será por 
causa do Brexit que bancos, fun-
dos e casas de investimento com 
sede no Reino Unido serão ejeta-
dos de Portugal para sempre. 

Centeno oferece soluções 
O BdP explica que há soluções. “As 
entidades interessadas em conti-
nuar a operar em território nacio-
nal, incluindo através do desenvol-
vimento de nova atividade regula-
mentada (com celebração de 
novos contratos com clientes), de-
vem submeter os devidos pedidos 
de autorização ao BdP tendo em 
particular atenção as regras quan-
to aos prazos.” 

Pode pedir para abrir novas filiais, 
sucursais, etc. Mas com regras apa-
rentemente mais restritas. O rol é 
longo e está desenvolvido no site 
numa página dedicada ao tema. 
 luis.ribeiro@dinheirovivo.pt
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Governo prolonga 
concessões dos casinos 
Estoril, Lisboa e Figueira

Ogoverno decidiu 
prolongar as con-
cessões dos casinos 
Estoril, Lisboa e Fi-

gueira, que terminavam hoje, 
31 de dezembro. O Ministério 
da Economia confirmou ao 
DN/Dinheiro Vivo que “as 
concessões atuais manter-se-
-ão em vigor”, nomeadamen-
te porque não foi possível lan-
çar concursos para novas con-
cessões devido ao surto 
pandémico. 

“Dadas as circunstâncias 
inerentes à pandemia da 
doença covid-19 e às condi-
ções adversas de mercado, 
não houve objetivamente 
possibilidade de lançar con-
cursos”, justificou o ministério 
presidido por Pedro Siza Viei-
ra. Os casinos Estoril e Lisboa 
estão nas mãos do grupo Esto-
ril Sol. Já a sala de jogo da Fi-
gueira da Foz é gerida pela 
Amorim Turismo. 

Sem avançar pormenores, 
o gabinete de Siza Vieira con-
firmou que o governo “está a 
criar, em articulação com a 
associação do setor, o quadro 
apropriado para gerir o im-
pacto da pandemia e das res-
trições ao funcionamento dos 
casinos neste ano e no próxi-
mo, que tornam inexigíveis as 
contrapartidas mínimas exis-
tentes nos contratos e que 
comprometem a solvabilida-
de das empresas”.  

Ou seja, os casinos não irão 
pagar no início de 2021, como 
era habitual, contrapartidas 
mínimas. Esta medida, insti-
tuída em 2001, estabelece o 
pagamento anual de um valor 

mínimo ao Estado, indepen-
dentemente do valor das re-
ceitas de jogo geradas no exer-
cício – uma reivindicação do 
setor.  

Nos primeiros nove meses 
deste ano (últimos dados co-
nhecidos), os 11 casinos a 
operar em Portugal regista-
ram proveitos com o jogo de 
fortuna e azar de 122 milhões 
de euros, uma quebra de 48% 
face ao período homólogo de 
2019. Devido à pandemia, as 
salas de jogo fecharam portas 
a 14 de março e foram reabrin-
do nos primeiros dias de ju-
nho, após a introdução de um 
conjunto de medidas de segu-
rança para proteção dos clien-
tes e colaboradores. A evolu-
ção do surto  obrigou os casi-
nos da Grande Lisboa a 
reduzirem o horário nos me-
ses de verão. Já desde meados 
de setembro, todos foram 
obrigados a encerrar portas às 
23 horas, e mais recentemen-
te têm estado fechados ao fim 
de semana, com exceção dos 
três do Algarve. 

O DN/DV sabe que apesar 
de as concessões que agora 
terminam respeitarem ape-
nas aos casinos Estoril, Lisboa 
e Figueira, o governo está tam-
bém a estudar o prolonga-
mento das concessões aos ca-
sinos cujo contrato de explo-
ração termina em 2023, ou 
seja, às salas de Espinho, Pó-
voa de Varzim e Algarve. O se-
tor defende um prolonga-
mento de três anos dos con-
tratos para compensar todas 
as quebras derivadas da crise 
sanitária.

JOGO  As concessões deveriam ter ido a concurso 
público internacional, mas a pandemia baralhou o 
processo. Os contratos de exploração vão manter-se 
em vigor, diz o governo.
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Ainda não são as contas fi-
nais, porque faltam os 
pagamentos relativos ao 
mês de dezembro, mas a 

execução das medidas extraordi-
nárias de apoio a rendimento de 
trabalhadores independentes, in-
formais e sócios-gerentes de mi-
croempresas equivaliam, um mês 
antes de caducarem, a uma despe-
sa que representa sensivelmente 
metade do que o governo pretende 
gastar em 2021 com um novo 
apoio único que entra em vigor 
com o Orçamento do Estado do 
próximo ano. 

Até novembro, segundo dados 
de execução orçamental conheci-
dos na terça-feira, foram gastos 
270,9 milhões de euros com o 
apoio à redução de atividade dos 
trabalhadores independentes.  
A Segurança Social pagou ainda 
55,1 milhões em outros apoios não 
discriminados, dos quais poderão 
constar apoios destinados a quem 
não reúne descontos para acesso 
ao subsídio de desemprego ou 
nunca descontou, em vigor desde 
julho, ou ainda os destinados aos 
sócios-gerentes. 

O conjunto destes três apoios, 
que cessam com o final do ano, terá 
chegado até ao último mês a cerca 
de 236 mil trabalhadores, segundo 
os números avançados pela minis-
tra do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social, Ana Mendes Godi-
nho, na última ida ao parlamento. 
Serão 173 mil trabalhadores inde-
pendentes, 52 mil sócios-gerentes 
e 11 mil trabalhadores em situação 
de desproteção social. O universo 
de abrangidos e despesa deverá, no 
entanto, aumentar ainda com pa-
gamentos a realizar em dezembro 
e janeiro, relativos aos últimos me-
ses do ano. 

O gasto, para já, e para o conjun-
to dos meses agudos da pandemia 
em 2020, fica bastante aquém da 
previsão de despesa em 2021 com 
o novo apoio que virá substituir as 
prestações de emergência que ca-
ducam. Com o Apoio Extraordiná-
rio ao Rendimento dos Trabalha-
dores, para abranger 250 mil pes-
soas, o plano é gastar mais de 600 
milhões de euros, nas estimativas 
avançadas pelo governo na discus-
são da proposta de Orçamento. 

O novo apoio, que ainda vai ter 
de ser regulamentado em portaria, 
prevê diferentes condições de 

acesso e valores conforme a situa-
ção dos trabalhadores, indo de um 
mínimo de 50 euros até 501 euros, 
menos do que o máximo de 635 
euros previsto até aqui para inde-
pendentes, ou de 1905 euros para 
sócios-gerentes. Será em grande 
medida sujeito a condições de re-
cursos, em que contam os restan-
tes rendimentos de adultos da fa-
mília, com exceção de um período 
de seis meses sem esta restrição de 
acesso para independentes e só-
cios-gerentes de atividades impe-
didas de reabrir, trabalhadores por 
conta de outrem e domésticos que 
vejam o subsídio de desemprego 
cessar em 2021. Em alternativa, po-
dem pedir prorrogação do subsídio 
de desemprego por seis meses. 

De resto, a prorrogação extraor-
dinária dos subsídios de desem-
prego cujo período de concessão 
termine no próximo ano está pre-
vista para a generalidade daqueles 
que o estão a receber. Neste grupo, 
incluem-se as poucas centenas de 
desempregados que tiveram, me-
diante condições flexibilizadas, 
acesso a subsídio com um período 
de descontos de três a 12 meses 

dida custou 48,1 milhões de euros. 
Estas são as medidas de apoio dire-
to ao rendimento perdido por tra-
balhadores que cessam a partir de 
amanhã, com reformulações – ten-
dencialmente menos generosas – 
em novas medidas do Orçamento 
de 2021. 

Já entre as medidas que prosse-
guem no próximo ano para traba-
lhadores estão as baixas e quaren-
tenas pagas sem cortes de salário.  

Por outro lado, para as empresas 
não estão previstas com os apoios 
de 2020, mas antes continuidade – 
em alguns casos, alargamento. É o 
caso do apoio à retoma progressi-
va da atividade – o sucessor do lay-
-off simplificado – que prosseguirá 
até junho e que, depois de um pe-
ríodo de adesão pouco significati-
va (pedido por 16 mil empresas até 
aqui) parece estar, pelo menos, 
com maior impacto nos valores 
concedidos. Em novembro, a des-
pesa acumulada com a medida 
disparou para 113,7 milhões de eu-
ros. Até outubro tinham sido gastos 
67,1 milhões de euros.  

O apoio à retoma, na sua última 
adaptação prevista para 2021, pas-

Apoios laborais que caducam a partir  
de amanhã custaram ao Estado 336 milhões
COVID-19 Já para 2021, com um novo apoio único alargado, governo diz que espera gastar mais de 600 milhões 
de euros. Mas a maior parte das medidas de emergência, algumas reformuladas, deverá manter-se em vigor.

TEXTO MARIA CAETANO

Boa parte dos apoios lançados pela ministra Ana Mendes Godinho acabou por ter uma adesão abaixo de esperado.

Trabalhadores por 
conta de outrem, 
independentes,  
sócios-gerentes  
e desempregados  
vão poder continuar 
com apoios em 2021,  
tendencialmente 
mais baixos. 

apenas ao longo de dois anos, e que 
passarão ao subsídio social de de-
semprego subsequente, segundo a 
Segurança Social. 

A renovação automática das 
prestações por desemprego previs-
ta no Orçamento vai valer por seis 
meses, menos tempo do que o pe-
ríodo em que o subsídio social de 
desemprego teve de prorrogações 
extraordinárias em 2020. Esteve em 
vigor desde março. Até aqui, a me-
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sará a estar disponível para sócios-
–gerentes. No próximo ano, garan-
tirá já salários a 100% aos trabalha-
dores abrangidos, com suporte da 
Segurança Social. Por outro lado, 
as microempresas com dificulda-
de de acesso ao mecanismo terão 
agora acesso a um incentivo ex-
traordinário de dois salários míni-
mos por trabalhador mantido. 

Nas novidades de 2021, con-
tam-se ainda apoios a fundo per-
dido para o pagamento de rendas 
nos setores mais afetados e tam-
bém crédito ao arrendamento 
para os restantes setores. São alar-
gadas as linhas de crédito disponí-
veis para o turismo e criada uma 
nova linha acessível a grandes em-
presas. Está em preparação um li-
nha de crédito à tesouraria das mi-
croempresas. 

A moratória pública de créditos 
prossegue até setembro, para em-
presas e particulares (com novas 
adesões até ao fim de março), e 
mantêm-se suspensas as execu-
ções do fisco e da Segurança Social. 
A nível fiscal, ainda, as empresas 
vão poder fazer a entrega de IVA a 
prestações.
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Embora uma ou mais vacinas come-
cem a estar disponíveis em breve, a 
covid-19 continuará a prejudicar a 
economia global no próximo ano.  

E isso significa um ano difícil para os traba-
lhadores de todo mundo. 

A boa notícia é que a pandemia destacou 
o papel vital desempenhado pelos trabalha-
dores essenciais em setores como a saúde e 
a logística, especialmente aqueles em em-
pregos precários e mal pagos. Em 2020, mui-
tos no mundo desenvolvido perceberam que 
a sua saúde e a sua riqueza dependem em 
parte de as escolas públicas permanecerem 
abertas para que os pais possam trabalhar. 
As pessoas também viram como as econo-
mias podem sofrer com a falta de uma baixa 
médica remunerada, sindicatos fracos, a au-
sência de padrões de segurança no local de 
trabalho para doenças infecciosas e a erosão 
da proteção do rendimento básico quando o 
trabalho remunerado não está disponível. 

A má notícia é que reconhecer esses pro-
blemas não os altera. À medida que mi-
lhões de pessoas irão procurar ativamente 
trabalho em 2021, muitas descobrirão que 
os empregadores estão cada vez mais em 
vantagem, principalmente nos EUA. Em 
suma, os trabalhadores americanos estão 
prestes a ser pressionados ainda mais, a 
menos que o governo do presidente eleito, 
Joe Biden, faça alguma coisa a esse respeito. 

Isso reflete o aumento de mão-de-obra 
excedentária (em outubro de 2020 havia dez 
milhões de americanos a menos a trabalhar 
do que em fevereiro), a ausência de políticas 
vigorosas de pleno emprego e seguros de 
desemprego, pensões e cobertura de saúde 
inadequados. Além disso, a recessão induzi-
da pela pandemia está a aumentar o poder 
dos monopólios e monopsónios – princi-
palmente nos EUA, mas também noutros 
lugares – e a acelerar o declínio de longo 
prazo na participação do trabalho no rendi-
mento nacional total. 

Nas últimas décadas, os ganhos de pro-
dutividade dos EUA foram cada vez mais 
para o capital e não para o trabalho. Entre 
1979 e 2018, a produtividade líquida cresceu 
69,6%, mas o salário dos trabalhadores típi-
cos aumentou apenas 11,6%, ou seja, ape-
nas um sexto desse valor. 

A dissociação entre salário e produtividade 
pode ser vista em toda a OCDE. Na Polónia, 
por exemplo, a produtividade cresceu 2% a 
mais do que os salários por ano entre 1995 e 
2013. Essa diferença foi de 1,3% nos Estados 
Unidos, 0,7% no Canadá, 0,5% no Japão e 

Um renascimento do trabalho pós-covid? 

Opinião 
Teresa Ghilarducci 

0,2% na Alemanha no mesmo período. A mé-
dia ponderada da OCDE foi de 0,7%. 

Steven Strauss, de Princeton, argumenta 
que a covid-19 está a encetar uma era de 
maior concentração industrial. Altos retor-
nos para o comércio eletrónico, a automa-
ção e a tecnologia deixarão menos concor-
rentes em vários mercados, com cadeias de 
lojas corporativas a substituir muitas peque-
nas empresas locais. Essa tendência vai im-
pedir ainda mais a capacidade dos trabalha-
dores de pressionar por melhores salários e 
condições de trabalho. O recente sucesso de 
empresas como a Uber e a Lyft em garantir a 
aprovação da Proposta 22 na Califórnia – 
permitindo que as empresas de trabalho 
precário continuem a tratar os seus motoris-
tas como trabalhadores independentes em 
vez de empregados – pode ser apenas o iní-
cio de uma nova pressão antitrabalho. 

O que os trabalhadores querem 
Quando a participação do trabalho no PIB 
cai, a procura agregada, o investimento, a 
produtividade e o crescimento económico 
sofrem. Os legisladores dos EUA devem, 
portanto, começar a reverter com urgência 
essa tendência de décadas. Para começar, o 
Congresso deve aprovar novos pagamentos 
de estímulos aos trabalhadores, restaurar 
os benefícios federais de desemprego su-
plementares e providenciar mais recursos 
para as escolas públicas. 

A administração Biden ainda terá mar-
gem de manobra mesmo se o Senado per-
manecer sob o controlo republicano após 
os dois segundos turnos eleitorais na Geor-
gia em janeiro de 2021. Deve restaurar o po-
der dos sindicatos através de medidas do 
poder executivo que facilitem a negociação 
coletiva e fortaleçam a aplicação de regras 
de defesa dos direitos dos trabalhadores. 
Isso ajudará a aumentar a participação do 
trabalho no rendimento nacional, aumen-
tando a remuneração dos trabalhadores de 
baixo e médio rendimento. A nova adminis-
tração também deve implementar prote-
ções de pagamento de horas extras e impe-
dir os empregadores de impor cláusulas de 
não concorrência àqueles que eles classifi-
cam como trabalhadores independentes. 

Exigir que todos os empregadores provi-
denciem baixa médica remunerada deve 
ser outro dos objetivos da nova administra-
ção. As atuais grandes lacunas na oferta são 
uma ameaça à saúde pública, porque o ris-
co para as finanças familiares dos trabalha-
dores os desencoraja a ficar em casa ou a 

procurar tratamento médico. É exatamente 
por isso que os Centros para Controlo e Pre-
venção de Doenças dos EUA, e não o Depar-
tamento do Trabalho, guardam os dados so-
bre baixas pagas por doença. 

O Congresso pode aumentar o poder de 
negociação dos trabalhadores agravando as 
penalizações para os empregadores que 
classificam erroneamente os trabalhadores 
e violam as leis do trabalho. Da mesma for-
ma, o governo federal poderia bloquear em-
pregadores que violem cronicamente as leis 
do trabalho e do emprego, externalizem 
empregos, aumentem os dividendos ou se 
envolvam em recompra de ações. E com a 
aprovação em vários estados de um salário 
mínimo de 15 dólares por hora – o mais re-
cente foi a Florida, que o presidente dos 
EUA, Donald Trump, ganhou em 2016 e 
2020 –, alguns senadores republicanos po-
dem ser persuadidos a aumentar o salário 
mínimo federal para esse nível. 

Além disso, mudanças permanentes nos 
programas de segurança social dos EUA for-
taleceriam a segurança económica dos tra-
balhadores. Pensões mais altas ajudariam a 
evitar o risco de dezenas de milhões de tra-
balhadores mais velhos, financeiramente 
frágeis, inundarem o mercado de trabalho 
enquanto esvaziam as suas contas poupan-
ça para a reforma. Evitar este cenário redu-
ziria, por sua vez, a pressão descendente so-
bre os salários e as condições de emprego 
dos trabalhadores mais jovens. Da mesma 
forma, a elegibilidade para benefícios de de-
semprego deve ser dramaticamente am-
pliada (incluindo os trabalhadores precá-
rios) e os níveis dos benefícios aumentados. 

Os empregadores deveriam ter maneiras 
mais fáceis de licenciar, em vez de dispensar 
funcionários durante crises agudas, ou ofe-
recer acordos de partilha de trabalho, como 
defende o economista da Universidade de 
Massachusetts Arindrajit Dube. Finalmen-
te, se o pleno emprego fosse a principal 
prioridade da política, o governo tornar-se-
-ia o empregador de último recurso. Empre-
gados de bar despedidos podem tornar-se 
rastreadores de contactos de doenças ou as-
sistentes de professores, por exemplo. 

O imperativo da equidade  
Os economistas poderiam ter-se saído me-
lhor na recessão originada pela pandemia, 
mas os seus modelos complicados, mais 
uma vez, provaram ser muito facilitadores. 
Eles procuraram maximizar dois objetivos – 
saúde e riqueza – modelando como gerar o 

máximo de atividade económica com o mí-
nimo de doença possível. Mas deveriam ter 
incluído um terceiro objetivo: a equidade. 

Se os decisores políticos na maioria dos 
países ricos tivessem levado a equidade em 
consideração, todas as escolas e todas as 
empresas, exceto as menos valiosas e as 
mais sujeitas ao vírus, teriam permanecido 
abertas. Máscaras obrigatórias, multas para 
grandes reuniões, equipamento de prote-
ção individual adequado e empregos para 
os desempregados como assistentes de saú-
de pública e escolares teriam sido medidas 
essenciais de saúde pública. Em vez disso, o 
fecho de escolas agravou a desigualdade so-
cial. Muitas crianças que não têm acesso à 
escola privada (ou a mecanismos de educa-
ção em casa), à internet e à supervisão de 
um adulto serão deixadas para trás. 

Os EUA e outras economias correm o risco 
de operar bem abaixo do pleno emprego em 
2021, devido aos menores gastos de famílias, 
empresas e governos. Os decisores políticos 
devem, portanto, usar todas as alavancas 
para impulsionar a procura agregada, sus-
tentar o pleno emprego e corrigir o atual de-
sequilíbrio de poder no mercado de trabalho. 
Quatro décadas de políticas fiscais pró-em-
presas, uma regulamentação financeira frou-
xa e um preconceito antissindical significam 
que os empregadores não tiveram de compe-
tir muito pelos trabalhadores. A erosão das 
pensões, o crescimento baixo ou negativo do 
emprego no setor público e o subinvestimen-
to em educação ajudaram a enfraquecer a 
posição dos trabalhadores que, de outra for-
ma, assumiriam riscos para mudar de em-
prego ou exigiriam melhores remunerações. 

Mas, pelo menos agora, o trabalho e os 
seus interesses estão a receber a atenção 
que merecem. Em contraste com a reces-
são que se seguiu à crise financeira global 
de 2008, a queda da economia provocada 
pela covid-19 gerou um forte apoio público 
aos trabalhadores. Talvez, finalmente, esse 
sentimento se traduza em medidas concre-
tas que beneficiem os trabalhadores e po-
nham um travão ao bem-estar das empre-
sas. Para garantir uma recuperação susten-
tável da crise atual e para mitigar as 
consequências económicas da próxima, os 
legisladores em todo o mundo devem pôr 
os trabalhadores em primeiro lugar. 

 
 
Professora de Economia na The New School  
for Social Research. 
© Project Syndicate, 2020
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FOTOS LEONARDO NEGRÃO 
TEXTO CARLOS NOGUEIRA

Longe vão os dias em que os locais históri-
cos de Lisboa estavam apinhados de tu-

ristas. Os autocarros panorâmicos, que eram 
uma constante, ou as filas para entrar no 
Mosteiro dos Jerónimos, na Torre de Belém, 
no Castelo de São Jorge e até na Sé não exis-
tem. Há um enorme vazio, a cidade está des-
pida e são poucas as pessoas a quem se pos-
sa pedir o favor de tirar uma fotografia en-
quadrada com a paisagem. 

O cenário é tão desolador que nem parece 
faltarem poucas horas para a passagem de 
ano, um evento que tornou Lisboa num dos 
destinos turísticos de eleição. A pandemia de 

Onde param  
os turistas?  
Lisboa está deserta 
a poucas horas da 
passagem de ano

covid-19 veio destruir tudo aquilo que foi 
construído ao longo dos anos, os hotéis es-
tão vazios, tal como os restaurantes. Alguns 
fecharam as portas, muitos de forma tempo-
rária até que a campanha de vacinação faça 
que a normalidade regresse, mas outros de 
forma definitiva face às enormes dificulda-
des económicas que atravessam. 

Há um ano, Lisboa estava apinhada de 
gente. Não havia recanto onde não se ouvis-
se falar espanhol, inglês, francês, italiano ou 
mandarim. Aproveitavam a beleza dos locais 
históricos, a gastronomia e contemplavam o 
rio Tejo, à espera do fogo-de-artifício e da ani-
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mação da mudança de ano. Uma miragem 
nos tempos que correm. Desta vez, os poucos 
turistas que se aventuraram em Lisboa não 
vão poder estar na rua a partir das 23h00, pois 
as medidas de contenção ditadas pela pan-
demia obrigam ao recolher obrigatório. Es-
tão proibidos os ajuntamentos na via públi-
ca, bem como qualquer tipo de festa. É assim 
a nova normalidade na capital, mas também 
por todo o país e, até, por todo o mundo. 

Para se ter uma noção do dramatismo da 
situação, basta dizer que, de acordo com os 
últimos dados fornecidos pelo Instituto Na-
cional de Estatística (INE), a atividade turís-

tica em Portugal no mês de novembro regis-
tou uma quebra de 76% de hóspedes e uma 
descida de quase 77% nas dormidas, totali-
zando 15 700 e 950 500, respetivamente.  
O problema é mais acentuado no que diz res-
peito aos dados relativos aos hóspedes não 
residentes no país, pois regista-se um decrés-
cimo de 62,3%, situando-se nos 122,6 mil. 

O INE destaca ainda que, em novembro, 
46,4% dos estabelecimentos de alojamento 
turístico terão estado encerrados ou não re-
gistaram movimento de hóspedes, uma su-
bida significativa em relação a outubro 
(32,1%).

Lisboa
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João Pires, presidente  
da Associação Empresarial  
de Elvas, admite 
“dificuldades” com a ausência 
de visitantes espanhóis.

Pandemia afasta espanhóis  
e Elvas altera técnicas de venda  
COMÉRCIO DE RUA O período das festas era sempre uma época de grande negócio para a cidade alentejana, com 
“enchentes” de turistas espenhóis nas ruas, mas a pandemia mudou tudo. E obrigou a novas ideias para chegar aos clientes.

TEXTO ROBERTO DORES 

Assim como o comercian-
te Eurico Santana testou 
as redes sociais para che-
gar aos clientes em tem-

pos de pandemia, Ruy Andrade 
pôs o seu restaurante a servir pe-
quenos-almoços e a apostar na en-
trega de refeições ao domicílio. 
Dois exemplos que atestam como 
a necessidade aguça o engenho. 

Perante a queda abrupta de visi-
tantes espanhóis a Elvas nos últi-
mos tempos, estimada em cerca de 
90% pela autarquia, o setor empre-
sarial tenta reinventar-se, criando 
serviços que vão mais ao encontro 
do mercado local. Mas está difícil 
responder à crise, numa altura em 
que os prejuízos variam entre 50% 
e 80%, consoante o ramo de ativi-
dade. 

Ruy Andrade, proprietário do 
restaurante Acontece, tem as con-
tas detalhadas. Entre 31 de outubro 
e finais de novembro a sua casa so-
mou uma quebra de 70% de clien-
tes espanhóis. “Recuperámos algu-
ma coisa a partir do princípio de 
dezembro, porque já se podia pas-
sar a fronteira. Os fins de semana 
até animaram, mas os dias de se-
mana têm sido fraquinhos”, revela 
o empresário, sublinhando como 
antes da pandemia os vizinhos es-
panhóis de Badajoz enchiam me-
sas com dez e 12 pessoas e agora 
vão aparecendo apenas grupos de 
quatro ou cinco. 

O afastamento entre as duas ci-
dades, separadas por pouco mais 
de dez quilómetros, tem sido uma 
tendência nestes tempos contur-
bados. Primeiro foram as frontei-
ras fechadas entre meados de mar-
ço e 1 de julho, depois as restrições 
à circulação entre concelhos, agra-
vadas com o recolher obrigatório. 
Contrariedades a mais traduzidas 
num “fardo” pesado para a econo-
mia elvense, que, sobretudo em 
dezembro durante as festas, se ha-
bituou a receber “enchentes” espa-
nholas ao longo dos anos, termi-
nando este mês com ruas quase 
desertas. 

Na resposta à crise, Ruy Andrade 
teve duas ideias. Nos dias em que o 
recolher obrigatório está agendado 
para as 13h00, o empresário abre as 
portas ao brunch, enquanto o resto 

Elvas sofreu um 
significativo 
agravamento ao nível 
da propagação da 
covid-19 nas últimas 
semanas, chegando 
aos 158 casos ativos, 
num total de 425 
registados desde o 
início da pandemia, o 
que coloca o concelho 
em “risco elevado” de 
contágio na última 
avaliação feita pela 
Direção-Geral da 
Saúde. Já Campo 

Maior assistiu ontem a 
uma subida recorde 
do número de casos 
positivos, com 12 
pessoas infetadas, 
segundo revelou a 
autarquia, tendo agora 
o concelho 17 casos 
ativos e um total de 96 
infetados desde o 
início da pandemia. 
Mas onde a covid-19 
tem provocado mais 
vítimas é na capital de 
distrito. Portalegre 
lamentou 33 mortes 

associadas ao novo 
coronavírus, 
seguindo-se Marvão 
com oito e Nisa com 
cinco. Já a vizinha 
Extremadura 
espanhola atinge 
valores bem mais 
preocupantes. Só na 
terça-feira 
contabilizou 510 novos 
casos de covid-19. Na 
região já morreram 
1062 pessoas, entre 
um total de 35 568 
infetados.

CCovid ganha terreno junto à raia

do a receber encomendas que o in-
centivaram a alargar os contactos. 

“As vendas que fiz não foram 
nada de especial, mas acabaram 
por ajudar nesta fase tão complica-
da”, assume o comerciante, que tes-
temunha um verão “fraco” ao nível 
de espanhóis, admitindo que, num 
ano dito normal, a cidade deveria 
estar a ouvir falar “castelhano” em 
alto em bom som a partir de 26 de 
dezembro. 

Mas até agora os vizinhos do lado 
da raia têm aparecido quase a con-
ta-gotas e com cautelas redobradas, 
como é o caso de Tereza e Marcus 
Navarro. O casal proveniente de Cá-
ceres acaba de visitar o castelo de 
máscara colocada no rosto, revelan-
do que tenciona almoçar por Elvas 
e regressar a casa em seguida. “Esta-
mos de férias e adoramos Portugal. 
Vimos com frequência para visitar 
Lisboa e Cascais, mas não nos sen-

do dia é dedicado à entrega de refei-
ções nas casas dos clientes. 

“Nunca pensámos em fazer a 
nossa carta em take away, mas em 
lugar de fechar o restaurante apos-
támos neste método e temos tido 
muita adesão das pessoas de Elvas”, 
garante, congratulando-se com o 
facto de nos últimos dias já ter rece-
bido encomendas de clientes de Ba-
dajoz. “São eles próprios que depois 
vêm cá buscar a refeição, o que nos 
parece ser um passo relevante nes-
ta fase tão complicada”, acrescenta. 

Eurico Santana, proprietário da 
Casa Guadiana – no centro históri-
co –, nem era adepto das redes so-
ciais como veículo de promoção do 
seu negócio. Mas no largo período 
do confinamento viria a mudar o 
conceito. “Estava em casa sem fazer 
nada e decidi enviar mensagens aos 
amigos a apresentar alguns produ-
tos”, relata, admitindo ter começa-
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timos seguros nesta altura para an-
darmos por aí”, assume Tereza. 

O presidente da Associação Em-
presarial de Elvas, João Pires, não es-
conde a preocupação face ao im-
pacto da ausência de espanhóis na 
cidade, apontando prejuízos que 
variam entre os 50% e os 80%, do pe-
queno comércio à restauração. “Os 
restaurantes até equilibraram um 
bocado, mas o comércio tradicional 
está a sentir muitas dificuldades”, 
diz o dirigente, para quem o gover-
no terá de “olhar com atenção para 
as fronteiras terrestres”. 

A afirmação de João Pires tem por 
base, por exemplo, o valor do IVA, 
que em Espanha é 10% a 15% mais 
baixo do que em Portugal, ou dos 
próprios combustíveis, tendo tra-
dução no preço de vários produtos, 
retirando poder competitivo ao lado 
português. “O governo tem de ana-
lisar como pode ajudar estas pes-
soas, que aqui têm as suas vidas e os 
seus negócios”, diz, alertando que 
“Elvas não tem mais ninguém para 
substituir os clientes espanhóis”. 
Ressalva que num grande centro ur-
bano “quem não vende em Odive-
las, vai vender para Almada, mas 
aqui não temos alternativa, porque 
não há mais ninguém”. 

O presidente da câmara, Nuno 
Mocinha, admite que sem os visi-
tantes espanhóis Elvas perde as ha-
bituais dinâmicas empresariais no 
comércio, na restauração e no turis-
mo. E dá um exemplo: “A nossa res-
tauração é diversificada, porque 
tem muita procura espanhola. Se 
fosse só para o mercado interno não 
justificava termos tantos restauran-
tes”, sublinha o autarca, aplicando a 
mesma regra ao turismo e ao co-
mércio. “O nosso primeiro cliente é 
Badajoz”, insiste, referindo que a ci-
dade alentejana acaba por ser “du-
plamente prejudicada” ao perder a 
relação transfronteiriça, recordan-
do como “também os elvenses gos-
tam de ir a Espanha”.  

Aliás, os comerciantes espanhóis 
também se têm queixado da ausên-
cia de portugueses, numa altura em 
que estes já representam cerca 20% 
da sua faturação, segundo a Confe-
deração das Organizações Empre-
sariais da Província de Badajoz. Os 
próprios concessionários dos pos-
tos de abastecimento dão conta de 
uma menor afluência de automo-
bilistas portugueses que habitual-
mente por ali atestam os depósitos, 
quando antes da pandemia se acu-
mulavam filas de carros aos fins de 
semana.  

“Isto é como se de um único ter-
ritório se tratasse”, afirma Nuno 
Mocinha, numa altura em que já 
está criada a eurocidade entre Ba-
dajoz, Elvas e Campo Maior, cujas 
autarquias vão começar a emitir os 
primeiros documentos destinados 
a identificar os cidadãos da desi-
gnada Eurobec. Com estes títulos 
os habitantes passam a ter acesso 
aos serviços dos três municípios, 
exatamente nas condições de que 
usufruem os residentes das respe-
tivas localidades.

João Pimentel é professor, 
músico, livreiro e editor, 
mas sobretudo um aman-
te de livros. Uma paixão 

partilhada com a mulher, Car-
mo Gregório. Moram na  zona 
do Castelo, com vista para o Te-
jo, e  tinham como vizinhos uma  
marcenaria. A oficina fechou, fa-
laram com a senhoria e transfor-
maram o espaço na Fabula Ur-
bis, um nome universal, em la-
tim e que para o casal significa 
“histórias de  Lisboa”. É muito 
mais do que uma livraria, muito 
mais do que um negócio. Mas 
uma coisa é não ganhar dinhei-
ro e outra é acumular dívidas. 
Esta quinta-feira é o último dia 
em que estará aberta ao público. 
“Não faz falta a Lisboa.” É a con-
clusão que tira João Pimentel. 
Sem arrependimentos. 

“As livrarias que fazem falta 
não fecham”, responde muito 
cruamente à pergunta sobre a 
importância da Fabula Urbis 
para o estudo da cidade de Lis-
boa. Mesmo que a maioria dos 
seus três mil títulos sejam rarida-
des;  mesmo que muitos investi-
gadores e historiadores a te-
nham como lugar de passagem 
obrigatório; mesmo que tenham 
ajudado muitos a construir as bi-
bliografias das teses; mesmo 
que, quem goste de Lisboa e dos 
autores portugueses, dificilmen-
te de lá saia sem um livro. E está 
num espaço magnífico, quase 
conto de fadas, onde também se 
assistiram a muitos recitais e se 
ouviram muitas histórias. 

Todas aquelas razões são sufi-
cientes para que não exista res-
sentimentos no momento de fe-
char as portas. “Disse à minha 
mulher:  mais vale uma pessoa 
arrepender-se por fazer do que 
se arrepender por não fazer, o 
que não fazemos não podemos 
recuperar”, diz João Pimentel. 

Foi  nos finais de 2006 que de-
cidiram abrir a livraria mesmo 
ao lado de casa, não imagina-
vam que estivessem próximos 
de enfrentar uma crise financei-
ra. Mas a Fabula Urbis resistiu, 
inicialmente com clientes por-
tugueses, professores, universi-
tários, colecionadores de títulos 
olisiponenses. “As pessoas fo-
ram ficando velhas e as casas de 
hoje não têm espaços para li-

vros.” Já não resistiu à crise sani-
tária causada pela pandemia. 

João Pimentel tem 63 anos e é 
professor de História. Quando 
abriu a livraria foi na perspetiva 
de esta ser um projeto para a re-
forma, mas a lei mudou e conti-
nua a dar aulas no ensino secun-
dário. Carmo Gregória tem 61 
anos e é assessora científica do 
Conselho Nacional de Educa-
ção. Dividiram a gestão do espa-
ço, também a concretização de 
muitas iniciativas culturais. Fe-
cham com a noção de dever 
cumprido. Sem lágrimas, ape-
nas com uma triste constatação: 
não há compradores. 

O cliente interessado na litera-
tura e nos estudos sobre Lisboa 
deixou de aparecer. Foram subs-
tituídos por curiosos, turistas, às 
vezes só porque a livraria era re-
ferenciada nos guias. Mas. além 
dos livros sobre Lisboa, divulga-
vam  autores portugueses e em 
várias línguas. Fernando Pessoa 
é o autor mais requisitado, João 
Pimentel percebeu, também, 
que há estrangeiros que com-
pram um livro na língua do país 
que visitam. Percebeu isso com 
O Principezinho, mais recente-
mente trocado por edições em 
português do Harry Potter. 

também grandes figuras da mú-
sica. Paralelamente, tinham a 
parte de exposições, a primeira 
com fotografias da Lisboa histó-
rica, mais tarde transformados 
em postais e que, ainda, se ven-
dem. Muitos artistas plásticos 
expostos, alguns de renome. 

Editora mantém-se 
Os últimos dias estiveram com 
promoções de 50%, ainda assim, 
ficaram muitos títulos nas prate-
leiras. Pode ser que, nos próxi-
mos dias, quem por lá passe 
possa entrar, uma vez que estão 
em arrumações. O resto, será 
vendido ao desbarato. 

Mas a editora Fabula Urbis vai 
manter-se, nem que seja para 
editar um livro por ano. O último 
foi o Cancioneiro da Rua, uma 
compilação de canções de rua 
dos séculos XVIII e XIX que João 
Pimentel vinha a fazer desde os 
anos 1970, quando estudava 
História. Temas cantados pela 
soprano Ana Batista e acompa-
nhados à viola clássica por João 
Pimentel. Com tanto,  não pode 
haver arrependimentos: “Co-
nheci gente muito interessante 
de todo o mundo e que não teria 
conhecido se não fosse a livraria. 
Histórias de vida fantásticas.”

A Fabula Urbis fecha com 2020  
e com ela as histórias de Lisboa
LIVRARIA  A marcenaria deixou de funcionar e os vizinhos criaram um espaço 
olisiponense, com exposições e recitais. Resistiu à crise financeira mas não à pandemia 

TEXTO CÉU NEVES

João Pimentel e Carmo Gregório fecham as portas sem lamentações ou arrependimentos.

“Conheci gente 
muito interessante 
de todo o mundo       
e que não teria 
conhecido se não 
fosse a livraria. 
Histórias de               
vida fantásticas.” 

Com o SARS-CoV-2, veio o pri-
meiro estado de emergência e fe-
charam. Reabriram por altura do 
verão, mas mantiveram-se os 
dias sem clientes. Sem receita 
comercial e o confinamento, 
também, foi difícil manter a ver-
tente cultural. Programavam re-
citais de piano que começaram 
por ser um espaço para um pro-
fessor amigo cumprir os objeti-
vos didáticos para a sua tese e  
alargou-se aos estudantes. De-
pois, foram os alunos de Música 
que chamaram os professores, 
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Assassino de Marielle 
teme ser executado 
na prisão
BRASIL A morte de ex-polícias envolvidos em crimes mediáticos,  
como Ronnie Lessa, acusado de ter disparado 13 vezes contra  
a vereadora e o motorista, é considerada um troféu para outros presos. 

TEXTO JOÃO ALMEIDA MOREIRA, SÃO PAULO

Enquanto ex-polícia do Rio 
de Janeiro, primeiro, e ex-
-membro de milícias (má-
fias) cariocas, depois, Ron-

nie Lessa, 50 anos, distinguia-se 
pela pose de invencível ao cami-
nhar armado pelas ruas da cidade. 
Na Penitenciária Federal de Cam-
po Grande, no estado do Mato 
Grosso do Sul, para onde foi trans-
ferido no dia 9, pelo contrário, 
anda cabisbaixo, temeroso e an-
gustiado, confidenciam agentes 
carcerários.  

Segundo o colunista do portal 
UOL especialista em crime, Jos-
mar Josino, o acusado de ter dispa-
rado 13 vezes contra o carro onde 
seguiam a vereadora Marielle 
Franco, do esquerdista PSOL, o 
motorista Anderson Gomes e a as-
sessora de Marielle, a jornalista 
Fernanda Chaves, na noite de 14 
de março de 2018, matando os 
dois primeiros, “tem medo de ser 
executado na prisão”. “O temor 
não o atormenta por acaso. O pre-

sídio reúne integrantes do PCC 
(Primeiro Comando da Capital) 
acusados de matar polícias milita-
res em São Paulo; psicopatas do 
Comando Vermelho (CV) do Rio, e 
até terroristas do Estado Islâmico”, 
afirma a coluna. 

Segundo agentes da polícia que 
acompanham o dia-a-dia da pri-
são, os companheiros de cadeia de 
Lessa juraram-no de morte. Matar 
um polícia é considerado um tro-
féu, para os criminosos – mas ma-
tar um polícia envolvido num cri-
me mediático é considerado um 
título capaz de gerar respeito eter-
no naquele submundo. 

Por isso, o polícia reformado em 
1991, depois de anos nos letais Ba-
talhão de Choque e BOPE (Bata-
lhão de Operações Especiais), 
transformado em elemento-cha-
ve de grupos de extermínio após a 
reforma, como também Élcio 
Queiroz, o parceiro que guiava o 
automóvel de onde saíram os tiros 
que mataram Marielle, vive sob o 

Assassínio da vereadora  Marielle Franco 
gerou fortes protestos no Brasil.
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Mesmo num país 
com tão maravi-
lhosos frasistas, 
Nelson Rodri-

gues destaca-se. Numa das 
suas mais certeiras tiradas, o 
dramaturgo (e muito mais) 
falecido fez no dia 21 deste 
mês 40 anos afirmou que 
“subdesenvolvimento não se 
improvisa; é obra de séculos”. 

Substituamos “subdesen-
volvimento” por um dos mais 
seus recentes sinónimos 
aproximados – bolsonaris-
mo. Ora, o bolsonarismo 
também não se improvisou; 
foi obra, se não de séculos, 
pelo menos de uma meia dú-
zia de anos. 

Para o seu sucesso contri-
buiu uma tempestade de fa-
tores simultâneos na louca 
segunda década do século 
XXI brasileiro. 

Desde logo, o fracasso eco-
nómico do governo de Dilma 
Rousseff e a espetaculosa 
Operação Lava-Jato, ambos 
com início por volta de 2014, 
que instalaram no subcons-
ciente do eleitor a certeza de 
que o primeiro era o motivo 
da segunda, ou seja, que to-
dos os problemas financeiros 
do país se resumiam à sen-
tença “o PT roubou”. 

Que o PT se “lambuzou no 
poder”, parece até concordar 
Jaques Wagner, um dos seus 
principais dirigentes e autor 
da expressão, mas a Lava-Ja-
to não escancarou os podres 
do partido de Lula da Silva e 
sim a corrupção, sistémica, e 
a confusão entre público e 
privado, eterna, que presi-
dem à política brasileira. 

A Lava-Jato, sublinhe-se, 
alvejou membros de 33 parti-
dos. E o mais atingido não foi 
o PT de Lula mas sim o PP, 
onde militava Bolsonaro. 

Por outro lado, mesmo 
com os esforços do juiz Sér-
gio Moro de blindar Fernan-
do Henrique Cardoso, “para 
não melindrar alguém cujo 
apoio é importante”, confor-
me o ex-ministro da Justiça 
de Bolsonaro defendeu de 

Bolsonarismo, segundo  
Nelson Rodrigues 

OOpinião 
João Almeida 
Moreira

forma claramente audível na 
Vaza-Jato, o conjunto de es-
cutas que escancarou a par-
cialidade da Lava-Jato, até o 
PSDB (o partido de FHC) foi 
envolvido nas trafulhices. 

Os outros cardeais do par-
tido – José Serra, Geraldo 
Alckmin e, sobretudo, Aécio 
Neves, que uns anos antes 
era considerado pela sempre 
visionária elite brasileira o 
salvador da pátria – foram 
apanhados pelas redes da 
Lava-Jato. 

O que nos leva ao seguinte 
balanço: a Lava Jato desmo-
ralizou o PSDB, que governa-
ra o Brasil por oito anos, de-
monizou o PT, que liderou o 
país nos 13 seguintes, e pelo 
meio ainda devastou a selva 
de outros partidos. 

Excluídas as partes, sobrou 
quem no subconsciente do 
eleitor? O primeiro doido po-
pulista que aparecesse. 

Aquele que melhor enten-
desse o espírito do tempo – a 
onda conservadora global 
personificada em Trump e a 
onda moralista nacional fru-
to do avanço rápido das reli-
giões neopentecostais – e 
dispusesse de melhores 
meios de propaganda – uma 
fábrica bem oleada de fake 
news difundida pelo 

WhatsApp e pelas redes so-
ciais. 

O resultado foi a eleição do 
subdesenvolvimento, per-
dão, do bolsonarismo, nas 
eleições em 2018. 

Chegamos nesta fase do 
texto ao crítico 2020. 

Quis o destino que o prin-
cipal opositor ao bolsonaris-
mo se tornasse o tal PSDB, já 
não dos chamuscados Serra 
e Alckmin ou do carbonizado 
Aécio, mas de João Doria, go-
vernador do estado de São 
Paulo, e de Bruno Covas, jo-
vem prefeito da capital do es-
tado. 

Dada a gloriosa incompe-
tência presidencial no com-
bate à pandemia, à dupla 
bastou exigir confinamento 
aos cidadãos e contratar uma 
vacina para se tornar um oá-
sis de lucidez. 

Até que numa semana dei-
tou tudo a perder. Doria, en-
quanto pedia estoicismo aos 
impacientes paulistas no 
combate ao vírus, causou in-
dignação ao voar para a sem-
pre brega Miami nas festas. 

E o jovem Covas, para não 
ficar atrás, em tempos de 
economia de guerra ofere-
ceu-se um aumento salarial 
de 46% pelo Natal – “o jovem 
tem todos os defeitos do 
adulto e mais um: o da inex-
periência”, ensinava também 
Nelson. O da ganância tam-
bém. 

O presidente que, por força 
de um auxílio emergencial 
durante a pandemia, cresceu 
em popularidade entre os 
mais pobres – “o dinheiro”, 
dizia o dramaturgo, “compra 
tudo, até amor verdadeiro” – 
não se derrota em 2022 com 
políticos de improviso tipo 
Doria e Covas. 

Só se derrota com paciên-
cia. E inteligência. A não ser 
que se confirme outra frase 
de Nelson: “Invejo a burrice, 
porque é eterna.” Substitua-
-se “burrice” por um dos seus 
mais recentes sinónimos 
aproximados, “bolsonaris-
mo”, e tema-se o pior. 

Só se derrota 
com paciência.  
E inteligência.  
A não ser que se 
confirme outra 
frase de Nelson: 
“Invejo a burrice, 
porque é eterna.” 
Substitua-se 
“burrice” por 
“bolsonarismo” 
e tema-se o pior.

Os advogados  
de Ronnie Lessa 
consideram “um 
atentado à dignidade 
humana” a presença 
dele numa das cinco 
prisões federais  
do Brasil, onde estão 
os criminosos mais 
perigosos. 

temor de ser morto enquanto dor-
me. Ou no caminho da cela para o 
banho de sol. Ou noutra ocasião 
qualquer. 

Dignidade humana 
Também por isso, os seus advoga-
dos consideram “um atentado à 
dignidade humana” a presença 
dele numa das cinco prisões fede-
rais do Brasil, onde estão os crimi-
nosos mais perigosos, e defendem 
a sua deslocação para um Bata-
lhão Especial Prisional no Rio de 
Janeiro “antes de ser julgado pelos 
homicídios dos quais é acusado”. 
O advogado Bruno Castro disse 
que vai pedir “ajuda internacional” 
nesse sentido. A decisão de trans-
ferir Lessa foi para o separar de 
Queiroz, seu parceiro no crime. 

Elias Pereira da Silva, conhecido 
por Elias Maluco, autor de crimes 
como a tortura e o assassinato de 
um jornalista da TV Globo que fa-
zia reportagem na favela carioca 
sob seu controlo, terá cometido 
suicídio na cela, no último dia 22 
de setembro, por não aguentar a 
pressão das prisões federais, no-
meadamente a de Catanduvas, no 
Paraná, onde se encontrava. O ba-
talhão de 42 advogados de que dis-
punha também havia pedido a sua 
transferência. 

Por Campo Grande, onde está 
Lessa, e Catanduvas, onde se ma-
tou Maluco, passou também Mar-
cos Paulo da Silva, o Lúcifer, con-
siderado o terror dos outros pre-
sos: ele e a sua organização, a 
Cerol Fininho, já arrancaram as 
vísceras e deceparam as cabeças 
de 48 detidos. Psicólogos de Ca-
tanduvas atestaram que Lúcifer 
tem transtorno de personalidade 
e psicose. 

Neste momento, a preocupação 
de Lessa não é Lúcifer mas os 
membros do PCC e do CV que, se-
gundo Josino, o chamam de “ver-
me”, “lixo”, “coisa”, “filho da puta” e 
“troféu” quando se cruzam com 
ele nos corredores. E membros do 
Estado Islâmico também, como 
Fernando Pinheiro Cabral, 26 
anos, integrante de uma célula 
terrorista do Daesh no Brasil inter-
cetada pela polícia quando pla-
neava um atentado durante os Jo-
gos Olímpicos do Rio em 2016. 

Lessa e Queiroz foram presos a 
12 de março de 2019, dois dias an-
tes de a morte de Marielle comple-
tar um ano. O primeiro era vizinho 
de condomínio do presidente Jair 
Bolsonaro e o segundo seu apoian-
te declarado, o que gerou reper-
cussão na imprensa. 

Simone Sibílio e Letícia Emile, as 
promotoras do Ministério Público 
que cuidam do caso após três 
substituições de delegados, subli-
nham a contrainformação recorde 
no processo – “houve três casos de 
obstrução à justiça”, disse Sibílio à 
revista brasileira Exame – e acredi-
tam chegar à motivação e ao man-
dante do crime – “trabalhamos in-
cessantemente na busca por ou-
tros envolvidos”.
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gido por ventos ciclónicos oriundos 
do Índico e por cheias com origem 
nas bacias hidrográficas da África 
Austral, além de secas que afetam 
quase sempre alguns pontos do sul 
do país. 

O período chuvoso de 2018-19 
foi dos mais severos de que há me-
mória em Moçambique: 714 pes-
soas morreram, incluindo 648 víti-
mas de dois ciclones (Idai e Ken-
neth) que se abateram sobre 
Moçambique. 

Renamo pede “bom senso” 
As duas dezenas de famílias afeta-
das pelo mau tempo tinham fugido 
dos ataques de dissidentes da Re-
namo no centro do país. Na terça-
-feira, o presidente da Renamo, Os-
sufo Momade,  pediu “bom senso” 
ao líder do grupo dissidente do par-
tido, Mariano Nhongo, apelando 
para que o grupo pare com os ata-
ques armados no centro de Mo-
çambique. 

“Continuamos a apelar para o 
bom senso do senhor Mariano 
Nhongo e seus companheiros para 
pararem com a violência que têm 
estado a perpetuar”, disse o líder do 
maior partido de oposição, durante 
uma conferência de imprensa em 
Maputo. 

A autoproclamada Junta Militar 
da Renamo, liderada por Mariano 
Nhongo, antigo dirigente de guerri-
lha, é acusada de protagonizar ata-
ques armados contra civis e forças 
governamentais em estradas e po-
voações das províncias de Sofala e 
Manica, centro de Moçambique, in-
cursões que já provocaram a morte 
de, pelo menos, 30 pessoas desde 
agosto do ano passado. 

Ossufo Momade considerou que 
“a barbaridade da Junta Militar” é 
“uma afronta ao Estado moçambi-
cano” e, por isso, as Forças de Defe-
sa e Segurança “devem continuar a 
desempenhar o seu papel de prote-
ger [as populações] e manter a or-
dem e a segurança”. 

“Como sempre dissemos, con-
denamos e repudiamos esses atos 
que põem em causa a vida huma-
na e a vontade coletiva de viver em 
paz”, acrescentou o presidente da 
Renamo. 

Na última semana, o presidente  
Filipe Nyusi anunciou que as Forças 
de Defesa e Segurança de Moçam-
bique capturaram três homens pró-
ximos do líder do grupo dissidente 
da Renamo, um dos quais era seu 
assistente de campo. 

Dias depois, Mariano Nhongo 
anunciou, em declarações à Lusa, a 
suspensão das emboscadas e ata-
ques de viaturas nas estradas e al-
deias do centro de Moçambique, 
para permitir negociações com o 
governo no início desta semana, 
mas, até agora, nada foi avançado 
sobre o assunto. 

O representante do secretário-ge-
ral das Nações Unidas em Moçam-
bique, Mirko Manzoni, já havia 
anunciado que o grupo dissidente 
da Renamo se manifestou disponí-
vel para negociar.

têm a ainda a ideia do impacto da 
mesma, embora as avaliações preli-
minares indiquem que não houve 
danos profundos. 

A chuva, que continua a cair em 
alguns pontos, foi intensa durante 
as primeiras horas, estando mo-
mentaneamente a abrandar, segun-
do informação do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia. 

“A tempestade sai agora da pro-
víncia de Sofala para Manica e a ten-
dência é de redução da velocidade 
do vento, mas isso vai provocar mui-
ta chuva”, disse à imprensa Lelo 
Tayob, do Instituto Nacional de Me-
teorologia. 

As autoridades moçambicanas 
alertaram que a tempestade tropi-
cal pode afetar cerca de um milhão 
de pessoas. “Não temos ainda uma 
ideia clara dos danos e custos do 
que precisamos, mas a previsão é 
de que o fenómeno atinja cerca de 
um milhão de pessoas”, declarou a 
diretora-geral do Instituto Nacio-
nal de Gestão de Calamidades 
(INGC), Luísa Meque, falando à co-
municação social momentos após 
uma reunião do Conselho Coorde-
nador de Gestão de Calamidades, 
em Maputo. 

“Continuamos a apelar às popu-
lações para manterem a calma”, de-
clarou a diretora-geral do INGC, 
acrescentando que as populações 
dos pontos afetados acataram 
atempadamente as recomenda-
ções das autoridades, em resultado 
das experiências resultantes da 
passagem de dois ciclones no ano 
passado. 

Entre os meses de outubro e abril, 
Moçambique é ciclicamente atin-

Mais de 20 famílias do 
centro de acomodação 
de deslocados que fo-
gem dos ataques arma-

dos de dissidentes da Renamo no 
centro de Moçambique estão ao re-
lento em Manica, devido ao mau 
tempo que se faz sentir na região, 
disse fonte oficial. 

Os ventos fortes e a chuva derru-
baram as casas de construção pre-
cária de mais de 20 famílias que vi-
vem no centro de acomodação de 
Mazicueira, em Gondola, na pro-
víncia de Manica, uma das afetadas 
pelo mau tempo provocado pela 
passagem de uma tempestade tro-
pical que se formou no oceano Ín-
dico, disse o presidente do municí-
pio de Gondola, Arlindo Ngozo, ci-
tado ontem pelo canal privado STV. 

O centro de acomodação tem um 
total de 200 famílias deslocadas, que 

fogem aos ataques armados da au-
toproclamada Junta Militar da Re-
sistência Nacional Moçambicana 
(Renamo), um grupo dissidente do 
principal partido de oposição res-
ponsável por incursões que já pro-
vocaram a morte de, pelo menos, 30 

Famílias deslocadas ao 
relento em Manica devido 
a tempestade Chalane
MOÇAMBIQUE Duas dezenas de famílias fugiram dos ataques de 
dissidentes da Renamo e vivem no centro de acomodação de Mazicueira.

TEXTO DN/LUSA

O presidente  
da Renamo apelou 
 ao líder do grupo 
dissidente do partido 
que pare com  
os ataques armados 
no centro  
de Moçambique. 

Entre os meses de outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos e  cheias.
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pessoas em estradas e povoações 
das províncias de Sofala e Manica. 

“Como estão a ver são deslocados 
e as casas são de material não con-
vencional, mas já estamos em co-
municação com o Instituto Nacio-
nal de Gestão de Calamidades [ para 
que sejam assistidas]”, afirmou.  
O autarca de Gondola avançou ain-
da que, diante da situação, os deslo-
cados vão ser retirados e acomoda-
dos em salas de aulas, locais consi-
derados seguros. 

A tempestade, apelidada de Cha-
lane e que afetou também Mada-
gáscar, formou-se no oceano Índi-
co, atingindo o centro de Moçambi-
que durante a madrugada de hoje, 
com ventos entre 90 e 100 quilóme-
tros por hora. 

O fenómeno está a atingir parte 
das províncias de Sofala e Manica e 
as autoridades moçambicanas não 
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Opresidente guineense, 
Umaro Sissoco Embaló, 
anunciou ontem que 
2021 será um “ano de 

grandes realizações”, na sequência 
de um processo por ele iniciado de 
recuperação da credibilidade do 
país perante os parceiros interna-
cionais. Sissoco Embaló reuniu-se 
com os jornalistas para fazer um 
balanço deste ano, responder a 
perguntas e ainda anunciar pers-
petivas para o próximo ano. 

O presidente guineense voltou a 
frisar ser um dirigente da “geração 
do concreto” para anunciar que em 
2021 a Guiné-Bissau vai lançar vá-
rias obras, nomeadamente a cons-
trução de 300 quilómetros de estra-
das alcatroadas. 

Embaló enumerou as entidades 
com as quais o país já concluiu ne-
gociações e outras em fase de con-
clusão que vão financiar as obras 
das estradas, obras de dragagem do 
porto comercial de Bissau, melho-
ria nas comunicações móveis e 
emissão de novos passaportes. 

O presidente guineense anun-
ciou ainda que em 2021 vários paí-
ses vão abrir embaixada em Bissau 
e o país vai ter representações em 
várias partes do mundo, com des-
taque para os países árabes, frisou. 

O chefe de Estado disse que já 
em janeiro a Guiné-Bissau vai ter o 
primeiro cidadão como represen-

tante num dos países da Comuni-
dade Económica de Estados da 
África Ocidental (CEDEAO) e outro 
como um dos vice-presidentes do 
Banco de Desenvolvimento da 
África Ocidental (BOAD). 

Umaro Sissoco Embaló afirmou 
igualmente que em 2021 uma em-
presa turca, por si contactada, vai 
iniciar as obras de requalificação 
do aeroporto internacional Osval-
do Vieira.   

Embaló não se alongou muito 
quando se referia ao facto de o go-
verno estar em negociações com 
uma empresa dos Emirados Ára-
bes Unidos para a construção de 
um novo aeroporto internacional 
na vila de Nhacra, a 30 quilómetros 

Guiné-Bissau: presidente 
promete “grandes 
realizações” para 2021
DISCURSO Umaro Sissoco Embaló fez um balanço deste ano, 
respondeu a perguntas e anunciou perspetivas para o próximo ano.

Embaló saudou um “trabalho de recuperação da credibilidade” da Guiné-Bissau.

Embaló garantiu que 
o primeiro-ministro, 
Nuno Nabiam,  
sabe que terá  
de deixar o cargo  
no dia em que ficar 
provado na justiça 
que fez algo de errado. 

de Bissau. O presidente apenas dis-
se pretender que a empresa turca 
faça do atual aeroporto aquilo que 
fez noutros países da sub-região 
africana, com mais comodidade e 
fluidez no escoamento de passa-
geiros e cargas. 

Entre outros anúncios para 2021, 
Umaro Sissoco Embaló disse que 
tudo isso é fruto de um “trabalho de 
recuperação da credibilidade” da 
Guiné-Bissau, tarefa que conside-
rou só ser possível com o apoio de 
países amigos como o Senegal e 
Portugal, destacou. 

“Temos uma boa relação com 
Portugal. Os europeus e muitos 
países da CEDEAO perguntam-nos 
como estamos com os portugue-
ses, basta Portugal dizer, como tem 
estado a dizer, que temos de apoiar 
a Guiné-Bissau para as coisas 
acontecerem”, sublinhou. 

Embaló, anunciou ainda que o 
atual primeiro-ministro guineen-
se, Nuno Nabiam, sabe que vai ter 
de deixar o cargo no dia em que fi-
car provado na justiça que fez algo 
de errado. 

A Polícia Judiciária solicitou à 
Procuradoria-Geral da República 
que abra um processo de inquérito 
contra Nuno Nabiam, sobre quem 
existem suspeitas sobre o seu en-
volvimento no abate de árvores 
para madeira, atividade considera-
da ilegal pela lei do país. DN/LUSA

Guiné Equatorial realiza 
em fevereiro Cimeira  
de Negócios da CPLP

AGuiné Equatorial vai 
acolher em Malabo, 
de 14 a 16 de feverei-
ro, a primeira Ci-

meira de Negócios da Comu-
nidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), desde que 
aderiu à organização em 2014, 
anunciou a embaixada equa-
to-guineense em Lisboa. 

A cimeira, patrocinada pelo 
governo equato-guineense e 
pelo secretariado executivo 
da CPLP, e organizada pela 
Confederação Empresarial 
da CPLP, visa “impulsionar, 
de senvolver e fortalecer a 
cooperação económica e em-
presarial” entre os Estados 
membros e observadores as-
sociados. 

Segundo um comunicado 
da embaixada, o encontro da 
CPLP deverá levar “à Guiné 
Equatorial grandes empresas 
de todos os nove países, espa-
lhados por quatro continen-
tes”. Empresas dos setores de 
petróleo e gás, indústria, pes-
ca, agricultura, transformação 
alimentar, meio ambiente, tu-
rismo, transportes, saúde e 
formação dos nove países da 
CPLP vão ter acesso a um 
menu de “oportunidades de 
negócio no país”, a ser apre-
sentado pelo governo anfi-
trião, assim como conhecer as 
instituições locais de suporte 
ao investimento internacio-
nal, ainda segundo o texto. 

A queda dos preços do pe-
tróleo, devido à violenta que-
bra de consumo mundial pro-
vocada pela pandemia de co-
vid-19, teve um forte impacto 
na economia da Guiné Equa-
torial, que em agosto remode-

lou o governo, e em outubro 
substituiu o ministro das Fi-
nanças, como recurso de 
combate à crise, assumido 
pelo próprio presidente Teo-
doro Obiang Nguema. 

A consultora Economist In-
telligence Unit (EIU) conside-
rou no início do quarto tri-
mestre deste ano que a Guiné 
Equatorial vai necessitar de 
mais ajuda financeira além do 
programa do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), ante-
vendo uma queda de 5,5% no 
PIB em 2021. 

Numa nota sobre a econo-
mia do país enviada aos clien-
tes, os analistas da EIU estima-
ram que a Guiné Equatorial 
enfrentará uma recessão de 
12,7% do PIB neste ano e que 
em 2021 a economia volte a 
quebrar, ao contrário do que 
prevê o FMI, que antecipa um 
crescimento da economia no 
próximo ano. 

Desde a sua independência 
de Espanha, em 1968, a Guiné 
Equatorial tem sido conside-
rada pelos grupos de direitos 
humanos como um dos paí-
ses mais repressivos do mun-
do, devido a alegações de de-
tenção e tortura de dissidentes 
e de fraude eleitoral. 

Obiang, que lidera o país 
desde 1979, quando derrubou 
o tio, Francisco Macias, num 
golpe de Estado, é o presiden-
te em funções há mais tempo 
em todo o mundo. A Guiné 
Equatorial integra a CPLP des-
de 2014, composta ainda por 
Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor-Leste. DN/LUSA 

ENCONTRO Reunião deverá levar ao país, que 
aderiu em 2014, grandes empresas dos nove países 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Reunião em 2019 da CPLP com observadores associados.
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Há três futebolistas portu-
gueses no top 25 dos cra-
ques das grandes ligas 
europeias que viram o 

seu valor de mercado disparar nes-
te ano de 2020 (entre janeiro e de-
zembro). Bruno Fernandes e Rú-
ben Dias, que atuam na mediática 
liga inglesa – o médio no Manches-
ter United e o central no rival City –, 
pegaram de estaca nos respetivos 
clubes, sobretudo o ex-sportinguis-
ta, que é já considerado a grande es-
trela dos red devils. Trincão não é 
um indiscutível do Barcelona, mas 
tem sido titular na Champions e na 
liga espanhola é quase sempre su-
plente utilizado. 

Vamos então aos números. Tendo 
como referência os valores do site 
transfermarkt, portal de referência 
na avaliação de futebolistas, os três 
internacionais portugueses viram 
os seus respetivos valores de merca-
do disparar durante este ano atípi-
co devido à pandemia. 

Bruno Fernandes, 26 anos, que se 
transferiu do Sporting para o Man-
chester United nos últimos dias do 
mercado de janeiro, estava avaliado 
na altura em 60 milhões de euros 
pelo transfermarkt. Hoje, graças às 
grandes exibições que tem realiza-
do na liga inglesa e à sua enorme in-
fluência na equipa treinada por Ole 
Gunnar Solskjær, já vale 90 milhões 
de euros. 

O ex-leão é um caso de sucesso e 
já um fenómeno na liga inglesa, pois 
rapidamente se tornou o jogador 
mais influente dos red devils (até já 
envergou a braçadeira de capitão). 
Os elogios ao médio internacional 
português chegam de todos os qua-
drantes e um dos mais importantes 
surgiu nesta semana. Paul Schooles, 
grande figura do United, não esteve 
com rodeios. 

Trio português 
entre os craques que 
mais se valorizaram  
em 2020
FUTEBOL Bruno Fernandes, Rúben Dias  
e Trincão trocaram neste ano civil a liga 
portuguesa por campeonatos dos big 5  
e viram a sua cotação de mercado disparar.  
Mas ninguém bate o norueguês Haaland.

TEXTO NUNO FERNANDES

TOP 25 DE VALORIZAÇÕES EM 2020 

+30 M

Erling Haaland              B. Dortmund   45              100 
Alphonso Davies          B. Munique      25              80 
Ansu Fati                        Barcelona         40             80 
Bruno Fernandes         Man. United     60             90 
Phil Foden                      Man. City          30             60 
Mason Greenwood     Man. United     20              50 
Giovanni Reyna            B. Dortmund   -                 30 
Alessandro Bastoni     Inter Milão        23              45 
Bukayo Saka                 Arsenal              13               40 
Edmond Tapsoba        B. Leverkusen  4,5             30 
Lucas Ocampos          Sevilha               25              50 
Diego Carlos                 Sevilha              -                  25 
Renan Lodi                    At. Madrid         25             50 
Theo Hernández          AC Milan           25              50 
Marcos Llorente           At. Madrid        25              45 
Pau Torres                      Villarreal           15               40 
Jude Bellingham          B. Dortmund    1,5              27 
Florian Wirtz                  B. Leverkusen   -                 24                
Calvert-Lewin               Everton              22              45 
Ismaël Bennacer          AC Milan           17               40 
Wesley Fofana              Leicester           4                27 
Rúben Dias                    Man. City          38              60 
Manuel Locatelli          Sassuolo           13               35 
Pedri                                Barcelona         8                30 
Trincão                            Barcelona        9                 30

+22 M
Nome 

Clube Valor em 
janeiro

Valor 
atual

Bruno Fernandes 
60 M > 90 M

Rúben Dias 
38 M > 60 M
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“Ele é fenomenal. É melhor joga-
dor do que eu fui. Marca mais golos 
e cria mais oportunidades. Gostava 
de ter jogado com ele. Fez uma 
grande diferença na equipa. Antes 
de ter chegado ao clube, o United 
mal conseguia criar uma oportuni-
dade de golo, agora conseguem vá-
rias”, referiu o antigo médio. 

Bruno Fernandes tem sido nesta 
temporada um dos responsáveis 
pela boa campanha dos red devils, 
que estão na segunda posição da 
Premier League, com menos dois 
pontos do que o Liverpool. E já 
marcou um total de 14 golos em 23 
jogos, dez deles na Liga inglesa. 

 

tida entre a Noruega e as Honduras, 
que terminou com a vitória dos nór-
dicos por 12-0. Nesse jogo, Haaland 
conseguiu bater o recorde do brasi-
leiro Adailton, que no Mundial sub-
-20 de 1997, na Malásia, marcou seis 
golos à Coreia do Sul, num triunfo 
por 10-3. 

O segundo da lista dos mais valo-
rizados neste ano que está a termi-
nar é Alphonso Davies, jogador de 
20 anos natural do Gana, mas que 
tem nacionalidade canadiana.  
O defesa do Bayern Munique, ape-
sar de uma lesão que o afastou dos 
relvados desde finais de outubro, viu 
a sua cotação subir em flecha desde 
janeiro – passou de 25 para 80 mi-
lhões –, muito à custa das grandes 
exibições realizadas na última me-
tade da temporada passada. 

A fechar o pódio dos craques que 
mais se valorizaram está o jovem 
Ansu Fati, 18 anos, do Barcelona.  
O avançado nascido na Guiné-Bis-
sau, mas que adquiriu a nacionali-
dade espanhola, já se estreou inclu-
sivamente pela seleção do país vizi-
nho em setembro, tendo até batido 
um recorde de 95 anos, tornando-se 
o mais jovem jogador a marcar pela 
La Roja. No início deste ano estava 
avaliado em 40 milhões de euros, 
agora vale já o dobro. 

Curiosamente, a história de vida 
de Ansu Fati até podia ter passado 
por Portugal. Fati nasceu em outu-
bro de 2002 na Guiné-Bissau, e por 
essa altura o pai Bori Fati já tinha 
emigrado para Espanha em busca 
de melhores condições de vida, de-
pois de ter estado quatro anos em 
Portugal. No Algarve, contudo, o 
pai não arranjou emprego e foi en-
tão que decidiu partir para Espa-
nha, para a localidade de Herrera, 
na Andaluzia, onde começou a tra-
balhar na construção da linha de 
comboios de alta velocidade. O pe-
queno Ansu, o irmão Braima e a 
mulher juntaram-se a ele em Espa-
nha em 2008, numa altura em que 
Bori trabalhava já como motorista 
do autarca de Marinaleda. E foi aí 
que começou a dar nas vistas no 
clube local e aos 11 anos despertou 
a atenção do Barcelona.

Haaland trocou o RB Salzburgo pelo Dortmund no início do ano e 
manteve a veia goleadora – nesta época já apontou 17 golos  em 14 jogos.

Bruno Fernandes 
pegou de estaca no 
Manchester United  
e atualmente já é  
o jogador mais 
influente da equipa. 
Paul Schooles, antiga 
glória dos red devils, 
até já admitiu que 
considera o médio 
português melhor 
jogador do que ele foi 

+21 M

Além dos golos, grande parte de 
grande penalidade, tem-se desta-
cado também no capítulo das assis-
tências. 

Rúben Dias ainda não atingiu a 
notoriedade mediática do seu cole-
ga de seleção. Mas já ganhou o seu 
espaço na equipa e a confiança do 
treinador Pep Guardiola, que quan-
do o jogador chegou a Manchester 
previu logo que se ia tornar um líder. 
E mais recentemente disse-o com 
todas as letras. 

“O Rúben não comete um único 
erro e está sempre muito focado.  
É capaz de liderar a linha defensiva. 
O nosso clube contratou um defesa 
extraordinário, especialmente pela 
sua personalidade”, disse Guardio-
la há uns dias. O central participou 
esta temporada em 20 jogos dos ci-
tizens, com um total de 1780 minu-
tos jogados. 

Trincão, 21 anos, foi anunciado 
como reforço do Barcelona do dia 
31 de janeiro, mas ficou no Sporting 
de Braga até ao final da temporada, 
rumando a Camp Nou só no verão. 
Num plantel recheado de craques 
onde a estrela maior é Messi, en-
contrar espaço na primeira equipa 
não é tarefa simples. Mesmo assim 
foi titular em quatro dos cinco jogos 
do Barça na Champions e suplente 
utilizado pelo treinador Ronald 
Koeman em 14 partidas do cam-
peonato. 

Haaland já vale cem milhões 
Os três portugueses integram o top 
25 dos jogadores que mais se valori-
zaram no ano civil de 2020, num 
ranking que é liderado pelo norue-
guês Erling Haaland, avançado do 
Borussia Dortmund. 

Haaland, 20 anos, é um verdadei-
ro fenómeno e veio comprovar 
tudo aquilo que já se dizia dele 
quando atuava no RB Salzburgo,  
da Áustria. Em 29 de dezembro do 
ano passado, quando foi anun- 
ciada a sua transferência para o 
Dortmund, o gigante norueguês 

Mário Silva e o Rio Ave 
acordaram ontem a rescisão 
do contrato do treinador, 
cinco meses depois de o 
técnico ter assumido o 
comando da equipa. Esta é 
a sexta saída de um 
treinador numa equipa da  
I Liga na época 2020-21. Na 
base da rescisão estão os 
maus resultados, num 
momento em que os vila-
-condenses estão na 13.ª 
posição, apenas dois pontos 
acima da linha de 
despromoção. Pedro Cunha, 
que orientava a equipa B, 
assume o comando da 
equipa principal 
interinamente. 
Na I Liga, os vila-condenses 
não vencem há cinco jogos, 
desde 31 de outubro, na 
vitória em casa com o 
Moreirense (2-0), e têm, 
desde então, uma série de 
dois empates (com 
Belenenses e Boavista) e 
três derrotas (com Gil 
Vicente, Sporting de Braga e 
Marítimo).

BREVES

Mário Silva  
deixa o comando  
do Rio Ave

Os Milwaukee Bucks 
bateram na madrugada de 
quarta-feira o recorde da 
Liga norte-americana de 
basquetebol (NBA) de mais 
triplos num só jogo, ao 
marcarem 29 em Miami, aos 
vice-campeões Heat, no 
maior triunfo fora da sua 
história (144-97). Dois dias 
depois de só marcarem 
nove lançamentos longos, 
em 38 tentativas (18,4%), 
num desaire em Nova 
Iorque, os Bucks acertaram 
29 em 51 (56,9%), num 
registo ímpar da prova para 
o qual contribuíram 12 dos 
13 jogadores utilizados. Jrue 
Holiday marcou seis, Donte 
DiVicenzo cinco, Khris 
Middleton quatro, Brook 
Lopez três, DJ Augustin, 
Bryan Forbes e Jordan 
Nwora dois e Bobby Portis, 
Thanasis Antetokounmpo, 
Pat Connaughton, DJ Wilson 
e Sam Merrill contribuíram 
com um. O recorde que 
pertencia aos Hoston 
Rockets, com 27 triplos face 
aos Phoenix Suns, em 77 de 
abril de 2019, foi batido a 
6.07 minutos do fim.

Bucks batem 
recorde de 
triplos na NBA

valia 45 milhões de euros. Hoje o 
seu valor de mercado está avaliado 
em cem milhões. 

Os números do avançado norue-
guês nesta época não enganam e 
contribuem para a valorização me-
teórica do jogador. Haaland tem 17 
golos marcados em 14 jogos (média 
superior a um por partida) – dez na 
Bundesliga, seis na Champions e 
um na Taça da Alemanha. 

Filho de Alf-Inge Haaland, defe-
sa que fez carreira em Inglaterra no 
Nottingham Forest, Leeds United 
e Manchester City, Haaland nas-
ceu em Leeds em julho de 2000 e 
começou a carreira no Bryne da II 
divisão norueguesa onde em 16 jo-
gos não conseguiu fazer qualquer 
golo. Mas o talento não enganava 
e rapidamente se mudou para o 
Molde, onde foi treinado por Sol-
skjær, atual técnico do Manchester 
United. Foi no clube da I divisão 
norueguesa que começou a dar 
nas vistas. Cresceu 12 centímetros 
e ganhou massa muscular. Depois 
apareceram os golos no clube e na 
seleção. 

Em 2019, durante o Mundial de 
sub-20, chegou a marcar nove golos 
num só jogo. Foi numa célebre par-

Trincão 
9 M > 30 M
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Convenhamos que o novo 
filme do americano Abel 
Ferrara, Sibéria, não será 
o exemplo típico de ob-

jeto para a quadra natalícia. O que, 
entenda-se, não o impede de ser 
uma das mais desconcertantes e 
fascinantes estreias dos últimos 
meses. 

Em boa verdade, nenhuma qua-
dra seria “ideal” para o seu lança-
mento, quanto mais não seja por-
que Ferrara, revelado há uns bons 
quarenta anos – com thrillers sel-
vagens como The Driller Killer 
(1979) e Vingança Duma Mulher 
(1981) –, sempre foi um criador 
das margens. Mesmo quando se 
envolveu com os grandes estúdios 
– lembremos o admirável Dange-
rous Game (1993), com Madonna 
e Harvey Keitel, visão cáustica dos 
bastidores do próprio cinema, 
nunca estreado nas salas portu-
guesas –, Abel Ferrara permane-
ceu um obstinado independente, 
capaz de recriar os modelos clás-
sicos de Hollywood de forma ori-
ginal e ousada, explorando as suas 
zonas mais obscuras e, por assim 
dizer, convivendo com os seus 
fantasmas. 

De fantasmas, justamente, é 
necessário falar a propósito de Si-
béria. Esta é, de facto, uma viagem 
protagonizada por uma persona-
gem de muitos assombramentos. 
Chama-se Clint e tem um bar nas 
montanhas, uma espécie de refú-

gio poético (a direção fotográfica 
de Stefano Falivene faz maravi-
lhas com a paisagem coberta de 
neve) em que tudo o que aconte-
ce define uma intimidade impos-
sível de caracterizar através das 
categorias psicológicas mais tra-
dicionais. 

De tal modo que Clint pode des-
cer à cave e dialogar com o seu 
“duplo” sobre tudo aquilo que fa-
lhou na sua existência para, mais 
tarde, se descobrir no cenário de 

 SIBÉRIA 
 SOUND OF METAL 
 WOLFWALKERS 
A FELICIDADE  
DAS PEQUENAS COISAS 
 SOUL – UMA AVENTURA  
COM ALMA 
AS VERDADEIRAS MÃES

OO mapa das estrelas

Os fantasmas aqui tão perto
REAL E... SURREAL Cineasta profundamente americano, Abel Ferrara continua a viver e 
trabalhar na Europa: o seu novo filme, Sibéria, é uma aventura interior de muitos 
assombramentos em que, pela sexta vez, dirige o ator Willem Dafoe. 

TEXTO JOÃO LOPES

Willem Dafoe, 
dirigido por  

Abel Ferrara, 
viajando entre  

o real e o surreal.

uma gruta onde encontra o fan-
tasma do pai (ironicamente, com 
o rosto ensaboado, a preparar-se 
para fazer a barba…). Até mesmo 
os cães (huskies) que vivem com 
ele na neve podem reaparecer 
numa cena nas areias de um de-
serto, acompanhando a sua 
deambulação sob um sol escal-
dante. 

  
Exílio, solidão, frio 
Não estamos, de facto, perante 
um filme que se possa definir 
através de um conjunto de peri-
pécias que nos conduzam a uma 
coleção racional de efeitos e con-
sequências. Quando o filme foi 
apresentado no Festival de Berlim 
(em fevereiro, derradeiro grande 
certame de cinema antes da pan-
demia), Ferrara fez uma curiosa 
observação sobre o título, não o 
considerando sequer uma identi-
ficação geográfica: “Há elementos 
que podem vir de qualquer parte. 
O próprio título não sei de onde 
veio… Para mim, para muitos 
americanos, Sibéria representa 
exílio, solidão, frio, um lugar exó-
tico e mágico…” 

Sibéria é, assim, uma experiên-
cia sensorial que, para lá do seu 
motor dramático – o confronto de 
Clint com os silêncios do passado 
e os enigmas da sua personalidade 
—, devolve o cinema a um gosto 
experimental que está longe de ser 
vanguardista. 

O paradoxo, desconcertante e 
sedutor, é esse mesmo: trata-se de 
procurar uma dimensão primitiva 
da arte de filmar que faz do ecrã 
não uma janela aberta para a vida 
visível, mas uma composição em 
movimento, perturbante e sen-
sual, apostada em lidar com o invi-
sível. Se podemos aproximar a vi-
bração surreal de Sibéria de algum 
dos anteriores trabalhos de Ferra-
ra, será, por certo, dessa insólita ex-
periência que dá pelo nome de Os 

Viciosos (1995), um filme de… 
vampiros. 

De Nova Iorque para Roma 
A filmografia de Ferrara está rechea-
da de experiências que nos reme-
tem para a história e o imaginário 
made in USA – citemos apenas o 
caso simbólico de Polícia sem Lei 
(1992), porventura o seu filme mais 
célebre, retrato de um polícia cor-
rupto de Nova Iorque interpretado 
por Harvey Keitel. Ao mesmo tem-
po, os seus universos narrativos pa-
recem pertencer a uma sensibilida-
de exilada, empenhada na procura 
de um lugar alternativo para viver. 
Confirmando ou não tal bilhete de 
identidade, recordemos que o nova-
-iorquino Ferrara deixou os EUA 
pouco depois do 11 de Setembro: 
vive em Roma e, de uma maneira ou 
de outra, todos os seus filmes dos úl-
timos anos são produções de raiz 
italiana. 

Enfim, importa não esquecer que 
tudo o que acontece no cinema de 
Ferrara envolve uma relação muito 
particular, de metódica cumplicida-
de, com os atores. Os exemplos são 
múltiplos: Christopher Walken com-
pondo um alucinado líder do crime, 
em O Rei de Nova Iorque (1990); Ju-
liette Binoche revisitando a herança 
da Bíblia, em Maria Madalena 
(2005); Gérard Depardieu numa per-
sonagem inspirada no escândalo 
Dominique Strauss-Kahn, em Bem-
-Vindo a Nova Iorque (2014). 

E ainda, claro, Willem Dafoe, intér-
prete de todos os riscos, compondo 
o atormentado Clint de Sibéria. É a 
sexta vez que trabalham juntos, de-
pois de títulos como 4:44, Último 
Dia na Terra (2011), uma amarga 
história de amor em ambiente de 
ficção científica, ou Pasolini (2014), 
centrado no dia em que o cineasta 
italiano Pier Paolo Pasolini foi assas-
sinado. Na visão de Ferrara, como na 
disponibilidade de Dafoe, prevalece 
um estranho e envolvente realismo: 
para conhecermos o que somos, é 
forçoso lidar com o medo do que 
não conhecemos.

“Há elementos  
que podem vir de 
qualquer parte.  
O próprio título não 
sei de onde veio… Para 
mim, para muitos 
americanos, Sibéria 
representa exílio, 
solidão, frio, um lugar 
exótico e mágico…” 

João Lopes Rui Pedro 
Tendinha

Inês L. 
Lourenço
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Há Pixar, há Ghibli, há Aardman e 
depois há um pequeno estúdio 
de animação irlandês chamado 
Cartoon Saloon, de onde saíram 

quatro fabulosas longas-metragens, três 
delas nomeadas para Óscar. A quarta, que 
muito provavelmente se encaminha para 
o mesmo posto, é Wolfwalkers, de Tomm 
Moore (realizador de dois dos títulos do es-
túdio, The Secret of Kells e A Canção do 
Mar), novo testemunho da excelente saú-
de desta linha de animação “artesanal” 
que nos desperta o fascínio do olhar atra-
vés da beleza do traço e da génese mais 
pura dos desenhos. Uma pérola de fim de 
ano, que não deixa de ser frustrante só es-
tar disponível no serviço de streaming 
Apple TV+.   

Desta vez a partilhar a assinatura com 
Ross Stewart, Moore regressa àquilo que 
tem sido apanágio do seu trabalho até 
aqui. A saber, um gosto específico para tra-
tar o imaginário das lendas locais escoce-
sas e irlandesas. Se o anterior A Canção do 
Mar centrava a sua história nas Selkies 
(mulheres-focas), Wolfwalkers parte da 
crença em seres humanos cujo espírito de 
lobo se liberta quando adormecem.  

O ano é 1650, a cidade Kilkenny (onde 
está sediado o estúdio Cartoon Saloon), e 
uma menina inglesa recém-chegada com 
o pai caçador não se contenta em ficar em 
casa a limpar e arrumar, enquanto este 
passa os portões da fortaleza para ir caçar 
lobos como missão oficial. No ímpeto de 
aventura, ela segue-lhe o rasto e acaba no 
interior de um covil onde conhece outra 

menina de farto cabelo ruivo e poderes  
curativos, divertidamente selvagem, que 
lidera uma alcateia: é uma wolfwalker.  

A amizade, as relações de poder, os laços 
entre pais e filhos e, sobretudo, a coexis-
tência da civilização e da natureza mágica 
das lendas compõem a alma grande desta 
belíssima animação. Desde logo, ao apli-
car linhas retas à cidade sob o comando de 
um opressivo Lorde Protetor – certamen-
te inspirado na figura de Oliver Cromwell 
–, por contraste, Moore faz fluir o regime 
visual na floresta, com as habituais e ma-
ravilhosas composições em jeito de tape-
çaria ou xilogravura.  

O lirismo de um filme como Wolf- 
walkers reside não só nessa arte das for-
mas, e numa linguagem intensa das co-
res, mas também na conjugação disso 
com a narrativa pagã e o elogio do folclo-
re. Neste caso, nos momentos mais dra-
máticos da história percebe-se mesmo 
um ambiente social inspirado nos julga-
mentos das Bruxas de Salém desse sécu-
lo XVII. Porém, tire-se já a teima: não há 
matéria para pesadelos de qualquer or-
dem.  

Pensamos em prodígios da Ghibli como 
O Meu Vizinho Totoro, de Miyazaki, ou  
O Conto da Princesa Kaguya, de Isao Taka-
hata, pelo lado do feitiço que se esconde 
no bosque, mas há na animação de Moore 
sabedoria e emoções muito próprias, uma 
força bravia paredes meias com a sereni-
dade minuciosa do desenho à mão. Ainda 
é daí que nasce um sem-fim de criativida-
de, doce e rebelde.

 Wolfwalkers parte da crença em 
seres humanos cujo espírito de 

lobo se liberta quando adormecem. 

Os dramalhões ainda são o que 
eram? Quem entrar no mundo du-
ríssimo de Sound of Metal pode fi-
car espantado com veleidade an-

tissentimental desta abordagem: a história 
tinha tudo para ser um espalha lágrimas – 
um jovem baterista punk-rocker perde a au-
dição e os seus sonhos e a sua vida ficam em 
xeque. Darius Marder prefere antes dar a vol-
ta ao relato do “coitadinho” e propõe uma ex-
periência de rigor emocional. Sound of Me-
tal é acima de tudo um convite para entrar-
mos no mundo novo, o mundo do silêncio. 
Este baterista, de repente, tem de saber en-
contrar uma nova vocação, aprender a viver 
como surdo e descobrir a sua linguagem.  
O espectador que for com ele é cúmplice 
dessa mudança de vida, e é aí que o filme tem 
realmente o poder certo de nos afrontar. 
Desde o Festival de Toronto 2019 que são co-
muns os relatos de pessoas extremamente 
afetadas com o impacto desse choque. 

Se no começo temos a vibração da músi-
ca rock, a vertigem da potência sonora, o 
caos da vida boémia do baterista, depois 
surge o ruído do silêncio. Chega de forma 
abruta e implacável. O som distante do apa-
relho, os feedbacks e os graves... A vida de Ru-
ben tem de mudar radicalmente, primeiro 
num centro de aprendizagem de surdos, 
mais tarde lá fora, num mundo no qual os 
estímulos e a velocidade dos elementos são 
outros. Darius Marder filma tudo como uma 
composição imagética que aplica uma sen-
sação gutural no espectador, como se fosse 
possível ter uma reação física. E se é verda-
de que essa sensação de estar “lá” elucida a 

própria mise en scène do realizador, senti-
mos tudo mais na pele pela interpretação 
transcendental de Riz Ahmed, ator que con-
segue dar uma empatia forte a uma perso-
nagem à partida antipática. E, por esta altu-
ra, já se percebeu que este londrino de ori-
gens paquistanesas tem praticamente 
garantida a nomeação para o Óscar. Mas as 
esperanças de Sound of Metal nas preten-
sões do jogo da temporada dos prémios não 
se esgotam no ator britânico, também Paul 
Raci pode ser nomeado como secundário 
no papel do guru do centro de aprendiza-
gem de surdos. Um ator a representar com 
uma autoridade sufocante e uma humani-
dade que não se compra... Menos óbvia é a 
campanha em torno de Olivia Cooke como 
atriz secundária, apesar de uma interpreta-
ção sólida e irrepreensível, ela que já foi 
musa de Steven Spielberg em Ready Player 
One: Jogador 1. 

A cereja no topo do bolo chega com o seg-
mento francês, em especial quando entra 
em cena a personagem do pai da ex-namo-
rada, neste caso um francês interpretado 
com enormíssima subtileza por Mathieu 
Amalric; é como se o filme se elevasse, afas-
tando uma certa sensação a meio de encon-
trarmos dispositivos narrativos a mais e 
uma série de esquinas estruturais derivati-
vas. Ainda assim, importa sublinhar que o 
filme arroga a dimensão humana de nunca 
ser lamechas. 

Ode à paz interior, a estreia de Darius Mar-
der é um objeto singular e defensor prati-
cante de um lugar que o cinema raramente 
chega: as trevas do silêncio. 

TEXTO RUI PEDRO TENDINHA 

O som  
do silêncio
DRAMA Sound of Metal é a coqueluche do momento nos 
EUA. Uma história de um baterista que repentinamente 
perde a audição, filmada pelo estreante Darius Marber. 
Está no streaming (Amazon Prime). 

A vida de Ruben  
tem de mudar radicalmente, 
primeiro num centro  
de aprendizagem  
de surdos, mais tarde lá fora. 

TEXTO INÊS N. LOURENÇO 

Wolfwalkers: dos 
lobos e dos homens
ANIMAÇÃO O admirável mundo dos desenhos animados  
de Tomm Moore está de volta com Wolfwalkers. Mitologia, 
família e natureza mágica num conto de formas e cores 
emocionantes.
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O acordo comercial pós-
-Brexit entre Reino Uni-
do e União Europeia 
pode celebrar-se com 

champanhe não só por termina-
rem as longas negociações entre as 
duas partes, mas porque a bebida 
– uma das preferidas dos britâni-
cos e o principal mercado de ex-
portação dos produtores franceses 
– pode continuar a cruzar o canal 
da Mancha sem obstáculos. 

O champanhe associado à clas-
se alta no Reino Unido tem uma 
marca de eleição – Bollinger – con-
sumida pelo herói da ficção James 
Bond e uma das poucas autoriza-
das a usar o selo de preferida da fa-
mília real britânica.  

Todos os anos chegam à ilha de 
Sua Majestade entre 25 e 30 mi-
lhões de garrafas de espumante 
francês. 

Estes números ajudam a expli-
car por que razão um acordo sem 
tarifas adicionais ou quotas foi re-
cebido com “um enorme alívio” 
neste setor. A expressão é de Jean-
-Marie Barrillere, presidente da fe-
deração de casas de champanhe. 
“É o final feliz para uma história 
que dura há demasiado tempo”. 

Passaram mais de quatro anos 
desde que em junho de 2016 os 
britânicos votaram a saída da 
União Europeia em referendo, 
após 50 anos de uma história co-
mum. Até à véspera de Natal, a dú-
vida sobre um não acordo mante-
ve-se, deixando o setor do cham-
panhe em suspenso. 

No início de dezembro, Barrille-
re perguntava: “Compreende que, 
sem um acordo, os ingleses serão 
estrangeiros e o Reino Unido um 
mercado tão distante quanto Áfri-
ca ou a Ásia?” Temia novos impos-
tos, formalidades alfandegárias, 
burocracia e um pesadelo logísti-
co. Tanto pior quanto, notava, pe-
rante a possibilidade de se encon-
trar nesta situação, os ingleses co-
meçaram a fazer o seu stock de... 
champanhe. “Cidadãos ou impor-
tadores, os ingleses estiveram a 
acumular. Nós continuámos a en-
tregar. 

Barrillere acredita que 10% das 
vendas anuais estão agora nas pra-
teleiras de lojas inglesas.  

 O responsável pela marca prefe-
rida do agente ao serviço de Sua 
Majestade, Charles-Armand de 
Belenet, contou à AFP que expor-
taram “o equivalente a um ou dois 

duzir este vinho, um alemão que se 
ocupou das vendas, Joseph Bollin-
ger, e um francês, Paul Renaudin, 
que se encarregava das vinhas. 
Com o casamento de uma filha de 
Athanase com Joseph Bollinger a 
sucessão ficou assegurada. Foi um 
dos netos do casal, Jacques, que es-
treitou, já no século XX, as relações 
com o Reino Unido.  

Ainda no final do século XIX, a 
Bollinger tornou-se uma das pou-
cas casas que pode dizer que os-
tenta uma recomendação da casa 
real britânica – by Appointment to 
HM Queen Elizabeth II, Purveyors 
of Champagne, como se lê na fa-
chada da sede da companhia em 
Ay-Champagne, 150 quilómetros 
a leste de Paris. 

Foi a rainha Vitória, em 1884, 
que concedeu à  Bollinger o estatu-
to de fornecedor da Casa Real bri-
tânica, confirmado de novo em 
1950 pelo rei George VI, pai da 
atual rainha,  também ela uma 
apreciadora de champanhe. Uma 

das suas 800 mil garrafas anuais 
para o Reino Unido, não tendo es-
cala para absorver um golpe como 
aquele que um cenário de no-deal 
poderia ter no seu negócio. “Não 
estamos numa posição de poder 
lidar com toda a papelada alfande-
gária de um mercado distante” 
fora da União Europeia, preocupa-
va-se o CEO da empresa Benjamin 
Fourmon antes de o acordo ser 
anunciado. 

Fornecedor não oficial da famí-
lia real britânica, a casa temia uma 
“catástrofe” se novas barreiras co-
merciais fossem impostas.  

As perspetivas, porém, eram 
animadoras. “Os vinhos de Cham-
pagne capturaram os corações dos 
ingleses há três séculos”, disse o 
presidente da região de vinhos, 
Maxime Toubart. “Vamos manter 
os nossos olhos abertos, mas os la-
ços entre Champagne e o Reino 
Unido dão-nos confiança”, apesar 
de estarem de saída do mercado 
comum. *COM AFP

Champanhe, a família real britânica, James 
Bond e o Brexit. Uma história com final feliz 
MARCA O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia protegeu uma das bebidas preferidas dos britânicos, 
 de Isabel II a 007. Em França, respira-se de alívio. Tchim, tchim. 

TEXTO LINA SANTOS*

Desde 1979 que James Bond prefere, oficialmente, Bollinger.

O champanhe 
Bollinger varia entre 
os 52 e os 902 euros 
por garrafa. O grande 
ano de 2012 (na foto) 
encontra-se por 
127,50 euros. 

meses de stock antecipadamente 
para se adiantarem à logística”.  

 O suficiente para brindar à es-
treia da próxima aventura de Ja-
mes Bond, No Time to Die, agora 
previsto para a primavera de 2021, 
depois de ter sido adiado por duas 
vezes este ano devido à pandemia.  

Bond sempre apreciou espu-
mante,  e a primeira garrafa de 
Bollinger aparece em 1956, mas foi 
apenas há 41 anos que a relação se 
tornou oficial.  

Como conta Charles-Armand de 
Belenet, “um simples aperto de 
mão entre o produtor Cubby Bro-
colli e o produtor do Bollinger 
Christian Bizot prevalece desde 
1979”. Um feito tanto maior quan-
to a Bollinger “é a mais pequena 
das grandes casas de champanhe”.  

“Os ingleses são resistentes” 
A Bollinger foi fundada em 1829 
por um aristocrata francês, Atha-
nase de Villermont, que viu na 
sua extensa propriedade em Ay-
-Champagne o potencial para pro-

das suas primas contou à impren-
sa britânica que Isabel II toma es-
pumante todos os dias.  

Foi a relação de longa data que, 
segundo De Belenet, manteve a 
empresa confiante numa boa so-
lução durante os altos e baixos das 
negociações do Brexit.  

“Os ingleses são muito resilien-
tes. Esperávamos uma sacudidela 
na confiança [por causa do Brexit], 
mas o mercado está a aguentar-se 
bem. É mais robusto do que o mer-
cado francês”, disse.  

 Anualmente, cerca de um terço 
das receitas da Bollinger – 1,5 mi-
lhões de euros – vêm do Reino 
Unido. As edições deste espuman-
te são inúmeras – dos 52 aos 902 
euros.  

Os produtores que vendem me-
nos do que os três milhões de gar-
rafas por ano da Bollinger sentem 
mais ansiedade, temendo um pe-
ríodo de seca do outro lado do ca-
nal da Mancha. É o caso da Joseph 
Perrier, que vende cerca de 20% 
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Horizontais: 
1. Jogador do século. Rebordo do chapéu. 2. Tornar mais leve. Modo de dizer. 3. "De" + 
"a". Destruído. 4. Irritara. Existir por muito tempo. 5. Planta herbácea da família das 
umbelíferas. Trago. 6. Casa de habitação. Possuir. Mau humor (figurado). 7. Moeda 
europeia. Período. 8. Acaba. Adequado. 9. Atacar repentinamente. Na moda. 10. Base 
aérea portuguesa. Desporto constituído por seis disciplinas a cavalo. 11. Ente. 
Sobressaltar. 
Verticais: 
1. Que tem uma disposição com raios que saem de um centro. Desordem. 2. Fábrica de 
louça de barro. Ponto cardeal. 3. Níquel (símbolo químico). Dar pressa a. 4. Somítico. 
Traja. 5. Símbolo da música. Quantidade de coisas sem valor (popular). 6. Oferecer. 
Prefixo (Terra). Sinal gráfico que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe. 7. Pregador. 
Cobertura. 8. Ponto cardeal. Ofender (figurado). 9. Encarregar de tarefa. Samário (símbolo 
químico). 10. Banquete que se dá pela ocasião do casamento. Apreço. 11. Forte afeição. 
Nome feminino. 

PALAVRAS CRUZADAS

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 
1. Ronaldo. Aba. 2. Aliviar. Tom. 3. Da. 
Arrasado. 4. Irara. Durar. 5. Aipo. Gole. 
 6. Lar. Ter. Fel. 7. Euro. Fase. 8. Cessa. 
Certo. 9. Assaltar. In. 10. Ota. Hipismo. 
11. Ser. Alarmar. 
Verticais: 
1. Radial. Caos. 2. Olaria. Este. 3. Ni. 
Apressar. 4. Avaro. Usa. 5. Lira. Tralha. 
6. Dar. Geo. Til. 7. Orador. Capa. 8. Sul. 
Ferir. 9. Atarefar. Sm. 10. Boda. Estima. 
11. Amor. Leonor. 

SUDOKU

SOLUÇÕES

À SEXTA  
O lado bom da vida

AO SÁBADO  
Artes, lifestyle  
e pessoas inspiradoras

AO DOMINGO  
Comportamento e família

AO SÁBADO  
A economia e as notícias 
que mexem com a sua carteira

MAIS PARA LER AO FIM DE SEMANA
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Desejo-vos muito sucesso para 
a presidência portuguesa do 
Conselho da União Europeia 
[UE]. A Alemanha fará tudo o 

que estiver ao seu alcance para apoiar 
Portugal.” As palavras são da chanceler 
alemã, Angela Merkel, dirigidas ao pri-
meiro-ministro, António Costa, e aos 
“caros amigos portugueses”. Numa 
mensagem divulgada em vídeo nas re-
des sociais, Merkel passou o testemu-
nho, de forma virtual, da presidência 
do Conselho da União Europeia a Cos-
ta, cujo governo assume a presidência 
da UE a 1 de janeiro sob o lema “Tempo 
de agir: por uma recuperação justa, 
verde e digital”. 

O primeiro-ministro agradeceu, 
também num vídeo divulgado nas re-

des sociais, o “excelente trabalho” da 
presidência alemã da UE, que chega 
hoje ao fim. “É uma honra e uma enor-
me responsabilidade para Portugal re-
ceber este testemunho das suas mãos 
e dar continuidade ao vosso trabalho”, 
destacou António Costa. 

“Cara Angela, cara e caros amigos, 
como numa estafeta, cabe-nos agora a 
nós dar continuidade ao vosso traba-
lho”, referiu. Da presidência alemã, des-
tacou “a compra conjunta das vacinas” 
contra a covid-19 e “sua distribuição si-
multânea a todos os Estados mem-
bros”, assim como “a aprovação de uma 
resposta robusta aos efeitos económi-
cos e sociais da pandemia”. 

O primeiro-ministro detalhou ainda 
as “três principais prioridades” da pre-

Merkel passa presidência a 
Costa com promessa de apoio
EUROPA Numa mensagem dirigida a António Costa e aos “caros amigos 
portugueses”, a chanceler alemã passou o testemunho da presidência europeia. 

A chanceler alemã partilhou vídeo nas redes sociais e desejou “muito sucesso” a Portugal.

sidência portuguesa da UE. A “recupe-
ração económica e social, que terá 
como motores as transições climática 
e digital, fatores de crescimento e de 
criação de mais e melhor emprego”.  

A segunda prioridade prende-se 
com o “desenvolvimento do pilar social 
da União Europeia, criando uma base 
sólida de confiança de que esta dupla 
transição será uma oportunidade para 
todos e a garantia de que ninguém fica-
rá para trás”. Em terceiro lugar, Portu-
gal aposta no reforço da “autonomia 
estratégica de uma União Europeia 
aberta ao mundo”. 

É a quarta vez que Portugal assume a 
presidência da UE, dando continuida-
de ao trio de presidências iniciado pela 
Alemanha a 1 de julho de 2020. DN/LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, revelou 
ontem que o governo não dará neste ano 
tolerância de ponto à função pública no Ano 
Novo por ser necessário “um período de 
contenção” de modo a avaliar os efeitos que 
poderá ter tido o aligeirar das medidas no 
Natal. Em declarações aos jornalistas no final 
da inauguração da nova unidade de cuidados 
intensivos nível II do Hospital Professor Doutor 
Fernando Fonseca (HFF), na Amadora (Lisboa), 
António Costa adiantou ainda que, também por 
esse motivo, “será seguramente prorrogado o 
atual estado de emergência”. “A administração 
central não terá neste ano tolerância de ponto. 
Como sabem, optámos por medidas muito 
restritivas na passagem de ano, já que no 
período de Natal felizmente pudemos aligeirar 
e agora precisamos de um período de 
contenção para avaliar os resultados”, 
justificou. O chefe do governo considerou que 
só na segunda semana de janeiro será possível 
“avaliar o impacto que o Natal teve” no número 
de casos de infeções pelo novo coronavírus 
SARS-CoV-2. “Esperamos que não tenha tido o 
efeito nefasto que teve noutros países, estou 
confiante de que não”, disse António Costa.

BREVES

Administração pública  
sem tolerância de ponto

O ex-apresentador de televisão Carlos Cruz 
apresentou um pedido de revisão da sentença no 
processo Casa Pia, no qual foi condenado a seis 
anos de prisão por abuso sexual de um menor.  
O pedido, que será apreciado pelo Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ), vem no seguimento de 
uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos (TEDH) que, em junho de 2018, deu 
razão a Carlos Cruz – que contestava a recusa do 
Tribunal da Relação de Lisboa de admitir novas 
provas da defesa em fase de recurso – e 
considerou que o apresentador não teve direito a 
um “julgamento equitativo”. O advogado Ricardo 
Sá Fernandes disse que o pedido de revisão da 
decisão vem no seguimento de o tribunal 
europeu ter considerado que “foi violado o 
princípio do processo equitativo”, ao não 
ponderar provas (documentos e entrevistas) 
apresentadas pela defesa. Em causa estão 
declarações do ex-motorista da Casa Pia Carlos 
Silvino e alegado angariador de jovens, que se 
retratou das acusações feitas a Carlos Cruz e a 
outros arguidos depois de estes terem sido 
condenados. “Carlos Cruz não teve nada que ver 
com os abusos ou com o processo Casa Pia.  
É completamente inocente e ficou com a vida 
destruída”, frisou Sá Fernandes. O apresentador 
foi condenado em 2010 por abuso sexual de 
menores. Cumpriu dois terços da pena de seis 
anos de cadeia e saiu em liberdade em julho  
de 2016.

Casa Pia. Carlos Cruz  
pede novo julgamento

 “
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