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Tempos de espera nas 
urgências aumentam 
com pressão 
nos hospitais a subir   
Ontem havia mais de três horas de espera nas urgências 
do Santa Maria para doentes urgentes e tempos previstos na triagem  
de manchester estavam a ser excedidos de norte a sul 
Diagnósticos com maior subida nas crianças e nos idosos   
Na última semana o número de diagnósticos bateu recordes.  
12 mil casos em maiores de 70 // PÁGS. 6-7

Candongueiros 
paralisaram 
Luanda
Taxistas revoltaram-se 
contra a “gasosa” exigida 
pelas forças policiais  
e mostraram o seu 
descontentamento com 
as medidas da covid-19 
Violência e destruição 
marcaram Cacuaco  
e Benfica 
Só o PAN comenta 
distúrbios, ao contrário 
de outras manifestações 
no tempo de José 
Eduardo dos Santos   
// PÁGS. 2-4
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EDITORIAL           

Um país 
adiado 
à conta  
da “gasosa”

Vítor Rainho

Angola é um verdadeiro barril de pólvo-
ra há muito tempo, e tem contado com 
uma oposição, digamos, sensata que não 
tem acendido o rastilho. E faz bem, pois 
o caos é tudo o que Angola, como qual-
quer outro país, não precisa. Mas as 
desigualdades sociais e uma polícia cor-
rupta têm agravado a situação, já que os 
angolanos, os mais desfavorecidos que 
são a larga maioria da população, não 
veem um futuro risonho à frente. 
É óbvio que países que tiveram tantos 
anos de guerra não apostaram no essen-
cial numa nação: a educação. As desi-
gualdades são evidentes e basta ver o 
que se passa em Luanda – antes da des-
colonização, viviam perto de 500 mil 
pessoas na capital. Depois, com a guerra 
civil, passou a albergar entre cinco a 
sete milhões de angolanos. A cidade e a 
periferia não estão preparados para tan-
tas pessoas e é normal que os “esque-
mas” que os cidadãos foram criando 
sejam difíceis de alterar. 
No dia de ontem falei com vários amigos 
angolanos que estavam furiosos com os 
atos de vandalismo, pessoas que vivem 
com muita dificuldade, mas que rejei-
tam o caos. Alguns, têm o sonho de vir 
viver para Portugal ou para Inglaterra. 
Percebo-os lindamente, pois apesar da 
paixão por Angola – que é comum a 
quem passou por lá, África tem esse 
encanto – querem imaginar que vão ter 
um dia água canalizada, transportes 
públicos eficazes, hospitais que não são 
morgues e por aí fora. 
Também não deixa de ser curioso o facto 
de nenhum partido português, com exce-
ção do PAN, queira comentar a situação, 
posição literalmente oposta a um passado 
recente, quando José Eduardo dos Santos 
era Presidente. O futuro de Angola e de 
outros países africanos não se resolve com 
a simples mudança de líderes, mas sim 
com imposições de forças como o FMI 
que obriguem os governantes a apresenta-
rem resultados em campos vitais na vida 
das pessoas, até para continuarem a rece-
ber ajuda financeira. 
P. S. Os candongueiros, vulgo taxistas, são 
muito mal vistos pela maioria da popula-
ção, mas quando as evidências são tantas, 
é natural que se fique do seu lado. A cultu-
ra da “gasosa” tem de ser combatida feroz-
mente e o João Lourenço até o prometeu, 
mas com os resultados que se conhecem...

Muitos luandeses  
acordaram sem saber  

como iam para o trabalho, 
face à greve dos  

“candongueiros”.  
Transportes públicos  

foram vandalizados   
DR

Angola. Luanda 
paralisada pelos 
protestos dos 
“candongueiros”

O Governo negociou 
com sindicalistas 

fantoche e usou a 
televisão pública para 
desmobilizar taxistas, 

denunciou Rafael 
Inácio, presidente da 

Associação de Taxistas 
de Angola, ao i.    

Luanda acordou com protestos, 
buzinões, vandalismo e fogo pos-
to num Comité de Ação do MPLA. 
No bairro de Benfica, no sul, e 
em Cacuaco, do outro lado da 
cidade, ruas foram bloqueadas 
pela polícia, outras por pneus a 
arder ou veículos incendiados, 
numa aparente revolta dos “can-
dongueiros”, os condutores de 
carrinhas de Toyota Hiace, azuis 
e brancas, que servem como uma 
espécie de autocarros semiofi-
ciais, conhecidos como táxis. 

Os distúrbios foram uma sur-
presa. Os luandeses tinham-se 
ido deitar acreditando que che-
gariam sem problemas aos seus 
empregos, ouvindo na televisão 
pública que o Governo de João 
Lourenço chegara a um acordo 
com os sindicatos dos “candon-
gueiros”, que o limite de 50% de 
lotação nos “hiasses” devido à 
pandemia fora levantado e a gre-
ve desconvocada. 

Afinal não. Eram notícias fal-
sas, uma manobra de desmobi-
lização, as supostas negociações 
foram com sindicalistas fanto-
che, “elementos que não têm 

JOÃO CAMPOS RODRIGUES 
joao.rodrigues@ionline.pt
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legitimidade de falar em nome 
da classe”, denunciou ao i Rafael 
Inácio, presidente da Associa-
ção de Taxistas de Angola (ATA), 
um dos três sindicatos que con-
vocaram a greve dos “candon-
gueiros”. Nenhum dos quais terá 
sido sequer sido chamado à mesa 
de negociações com o Governo. 

“Isso deixou os taxistas ainda 
mais enfurecidos. Porque os 
taxistas conhecem os seus líde-
res”, reforçou este dirigente sin-
dical, que ainda assim nega que 
“candongueiros” que represen-
ta tenham estado envolvidos nos 
distúrbios de segunda-feira. Mas 
assegura que não desistirão das 
suas reivindicações.  

“Já tínhamos anunciado uma 
paralisação, mantivemos a nos-
sa paralisação. Este foi o primei-
ro dia, até que o Estado se pro-
nuncie e possamos negociar, 
ponto a ponto”, diz Inácio.  

 
CIDADE PARADA Com os 33 mil 
“candongueiros” em greve, Luan-
da é uma metrópole paralisada. 
A vasta maioria dos habitantes 
depende deles diariamente, face 
à escassez de transportes públi-
cos. Um morador contou ao i 
que, durante a manhã de segun-
da-feira, viu-se obrigado a cami-
nhar 50 minutos, do aeroporto 

de Luanda até à Vila Alice, sem 
nunca se cruzar com um “can-
dongueiro”. E o centro da cida-
de estava quase deserto, com 
muita gente que ali costuma ir 
trabalhar sem maneira de se 
deslocar desde a periferia.  

A questão é que a capital ango-
lana depende dos “candonguei-
ros”, uma profissão normalmen-
te exercida por jovens, mal-paga.  

“São um segmento económi-
co importantíssimo para um 
país como o nosso, que sofre de 
problemas extremos em termos 
de oferta de transportes públi-
cos”, explica o politólogo Olívio 
Kilumbo, ao i. “E as condições 
são péssimas. Tanto as estradas, 
como as paragens ou a não-pro-
fissionalização da profissão”.  

Já os sindicatos dos “candon-
gueiros” acusam o Governo ango-
lano de tentar ignorar seis dos 
sete pontos do caderno reivin-
dicativo que apresentaram. E 
mesmo aquilo que anunciou 
aceitar, o fim da lotação máxi-
ma para “candongueiros”, quan-
do essa restrição já não existia 
nos transportes públicos, na prá-
tica não estava a ser cumprido, 
relatou o presidente da ATA. 

É algo que deixa os “candon-
gueiros” ainda mais expostos 
aos pedidos de “gasosa” – como 

são alcunhados os típicos subor-
nos exigidos por polícias ango-
lanos, a troco de não arranja-
rem um pretexto para multar 
os taxistas – do que costume.  

“Isso deixou os taxistas com 
os nervos à flor da pele”, admi-
te Rafael Inácio. “Os taxistas são 
alvos de constantes multas, num 
dia podiam apanhar duas ou 
três multas”, continua o dirigen-

te sindical. “Daí que o nosso 
caderno reivindicativo também 
coloca essa questão, que são os 
excesso de zelo por parte dos 
agentes da autoridade. Que não 
respeitam os taxistas, não nos 
veem com olhos de ver”. 

Não é espanta que a revolta 
tenha chegado onde chegou. 
Sobretudo numa altura em que 
boa parte dos angolanos tem 
dificuldade em sustentar-se, 
perante uma prolongada crise 
económica (ver caixa).  

“Há perca de controlo sobre-
tudo quando se chega à exaus-
tão, que é muito o nosso caso”, 
lamenta Kilumbo. “Infelizmen-
te, apareceram aproveitadores 
que vandalizaram bens públi-
cos. Mas é uma demonstração 
que não pode ser ignorada, por-
que mostra saturação”.  

 
MPLA SOB PRESSÃO Em pleno ano 
eleitoral, o maior partido da opo-
sição, a UNITA, rapidamente se 
tentou demarcar das imagens de 
destruição nos bairros de Benfi-
ca e Cacuaco – a ausência de pre-
sença policial pesada, helicópte-
ros ou das cargas a cavalo habi-
tuais em manifestações de partidos 
da oposição é apontada como indí-
cio que estes não terão estado dire-
tamente envolvidos. Já o partido 

governante, o MPLA, apressou-
se a culpar os seus rivais por um 
“aproveitamento populista” das 
queixas dos “candongueiros”.  

“Num dia em que algumas asso-
ciações ligadas a taxistas insis-
tiram em fazer greve, supostos 
elementos, alguns dos quais – e 
há imagens de indivíduos com 
indumentária da UNITA – vie-
ram vandalizar o comité do 
MPLA”, frisou Bento Bento, secre-
tário provincial do MPLA em 
Luanda, perante as câmaras da 
Televisão Pública de Angola (TPA).  

Seja como for, vê-se uma insa-
tisfação crescente em Angola – 
“independentemente da quali-
dade das sondagens, que exi-
gem algum rigor técnico e cien-
tífico, e não temos empresas em 
Angola que faça esse tipo de son-
dagens”, ressalva Kilumbo – e o 
Governo de João Lourenço está 
sob enorme pressão. 

Se isso se transcreverá nas pró-
ximas eleições gerais, que deve-
rão ocorrer por volta de agosto, 
é outra questão. “As eleições em 
Angola não são livres nem trans-
parentes”, salienta o politólogo. 
“A observação eleitoral, a impren-
sa, as forças de segurança, estão 
completamente capturadas por 
quem governa. Desse ponto de 
vista, o MPLA ganha sempre”.

FMI aponta para 
crescimento de 2,9%

Angola deverá acelerar  
o crescimento económico  
para 2,9% em 2022, o que 
representa uma revisão em alta 
face aos 2,6% anteriormente 
previstos pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI)  
e registar um crescimento  
médio de longo prazo em 
torno dos 4%, sustentando  
a previsão “na implementação  
das reformas estruturais”. A 
garantia foi dada pelo FMI 
entidade depois de ter 
aprovado a última revisão do 
programa de financiamento, 
no ano passado. 
Já a inflação  – que deverá ter 
chegado quase aos 26%  
em 2021 – “deverá começar 
gradualmente a abrandar  
em 2022”, enquanto o rácio  
da dívida pública, que no ano 
passado estava nos 135,1%, 
deverá cair este ano para 
95,9% e para 78,9% em 2022, 
ajudada não só pelo regresso 
ao crescimento económico, 
mas também pela valorização 
do kwanza. Estas melhorias 
assentam nos planos de 
reformas que estão previstos 
serem levados a cabo.

ANGOLA

“Os taxistas são 
alvos de constantes 
multas. Num dia 
podiam apanhar 
duas ou três” 
Rafael Inácio 
PRESIDENTE DA ATA
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Partidos 
portugueses  
em silêncio 
sobre Angola. 
PAN é a exceção 

À exceção do PAN, nenhum dos 
partidos portugueses teceu 
qualquer comentário sobre os 
violentos protestos que decor-
rem atualmente em Angola. O 
Partido Comunista Português 
rejeitou formalmente reagir – 
a passo que os outros, até ao 
fim desta edição, não tinham 
respondido ao contacto do i.  

Ao i, Inês Sousa Real, líder do 
PAN, nota que o que hoje se 
assiste em Luanda é uma ati-
tude desesperada da socieda-
de civil para com a “sobrance-
ria do MPLA”. Sousa Real afir-
ma que, embora se tenha 
“assistido a alguns progressos” 
com a saída de José Eduardo 
dos Santos, “muito ficou por 
fazer para que Angola seja uma 
democracia plena capaz de res-
peitar os direitos fundamen-
tais e as liberdades políticas, 
capaz de ouvir os cidadãos e 
os seus anseios”. No seu enten-
der, a violência – “ainda que 
condenável” – é o “resultado 

de um desespero da sociedade 
civil para com décadas de uma 
governação assente na sobran-
ceria por parte do MPLA, que 
vê na força a única forma de 
manutenção do poder”. 

Por fim, apela à solidarieda-
de institucional para a resolu-
ção do problema: “É preciso 
que Portugal, pugnando pela 
solidariedade que marca o qua-
dro da CPLP, faça todos os pos-
síveis para que, em conjunto 
com o Governo angolano, as 
forças da oposição e os movi-
mentos da sociedade civil, se 
trabalhe numa solução que 
garanta a pacificação da atual 
situação”, assim como “a rea-
lização das eleições em condi-
ções de normalidade democrá-
tica que garantam a veracida-
de do processo”. 

 
PERSEGUIÇÃO DE ATIVISTAS O 
Governo angolano é frequen-
temente acusado de manter 
práticas autocráticas e perse-
cutórias aos seus cidadãos. Daí 
resultam manifestações a favor 
dos direitos humanos e do 
aumento dos níveis de demo-

HENRIQUE PINTO  
DE MESQUITA 
henrique.mesquita@ionline.pt

PCP - que é próximo do Governo 
angolano - rejeita comentar o assunto. 
PAN fala em “desespero” do povo.

Inês Sousa Real apela ao apoio entre instituições BRUNO GONÇALVES

craticidade em Angola. Em 
2016, um conjunto de manifes-
tante tomava as ruas do Porto 
– em frente ao Consulado Geral 
de Angola –, para exigir a liber-
tação dos 17 ativistas condena-
dos a penas de prisão por aque-
le Governo. À época, estes ati-

Radar //A

vistas acusavam o PSD, CDS e 
PCP de permitirem, na Assem-
bleia da República, o chumbo 
do voto de condenação a estas 
prisões. 

Nessa altura, José Leal, um 
dos manifestantes, explicava à 
Lusa que aquelas manifesta-
ções lutavam, sobretudo, por 
“direitos humanos”. “Antes da 
política toda, da ideologia toda, 
estamos a falar de direitos 
humanos. É óbvio que não 
vamos ser nós a fazer a luta 
dos angolanos, queremos ape-
nas estar solidários e apoiar e 
mostrar que as coisas não 
podem ser assim nos dias de 
hoje”. Entretanto, apesar da 
mudança de presidência de 
José Eduardo dos Santos para 
João Lourenço, a relação entre 
o povo e o Governo é conside-
rada hostil. 

Tal verificou-se, por exemplo, 
numa manifestação ocorrida 
em outubro de 2020, da qual 

não saíram vivas duas pessoas 
e 387 ficaram desaparecidas – 
dizem os manifestantes. A mani-
festação procurava reclamar 
condições de vida e fixar uma 
data para a realização das pri-
meiras eleições autárquicas. 
Segundo os seus organizado-
res, morreram baleados dois 
protestantes, identificados como 
‘Mamã África’ e Marcelina Joa-
quim. Também o secretário da 
UNITA (maior partido da opo-
sição, que organizou a mani-
festação) no Mussulo foi alve-
jado no braço direito. 

Em Portugal, o PCP é asso-
ciado ao MPLA – partido que 
governa Angola. Em 2018, após 
o PCP ter retirado da festa do 
“Avante!” a venda livro do ati-
vista angolano Luaty Beirão, 
este afirmou que o partido por-
tuguês fazia tudo para “não 
comprometer o MPLA”, tor-
nando-se “coerente dentro da 
incoerência”.

“A violência resulta 
de um desespero da 
sociedade civil para 

com o MPLA”,  
diz Sousa Real

 “PCP faz  
tudo para não 
comprometer 
MPLA”, dizia 
Luaty Beirão



—11 janeiro 2022 5

CHEGA André Ventura, líder do 
Chega, em declarações à Lusa, 
durante uma arruada em Évo-
ra, mostrou-se esperançoso nos 
resultados do partido no Alen-
tejo, nas eleições legislativas 
marcadas para dia 30, até por-
que a região “precisa de um Che-
ga forte no Parlamento”. “Com 
mais deputados daremos mui-
to mais essa voz ao Alentejo”, e 
“o Chega quer recuperá-la”.

Ventura quer Alentejo 
no Parlamento

PORTUGAL O debate entre Antó-
nio Costa e Francisco Rodrigues 
dos Santos, transmitido no domin-
go à noite, foi o mais visto até 
agora. Segundo a Universal 
McCann, o debate foi visto por 
um total de mais de 2,2 milhões 
de pessoas. Transmitido na SIC, 
o frente a frente teve uma audiên-
cia média de 1,45 milhões de 
pessoas, a que correspondeu um 
share de 26,6%.

Debate entre Costa  
e Chicão foi o mais 
visto até agora

PORTUGAL O Presidente da 
República já promulgou o diplo-
ma que estabelece o regime 
aplicável à instalação e funcio-
namento de alojamentos uni-
versitários. A promulgação tem 
ainda uma chamada de aten-
ção de Marcelo de Sousa para 
a “necessidade de garantir o 
financiamento e superar os 
entraves burocráticos à reafe-
tação dos edifícios”.

PR promulga diploma 
das residências  
e deixa aviso

PORTUGAL O BE quer “aumen-
tar a oferta de transportes públi-
cos” e avançar “para a gratuiti-
dade dos passes em todo o país”, 
avançou Catarina Martins, no 
Cais de Sodré, em Lisboa, pou-
co depois de ter feito a traves-
sia do Tejo. “O passe que está ao 
alcance de todos é aumentar a 
oferta de transportes coletivos 
e fazer o caminho para a gratui-
tidade dos passes em todo o país”. 

Bloco quer mais 
transportes públicos, 
e grátis

POLÍTICA

HORÁRIO   
Após uma reunião  
com a ministra da 
Administração Interna, 
André Ventura, líder  
do Chega, afirmou  
que o mais “provável”  
de acontecer no dia  
de eleições é “uma 
recomendação para  
que as pessoas em 
isolamento vão votar a 
uma determinada hora”. 
Segundo Ventura,  
a hipótese está apenas 
dependente do parecer 
pedido pelo Governo  
ao Conselho Executivo 
do PGR. Nelson Silva, 
deputado do PAN,  
foi o seguinte a sair  
do encontro com o MAI, 
e corroborou a 
informação, avançando 
que a tal hora para  
os ‘isolados’ deverá  
ser encaixada entre  
as 17h e as 18h. 
 
DISCUSSÕES 
Van Dunem recebeu 
ontem os partidos  
com assento 
parlamentar para discutir 
a criação de condições 
para o voto de pessoas 
isoladas nas eleições 
legislativas, a 30  
de janeiro. A ministra  
da Administração Interna 
e da Justiça argumentou, 
em declarações  
aos jornalistas, que,  
com a redução do 
período de isolamento 
de 10 para sete dias,  
“vai aumentar o número 
de pessoas em 
condições de votar”, 
 já que “teremos 
seguramente um número 
menor de pessoas 
confinadas”. Ainda 
assim, Van Dunem 
avançou que são 
esperados cerca de 380 
mil eleitores em situação 
de isolamento devido  
à covid-19, no dia  
das eleições, “mais ou 
menos o mesmo nível  
de pessoas confinadas 
que tivemos nas últimas 
presidenciais”.

Legislativas

Governo talvez 
admita hora 
para isolados 

votarem

O movimento Nova Portugalida-
de procedeu, na madrugada de 
domingo, à retirada de algumas 
placas toponímicas associadas à 
independência das colónias por-
tuguesas em África e ao Comu-
nismo. Fê-lo, explicam no seu 
Facebook, de forma a colocar um 
travão no “terrorismo cultural”. 

Assim, substituíram as placas 
identificadoras das ruas Amílcar 
Cabral, Agostinho Neto, Samora 
Machel e Vasco Gonçalves – todos 
nomes associados à independên-
cia das antigas colónias e ao Comu-
nismo – por outras com os nomes 
de Marcelino da Mata, José Pinhei-
ro da Silva, Joana Simeão e João 
Bacar Jaló, respetivamente. Segun-
do o movimento, os nomes inscri-
tos nas ‘novas placas’ representam 
“Portugueses, nascidos em África, 
que, nos seus respetivas domínios, 
se bateram por Portugal e pela sua 
expressão no mundo”. 

O objetivo deste protesto – autoin-
titulado “pacífico” – é o de “cha-
mar a atenção dos Portugueses 
para a necessidade de revalori-
zar a relação do país com uma 
história de mais de cinco séculos 
feita em conjunto com outros 

povos”, assim como “discutir as 
narrativas que sustentam a home-
nagem no espaço público a decla-
rados inimigos de Portugal”. 

Contactado pelo i, Rafael Pinto 
Borges, Presidente do movimen-
to Nova Portugalidade (e número 
três pelas listas do Aliança ao Cír-
culo de Lisboa), afirmou este ser 
o “tempo” de “descolonizar o espa-
ço público do domínio totalitário 
de uma ideologia ultrapassada” 
(utilizando, assim, o discurso das 
correntes pós-colonialistas mas no 
sentido oposto).  Considera, tam-
bém, ser “incrível” que “os respon-
sáveis pela implantação de tira-
nias sanguinárias nos países irmãos 
da Portugalidade, responsáveis 
mesmo pela morte de milhões de 
homens e mulheres que nasceram 

portugueses, continue a ser obje-
to de tributo público em Portugal”. 
Refere-se a Agostinho Neto como 
sendo o assassino de “80 000 ango-
lanos”, notando que pretende, 
“com este protestos”, lembrar 
essas “vítimas”, “a quem as auto-
ridades revolucionárias, em Por-
tugal, entregaram o poder con-
tra a promessa de um referendo 
sobre a independência e de uma 
transição para a democracia”. 

Rejeita a nomenclatura de “rea-
cionário” e afirma-se apenas defen-
sor do “direito dos portugueses a 
um espaço público que honre quem 
serviu Portugal”. “É tempo de abra-
çar a História com rigor, por um 
lado, e de voltarmos a ser uma 
comunidade política com digni-
dade, por outro”, acrescenta. 

Negando a ação ter sido inspi-
rada na do PSD Seixal - que em 
agosto ‘rebatizou’ algumas pla-
cas toponímicas com o objetivo 
de “limpar o Comunismo do Sei-
xal” -, Pinto Borges termina “sau-
dando todas as iniciativas patrió-
ticas, da esquerda ou da direita, 
cujo propósito seja pôr cobro a 
essa imensa violência simbólica 
de que os portugueses são siste-
micamente alvo”. 

O movimento Nova Portugali-
dade integra um conjunto de 
membros nas listas do Aliança 
para as eleições de dia 30. Entre 
eles, a destacar Miguel Castelo 
Branco, sexto por Lisboa, e Hugo 
Dantas, sexto pelo Porto.

Nova Portugalidade rebatiza 
placas de líderes da 
descolonização africana
Ruas em honra  
a Amílcar Cabral, 
Agostinho Neto, 
Samora Machel  
e Vasco Gonçalves 
foram ‘rebatizadas’

Nomes foram 
substituídos  

por aqueles que  
“se bateram  

por Portugal” 

Pinto Borges diz 
que portugueses 
são alvo de uma  

“imensa violência 
sistémica”
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A procura às urgências está a pro-
vocar tempos de espera excessi-
vos em vários hospitais do país 
para doentes urgentes devido à 
elevada procura de quem tem 
sintomas ligeiros, o que está a 
continuar a motivar alertas por 
parte de médicos para que haja 
melhor organização, numa altu-
ra, em que os casos de infetados 
com covid-19 estão em níveis 
recordes. Ontem ao final do dia 
havia mais de três horas de espe-
ra para doentes urgentes (pulsei-
ra amarela) no Hospital de San-
ta Maria em Lisboa, hospital de 
fim de linha para onde são enca-
minhados doentes de toda a região. 
O cenário de tempo de espera 
muito acima do recomendado 
para doentes graves repetia-se 
no Amadora-Sintra, com mais de 

duas horas para doentes urgen-
tes quando devem ser vistos no 
máximo numa hora, mas tam-
bém no Norte, no São João, em 
que havia mais de uma hora de 
espera para doentes urgentes ao 
final da tarde. Nas redes sociais, 
Nelson Pereira, diretor da Uni-
dade Autónoma de Gestão (UAG) 
de Urgência e Medicina Intensi-
va do Centro Hospitalar Univer-
sitário de São João, repetiu um 
apelo que já tinha feito há duas 
semanas, inclusive a este jornal, 
sobre a necessidade de uma maior 
organização no encaminhamen-
to para as urgências. “É muito 
importante que os algoritmos do 
SNS24 estejam atualizados para 
refletir as normas em vigor... E 
que os operadores do call center 
tenham formação suficiente para 
os interpretar... Para que não 
sejam encaminhados para o SU 
doentes com sintomatologia ligei-

ra, para que não sejam encami-
nhados para o SU doentes para 
confirmação de teste já realiza-
do... E que sejam respeitadas as 
áreas de influência dos hospitais 
em função do centro de saúde de 
cada doente”, escreveu o médi-
co, considerando que só assim se 
pode garantir equilíbrio na pres-
são que se coloca nos vários hos-
pitais. “Essa é uma responsabili-
dade dos organismos centrais...não 
pode ser à vontade do freguês”. 

 
INTERNAMENTOS SOBEM Além da 
procura elevada às urgências, 
este domingo os hospitais regis-
taram a maior subida no núme-
ro de doentes internados com 
covid-19 dos últimos 11 meses, 
que ultrapassam agora o cená-
rio de impacto mais ligeiro pre-
visto pelo Instituto Ricardo Jor-
ge para o impacto nos hospitais 
no pico de internamentos espe-

rado em janeiro. O INSA tinha 
previsto que num cenário mais 
ligeiro poderiam estar interna-
dos no final do mês cerca de 1300 
doentes com covid-19 e este domin-
go chegaram a 1588, um aumen-

to de 36% no espaço de uma sema-
na – a 3 de janeiro, havia 1167 
doentes internados nos hospitais. 
A este ritmo de subida de inter-
namentos de pessoas com covid-
19, que tende a acelerar com o 
aumento da população infetada, 
dentro de uma semana poderá 
haver mais de 2100 doentes inter-
nados nos hospitais com covid-
19. No pior cenário, de menor 
proteção conferida pelas vacinas, 
o INSA estimou que no pico de 
internamentos entre o final de 
janeiro e início de fevereiro pode-
ria haver 3700 doentes com covid-
19 internados nos hospitais.  

Começa ainda assim a surgir 
uma outra preocupação: o eleva-
do número de doentes que, estan-
do a infeção disseminada na comu-
nidade, quem testa positivo e é 
admitido nos hospitais mesmo 
por outros motivos torna-se pro-
blemático a médio prazo manter 

Tempos de 
espera nas 
urgências 
aumentam 
com pressão 
nos hospitais 
a subir    

Ontem havia mais de três horas de espera  
no Santa Maria para doentes urgentes  
e os tempos previstos na triagem de  
manchester estavam a ser excedidos de norte  
a sul. Internamentos de doentes com covid-19 
aumentam numa altura em que se começa a 
falar lá fora da necessidade de mudar estratégia. 

MARTA F. REIS  
marta.reis@ionline.pt

Recurso à urgência 
não pode ser  

“à vontade do 
freguês”, insiste 

médico do S. João

Epidemiologista 
italiano diz que  

é preciso pensar 
enfermarias para 

portadores do vírus 
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Na última semana foram dia-
gnosticados quase 225 mil novos 
casos de covid-19 em Portugal, 
com as maiores subidas a regis-
tarem-se nas crianças até aos 
nove anos de idade e nos maio-
res de 70 anos. Segundo a infor-
mação disponibilizada pela DGS 
por faixa etária, que o i anali-
sou, a maioria dos casos conti-
nua a verificar-se na população 
jovem e em idade ativa, mas o 
número de diagnósticos nos 
maiores de 70 anos, a popula-
ção mais vulnerável, disparou. 
Só nos últimos sete dias foram 
diagnosticados 12 066 casos aci-
ma dos 70 anos, quando na sema-
na anterior tinham sido 7622 
(+58%). Nos maiores de 80 anos 
foram diagnosticados quase tan-

tos casos na última semana como 
em todo o mês de dezembro, 
com um total de 4300 pessoas 
com mais de 80 anos a dar posi-
tivo para a covid-19 nos últimos 
sete dias contra 4400 em todo 
o mês passado. A evolução tem 
sido transversal a todos os gru-
pos etários mas nos idosos come-
çou a verificar-se mais tarde, e 
mesmo com a vacinação tende-
rá a levar a um aumento da mor-
talidade já que é neste grupo 
etário que se continua a verifi-
car o maior risco. 

Apesar do aumento de casos 
significativo em todos os gru-
pos etários, a subida foi menos 
expressiva do que na semana 
anterior, o que explica a redu-
ção do RT. Contudo, não há ain-
da sinais de uma diminuição – 
os peritos do INSA previam um 
pico de contágios para esta sema-
na, embora algumas projeções 
sugiram que possa ocorrer mais 
tarde e dependerá do efeito da 
contenção. Com a reabertura 
das escolas, poderá haver uma 
nova subida. As crianças até aos 
nove anos, que entretanto come-
çaram a ser vacinadas, na últi-
ma semana tiveram a maior 
subida de diagnósticos (+65%). 
Foram diagnosticados mais de 
14 mil casos nesta faixa etária, 
a que se somam mais quase 26 
mil no grupo dos 10 aos 19. Serão 
assim pelo menos 30 mil as crian-
ças e jovens que não puderam 
voltar já às aulas presenciais, 
contando apenas com os dia-
gnósticos dos últimos sete dias, 
agora o período de isolamento 
em casos ligeiros. O país tinha 
ontem um recorde de 279 652 
casos ativos e 227 973 contactos 
em vigilância, num total de mais 
de 507 625 pessoas oficialmen-
te isoladas. M.F.R.

Diagnósticos  
com maior subida nas 
crianças e nos idosos  
Na última semana  
o número de 
diagnósticos bateu 
recordes. 12 mil casos 
em maiores de 70. 

Semana arranca com 279 652 casos ativos MAFALDA GOMES

Doentes internados  
com covid-19 no SNS 

aumentaram 36% na última 
semana e já ultrapassam 

cenário mais ligeiro previsto
MAFALDA GOMES

os circuitos separados para doen-
tes covid e não covid. 

No final da semana passada, a 
agência de saúde pública da Escó-
cia revelou pela primeira vez que 
40% das pessoas positivas para a 
covid-19 admitidas nos hospitais 
nos dias anteriores tinham sido 
internadas por outros motivos. 
Em Portugal, não há dados públi-
cos mas, segundo o i apurou, estão 
a ocorrer os dois fenómenos em 
simultâneo: parte do aumento de 
internamentos resulta de mais 
pessoas a adoecer com covid-19 
e outra parte da admissão por 
outros motivos que testam posi-
tivo, mais do que em outros 
momentos da pandemia.  

A necessidade de começar a pen-
sar uma mudança de estratégia 
para lidar com a doença começa 
a ser suscitada lá fora. Um dos 
alertas foi feito no fim de sema-
na pelo epidemiologista italiano 

Pier Luigi Lopalco, professor de 
Higiene e Medicina Preventiva 
na Universidade de Pisa. Tam-
bém nas redes sociais, o especia-
lista lembrou que no verão já tinha 
alertado para a necessidade de 
preparar enfermarias não covid 
em que pudessem ser hospitali-
zados doentes portadores do vírus. 
Mas que na altura foi visto na sua 
região como uma ideia “herege”. 
“Com a disseminação progressi-
va do vírus, os portadores serão 
cada vez mais numerosos e exce-
derão em muito os doentes”, escre-
ve. “Com o advento do Omicron 
essa situação tornou-se dramáti-
ca e o sistema hospitalar não sabe 
mais onde colocar quem está inter-
nado por outro motivo e que ao 
entrar no hospital descobre que 
é portador do vírus”, apontou, con-
siderando que será preciso uma 
estratégia para lidar com esta 
situação. 

Na última semana 
houve quase tantos 
diagnósticos entre 

octogenários como 
em dezembro

Pelo menos 30 mil 
crianças e jovens 

infetados não terão 
podido regressar   

já às aulas

COVID-19
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Covid-19 
nos vários 
setores. 
“Um hotel 
não é um 
hospital”

Os problemas são muitos: hotéis em 
Lisboa com hóspedes infetados, há 
falta de números sobre os profissionais 
da cultura, que “têm sido exemplares”. 
E há infetados trabalham em casa com 
febre. Na saúde, os problemas não 
emergentes estão a ser esquecidos.

Nova vaga de covid-19. Novas 
variantes. Os diferentes setores 
da sociedade tiveram de se adap-
tar às novas realidades e a con-
vivência com o vírus foi força-
da. Mas mesmo com todos os 
esforços, com todas as tecnolo-
gias e ciência e com toda a cau-
tela, o SARS-CoV-2 – passado 
dois anos – ainda continua a 
desestabilizar as empresas e os 
trabalhadores.  
 
HOTELARIA A situação compli-
ca-se para quem é do setor. “Exis-
tem, em Lisboa, hotéis com clien-
tes positivos lá dentro”, começa 
por contar ao i Luís Trindade, 
do Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria de Hotelaria, Turis-
mo, Restaurantes e Similares do 
Sul. E complica-se também por-
que há trabalhadores que per-
guntam ao sindicato se têm de 
mudar as roupas aos infetados 
dentro dos hotéis. “Não, não 

têm”, diz. O sindicalista consi-
dera que são as empresas – nes-
te caso as direções dos hotéis – 
que têm de fazer o circuito de 
segurança dos hóspedes. “Um 
empregado fazer uma cama lava-
da sem ficar infetado não é pro-
priamente fácil”, defende. “Um 
hotel não é um hospital”. 
Apesar de não querer revelar os 
nomes das unidades hoteleiras 
que têm casos positivos, Luís 
Trindade adiantou que a maio-
ria são de cinco estrelas e são 
da capital – sendo que os infe-
tados são pessoas que costumam 
viajar. Já em termos de traba-
lhadores infetados, admitiu que 
a situação “está pior”. E garan-
te que devido ao plano de vaci-
nação, “as pessoas têm menos 
receios em conter os vírus” e, 
como “muitos dos trabalhado-
res são precários precisam do 
rendimento para sobreviver”. 
 
SUPERMERCADOS Até ver, “nun-
ca houve verdadeiramente situa-
ções de equipas ou lojas inteiras 

colocadas em isolamento ou em 
confinamento por surtos dentro 
dos estabelecimentos”, afirma 
ao i Célia Lopes do Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio, 
Escritórios e Serviços de Portu-
gal (CESP). Isso não significa que 
não tenha havido surtos, porque 
houve. “Os trabalhadores de hiper-
mercados e de supermercados 
não estão imunes e há vários 
relatos com locais de trabalho 
com muitos trabalhadores infe-
tados”, continua. Resultado? 
“Muitas faltas.” Ou seja: o índi-
ce de assiduidade dos trabalha-
dores deste setor teve uma pena-
lização “muito grande” por via 
da covid-19, das baixas médicas 
e dos isolamentos. Mas apesar 
das faltas e das dificuldades, no 
que diz respeito ao início da pan-
demia até aos dias de hoje, os 
níveis de assiduidade, conta, estão 
praticamente iguais. “As pessoas 
agora estão mais vacinadas e já 
não são consideradas de alto ris-
co e, por isso, não vão ser cola-
das em isolamento.” 

GONÇALO MORAIS 
goncalo.morais@ionline.pt

ESCRITÓRIOS A maioria dos tra-
balhadores continua em teletra-
balho. Uma medida que conti-
nua em vigor até ao próximo dia 
14 de janeiro. O problema é que 
muitas pessoas “continuam a 
trabalhar mesmo estando infe-
tadas”. E muitos nem sequer 

recorrem à baixa médica, con-
tinua a representante do CESP. 
“Mas será que o deveriam fazer 
tendo em conta a saúde física 
e mental?” É uma questão que 
Célia Lopes deixa no ar para 
reflexão. “Muitos continuam 
a trabalhar com dores de cabe-
ça, com dores no corpo, com 
febre, etc.”. 

 
CULTURA: O PARENTE POBRE Os 
trabalhadores deste setor “são 
os mais vacinados do ponto de 
vista da testagem”, diz Rui Gal-
veias, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores de Espetá-
culos, do Audiovisual e dos Músi-
cos. Especialmente na área do 
audiovisual: os profissionais que 
fazem televisão e que fazem tea-
tro “têm tido um comportamen-
to exemplar e muito escrutina-
do desde o início da pandemia 
em termos de testagem contra 
a covid-19”. Mas no que diz res-
peito a dados, Rui Galveias não 
os tem. “Uma grande percenta-
gem dos trabalhadores da cul-
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Hotéis têm 
hóspedes infetados. 
Trabalhadores com 

medo de apanhar 
covid-19

Empregados de 
escritórios 

trabalham em 
regime online 

mesmo infetados



—11 janeiro 2022 9

tura está em situação de infor-
malidade”, salienta. E defende 
que o Governo não fez aquilo 
que o sindicato achava que era 
o essencial: um mapeamento do 
setor. “A cultura tem um gran-
de sentido de responsabilidade. 
Mas não há números. A falta de 
mapeamento sério sobre o setor 
devia ter sido feito no início da 
pandemia – uma exigência que 
o setor mantém e que contribui-
ria para perceber melhor a rea-
lidade”, explica Rui Galveias.  Os 
trabalhadores da cultura, exor-
ta, têm trabalhado com muito 
cuidado. As equipas que traba-
lham juntas de forma perma-
nente e que estão muito próxi-
mas até procuram trabalhar de 
forma isolada de modo a evitar 
ficarem doentes. E não há his-
tórias de surtos no que toca à 
cultura, a não ser em teatros. 
Pelo menos que o Sindicato tenha 
conhecimento. “Penso que isso 
diz alguma coisa sobre a forma 
como o setor tem trabalhado —
independentemente da falta de 

condições de meios que tem para 
trabalhar. 

Em relação à falta de núme-
ros, o sindicalista diz que existe 
uma grande percentagem de tra-
balhadores que estão numa situa-
ção de informalidade muito gran-
de “devido à precariedade do 
setor”. De acordo com o respon-
sável não há dúvidas: É do seto-
res mais precários em Portugal, 
o que faz com que os números 
sejam mais difíceis de se obter. 

 
HOSPITAIS. E OS DOENTES NÃO 
COVID? “A tradição tem sido que 
este ministério da Saúde tortu-
ra os números e dizem aquilo 
que lhes apetece.” A frase é de 
Jorge Cunha, presidente do Sin-
dicato Independente dos Médi-
cos (SIM), que alerta ao i que – 
apesar da vacinação – os cuida-
dos intensivos mais cedo ou mais 
tarde vão começar a aumentar, 
assim como os internamentos. 
Para não falar do “aumento” das 
listas de espera. “Sei de consul-
tas de ortopedia, por exemplo, 

pedidas em outubro do ano pas-
sado, marcadas para julho de 
2023. Os problemas que não são 
de emergência estão a ser dei-
xados para trás”, diz. Mas para 
que isso não aconteça e seja pos-
sível reverter ao máximo a situa-
ção, é necessário “um plano de 

emergência para tratamento de 
doentes não covid onde se envol-
veria não apenas o SNS, mas o 
setor privado, o setor social e as 
forças armadas, para poderem 
dar resposta à situação”. Caso 
contrário, diz, o resultado é que 
haverão mais problemas sérios 
para a saúde. 
 
RECOLHA DE RESÍDUOS No que 
diz respeito à recolha de lixo, a 
Câmara Municipal de Lisboa 
(CML) informou no final da sema-
na passada, em comunicado, 
que “em virtude da atual situa-
ção epidemiológica, os serviços 
de recolha de resíduos estão com 
alguns constrangimentos para 
assegurar o normal funciona-
mento da atividade, atento o 
número de trabalhadores impe-
didos de exercer as suas funções, 
por terem testado positivo para 
covid-19 ou em isolamento pro-
filático, à semelhança do que se 
verifica na restante população”.  
Face a esse cenário, o municí-
pio apelou ao entendimento dos 

cidadãos e acrescentou que “os 
serviços de higiene urbana estão 
a desenvolver todos os esforços 
com vista a minimizar as con-
sequências da situação, bem 
como, após o período em cau-
sa, proceder à rápida normali-
zação do sistema de remoção de 
lixo e atividades complementa-
res”. O problema da recolha de 
lixo também acontece em Sin-
tra. A União de freguesia de Que-
luz e belas escreveu, através de 
uma publicação no Facebook, 
que os SMAS informaram que 
poderão registar-se “perturba-
ções de resíduos urbanos até ao 
final do mês de janeiro”. O pro-
blema também está relaciona-
do com o “significativo aumen-
to de casos em todo o território 
nacional” que se reflete nos tra-
balhadores. “Os SMAS de Sintra 
solicitam neste período a espe-
cial colaboração da população 
para que acondicione os seus 
resíduos em sacos e os deposi-
te nos contentores adequados”, 
lê-se na nota. 

01   O setor da cultura tem 
sido deixado para trás  
e não há números  
suficientes para perceber 
o impacto da covid-19  
no setor 

 
  02   Nos supermercados, 

nunca houve um estabe-
lecimento inteiro que 
tivesse de fechar,  
diz sindicato 

   
03   Hóspedes em hotéis  

de Lisboa estão  
infetados, a maior parte 
em estabelecimentos  
de cinco estrelas

01 02

03

COVID-19

Trabalhadores da 
cultura com 

“comportamento 
exemplar”,  

diz Sindicato 

“Ministério da 
Saúde tortura os 
números e diz o 

que lhes apetece”, 
diz SIM
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Igreja Católica. 
Comissão irá estudar 70 
anos de abusos sexuais

A Comissão Independente para 
o Estudo de Abusos Sexuais na 
Igreja Católica em Portugal 
vai estudar os casos de abu-
sos de crianças praticados por 
membros ligados à Igreja Cató-
lica desde 1950 até 2022, segun-
do o plano apresentado ontem 
em conferência de imprensa, 
que decorreu na Gulbenkian, 
em Lisboa.  

Pedro Strecht, coordenador do 
plano e pedopsiquiatra, expli-
cou que o objetivo passa por 
“esclarecer da melhor forma 
possível tudo o que possa ter 
acontecido em Portugal ao lon-

go dos últimos anos, tão com-
plexa e necessária de apurar”. 
A ação envolve a recolha de tes-
temunhos de vítimas, de modo 
a tentar perceber como, quan-
do e por quem foram abusadas.  

O coordenador salienta que “a 
comissão existe para estar ao 
lado das pessoas”, frisou. E a 
partir de hoje, pelas 10 horas, 
ficou disponível um site com 
contactos (geral@darvozaosi-
lencio.pt) e um inquérito “para 
todos os que queiram respon-
der com sinceridade”. No que 
diz respeitos aos testemunhos 
ou denúncias, estas deverão ser 
feitas através do número 91 711 
00 00 (dias úteis, das 10h às 20h). 

Segundo o médico, o trabalho 

desta comissão independente 
vai decorrer ao longo deste ano, 
num espaço físico “descaracte-
rizado” e “autónomo” da Igre-
ja, estando prevista a apresen-
tação de um relatório no final 
do ano, em dezembro. O finan-
ciamento dos trabalhos será 
assegurado pela Comissão Epis-
copal Portuguesa (CEP), mas 
estará aberto a eventuais con-
tribuições de outras instituições 
que queriam também a apoiar 
a iniciativa. 

 
TESTEMUNHOS E ARTIGOS ANTI-
GOS A investigação tratará da 
informação de várias formas: 
testemunhos partilhados por 
vítimas por entrevista ou inqué-

Dar voz ao silêncio” é o nome do estudo que a comissão irá realizar  
e conta com testemunhos de vítimas, estando assegurado o anonimato. 

Apresentação do estudo foi feita ontem na Fundação Gulbenkian BRUNO GONÇALVES

rito – e que podem ser realiza-
dos pelo site assim como pre-
sencialmente – estando sempre 
garantindo o anonimato. Além 
disso, contará também com uma 
análise detalhadas de textos 
publicados na comunicação social 
desde 1950, de instituições médi-
cas e de organismos como a 
Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens ou a Associação de 
Apoio à Vítima. Os arquivos da 
Igreja Católica também serão 
alvo de escrutínio. 
No evento esteve presente o pre-
sidente da CEP – o bispo José 
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Ornelas – que frisou a impor-
tância de se trilhar um caminho 
de verdade, sem preconceitos 
nem encobrimentos” para a Igre-
ja Católica portuguesa. “Dar voz 
ao silêncio”, é a expressão que 
dará nome ao estudo que a comis-
são realizará. 
 
MILHARES FORAM ABUSADOS 
Recorde-se que mais de 300 mil 
menores foram abusados e agre-
didos em instituições da Igreja 
Católica francesa, segundo um 
relatório sobre pedofilia divul-
gado em outubro do ano passa-
do, e que responsabilizou dire-
tamente clérigos e religiosos 
por 216 mil vítimas. O Papa Fran-
cisco manifestou a sua “profun-
da tristeza” ao tomar conheci-
mento da “terrível realidade”. 
De acordo com o presidente da 
Comissão, composta por 22 mem-
bros, os números citados 
baseiam-se numa estimativa 
estatística que tem uma mar-
gem de erro, por excesso ou 
defeito, de cerca de 50 mil pes-
soas. “Estes números são mais 
do que preocupantes, são con-
denáveis e não podem de for-
ma alguma ser ignorados”, dis-
se Jean-Marc Sauvé, dizendo 
ainda na altura que a estimati-
va revelou que cerca de 80% são 
vítimas masculinas.

GONÇALO MORAIS 
goncalo.morais@ionline.pt

Estudo vai incluir 
testemunhos de 
vítimas e artigos 

publicados na 
comunicação social

Investigação  
vai incluir abusos 

que terão  
ocorrido desde 
1950 até 2022
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O Ministério Público sul-africa-
no está à espera de receber esta 
semana os documentos relativos 
ao processo de extradição do agen-
dar nova data para se julgar o 
processo de extradição – que será 
21 de janeiro. A informação foi 
avançada esta segunda-feira pelo 
procurador Naveen Sewparsat 
numa sessão em tribunal que ser-
viu mais uma vez apenas para 
fazer o ponto de situação, dado 
que Portugal ainda não remeteu 
à justiça sul-africana a documen-
tação do processo.  

Recorde-se que o prazo inicial 
terminou a 29 de dezembro, ten-
do sido prolongado pelo máximo 
de 40 dias, o que significa que o 
Ministério Público português tem 
de enviar a documentação para 
a África do Sul até dia 20. As auto-
ridades portuguesas avisaram 
que vão enviar os documentos 
necessários “no decorrer desta 
semana”, referiu o representan-
te da National Prosecuting Autho-
rity (NPA, ministério público sul-
africano). 

Passa hoje exatamente um mês 
desde que Rendeiro foi detido 
em Durban. Depois da sessão de 

ontem, o ex-banqueiro foi leva-
do para a prisão de Westville e 
a nova audiência no tribunal de 
Verulam ficou marcada para 21 
de janeiro, um dia após o térmi-
no do prazo para a recepção da 
documentação pelas autorida-
des judiciais sul-africanas, com 
o correspondente prolongamen-
to da prisão preventiva até lá.  

A advogada de João Rendeiro, 
Kellie Hennessy, disse concor-
dar com a nova data, mas salien-
tou que o cliente discorda do 
prolongamento do prazo. “A data 
do adiamento é consensual, mas 
gostaria de deixar registado que 
o meu cliente não acha que a 
decisão de prorrogação tenha 
sido tomada corretamente”, afir-
mou. A advogada clarificou ain-
da à agência Lusa que foi apre-
sentado um recurso junto do 
Tribunal Superior de Durban 
por ter sido negada a João Ren-
deira liberdade sob caução 
enquanto se aguarda pelo arran-
que do processo de extradição.  

 Porque é que os documentos 
ainda não foram enviados para 
África do Sul? O i procurou 
obter um ponto de situação 
junto da Procuradoria Geral 
da República, não tendo obti-
do resposta até à hora de fecho. 
A tradução do processo foi apon-
tada em dezembro como uma 
das dificuldades inerentes ao 
processo. M.F.R. 

Rendeiro detido há um 
mês. África do Sul espera 
pedido de extradição
Autoridades 
portuguesas têm 
até dia 20 para enviar 
documentos. Rendeiro 
volta a tribunal dia 21. 

CUSTO SERIA 
METADE 
A descarbonização  
dos transportes públicos 
rodoviários urbanos  
em Portugal é possível 
em 14 anos, com um 
investimento total de  
2,6 mil milhões de euros. 
O custo efetivo, contudo, 
seria de metade, tendo 
em conta que 1,3 mil 
milhões correspondem 
ao gasto normal  
de renovação da frota  
de autocarros. 
 
ESTADO SUPORTA 
As conclusões são do 
estudo “CleanBusPT”, 
da Fundação Mestre 
Casais, que defende 
ainda que o Estado 
financie a 
descarbonização com 
770 milhões, equivalente 
a 65% da parcela total. 
“São condições 
perfeitamente 
suportáveis para o 
Estado português  
e para os operadores”, 
aponta José Gomes 
Mendes, um dos autores 
e ex-secretário  
de Estado Adjunto  
e da Mobilidade, citado  
pelo Diário de Notícias.  
Segundo o mesmo 
estudo, há, atualmente, 
5633 autocarros  
em operação no país, 
com uma idade média 
de 16 anos, mas 24% 
têm mais de 21 anos.  
Do total de veículos  
em serviço, 4808 são 
autocarros standard  
e 5107 são movidos  
a diesel. A fatia de 
elétricos corresponde, 
por enquanto, a 46 
autocarros standard e 
nove minibuses (limite  
de 50 passageiros).

Descarbonizar 

Transportes 
verdes custam 
2,6 mil milhões

O ano de 2021 foi um dos sete mais quentes de sempre e 
o verão europeu passado foi o mais quente já registado, 
revelou o serviço climático Copérnico. Cristina Quicler/AFP

2021. Ano quente

LISBOA A Fenprof vai concen-
trar-se na quarta-feira junto ao 
Ministério das Finanças para 
exigir a conclusão de 31 pro-
cessos de regularização dos vín-
culos precários que diz esta-
rem parados por culpa do minis-
tro das Finanças. Em causa 
estão  22 investigadores, qua-
tro docentes do ensino supe-
rior e cinco técnicos que aguar-
dam por uma resposta por par-
te de João Leão.

Fenprof marca 
concentração

PORTUGAL A ASAE apreendeu 
16 bicicletas, no valor de 12480 
euros, e instaurou quatro pro-
cessos de contraordenação no 
âmbito de uma operação de fis-
calização à comercialização de 
bicicletas. Foram fiscalizados 
90 operadores económicos, de 
norte a sul do país, com o obje-
tivo de verificar o cumprimen-
to dos requisitos legais de segu-
rança na colocação ou disponi-
bilização no mercado de bicicletas 
e bicicletas para crianças.

ASAE apreende 
bicicletas

PORTUGAL  A partir de ontem 
passou a ser exigido o teste nega-
tivo obrigatório no acesso a gran-
des eventos a quem não tem 
dose de reforço há mais de 14 
dias. Segundo a DGS, são consi-
derados eventos de grande dimen-
são “aqueles que reúnam ou pos-
sam reunir a partir de cinco mil 
pessoas em local aberto ou de 
mil pessoas em local fechado”, 
disse na orientação.

Autotestes para 
grandes eventos

LISBOA A proposta de orçamen-
to municipal de Lisboa para 2022 
prevê a abertura de “cerca de 
280 postos de trabalho”, atra-
vés de um conjunto de concur-
sos externos em diferentes áreas 
para recrutamento de pessoal, 
disse o vice-presidente da autar-
quia. Este é o primeiro orçamen-
to municipal do social-democra-
ta Carlos Moedas, em que a pro-
posta apresentada prevê uma 
despesa de 1,16 mil milhões.

Abertura de cerca de 
280 postos de trabalho”

Apoio de 
ouro para 
mais cinco 
cientistas

Bolsas no valor de 8,3 
milhões elevam rol de 
portugueses apoiados.

Há mais cinco cientistas portu-
gueses distinguidos com bolsas 
do Conselho Europeu de Inves-
tigação, que atribui dos finan-
ciamentos mais elevados a nível 
europeu para cientistas em dife-
rentes fases da carreira. Janei-
ro arranca com o anúncio das 
chamadas “Starting Grants”, que 
financiam cientistas no arran-
que dos seus projetos de inves-
tigação nos anos que se seguem 
à conclusão de doutoramentos. 
Os premiados foram Vera Aldeias, 
Yonatan N. Gez, Sérgio Domin-
gos, Manuel Souto e Susana Soa-
res, que vão receber um total de 
8,3 milhões de euros para, ao 
longo dos próximos cinco anos, 
desenvolverem projetos cientí-
ficos nas instituições que os aco-
lhem. Dinheiro que permite finan-
ciar custos com material e con-
tratação de equipas.  

Vera Aldeias, da Universidade 
do Algarve, estuda a transição 
dos Neandertais para os huma-
nos modernos; Yonathan Gez, 
no ISCTE, investiga intervenções 
de desenvolvimento no Quénia, 
Tanzânia e Moçambique; Sérgio 
Domingos, da Universidade de 
Coimbra, estuda dinâmicas de 
moléculas que podem ter uso na 
nanotecnologia; Manuel Souto, 
da Universidade de Aveiro, faz 
investigação na área das bate-
rias de lítio e Susana Soares, do 
Laboratório Associado para a 
Química Verde (LAQV/REQUIM-
TE), estuda aroma e sabor na 
indústria alimentar. Desde 2007 
houve 53 investigadores sedia-
dos em Portugal a receber estas 
bolsas de arranque e passam ago-
ra a 58. De acordo com as esta-
tísticas que o i analisou, outros 
40 investigadores receberam bol-
sas de consolidação e 16 bolsas 
avançadas. O Conselho Europeu 
de Investigação financia ainda 
as chamadas provas de concei-
to e bolsas de sinergia, distribuin-
do assim parte do orçamento 
europeu para a ciência. Nesta 
última ronda de financiamento, 
o país com mais investigadores 
apoiados foi de longe a Dinamar-
ca (72 bolsas). Marta F. Reis 

SOCIEDADE
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INE. Exportações  
e importações 
continuam a crescer

As exportações e as importações 
de bens registaram crescimen-
tos homólogos de 15,7% e de 
32,3%, respetivamente em novem-
bro deste ano, revelou esta segun-
da-feira o Instituto Nacional de 
Estatística (INE). Um crescimen-
to que também se mantém face 
a 2019 com as exportações a 
crescerem 15,1% e as importa-
ções a aumentarem 17%. O INE 
destaca os acréscimos nas expor-
tações e importações de forne-
cimentos industriais (+40,9% e 
+47,3%, respetivamente) e nas 
importações de combustíveis e 
lubrificantes (+44,9%). 

Excluindo combustíveis e lubri-
ficantes, as exportações e as 

importações aumentaram 15,9% 
e 23,7%, respetivamente, avan-
ça o gabinete de estatística, acres-
centando que, em comparação 
com novembro de 2019, as expor-
tações aumentaram 18,9% e as 
importações cresceram 14%. 

Para Henrique Tomé, analis-
ta da XTB, “esta tendência cres-
cente deve-se sobretudo à reto-
mada da atividade económica 
e ao alívio das medidas de res-
trições no nosso país e no resto 
do mundo”, disse ao i. Mas dei-
xa um alerta: “Não nos devemos 
esquecer dos efeitos base que 
resultaram do primeiro ano pan-
démico e que fazem com que 
estes dados acabem por pare-
cer ‘exageradamente’ positivos”.  

Ainda assim, defende que “ são 
dados positivos e importantes 

que mostram que a atividade 
económica está a recuperar e 
que as empresas estão também 
a conseguir recuperar”. 

O analista diz ainda que “ape-
sar do crescimento do núme-
ro de casos em todo o mundo, 
as fortes medidas de restrições 
não estão a retomar tal como 
aconteceu em 2020 e 2021 e, 
por isso espera-se que esta ten-
dência se possa prolongar duran-
te os próximos meses se não 
existirem novamente limita-
ções neste nível, no entanto, o 
crescimento deste tipo de indi-
cador poderá  retomar abaixo 
dos 2 dígitos”.  

 
DÉFICE  AUMENTA Já o défice da 
balança comercial de bens 
aumentou 1162 milhões de euros 

Exportações cresceram 15,7% em novembro e importações 32,3%. 
Analista diz ao i que são dados “positivos” mas deixa alertas.

Saldo da balança comercial aumentou 1162 milhões de euros em novembro DREAMSTIME

face ao mês homólogo de 2020 
(aumentou 389 milhões de euros 
em relação a novembro de 2019), 
atingindo 2097 milhões de euros 
em novembro do ano passado. 
“Excluindo combustíveis e lubri-
ficantes, o défice atingiu 1344 
milhões de euros (um aumento 
de 574 milhões de euros face a 
2020 e uma diminuição de 43 
milhões de euros em relação a 
2019)”, acrescenta o INE. 

 
ACUMULADO Feitas as contas ao 
trimestre terminado em novem-
bro de 2021, as exportações de 
bens aumentaram 9,3% e as 
importações cresceram 22,5% 
em relação ao mesmo período 
de 2020. E comparando com o 
trimestre terminado em novem-
bro de 2019, as exportações e as 
importações aumentaram 8,4% 
e 9,8%, respetivamente. 

Já no período acumulado de 
janeiro a novembro do ano pas-
sado e face ao mesmo período 
de 2019, as exportações aumen-
taram 5,2% (+17,6% face ao mes-
mo período de 2020) e as impor-
tações cresceram 0,9% (+19,5% 
face a 2020), “salientando-se em 
ambos os fluxos o acréscimo 
nos fornecimentos industriais 
(+12,2% e +19,9%, respetivamen-
te) e o decréscimo no material 
de transporte (-11,0% e -32,3%, 
respetivamente)”.

ISEG.  
PIB deverá 
crescer 
entre 4,8% 
e 5,8%
Já no ano passado,  
a economia nacional 
terá crescido 4,4%. 

O ISEG estima que a economia 
portuguesa tenha crescido 4,4% 
em 2021 e acredita que em 2022 
o crescimento do Produto inter-
no Bruto (PIB) se irá situar entre 
4,8% e 5,8%, segundo a síntese 
de conjuntura. De acordo com 
o documento, a evolução do indi-
cador de tendência da ativida-
de global foi “particularmente 
positiva em outubro e novem-
bro”. Mas admite que “poderá 
ter sido mais comedida em 
dezembro devido ao recrudes-
cimento da pandemia e a algu-
mas limitações de atividade que, 
em particular, afetaram os seg-
mentos dos serviços relaciona-
dos com o alojamento e restau-
ração, espetáculos e atividades 
similares”, pelo que o crescimen-
to nos últimos três meses do ano 
“pode ter ficado um pouco aquém 
do inicialmente esperado”. 

 No entanto, estima que no últi-
mo trimestre de 2021 (outubro 
a dezembro) o crescimento da 
economia foi de 4,7% face ao 
mesmo trimestre de 2020 e 0,8% 
face ao terceiro trimestre. Já 
para total do ano de 2021, a esti-
mativa é que o crescimento tenha 
sido de 4,4%. 

Quanto a este ano, admitindo 
que a pandemia terá impactos 
sanitários menos negativos, o 
ISEG prevê que o crescimento 
da economia portuguesa se situe 
entre 4,8% e 5,8%. A sustentar o 
crescimento está sobretudo a 
procura interna. “Admite-se que 
a economia portuguesa cresce-
rá, sobretudo, por impulso da 
procura interna, nomeadamen-
te consumo privado (5%), con-
sumo público (3%) e investimen-
to (10%). Espera-se uma retoma 
da procura turística externa, 
eventualmente não completa 
relativamente a 2019, mas o con-
tributo da Procura Externa Líqui-
da deverá ser nulo devido ao 
aumento da importação de bens”, 
diz o documento.  

Mas deixa alertas, nomeada-
mente internos, como o investi-
mento e riscos externos, caso da 
evolução do preço do petróleo e 
potenciais efeitos inflacionistas.

Radar //A

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt
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A taxa de desemprego recuou, 
em novembro do ano passado, 
para os 7,2% na zona euro e os 
6,5% na União Europeia (UE). 
Os dados foram divulgados pelo 
Eurostat e mostram também 
que, em Portugal, a taxa de desem-
prego foi de 6,3% nesse mês. 

O gabinete de estatística euro-
peu estimou que, no mês em 
análise, existiam 13 984 milhões 
de pessoas desempregadas na 
UE, das quais 11829 milhões na 
zona euro. Mas em comparação 
com o mês anterior, o número 
de desempregados diminuiu 247 
mil na UE e 222 mil na Zona 
Euro. Em relação a novembro 
de 2020, o desemprego dimi-
nuiu 1659 milhões na UE e 1411 
milhões na Zona Euro.  

No que diz respeito a países, 
Espanha (14,1%), Grécia (13,4%) 
e Itália (9,2%) foram os que regis-
taram as maiores taxas de desem-
prego em novembro. Do lado 
contrário, República Checa (2,2%), 
Países Baixos (2,7%) e Alema-
nha (3,2%) são as mais baixas. 

Quanto à taxa de desemprego 
jovem, esta fixou-se nos 15,4% 

na UE e 15,5% na Zona Euro em 
novembro, abaixo dos 15,6% e 
15,8% registados, respetivamen-
te, no mês anterior.  

No mês em análise, o Eurostat 
revela que estavam 2,842 milhões 
de jovens (menores de 25 anos) 
desempregados na UE, dos quais 
2,313 milhões diziam respeito à 
Zona Euro. “Comparado com outu-
bro de 2021, o desemprego juve-
nil diminuiu 34 mil na UE e 37 
mil na zona euro”, detalha o gabi-
nete de estatística europeu que 
diz ainda que, comparado com 
novembro de 2020, o desempre-
go jovem diminuiu em 225 mil na 
UE e em 188 mil na Zona Euro. 

Em Portugal, ao contrário do 
que se verifica no panorama 
geral, esta taxa que mede o 
desemprego nos jovens com 
menos de 25 anos é superior à 
média, sendo de 22,4%. 

O Eurostat alerta para o facto 
de a pandemia contribuir para 
as discrepâncias entre o núme-
ro de desempregados registados 
nos centros de emprego e o núme-
ro calculado de acordo com a defi-
nição da Organização Internacio-
nal do Trabalho, segundo a qual 
um desempregado é uma pessoa 
sem emprego e que procurou ati-
vamente um trabalho nas qua-
tro semanas anteriores e está dis-
ponível para começar a trabalhar 
nas duas semanas seguintes.

Taxa de desemprego  
na zona euro caiu para 
7,2% em novembro
Já em Portugal, a taxa 
de desemprego caiu de 
6,4% em outubro para 
6,3% em novembro, 
revelou o Eurostat .

FINANCIAMENTO  
A economia portuguesa 
melhorou, no ano 
acabado em setembro 
de 2021, a capacidade 
de financiamento para 
0,6% do Produto Interno 
Bruto (PIB), segundo  
os dados divulgados 
ontem pelo Banco  
de Portugal. Segundo  
o banco central,  
“este resultado reflete  
as capacidades  
de financiamento  
dos particulares  
e das sociedades 
financeiras 
(respetivamente de 4,9% 
e 1,6% do PIB) que,  
em conjunto, excederam 
as necessidades  
de financiamento  
das administrações 
públicas e das 
sociedades não 
financeiras (de 3,9%  
e 2,1% do PIB)”. 
 
AUMENTO  
No entanto, face  
a setembro de 2020,  
a capacidade  
de financiamento da 
economia portuguesa 
aumentou 0,4 pontos 
percentuais, um 
aumento justificado  
quer pelas reduções  
das necessidades  
de financiamento  
das empresas não 
financeiras e das 
administrações públicas 
quer pelas diminuições 
das capacidades  
de financiamento das 
empresas financeiras  
e dos particulares. 
Já em relação ao 
segundo trimestre,  
a capacidade  
de financiamento  
da economia portuguesa 
aumentou 0,3 pontos 
percentuais do PIB.

BdP

Capacidade de 
financiamento 

sobe para 
0,6% do PIB

Os ciberataques a organizações portuguesas regista-
ram um crescimento de 81% em 2021. Esta é uma das 
principais conclusões de uma análise da Check Point 
Research e diz que foi em dezembro que se registou o 
o pico, “muito devido à vulnerabilidade no Log4J”.  
Dreamstime

Ciberataques subiram

PORTUGAL Com o aumento do 
salário mínimo em 40 euros este 
ano, para 705 euros, o Governo 
anunciou que as empresas seriam 
compensadas com o mesmo 
mecanismo do ano passado, que 
resultará num apoio até 112 
euros. A plataforma para pedir 
esta compensação será disponi-
bilizada a 1 de fevereiro, sendo 
que o registo deverá ser com-
pletado até 1 de março de 2022, 
revelou o IAPMEI.

SMN. Pedido  
de compensação

PORTUGAL A Segurança Social 
pagou esta segunda-feira as pen-
sões de janeiro já com as atua-
lizações até 1% devido à infla-
ção, no entanto, sem qualquer 
aumento extraordinário face ao 
chumbo do Orçamento do Esta-
do para este ano. Feitas as con-
tas, as pensões até 886 euros 
vão ser atualizadas em 1%, as 
pensões entre 886 euros e 2569 
euros vão subir em 0,49% e as 
pensões acima de 2569 euros 
vão crescer 0,24%.

Pensões. Valor 
atualizado já chegou

EUROPA As emissões de gases 
com efeito de estufa geradas 
pelas atividades económicas na 
União Europeia (UE) diminuí-
ram 9% em 2020 face a 2019, 
tendo registado 3,5 mil milhões 
de toneladas de CO2 equivalen-
te, segundo o Eurostat. A ativi-
dade económica na UE gerou 
3,5 mil milhões de toneladas de 
CO2 equivalente em 2020, uma 
redução de 24% face a 2008.

UE baixa emissões 
poluentes

PORTUGAL O Índice de Volume 
de Negócios na Indústria regis-
tou um crescimento homólogo 
nominal de 16,6% em novembro 
(11,5% no mês precedente), divul-
gou o INE. Mas excluindo o agru-
pamento de energia, o índice 
aumentou 17,9% (5,4% em outu-
bro). Os índices relativos ao mer-
cado nacional e ao mercado 
externo registaram variações 
de 10,8% e 24,4%, respetivamen-
te (9,4% e 14,5% em outubro).

Volume de negócios 
na indústria cresceu

DINHEIRO

Post-it

Uma das soluções 
poderá passar por  
consolidar diversos 
empréstimos num só. 
Isso significa que passa 
a ter um crédito para 
tudo, reduzindo a  
despesa mensal. Se 
optar por dar esse  
passo então aí terá  
de decidir se quer optar 
pelo crédito com ou  
sem hipoteca. No  
primeiro caso pode 
obter um prazo mais 
alargado e uma taxa  
de juro inferior, mas 
suporta custos iniciais 
mais elevados. No 
segundo, as despesas 
iniciais são menos  
pesadas, mas os  
montantes e o prazo  
são inferiores..  
Outra alternativa será 
rever as suas condições 
no mesmo banco ou 
noutra entidade bancária 
é sempre possível. Caso 
avance para essa última 
modalidade saiba que 
nenhum dos dois  
bancos lhe pode  
cobrar: comissão pela  
prestação de informação  
associada a este serviço 
ou pelo encerramento 
da conta de pagamento 
(caso opte por encerrar). 
No entanto, poderão 
cobrar outras comissões 
por outras tarefas  
associadas ao serviço, 
por exemplo  
transferência do saldo 
remanescente, entre 
outros casos.

POR SÓNIA PERES PINTO 

Crédito.  
Como reduzir  
as prestações

Consolidar 
créditos ou 

mudar de banco 
poderão ser duas 

das soluções 
possíveis
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Espanha. Plano para 
tratar a covid-19  
como se fosse gripe

As autoridades sanitárias espa-
nholas estão a finalizar um pla-
no para passar a tratar a covid-
19 como uma gripe comum, 
avançou o jornal espanhol El 
País.  

O novo esquema pretende subs-
tituir a contagem caso a caso, e 
os testes ao mais pequeno sin-
toma, por uma rede “sentinela”. 
Os espanhóis pretendem, desta 
forma, olhar para a covid-19 como 
mais uma doença respiratória. 
Como? Através de um plano que 
as as autoridades de saúde espa-
nholas levam meses a desenvol-
ver, e que estará a entrar nos 
detalhes finais. O objetivo é aban-

donar gradualmente a vigilân-
cia universal da covid-19, subs-
tituindo-a com um sistema de 
“sentinelas”, tal como já aconte-
ce, há anos, com a gripe. 

Isto significa que, em vez de 
reportar cada caso positivo de 
covid-19 – o que se torna cada 
vez mais difícil, com a multipli-
cação exponencial do número 
de novos casos diários – os espa-
nhóis pretendem formar um 
grupo de médicos de atenção 
primária, ou centros de saúde, 
em combinação com hospitais, 
que servirá como “testemunhas” 
do avanço da covid-19. Assim, 
as autoridades sanitárias pro-
curam criar uma amostra esta-
tisticamente significativa, dis-
tribuída em pontos-chave, com 

a qual se torna possível calcu-
lar a forma como a doença se 
está a espalhar, sem ter de recor-
rer a uma contagem exaustiva 
dos casos positivos. 

A proposta tem vindo a ser des-
envolvida desde o verão de 2020, 
e as principais instituições res-
ponsáveis têm uma longa lista 
de reuniões pela frente. Os res-
ponsáveis pelo Centro de Coor-
denação de Alertas e Emergên-
cias de Saúde (CCAES), bem 
como do Centro Nacional de Epi-
demiologia (CNE) e do Relató-
rio de Alertas, onde estão repre-
sentados os técnicos de todas as 
comunidades autónomas, são 
os protagonistas desta mudan-
ça de filosofia na forma de tra-
tar a pandemia da covid-19. Ape-

A notificação massiva de casos dará lugar a uma rede de médicos  
e hospitais sentinelas. Não há, ainda, data de arranque prevista.

Plano tem vindo a ser desenvolvido desde o verão de 2020 OSCAR DEL POZO/AFP

sar de ter uma série de reuniões 
marcadas para esta semana, não 
há, no entanto, uma data pre-
vista para o arranque da sua 
implementação. Isso sim, não 
deverá acontecera antes da sex-
ta onda de casos de covid-19. 

Ao El País, Amparo Larrauri, 
responsável do grupo de vigi-
lância da gripe e de outros vírus 
respiratórios do CNE, disse: “Dada 
a enorme transmissibilidade da 
covid é um desafio muito gran-
de cumprir rigorosamente os 
protocolos de vigilância univer-
sal, está a tornar-se impossível.” 
Isto numa altura em que os pro-
tocolos em Espanha têm vindo 
a ser aligeirados. Por exemplo, 
já não são exigidos testes de con-
tactos diretos de positivos se não 
apresentarem sintomas. 

“Perante esta nova realidade, 
estamos a trabalhar na transi-
ção da vigilância universal para 
uma sentinela de infeção respi-
ratória aguda ligeira nas esco-
las primárias e grave nos hos-
pitais. Mas isso não pode ser 
mudado da noite para o dia. 
Temos compromissos interna-
cionais [de notificar todos os 
casos] e os sistemas sentinela 
devem ser consolidados”, disse 
Larrauri ao jornal espanhol. 

Espanha contabiliza cerca de 
90 mil mortes associadas à covid-
19, desde o início da pandemia.

JOSÉ MIGUEL PIRES 
jose.pires@ionline.pt

NICARÁGUA A União Europeia 
avançou com mais sanções à 
Nicarágua, e a sete pessoas, entre 
elas os filhos do Presidente Daniel 
Ortega. Em causa estão viola-
ções dos direitos humanos, como 
a repressão da sociedade civil, 
e as eleições presidenciais e par-
lamentares fraudulentas, que 
terão minado a democracia e o 
Estado de direito, refere um 
comunicado do Conselho da UE.

Mais sanções 
europeias para  
a Nicarágua

CAZAQUISTÃO “Tomamos nota 
do envio de forças militares estran-
geiras para o Cazaquistão domi-
nadas por um contingente rus-
so [no quadro da OTSC], a con-
vite das autoridades cazaques”, 
disse o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros ucraniano, após os 
protestos que se fizeram no país, 
onde, explicou o presidente 
Kassym-Jomart Tokayev, estão 
2030 soldados da ‘orça de manu-
tenção de paz da OSTC.

Ucrânia acusa envio 
de tropas russas 
para o Cazaquistão

SUDÃO A ativista sudanesa Gihan 
Eltahir garantiu nunca ter vis-
to os sudaneses tão unidos como 
nas manifestações que decor-
rem desde o golpe de Estado de 
25 de outubro. “É a primeira vez 
que vejo o povo sudanês tão uni-
do. Em todas as cidades [os mani-
festantes] protestam ao mesmo 
tempo, os ‘slogans’ são os mes-
mos”, disse à Lusa.

Gihan Eltahir fala  
em grande união  
dos sudaneses

INGLATERRA Boris Johnson, pri-
meiro-ministro britânico, con-
firmou, ontem, que o Executivo 
britânico está a “observar a ciên-
cia”, de forma a conseguir redu-
zir o período de isolamento de 
sete para cinco dias, nos casos 
de pessoas com o esquema vaci-
nal completo, e que tenham tes-
tado positivo à covid-19. “Vamos 
agir de acordo com a ciência”, 
disse Johnson aos jornalistas.

Ingleses querem 
diminuir período  
de isolamento

Radar //A MUNDO
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HÁ 100 ANOS  
A SALVAR 
VIDAS 

TEXTOS Marta F. Reis  
FOTOGRAFIA DR

Foi no dia 11 de janeiro de 1922 que a insulina  
foi pela primeira vez administrada a um doente com 
diabetes. “Salvou milhares de vidas, continua a salvar 
mas gostávamos de ter ido mais longe”, diz ao i José 
Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora 
dos Diabéticos de Portugal, fundada em 1926 para 
ajudar os mais pobres a ter acesso ao medicamento 
descoberto do outro lado do Atlântico. 

B
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Deu entrada no Hospital Geral de Toron-
to em dezembro de 1921. Com 14 anos, 
Leonard Thompson pesava já menos de 
30 quilos e foi considerado pelos médi-
cos um caso terminal de diabetes juve-
nil, doença que na altura era sinónimo 
de uma morte certa e agoniante. Tinha 
sido diagnosticado com 11 anos e, como 
todas as crianças que sofriam da doen-
ça, a última estratégia para tentar con-
trolar nos níveis de glicemia no sangue 
era a fome, até a um ponto em que se 
tornava incompatível com a vida.  

Debilitado, Leonard foi colocado num 
regime em que só podia ingerir 450 calo-
rias por dia, sem melhorias. A respira-
ção cheirava a acetona. O nível de açú-
car no sangue variava entre 3,5 e 5,6 mili-
gramas por centímetro cúbico quando 
o normal seria 1 miligrama, recordam 
os registos do hospital citados em livros 
sobre a descoberta e o início do uso da 
insulina. À família, foi dito que só um 
milagre o podia salvar. Ao contrário de 
muitos que sucumbiram à doença nos 
primeiros anos de diagnóstico, Leonard 
chegaria a experienciá-lo: a 11 de janei-
ro de 1922, foi o primeiro doente diabé-
tico a receber uma injeção de insulina, 
cobaia do tratamento experimental des-
coberto meses antes, em julho de 1921, 
por Frederick Banting e Charles Best na 
Universidade de Toronto. 

Passam 100 anos e a história do rapaz 
canadiano, que viveu mais 13 anos e mor-
reria aos 27 em 1935, faz parte daquele 
que foi um dos maiores marcos na Medi-
cina no século XX. Quando os médicos 

decidiram usar a insulina em Leonard, 
o tratamento estava longe de estar demons-
trado: estava ainda a ser experimenta-
do numa cadela sem pâncreas, Marjo-
rie, com sinais contraditórios.  

No serviço de Walter Campbell no 
Hospital de Toronto, o primeiro a ten-
tar testar clinicamente as experiências 
de Banting e Best, os resultados iniciais 
foram um balde de água fria. A primei-
ra injeção, recorda-se em Breakthrough: 
Elizabeth Hughes, the Discovery of Insu-
lin, and the Making of a Medical Mira-
cle, foi inconclusiva: a glicemia de Leo-
nard baixou um pouco, mas com uma 
forte reação que levou a interromper o 
tratamento.  

Seria retomado apenas no dia 23 de janei-
ro, depois de um terceiro investigador, 
James Collip, ter descoberto como obter 
um extrato mais concentrado de insuli-
na, numa altura em que os ânimos aque-
ciam na Universidade de Toronto: reza a 
história que Collip não terá querido con-
tar a Banting e Best, seus colegas, como 
teria chegado à nova fórmula, depois de 
o extrato deles ter aparentemente falha-
do. John Macleod, diretor do departamen-
to, que viria a vencer o Nobel com Ban-
ting em 1922, terá tentado pôr água na 
fervura e o extrato de Collip teve luz ver-
de para ser experimentado na clínica. 

Às 11 da manhã do dia 23 de janeiro, 
Leonard recebeu uma segunda injeção 
já com o novo extrato de insulina. Seis 
horas mais tarde, uma terceira. No dia 
seguinte, mais duas. Os níveis de glice-
mia no sangue baixaram para 1,2 mili-
gramas por centímetro cúbico. Era o mila-
gre. O rapaz começou a melhorar e Ban-
ting acabou por decidir usar o mesmo 
extrato em Marjorie, que voltou a con-
seguir andar mas que os investigadores 
decidiriam eutanasiar dias mais tarde 
devido à debilitação em que se encontra-
va. Chegariam a acordo sobre o papel e 
responsabilidades de cada um e Leonard 
Thompson continuou a receber injeções. 
Teria alta do hospital no dia 15 de maio 

Diabetes.  
Há 100 anos, 
Leonard foi  
o primeiro 
doente salvo 
pela insulina
Leonard Thompson, um rapaz canadiano de 14 anos,  
foi o primeiro diabético a receber uma injeção de insulina. 
Passam hoje 100 anos e só em Portugal há 60 a 70 mil 
diabéticos que dependem do medicamento para viver. 
“Salvou milhares de vidas, continua a salvar, mas ainda  
não conseguimos ir mais longe”, diz José Manuel Boavida, 
que defende a necessidade de mais investigação e 
mobilização para encontrar melhores soluções terapêuticas, 
e menos dolorosas também, para quem vive com a doença.

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionline.pt 

de 1922, mais forte e fez insulina diaria-
mente até contrair com 27 anos uma 
pneumonia que se revelaria fatal. Eliza-
beth Hughes, protagonista do livro que 
citávamos há pouco, foi a primeira nor-
te-americana tratada, tendo iniciado o 
tratamento em agosto de 1922 em Toron-
to, onde Leonard alimentou a esperança 
para que mais doentes começassem a 
fazer o tratamento. Viveu até aos 73 anos, 
esperança de vida que mudou com o iní-
cio da utilização da insulina. 

Em janeiro de 1923, Banting, Best e 
Collip venderiam a patente por um dólar 
cada um à Universidade de Toronto, que 
chegou a acordo com a farmacêutica nor-
te-americana Eli Lilly para iniciar a pro-
dução, mantendo-se a produção no Cana-
dá a cargo da Connaught Labs, com uma 
fábrica chefiada por Best.  

 
“PRECISAMOS DE MAIS INVESTIGAÇÃO 
PÚBLICA” Passado um século, José Manuel 
Boavida, presidente da Associação Pro-
tetora dos Diabéticos de Portugal, que 
seria fundada em 1926 pelo médico Ernes-
to Roma para garantir o acesso a insuli-
na a doentes pobres, diz que é difícil esti-
mar quantas vidas foram salvas pela insu-
lina ao longo destes anos, doença que na 
altura surgia na infância e significava 
esperanças de vida muito curtas.  

Zoom //B Efeméride 

Citações

“Precisamos de 
maior mobilização 
e financiamento 
público na 
investigação” 
José Manuel Boavida 
PRESIDENTE DA APDP 
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Hoje em Portugal a ADPD estima que 
70 a 80 mil portugueses com diabetes 
vivam com insulina, desde os jovens que 
são diagnosticados com diabetes com 
tipo 1, por vezes com poucos meses de 
idade, a pessoas com diabetes tipo 2 em 
que a medicação antidiabética deixa de 
funcionar e que hoje são a maioria dos 
doentes a fazer insulina. “Salvou milha-
res de vida e continua a salvar, mas gos-
távamos de ter ido mais longe”, diz ao i 
o médico, sublinhando como 100 anos 
depois a insulina continua a ser dada 
como foi aos primeiros doentes: com 
injeções subcutâneas, quando ao longo 
dos anos foi havendo a expectativa de 
que pudessem surgir novas formas de 
administração menos invasivas do que 
a injeção intradérmica, da toma em com-
primido à administração bocal, pulmo-
nar e nasal – o que mesmo que hoje com 
bombas perfusoras a permitir a admi-
nistração automática da insulina aos 
doentes nas doses programadas não dei-
xa de ser um procedimento invasivo. 
“Lembro-me que no início dos anos 80, 
era eu um jovem médico, veio a Portu-
gal o dr. José Barbosa, que trabalhava 
nos EUA, e que dizia que nos anos 2000 
iríamos lembrar-nos daqueles anos bár-
baros em que crianças e jovens tinham 
de fazer injeções várias vezes por dia. 

Infelizmente não vimos ainda esse avan-
ço”, diz o médico, defendendo que 100 
anos depois, além de garantir um aces-
so a nível global à insulina, continua a 
ser necessária mais investigação em tor-
no de melhores estratégias terapêuticas 
para a diabetes – e a montante disso, no 
caso da diabetes tipo 2, maior aposta na 
prevenção e educação para a saúde. 

Para o médico, o reforço do financia-
mento público da investigação é funda-
mental: “A primeira patente da diabetes 
foi vendida por um dólar mas ao longo 
dos anos o que vimos foi que a insulina 
foi ficando cada vez mais cara e mesmo 
hoje é uma medicação cara, embora cá 
as pessoas não o sintam porque é com-
participada a 100%. Nos EUA, chega a 
haver excursões ao Canadá para com-
prar insulina”, diz, recordando as excur-
sões organizadas por Bernie Sanders, 
confrontado com diabéticos tipo 1 que 
chegam a ter de pagar mais de 1400 euros 
por ano pelo tratamento – muitas aca-
bam a racionar as injeções.  

“A indústria farmacêutica continua em 
muitas situações a ter o lucro como preo-
cupação central, por isso precisamos de 
ter maior investimento público em inves-
tigação e mais autonomia das universida-
des e dos investigadores para definir linhas 
de investigação. No fundo, a mobilização 

que vimos na pandemia e que permitiu 
ter vacinas e que ainda não foi possível 
numa pandemia silenciosa como é a da 
diabetes”, defende José Manuel Boavida.  

Em 2021, o Dia Mundial da Diabetes, 
que se assinalou em novembro, teve por 
mote o acesso à insulina. De acordo com 
um relatório apresentado pela Organi-

zação Mundial de Saúde, mais de 60 
milhões de diabéticos do tipo 2 precisam 
de insulina para reduzir o risco de falên-
cia renal, cegueira e imputação mas uma 
em cada duas não tem acesso adequado 
e os preços de insulina sintética são 
incomportáveis para os países menos 
desenvolvidos. “Três multinacionais (Eli 
Lilly, Novo Nordisk e Sanofi) controlam 
mais de 90% do mercado de insulina, 
deixando pouca margem para empresas 
mais pequenas”, chamava a atenção a 
OMS, apontando para problemas na regu-
lação de preços e também nas cadeias 
de distribuição, insuficientes para a pro-
cura. De acordo com uma análise publi-
cada pela consultora Mordor Intelligen-
ce, o mercado de insulina a nível mun-
dial deverá atingir os 29,9 mil milhões 
de dólares em 2025, com cerca de 100 
milhões de pessoas em todo o mundo a 
precisar do medicamento, entre mais de 
500 milhões com diabetes – fazem insu-
lina doentes com diabetes tipo 1 e 10% a 
25% dos doentes com diabetes tipo 2.  

As projeções são para um aumento 
significativo da população com diabetes 
tipo 2 ao longo dos próximos anos, fru-
to do envelhecimento, estilo de vida seden-
tário e obesidade, alguns dos principais 
fatores de risco. Portugal surge nas esta-
tísticas europeias como um dos países 
com maior prevalência de diabetes e pré-
diabetes, que poder ser revertida com 
alimentação e exercício físico. Ao todo, 
estima-se que haja mais de três milhões 
de portugueses com diabetes ou pré-dia-
betes, cerca de metade por diagnosticar. 
Em 2019, último ano com dados, a dia-
betes foi associada em Portugal a 3840 
mortes, 10 mortes por dia.

Aos 14 anos, Leonard 
Thompson pesava menos 
de 30 quilos quando  
começou a fazer insulina. 
Foi o primeiro doente  
reanimado pelo tratamento 
da diabetes descoberto  
no Canadá
TWITTER TORONTO UNIVERSITY

Três multinacionais 
controlam 90%  
do mercado de  

insulina, alertou em 
novembro a OMS

“Apesar de a primeira 
patente ter sido vendida 

por 1 dólar, a insulina foi 
ficando cada vez mais 
cara”, lamenta médico
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11 de janeiro de 1956. 
A pedra no sapato  
do regime que fez  
de pandita um insulto

Jawaharlal Nehru: eis um dos grandes 
pedregulhos que saltava de sapato para 
sapato das maiores figuras do regime da 
Outra Senhora. Recordo-me, já bem mais 
tarde do que os acontecimentos que aqui 
me trazem, já mesmo depois da anexa-
ção do Estado Português da Índia na União 
Indiana, em dezembro de 1961, como os 
nossos professores, nas aulas de Geogra-
fia da Escola Primária, continuarem a 
ensinar-nos os pormenores dos territó-
rios de Goa, Damão e Diu, da Ilha de Anje-
diva e dos enclaves de Dadrá e Nagar-
Haveli como se ainda nos pertencessem. 

Nehru surgia como a face do mal, de 
todo o mal. A tal ponto que pandita (uma 
expressão que significa sabedor ou pro-
fessor) passou a ser um termo utilizado 
por nós, a torto e a direito, como um 
insulto em qualquer refrega de recreio. 
“És um estúpido!”, gritava um. E o outro, 
arrasando-o com sabedoria e chegando 
ao ponto mais baixo antes do palavrão: 
“E tu és um pandita!” Do pior. 

Em janeiro de 1956, o governo portu-
guês estava profundamente espinafra-
do pelo facto de a União Indiana - que, 
recorde-se, só obteve a independência 
do Império Britânico em 1947 - ter rece-
bido um grupo de dirigentes da União 

Soviética. “Um atentado à neutralidade!”, 
exclamou-se. Como se ainda quisésse-
mos riscar alguma coisa no quadro a lou-
sa onde as grandes potências traçavam 
as suas zonas de influência. 

“Embora oficialmente neutra”, escre-
via uma pena mais enfunada que vela 
de galeão, como a do nosso Raposão da 
malfadada Titi, inventado pelo divino 
Eça, “a Índia esquece essa neutralidade 
sempre que está em causa a ideologia 
anti-ocidental. Compreende-se, assim. 
que quisessem fazer ao russos uma rece-
ção calorosa, embora as manifestações 
populares excedessem o permitido pelas 
autoridades”. Ou seja, havia quem aqui, 
neste cantinho mal semeado, se preocu-
passe com o excesso de gente nas ruas 
de Nova Delhi e Calcutá. No mínimo, 
extraordinário! 

 
KRUTCHEV. O discurso de Krutchev pro-
vocou borborigmos no estômago do gover-
no de António Oliveira Salazar. Então o 
indivíduo que mandava na União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha o 
descaramento de falar ao povo indiano 
sabendo que uma parte (muito, muito 
pouquinha, por acaso) desse povo era for-
mada por cidadãos portugueses? “Sabe-
mos que as multidões são propensas ao 
calor das apoteoses”, continuava a sali-
var o nosso pandita, “sobretudo quando 

A grande receção 
popular dos indianos 

aos dirigentes  
da URSS que os 

visitavam, deixava a 
diplomacia portuguesa 

muito espinafrada. 
Única potência  

colonial que não 
entregara os seus 

territórios à União 
Indiana após  

a independência  
de 1947, Portugal  

sabia que o Império  
chegara ao fim.

AFONSO DE MELO 
afonso.melo@ionline.pt

02
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01

01   Nehru, o primeiro-ministro 
indiano que dava cabo  
dos juízo aos portugueses 

 
02   A tranquilidade de Velha Goa 

estava à beira de sofrer   
um forte abanão 

 
03   Nehru com Gandhi,  

dois mentores da  
independência da Índia 
FOTOS DR

03 se trata de visitantes estrangeiros. Não 
ignoramos que o governo de Nova Delhi 
viu com apreensão as manifestações de 
euforia popular provocadas pelas pala-
vras do próprio Krutchev cujas indiscri-
ções e referências anti-ocidentais emba-
raçaram seriamente os dirigentes india-
nos. Esta reação coletiva indica que estamos 
perante um estado de espírito muito pou-
co tranquilizador. Nehru e os seus cola-
boradores não são comunistas. Sabem 
que uma revolução comunista arruina-
ria, irremediavelmente, as classes con-
servadoras nas quais se apoia o seu regi-
me. Mas os atuais dirigentes indianos, 
depois da proclamação da independên-
cia, deixaram-se dominar por uma mís-
tica mais asiática do que indiana que os 
opõe ao Ocidente ao mesmo tempo que 
os leva a escutar as diatribes soviéticas 
contra a civilização ocidental com evi-
dente e complacente aprazimento”. 
Orava para ninguém, o irritado escritor 
desta prosa. Desde a meia-noite de 15 de 
Agosto de 1947 que tanto o Reino Unido 
como a França tinham entregue todos 
os territórios em seu poder no espaço da 
União Indiana nas mãos do novo país 
independente. Teimosamente, Portugal 
não aceitava largar a joia do Império, 
Goa sobretudo, teimando nos seus direi-
tos sobre os lugares que ocupava. O cer-
co apertava-se. Com URSS ou sem ela. 

A VIDA COMO  

ELA FOI...
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OpiniõesC

A privação do direito de voto  
dos cidadãos

A Constituição atribui no seu art. 49º 
o direito de voto a todos os cidadãos 
maiores de 18 anos, ressalvadas as inca-
pacidades previstas na lei geral. Ora, o 
art. 2º da Lei Eleitoral para a Assem-
bleia da República (Lei 14/79, de 16 de 
Maio, com sucessivas alterações) ape-
nas exclui a capacidade eleitoral aos 
interditos (hoje maiores acompanha-
dos) por sentença transitada em julga-
do, aos notoriamente reconhecidos 
como dementes, desde que internados 
em estabelecimento psiquiátrico ou 
como tal declarados por uma junta de 
dois médicos, e aos que estejam priva-
dos de direitos políticos por decisão 
judicial transitada em julgado. Não são 
assim abrangidas por qualquer inca-
pacidade eleitoral as pessoas sujeitas 
a confinamento, as quais conservam 
todos os direitos políticos, incluindo 
naturalmente o direito ao voto. 

Ao determinar o confinamento obri-
gatório no dia das eleições dos doentes 
com Covid-19, dos infectados com Sars-
Cov-2 e dos cidadãos a quem as autori-
dades de saúde tenham determinado a 
vigilância activa, o art. 3º da Resolução 
do Conselho de Ministros 157/2021, de 
27 de Novembro, acaba na prática por 
privar todos esses cidadãos do seu direi-
to de voto. Tal privação é manifesta-
mente ilegal e inconstitucional, uma 
vez que uma simples resolução do Con-
selho de Ministros, sendo apenas um 

regulamento do Governo, não se pode 
sobrepor a uma lei do Parlamento e 
muito menos à Constituição, privando 
os cidadãos do seu direito de voto fora 
dos casos em que a lei o admite. 

Por esse motivo, o Governo já deve-
ria ter criado uma estrutura adequa-
da para que os infectados e as pessoas 
sob vigilância possam votar em condi-
ções de segurança para todos os elei-
tores, por exemplo através da instala-
ção de assembleias de votos específi-
cas destinadas a cada um desses grupos, 
com todas as medidas de protecção 
necessárias para evitar qualquer con-
taminação pelo vírus. 

Em lugar disso, o Governo optou por 
pedir um parecer ao Conselho Consul-

tivo da Procuradoria-Geral da Repú-
blica, segundo o Primeiro-Ministro 
para “poder actuar com base num qua-
dro jurídico sólido”. O Primeiro-Minis-
tro acrescentou que “a questão foi colo-
cada quarta-feira de manhã à senho-
ra Procuradora-Geral da República e 
é natural que o Conselho Consultivo 
precise de algumas semanas para se 
poder pronunciar. Só a PGR é que pode-
rá dizer quando é que estará em con-
dições de dar uma pronúncia”. Uma 
vez que faltam apenas três semanas 
para as eleições, corremos o risco de 
o parecer chegar na véspera das mes-
mas, quando já nada possa ser feito, 
ou até depois das mesmas, perdendo 
assim qualquer utilidade. 

De qualquer forma, também se sabe 
que, de acordo com o art. 50º do Esta-
tuto do Ministério Público (Lei 68/2019, 
de 27 de Agosto), os pareceres do Con-
selho Consultivo da Procuradoria-Geral 
da República só valem como interpre-
tação oficial quando homologados pela 
entidade que os solicitou, acontecen-
do muitas vezes que essa homologação 
não ocorre e o parecer nem sequer che-
ga a ser divulgado. Assim, por exem-
plo, os jornais já noticiaram que entre 
2017 e 2019 o Governo solicitou 45 pare-
ceres jurídicos ao Conselho Consulti-
vo da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, mas apenas homologou 12.  

O que sabemos, porém, é que, poden-
do haver centenas de milhares de pes-
soas em isolamento no próximo dia 30 
de Janeiro, o impedimento de voto de 
todos esses cidadãos pode falsear total-
mente os resultados eleitorais, levan-
do a que os mesmos não representem 
verdadeiramente a vontade popular. É 
manifesto que todos os órgãos de sobe-
rania deveriam estar empenhados em 
tudo fazer para impedir que esta situa-
ção se possa verificar, já que a mesma 
será altamente perturbadora para o 
regular funcionamento das instituições 
democráticas.  

Em lugar de pedir pareceres, que 
depois decidirá se homologará ou não, 
o Governo deveria estar neste momen-
to concentrado em criar a estrutura 
necessária para assegurar o direito de 
voto em condições de segurança a todos 
os cidadãos que o pretendam exercer. 
É isso o que se espera de qualquer 
Governo. 

 
Professor da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa 
Escreve à terça-feira, sem adopção  
das regras do acordo ortográfico de 1990

O Governo já deveria ter criado uma estrutura para que os infetados  
e as pessoas sob vigilância possam votar 
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O Governo deveria estar neste momento concentrado em criar a estrutura necessária para assegurar 
o direito de voto em condições de segurança a todos os cidadãos que o pretendam exercer.
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TÉCNICO

Microbiologia Azul: 
Pilar da Bioeconomia do Mar

Os Oceanos representam 70% da super-
fície do planeta e são uma generosa fon-
te de recursos naturais e riqueza. A Bioe-
conomia do Mar, ou Bioeconomia Azul, 
é aquela capaz de gerar riqueza com 
base na exploração sustentável dos bior-
recursos marinhos e promover a con-
servação dos Oceanos. Exige a aplicação 
da ciência e da tecnologia aos organis-
mos marinhos na produção de conheci-
mento e de bens e serviços. Envolve uma 
vasta gama de setores económicos, que 
vão da pesca convencional à aquacultu-
ra e à bioprospeção. Nestes campos, exis-
tem diversas oportunidades de negócio 
e de geração de novo conhecimento cien-
tífico que é a alavanca da inovação.  

A Microbiologia Azul dedica-se aos 
recursos microbianos aquáticos que, 
aqui, restringiremos aos marinhos. Ape-
sar de invisíveis a olho nu, os microrga-
nismos representam cerca de 70% do 
peso dos organismos vivos no oceano. 
Rivalizam em diversidade com todas as 
outras formas de vida na Terra, muitos 
vivem em associação com outros seres 
vivos e alguns vivem em ambientes inós-
pitos (fontes hidrotermais ferventes, lagos 
glaciais). São os guardiões de ecossiste-
mas saudáveis, defendendo-os de doen-
ças e limpando o oceano de resíduos, e 
são o seu suporte de vida no acesso aos 
nutrientes. Os micróbios são, pois, essen-
ciais para um ecossistema oceânico prós-
pero, para permitir a provisão sustentá-
vel de alimentos (da pesca ou da aqua-
cultura), para o sequestro de CO2 pelos 

microrganismos fotossintéticos (por 
exemplo, por microalgas), e para a regu-
lação do clima. As bactérias que vivem 
em simbiose com micro e macro – algas 
produzem hormonas de crescimento e 
diferenciação celular fundamentais para 
o desenvolvimento de seus hospedeiros. 
Também a promoção de um microbio-
ma saudável em aquacultura, incluindo 
a adição de bactérias benéficas (probió-
ticas) em unidades aquícolas, facilita o 
combate às doenças e melhora o desem-
penho destes sistemas intensivos de pro-
dução de alimentos. É reconhecido que 
a resposta dos recifes de coral às rápi-
das alterações climáticas e à poluição do 
ambiente marinho depende fortemente 
da resistência do seu microbioma ao 
stresse ambiental. A oceanografia micro-
biana, que integra as ciências da vida 
microbiana e as ciências oceânicas, per-
mite compreender como é que as inter-
ações entre organismos modelam a dinâ-
mica das comunidades microbianas e as 
transformações biogeoquímicas à esca-
la dos ecossistemas e, assim, promover 
a exploração sustentável dos oceanos e 
a sua preservação. 

A prospeção da biodiversidade micro-
biana oceânica permite identificar e 
explorar esses biorrecursos para o des-
envolvimento de produtos comercial-
mente valiosos. Neste contexto, a Micro-
biologia e a Biotecnologia Microbiana 
são dois pilares da Bioeconomia do Mar. 
Convém salientar o facto de que muitos 
compostos naturais bioativos com poten-
cial interesse como antibacterianos, anti-
fúngicos, anticancerígenos, extraídos das 
esponjas e corais são, afinal, produtos 
da microbiota (o conjunto dos micror-
ganismos que habitam um dado ecossis-
tema) a eles associada. Para o isolamen-
to de novas fábricas celulares microbia-
nas (bactérias, fungos e microalgas) que 
permitam a síntese de produtos natu-
rais bioativos únicos, o potencial dos 
ambientes marinhos é enorme pois têm 
sido menos explorados, em particular 
os das regiões de ambientes extremos. 
De facto, a bioprospeção dos microrga-
nismos marinhos tem-se revelado essen-
cial para a identificação de potenciais 
novos fármacos bem como de outros bio-
produtos, interessantes e renováveis, 
para o desenvolvimento de uma bioeco-

nomia circular sustentável (caso dos bio-
combustiveis, biopolímeros, tensioati-
vos, pigmentos, solventes, ácidos orgâ-
nicos, entre outros). 

Na última década, com o desenvolvi-
mento da metagenómica e recurso a fer-
ramentas de bioinformática, passou a 
ser possível a exploração da informação 
presente nos genomas dos microrganis-
mos marinhos. Esta nova abordagem, 
baseada na deteção de uma “impressão 
digital” molecular, veio permitir uma 
nova perspetiva do mundo microscópi-
co marinho que, maioritariamente, nun-
ca tinha podido ser cultivado em labo-
ratório. Estes desenvolvimentos que revo-
lucionaram a Microbiologia do Mar têm 
permitido detetar a presença e estudar 
os microrganismos não cultiváveis ou 
inviáveis, a chamada “matéria escura 
microbiana” e, assim, encontrar muitos 
micróbios pertencentes a novos ramos 
da árvore da vida. Acresce que vieram 
aumentar radicalmente o potencial de 
exploração do metabolismo microbia-
no, codificado nesses genomas, permi-
tindo novas aplicações biotecnológicas 
e abrindo caminho a uma Bioeconomia 
Azul sustentável. 

Para alavancar todo o potencial de ino-
vação da Microbiologia Azul, é indispen-
sável a intervenção da comunidade cien-
tífica e de um tecido empresarial e indus-
trial capaz de transferir o novo 
conhecimento sobre os recursos micro-
biológicos para estabelecer uma biotec-
nologia azul sustentável, que envolva 
processos energeticamente eficientes e 
conducentes à descarbonização da socie-
dade e da economia. O Mar é muito impor-
tante para Portugal! A exploração racio-
nal dos seus biorrecursos microbianos 
é, por isso, um formidável desafio a ser 
abraçado pelo Plano de Recuperação e 
Resiliência. A criação de um ecossiste-
ma científico-empresarial inovador, abas-
tecido por uma rede nacional de bioban-
cos de microrganismos marinhos cujo 
metabolismo é fonte renovável de novos 
bioprodutos, virá a permitir acelerar a 
transição de uma indústria mais tradi-
cional, nomeadamente nos sectores ali-
mentar, têxtil e dos materiais, para uma 
indústria com maior independência tec-
nológica e que aplique os princípios da 
economia circular. 
 
Professores do Instituto Superior Técnico  
em Ciências Biológicas
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A Microbiologia Azul dedica-se aos recursos microbianos aquáticos 

A prospeção  
da biodiversidade 

microbiana  
oceânica permite  

identificar e explorar  
esses biorrecursos 

Rodrigo Costa  
e Isabel Sá-Correia

O mar é muito importante para Portugal! A exploração racional dos seus biorrecursos microbianos 
é, por isso, um formidável desafio a ser abraçado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
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Talvez nunca ninguém tivesse imagina-
do que, algum dia, a cerimónia dos Glo-
bos de Ouro – evento que honra todos 
os anos desde 1944, os melhores profis-
sionais e obras de cinema e televisão – 
ocorresse dentro de portas fechadas. A 
verdade é que muitos esperam ansiosos 
pelo “grande” momento, tão conhecido 
por “invadir” as televisões em todos os 
recantos do mundo, com o glamour pre-
sente nos “trajes” escolhidos pelas caras 
mais conhecidas de Hollywood e por 
emocionar com os habituais discursos 
dos galardoados. Estamos, por isso, habi-
tuados a emocionar-nos, a comentar e 
até mesmo apostar em quais serão os 
vencedores do que melhor se fez na séti-
ma arte em cada ano. Contudo, estes 
últimos tempos têm sido marcados por 
“surpresas” que nos têm provado que o 
inesperado pode acontecer a qualquer 
momento, sem que estejamos prepara-
dos. E, se no ano passado a cerimónia 
decorreu da maneira habitual, com a 
diferença de que esta foi realizada tam-
bém virtualmente, este ano nem isso 
aconteceu. Há quem responsabilize a 
“cultura do cancelamento”, o “politica-
mente correto” e a “procura por uma 
falsa inclusão”. Por outro lado, a maio-
ria, vê-lo talvez como “um castigo” para 
a organização – acusada de “corrupção” 
e falta de “inclusão e diversidade” – tal 
como é o caso de todos os nomeados 

para o troféu que não aceitaram o con-
vite para a cerimónia.  

 
UMA CERIMÓNIA “DIFERENTE” A conse-
quência foi que a 79.º edição da cerimó-
nia dos Globos de Ouro, acabou por reve-
lar, este ano, a crise de prestígio e credi-
bilidade do prémio americano que 
distingue as melhores obras e artistas 
de cinema e televisão. Encurralada após 
um ano que “fez correr muita tinta”, a 
Associação de Imprensa Estrangeira de 
Hollywood (HFPA, na sigla original), 
transformou este que é um dos prémios 
mais reconhecidos da indústria cinema-
tográfica num evento privado. Não hou-
ve tapete vermelho, os indicados e as 
celebridades “voltaram-lhe as costas”, 
apenas meia dúzia de pessoas testemu-
nhou a premiação – que não teve “direi-
to” a transmissão nem na televisão, nem 
na internet como é usual – e esta decor-
reu ainda sem a imprensa que em 2021 
denunciou “a sua falta de diversidade e 
lançou suspeitas sobre as suas finanças 
e falhas éticas na atribuição dos galar-
dões”. Uma “reformulação de organiza-
ção” que, nas palavras da Associação, 
“reconheceu a excelência no cinema e 
na televisão durante 79 anos e continua-
rá a fazê-lo por muitos mais”. 

Esta semana a Associação de Impren-
sa Estrangeira de Hollywood já havia 
anunciado que a 79.º edição dos Globos 
de Ouro aconteceria num hotel em Beverly 
Hills, apenas com alguns convidados, já 
que nenhuma celebridade aceitou o con-

vite e até a estação NBC se recusou a 
transmitir o evento. Porquê? Tudo isto 
ocorreu, graças à investigação do jornal 
Los Angeles Times que, em fevereiro do 
ano passado, revelou a maneira como 
os membros da imprensa estrangeira de 
Hollywood seriam “subornáveis” aos 
favores e convites luxuosos dos estúdios 
e produtoras que depois se transforma-
vam em nomeações, assim como as suas 
finanças pouco claras. Desde esse momen-
to, começaram a ressoar os primeiros 
sinais de que a “normalidade” da ceri-
mónia cairia “por terra”.  

Não foi preciso muito tempo até que a 
Associação perdesse aquela que tem sido 
a estação televisiva responsável pela 
transmissão da gala, anos após ano – a 
NBC. A 10 de maio de 2021, a estação 
televisiva, anunciou que não iria, como 
habitualmente, transmitir ao vivo a ceri-
mónia. Este domingo, ao invés da ceri-
mónia de entrega de prémios, o canal 
transmitiu um jogo do campeonato ame-
ricano de futebol. No entanto, abriu a 
possibilidade de retomar em 2023 a trans-
missão do evento caso algumas refor-
mas tenham sido entretanto realizadas, 
entre elas a correção do seu pobre cur-
rículo no que toca à diversidade, não só 
nos galardões e nomeações mas tam-
bém na sua constituição – até ao ano pas-
sado, a Associação tinha zero membros 
negros no total dos seus 87 membros.  

Este alerta, levou-a a passar por uma 
remodelação ainda no último ano, com 
a admissão de 21 novos jornalistas, seis 
dos quais negros, dez mulheres, cinco 
asiáticos, quatro de origem norte-afri-
cana ou do Médio Oriente e seis de ori-
gem latina. 

Assim, as imagens estáticas do anún-
cio dos vencedores dos Globos de Ouro 
2022, divulgadas apenas nas redes sociais 
e na página da internet da própria HFPA, 
ficaram para a história da cerimónia que 

Globos  
de Ouro 2022.  
A cerimónia a que 
“ninguém quis ir”
A 79.º edição daquele que é um dos eventos mais esperados 
da indústria cinematográfica – os Golden Globes – 
“surpreendeu” o mundo por se ter “fechado” este ano. 
Acusada de “corrupção” e de “falta de diversidade”,  
a associação responsável, “tapou” as câmaras, arrumou  
a passadeira vermelha e anunciou os vencedores através  
da sua página oficial. Por outro lado, fez história,  
ao premiar pela primeira vez uma atriz transexual.

SARA PORTO 
sara.porto@ionline.pt

Este ano a cerimónia 
não contou com  

a presença dos 
nomeados, já que estes 

recusaram o convite 

Além de não ter tido 
passadeira vermelha,  

o evento não teve 
cobertura mediática, não 

tendo sido transmitido 
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foi boicotada pela esmagadora maioria 
da comunidade de criadores de cinema 
e televisão nos EUA e os prémios foram 
entregues por líderes de várias organi-
zações da sociedade civil que receberam 
apoio financeiro da Associação. Apesar 
do “grande vazio”, no evento, terá parti-
cipado Kyle Bowser, vice-presidente do 
ramo de Hollywood da organização anti-
racista National Association for the Advan-
cement of Colored People (NAACP).  

 
ALGUNS DOS VENCEDORES Mas a edição 
deste ano não foi marcada apenas pela 
forma pouco “tradicional” do evento. O 
ano 2022, ficará também marcado pela 
entrega do prémio de Melhor Atriz numa 
série dramática, pela primeira vez, a uma 
mulher trans, a atriz Michaela Jaé Rodri-
guez, pelo seu papel em Pose – título da 
série que retrata a cidade de Nova Ior-
que de 1980, época marcada pela ascen-
são da cultura de luxo e arranque dos 
bailes LGBTQI+, que terminou na ter-
ceira temporada. 

O sucesso coreano da Netflix, Squid 
Game, deu a O Yeong-su o Globo para 
Melhor Ator Secundário em televisão. 
Contudo, foi Succession, da HBO Max, a 
produção que sobressaiu na contagem 
de prémios, com a conquista de três Glo-
bos: Melhor Ator em série dramática 

para Jeremy Strong, Melhor Atriz Secun-
dária para Sarah Snook e, ainda, Melhor 
Série Dramática. A mesma plataforma 
de streaming “triunfou” nas categorias 
de comédia com a série Hacks, sobre o 
confronto de gerações entre um come-
diante veterano e um jovem escritor que 
é obrigado a escrever piadas. Jean Smart 
levou o prémio de Melhor Ator nesta 
categoria, enquanto Kate Winslet ven-
ceu enquanto Melhor Atriz em Minissé-
rie com Mare of Eastown.  

Quanto a filmes, O Poder do Cão, da 
plataforma de streaming, Netflix, con-

quistou o Globo para Melhor Filme Dra-
mático, deu o Globo de Melhor Realiza-
ção a Jane Campion, tornando-a na segun-
da realizadora a receber o prémio na his-
tória dos Globos – a cineasta neo-zelandesa 
já havia sido pioneira quando foi a pri-
meira realizadora a receber a Palma de 
Ouro em Cannes – e o de Melhor Ator 
Secundário em filme a Kodi Smith-McPhee. 
Já a versão de Steven Spielberg de, West 
Side Story, também não passou desper-
cebida e arrecadou três Globos de Ouro. 
Neste caso, na categoria de musicais – 
onde conquistou Melhor Filme Musical 
ou Comédia, Melhor Atriz em Filme Musi-
cal ou Comédia, com Rachel Zegler e 
entregou o prémio de Melhor Atriz Secun-
dária em Filme a Ariana DeBose. 

Nicole Kidman, por sua vez, tornou-se 
na atriz mais premiada da história dos 
Globos de Ouro, depois de receber o seu 
quinto prémio em 17 indicações ao lon-
go da sua carreira, este ano pela sua inter-
pretação da popular comediante de tele-
visão Lucille Ball em Being The Ricar-
dos. O prémio de Melhor Ator também 
foi para outra atuação num filme bio-
gráfico: Will Smith ganhou o troféu por 
dar vida a Richard Williams, pai dos 
tenistas Venus e Serena Williams, no fil-
me Para Além do Jogo.  

The Underground Railroad, de Barry 

Jenkins, foi considerada a Melhor Série 
Limitada, e o Melhor Filme de Anima-
ção foi Encanto. O Japão teve o Globo de 
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa 
por Drive My Car. 

A verdade é que, depois de terem sido 
anunciados, quase que fica a sensação 
de que nada de passou. E, ao contrário 
do que se poderia pensar, devido à onda 
de críticas em que a Associação se “afun-
dou” ao longo dos últimos meses, não 
houve grande comoção ou protestos nas 
redes sociais durante a noite do anún-
cio. No Twitter, onde os vencedores foram 
também anunciados, os comentários dos 
internautas limitaram-se às discussões 
habituais sobre as apostas dos nomea-
dos a vencedores e poucos foram aque-
les que lembravam as polémicas que 
“ameaçavam” a cerimónia. Por outro 
lado, as celebridades de Hollywood não 
teceram comentários, nem de agradeci-
mento, nem de descontentamento. Nem 
mesmo os premiados do ano.  

Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarze-
negger foram duas das poucas vozes a 
mostrar apoio público à Associação. A 
atriz norte-americana que já coleciona 
sete globos de ouro, participou na ceri-
mónia com um pequeno vídeo, onde 
disse ter “orgulho de estar associada à 
HFPA”, que faz “um trabalho filantró-
pico de forma muito discreta e subtil”. 
Já o protagonista do famoso filme Exter-
minador Implacável, mostrou o seu 
apoio anunciando o prémio de Melhor 
Filme de Drama.

A credibilidade  
dos prémios foi  
posta em causa

Foi a primeira vez  
na história do evento 

que uma artista 
transexual ganhou o 

prémio de Melhor Atriz 

Apenas Jamie  
Lee Curtis e Arnold 

Schwarzenegger 
participaram na 

cerimónia, apoiando-a

EMMA MCINTYRE/AFP
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D
Futebol Nacional

D
Mais 

Desporto

Casa Pia.  
E os Gansos 
vão voando  
até ao topo

Se o campeonato nacional da II Divisão 
terminasse esta semana, para a próxi-
ma época teríamos o Casa Pia na divisão 
principal, algo que não pode deixar de 
se considerar histórico, tantas foram as 
épocas que os Gansos viveram escondi-
dos dos holofotes do nosso futebolzinho 
nacional.  

Estamos perante um clube de múltiplas 
existências, umbilicalmente ligado à Casa 
Pia de Lisboa, um organismo hoje em dia 
estatal, dependente da tutela do Minis-
tério da Solidariedade, Emprego e Segu-
rança Social, mas cujas origens datam 
do tempo do Intendente Pina Manique 
fundou a Real Casa Pia de Lisboa a 3 de 
julho de 1780. Treze anos mais tarde, já 
a Casa Pia tinha um grupo de futebol, clu-
be esse que ficou famoso por, numa bela 
tarde de 22 de janeiro de 1897, ter bati-
do os ingleses do Carcavellos Club por 2-
0, os mestres do futebol em Portugal, gen-
te ligada à aplicação do cabo submarino 
que ligaria para sempre a Europa à Amé-
rica por via telefónica. Desse Casa Pia, 
onde pontificava uma figura de nome 
Cosme Damião, que viria a fundar o Ben-
fica, e de um conjunto de desportistas 
que assumiu o nome de Associação do 
Bem, nasceu o atual Casa Pia Atlético Clu-
be, a 3 de julho de 1920. Conta Marina 
Tavares Dias, no seu magnífico História 

AFONSO DE MELO 
afonso.melo@ionline.pt

do Futebol em Lisboa, que o nascimen-
to deste Casa Pia foi anunciado com ante-
cedência numa revista desportiva ilus-
trada, composta exclusivamente por casa-
pianos, que se chamava simplesmente 
Football: “Informam-nos que os antigos 
alunos da Casa Pia de Lisboa vão fundar 
uma associação desportiva, contando, 
para o efeito, com inúmeras adesões”. E 
assim foi. E como muitos dos jogadores 
que fundaram o Benfica eram casapia-
nos, muitos foram os casapianos que saí-
ram do Benfica para erguer o Casa Pia 
Atlético Clube, à cabeça dos quais o incon-
fundível Cândido de Oliveira, primeiro 
capitão da seleção nacional de futebol, 
precisamente no ano seguinte, 1921. 

 
A I DIVISÃO É preciso recuarmos aos pri-
mórdios, ou seja, ao primeiro campeo-
nato nacional da I Divisão, disputado em 
1938-39, para encontrarmos o Casa Pia 
entre os grandes. Tão significativa é essa 
presença porque única até aos dias que 
correm. Oito equipas disputaram a pro-
va, conquistada pelo FC Porto: FC Porto, 
Sporting, Benfica, Belenenses, Académi-
ca de Coimbra, Barreirense, Académico 
do Porto e Casa Pia. E foi esta a ordem 
da classificação final, com os Gansos ati-
rados para a última posição e condena-
dos à despromoção per omnia seacula sae-
culorum, de tal ordem que estamos todos 
aqui, atentos ao decorrer da época, para 
perceber se o fenómeno se voltará a repe-

01   Uma das primeiras equipas 
do Casa Pia, com Cândido 
de Oliveira quarto, atrás,  
a contar da esquerda 

  
02   A equipa do Casa Pia  

de 1921, um ano após  
a fundação

Hoje, o Casa Pia luta duramente por  
regressar à I Divisão onde só esteve uma vez,  

em 1938-39, e na qual só conseguiu  
uma solitária vitória sobre o Barreirense.
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Varanda sobre o Sado

Não desarrumem  
as cegonhas

ALGUÉM VEIO, SORRATEIRO, 
durante a noite, e mexeu nas cego-
nhas. Encontrei-as desarrumadas 
e inquietas, e as cegonhas nunca 
se desinquietam para lá dos 
ninhos empoleirados nos postes 
de electricidade, falando nos seus 
clac-clac dos bicos e, às vezes, e 
assobios fininhos, quase inaudí-
veis. Olho para o céu e elas voam 
entontecidas de um lado para o 
outro, num grupo grande, como se 
fossem andorinhas. Parece que 
querem rebelar-se contra algo, ou 
marcar uma posição colectiva, 
mas a desorganização não me dei-
xa entender a mensagem. Não há 
dúvidas que alguém tratou de 
bulir com a sua paz, pegou-lhes 
fogo às almas, atormentou-lhes a 
sua manhã atravancada de sol. 
Cortam o azul do céu com as suas 
figuras longilíneas, rabiscos clássi-
cos de aprendiz de pintura. Ilusões 
infantis perdidas num sonho mal 
dormido, ou uma noite em branco 
como as suas asas. Daqui a pouco, 
Verlaine, daqui a pouco, talvez sai-
bamos todos porque as cegonhas 
ficaram desnorteadas.  Poderás 
falar do teu império no fim da 
decadência, como nós, na Terra, 
falamos do futuro no fim da maldi-
ção da doença. “Je suis l’Empire à 
la fin de la décadence/Qui regarde 
passer les grands barbares 
blancs/En composant des acrosti-
ches indolents/D’un style d’or où la 
langueur du soleil danse...” O sol 
dança-me no abrir e fechar das 
pálpebras, aceso como uma 
fogueira, impossível de fixar de 
frente. As cegonhas dançam ainda 
por mais um bocado longo até que 
se dispersam de regresso a casa. A 
manhã estala de calor neste Inver-
no fervente, as lajes da varanda 
queimam-me os pés descalços, os 
pardais vêm comer o arroz que 
lhes deixei de véspera. As cego-
nhas desapareceram por comple-
to, fartas certamente daquele bai-
lado de bruxas de McBeth, esque-
ceram o motivo que as levou a 
erguerem-se num desassossego 
tão impróprio de cegonhas. Olha 
lá, tu, Deus ou o Diabo, pouco 
importa, não me mexas nas cego-
nhas. Detesto que me desarru-
mem as cegonhas. Detesto que me 
desarrumem a vida.

AFONSO 
DE MELO

LINHA LATERAL
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COMPRA John Textor, o empre-
sário norte-americano que este-
ve prestes a comprar uma fatia 
significativa da SAD do Benfica, 
garantiu, em entrevista ao Glo-
boesporte, não ter esquecido o 
clube, numa altura em que está 
prestes a finalizar a compra de 
90% do Botafogo. “Vocês sabem 
os outros clubes em que eu estou 
interessado, e são todos de pri-
meira linha. É um relaciona-
mento, não é necessariamente 
uma propriedade multi-clube”, 
disse Textor.

Textor não esquece 
Benfica, prestes 
a comprar Botafogo 

PRÉMIO Diogo Costa, guardião 
da baliza do FC Porto, foi eleito 
o melhor guarda-redes do mês 
de dezembro, na Primeira Liga. 
Com 33,33% dos votos dos trei-
nadores aos comandos dos emble-
mas da I Liga, Costa conseguiu 
ultrapassar a concorrência de 
Antonio Adán, do Sporting (com 
29,86%), e de Ziga Frelih, do Gil 
Vicente, (com 13,19%). No últi-
mo mês do ano, Costa sofreu 
apenas um golo em quatro jor-
nadas, as quais se traduziram 
em quatro vitórias.

Diogo Costa eleito 
melhor guarda-redes 
do mês na I Liga

FUTSAL A lista de candidatos ao 
título de Melhor Jogador de 
Futsal do Mundo inclui três por-
tugueses, mas Ricardinho – que 
venceu o prémio em seis oca-
siões – ficou de fora. A lista foi 
feita pelo portal Futsal Planet, 
que colocou Pany Varela e Erick 
Mendonça (ambos do Sporting) 
como candidatos, bem como o 
companheiro de equipa Alex 
Merlim. O terceiro nome portu-
guês surge na lista das candida-
tas a Melhor Jogadora, onde 
figura a portuguesa Janice Sil-
va, do Benfica.

Portugueses 
nomeados para 
Melhor do Mundotir 83 anos depois. Foi muito pobre a pres-

tação dos casapianos nessa solitária pre-
sença na I Divisão. Em 14 jogos, treze der-
rotas e apenas uma vitória. Fora, só der-
rotas: FC Porto (0-10), Sporting (1-5), 
Benfica (1-10), Belenenses (1-7), Acadé-
mica de Coimbra (0-4), Barreirense (1-3) 
e Académico do Porto (0-1). Em casa, no 
Estádio Pina Manique, uma simples e 
gloriosa vitória: FC Porto (1-2), Sporting 
(2-4), Benfica (0-1), Belenenses (2-3; Aca-
démica de Coimbra (0-2), Barreirense (2-
1) e Académico do Porto (1-3). Doze golos 
marcados, cinquenta e seis sofridos, assim 
mesmo, por extenso. 

No dia 26 de março de 1939, foram estes 
os jogadores casapianos que desafiaram 
a História obtendo aquela que é, até hoje, 

a única vitória do clube na I Divisão: Fer-
nando Sousa, Zeferino Encarnação, Eduar-
do Correia, Marques, Pedro Santos, Ramos 
Dias, Sérgio Barbosa, Costa Santos, José 
Carmo, Duartino Luz e Pité. Ramos Dias, 
aos 18 e 53 minutos marcou os dois golos 
dos Gansos. Joaquim Preto marcou o 
golo barreirense no último minuto. 

O tempo passou e depressa. Há muito, 
muito tempo que o Casa Pia não vivia 
um momento tão alto e tão pleno de emo-
ções. A vitória por 1-0, no domingo, em 
casa, frente ao Leixões, mantém o clube 
na zona de subida, com 33 pontos, até 
porque o adversário mais direto, o Ben-
fica B, não pode ascender à primeira. Há 
uma esperança grande para os lados de 
Pina Manique...

01

02
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Novak Djokovic foi detido depois de aterrar em Melbourne GREG WOOD/AFP

Ténis. Djokovic 
vence batalha, 
mas pode não 
ganhar a guerra

A novela jurídica entre Novak Djokovic 
e as autoridades australianas parece ter 
chegado ao seu fim. Depois de ter esta-
do detido num centro de detenção em 
Melbourne, após o cancelamento do seu 
visto, entre quinta e segunda-feira, o juiz 
australiano Anthony Kelly deu ordens 
para a libertação do tenista, como resul-
tado do processo de recurso iniciado pela 
sua equipa legal. 

Djokovic, que não está vacinado con-
tra a covid-19, e que tinha viajado para 
a Austrália com uma “isenção médica” 

que, em teoria, lhe permitiria entrar no 
país para participar no Open da Austrá-
lia, acabou por ser barrado pelas auto-
ridade fronteiriças, que cancelaram o 
seu visto por, alegadamente, não apre-
sentar todos os documentos necessários. 

Nos tribunais, a equipa legal do tenis-
ta argumentou que a isenção médica em 
causa lhe tinha sido concedida por duas 
entidades médicas distintas, após uma 
recente infeção por coronavírus (Djoko-
vic testou positivo em duas ocasiões, em 
junho de 2020 e a 16 de dezembro de 
2021), e que apresentou todas as evidên-
cias médicas necessárias aos oficiais. 
“Ele fez absolutamente tudo. Compro-

Autoridades australianas libertaram Novak Djokovic,  
mas a sombra do recurso por parte do Governo pode  
evitar o final feliz que o sérvio procura em Melbourne.

JOSÉ MIGUEL PIRES 
jose.pires@ionline.pt

meteu-se com tudo o que foi exigido dele 
pela Tennis Australia”, disse Nick Wood, 
advogado do sérvio. 

“Estou satisfeito e grato que o juiz tenha 
anulado o cancelamento do meu visto. 
Apesar de tudo o que aconteceu, quero 
ficar e tentar competir no Open da Aus-
trália, continuo focado nisso. Voei para 
jogar num dos eventos mais importan-
tes que temos diante de fãs incríveis”, 
disse Djokovic, em reação, através das 
redes sociais, após ter pisado o court em 
Melbourne Park. 

Final feliz? Bom, talvez não seja bem 
assim. O Governo australiano poderá ain-
da reverter a decisão dos tribunais de 
libertar Djokovic. Alex Hawke, ministro 
da Imigração australiano, tem nas suas 
mãos o poder de voltar a cancelar o vis-
to de Djokovic se achar que a sua presen-
ça no país pode representar problemas 
de saúde pública. Se é certo que Hawke 
tinha uma janela de quatro horas para 
voltar a cancelar o visto, e não o fez nes-
se espaço temporal, a guerra ainda não 
está vencida pelo sérvio. É que o minis-
tro tem um estilo de “poder pessoal” para 
se sobrepor às decisões judiciais... assim, 

Hawke até pode ordenar a deportação de 
Djokovic já depois de o sérvio confirmar 
a presença no Open, e ter mesmo um pri-
meiro adversário agendado. A decisão 
sobre o caso, no entanto, deverá ser públi-
ca o mais rapidamente possível, já que as 
autoridades australianas procuram fechar 
este processo o quanto antes, até porque 
o torneio começa a 17 de janeiro. 

 
PROTESTOS DIPLOMÁTICOS A vários milha-
res de quilómetros de distância, Srdjan 
Djokovic, pai do tenista, liderou as hos-
tes nos principais protestos contra o can-
celamento do visto de ‘Djoko’, e a subse-
quente novela. Depois de ter afirmado 
que o tenista era o “Spartacus do mun-
do moderno”, Srdjan Djokovic não pou-
pou nas críticas a Scott Morrison, pri-
meiro-ministro australiano, que acusou 
de ser um ‘ditador’.  

Já em reação à libertação de Novak, o 
seu pai mostrou-se radiante. “O juiz foi 
fantástico. Simplesmente respeitou e 
tomou a única decisão possível: deixar 
que o Novak faça o seu trabalho”, disse 
Srdjan Djokovic, que continuou: “O últi-
mo jogo jogou-se nos últimos cinco dias. 
Deixem-no agora jogar aquilo em que 
ele é o melhor do mundo. Retiraram-lhe 
os direitos. Tentaram persuadi-lo para 
que assinasse a revogação do seu visto. 
Negou-o porque não havia razão.” 

Já Dijana, a mãe de Novak,fez questão 
de realçar que o filho “não fez nada de mal, 
não violou nenhuma das suas leis e foi 
sujeito a tortura e assédio”. E, pelo meio, 
deixou a promessa que se irá “ouvir ain-
da mais sobre o que ele teve de passar”.

Depois de cinco  
dias em detenção,  

a Justiça australiana  
ordenou a libertação  
de Novak Djokovic

D Mais // Ténis
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D Mais // Pessoas

■ A 6 de fevereiro, Isabel II será a 
primeira monarca britânica a cele-
brar o Jubileu de Platina e os planos 
para a celebração que assinala os 
seus 70 anos no trono já são conheci-
dos. Segundo a BBC, as primeiras ati-
vidades arrancaram já ontem, com 
uma competição para inventar um 
novo pudim. Os finalistas foram ava-
liados por um painel, que conta com 
a chef Monica Galetti. A receita ven-
cedora irá constar no menu dos 
Grandes Almoços do Jubileu, que 
irão decorrer de 2 a 5 de junho. Nes-
tes dias, Sandringham e Balmoral, 
duas das residências da família real, 
estarão abertas ao público. Antes dis-
so, de 12 a 15 de maio, haverá um 
espetáculo de 90 minutos no Castelo 
de Windsor que contará com 500 
cavalos e cerca de mil artistas. A 2 de 
junho regressa o desfile Trooping the 
Colour, que se realizará em pleno 
pela primeira vez desde o início da 
pandemia, e, no dia seguinte, será 
celebrada uma cerimónia religiosa 
na Catedral de São Paulo, em Lon-
dres. A 4 de junho, o Palácio de 
Buckingham dará uma festa acessí-
vel ao público e, a  5 de junho, o 
Grande Almoço do Jubileu vai decor-
rer um pouco por todo o país, com 
festas de rua e um grande desfile. 
Em julho, estarão disponíveis três 
exposições dedicadas à monarca, 
uma no Palácio de Buckingham, uma 
no Castelo de Windsor e outra no 
Palácio de Holyroodhouse.

Celebrar a Rainha das Rainhas

■  A Casa Real da Dinamarca celebrou, no passado dia 8 de 
janeiro, o 11.º aniversário dos gémeos Vicent e Josephine, os 
filhos mais novos dos príncipes Frederico e Mary da Dinamar-
ca. O aniversário dos irmãos foi assinalado através da publica-
ção de várias imagens nas redes sociais. Juntos e em separado, 
Vicent e Josephine posaram ainda com os seus amigos de qua-
tro patas, dois cães da raça Border Collie, cujo nascimento tam-
bém tinha sido destacado pela família em dezembro. Recorde-se 
que os príncipes herdeiros são ainda pais da princesa Isabella, 
de 14 anos, e do príncipe Christian, de 16.  

Festa em dose dupla

■  Alguns pais mostram-se muito 
protetores no que diz respeito à 
vida amorosa dos seus filhos, mas 
esse não parece ser o caso de Mark 
Wahlberg. O ator, de 50 anos, mos-
tra que aceita o facto de a filha mais 
velha estar a crescer e a ganhar 
asas e até cria alguns momentos 
divertidos em torno da situação. 
Desta vez, a estrela de Hollywood 
partilhou um vídeo, no qual se mos-
tra no ginásio ao lado do namorado 
de Ella Rae, de 18 anos. “Costumava 
treinar para manter os rapazes lon-
ge das minhas meninas e agora 
estou a treinar com o namorado. 
Imaginem só”, diz o ator, que surge 
vestido da mesma forma que o gen-
ro. Na legenda do vídeo, Mark 
Wahlberg deixou ainda alguns elo-
gios ao jovem. “A Ella é uma rapari-
ga sortuda e eu sou um pai sortudo! 
Ele é um ótimo jovem”, escreveu. A 
publicação rapidamente se encheu 
de comentários animados, nomea-
damente de algumas caras mais 
conhecidas. O ator e apresentador 
Mario López foi um dos que decidiu 
comentar o post do amigo. “Mante-
nha-os por perto. Inteligente”, 
escreveu. Recorde-se que, além de 
Ella, o ator é ainda pai de Grace 
Margaret, de 11 anos, e dos rapazes 
Brendan Wahlberg, de 13, e Michael 
Wahlberg, de 15.

Se não os podes vencer, junta-te a eles

■ Brooklyn Beckham assina-
lou o aniversário da noiva, 
Nicola Peltz, que comemo-
rou 27 anos no domingo, 
com uma declaração de 
amor. “Feliz aniversário à 
mulher mais bonita do mun-
do. Sou a pessoa mais sortu-
da do mundo por poder 
dizer que és minha. Apaixo-
no-me mais por ti a cada dia 
e mal posso esperar por 
envelhecer contigo. Amo-te 
com todo o meu coração”, 
escreveu nas redes sociais.

Oferecer amor

■  Kim Kardashian mar-
cou presença no último 
desfile em memória de 
Virgil Abloh, que morreu 
em novembro do ano pas-
sado. A socialite não quis 
falar ao evento, que decor-
reu no fim de semana, e 
levou uma companhia 
muito especial: a filha 
mais velha, North West, 
de oito anos. Recorde-se 
que o estilista da Louis 
Vuitton morreu aos 41 
anos, vítima de cancro. 

Quem sai aos seus 
não degenera



—11 janeiro 2022 31

PALAVRAS CRUZADAS

Passatempos

HORIZONTAIS: 1 – Endurecimento que se produz em determinado ponto, devido 
a compressão ou fricção continuada. Gostavas muito de. 2 – Em forma de asa. 
Música e dança espanhola. 3 – Corsário. Cingir. 4 – Eles. Flanco. Espécie de boi 
selvagem. 5 – Possuir. Cordas grossas. 6 – Protozoário livre, comensal ou parasita. 
Combater. 7  – Fruto da cidreira. Reza. 8 – Costume. Tipo de representação tea-
tral. Idem (abrev.). 9 – Escassa. Cobri com manteiga, creme, etc. 10 – Cercar. Cal-
çado de couro que cobre o pé e parte da perna. 11 – Arenoso. Segurar-se com as 
gavinhas. 
 
VERTICAIS: 1 – Coberta de certos veículos. Fêmea do urso. 2 – Tornem liso. Des-
locar-se para fora. 3 – Face inferior do pão. Pedaço cortado de um jornal. 4  – Ver-
bal. Prefixo (duas vezes). Escudeiro. 5 – Pancada de taco. Elas. 6 – Grande quanti-
dade (fig.). Muito vermelho. 7 – Contracção dos pronomes ‘me’ e ‘o’. Tudo o que 
se oferece a Deus ou aos santos na igreja. 8 – Metade de um batalhão. Alternativa. 
Globo. 9 – Antigo. Lista. 10  – Lavrar. Pequena ária. 11 – Parte aquosa que se 
separa do leite ou do sangue depois de coagulados. Emitir raios de luz ou calor. 

SUDOKU

HORIZONTAIS: 1 – Jogo que se pratica num tabuleiro quadrado, com 12 peças 
para cada um dos dois adversários. Substância filamentosa segregada pela larva 
do sirgo. 2 – Corsário. Igualmente. 3 – Levar a cabo. Versado. 4 – Cais. Dispor por 
lotes. 5 - Atmosfera. Cujo preço excede o seu valor real. Fileira. 6  – Coloração. 
Óxido de cálcio. 7 – Altar. Dividir ao meio. Terceira nota musical. 8 – Deixar esca-
par. Agarrar. 9 – Órgão na parte ântero-superior da cavidade torácica, atrás do 
esterno, normalmente desenvolvido nos jovens e se atrofia depois. Mulher de mau 
génio. 10 – Ajustar. Desejar veementemente. 11 – Galho. Mover os remos. 
 
VERTICAIS: 1 – Recompensa (fig.). Na religião cristã, a mesa em que se celebra a 
missa. 2 – Consagrar. Grande cólera. 3 – Lavrar. Cor vermelha, brilhante. 4 – Cão 
bravio de Angola. Que se gorou (ovo). 5 – Aperta com nó. Recurso (fig.). 6 – Curar. 
Transformar em ermo. 7 – Esconderijo de peixe. Nome da letra N. 8 – Armazém 
em forma de torre para substâncias sólidas. Vento brando. 9 – Ordem oficial afixa-
da em lugares públicos ou publicada nos jornais. Assento acolchoado onde o 
cavaleiro se senta. 10 – Utensílio que se mete no dedo médio para empurrar a 
agulha, quando se cose. Espreitar. 11 – Fruto silvestre. Irritar.

 1 | GRAU DE DIFICULDADE ★★★★★ 2 | GRAU DE DIFICULDADE ★★★★★ 3 | GRAU DE DIFICULDADE ★★★★★ 4 | GRAU DE DIFICULDADE ★★★★★

SOLUÇÕES
 1 |  2 |  3 |  4 | 
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Comandos. Famílias das 
vítimas vão recorrer de penas 

Ricardo Sá Fernandes diz “não se conformar com esta decisão”
Novak Djokovic

SEMÁFORO

O tenista sérvio teve uma 
pequena vitória ao ser 
“libertado” do hotel austra-
liano, embora se admita que 
terá sido detido depois. 
Certo é que um dos melho-
res tenistas de sempre, 
embora sem a falange de 
apoio de outros, conseguiu 
criar um conflito diplomático 
e perceber que tem milhares 
de fãs. P. 28

Globos de Ouro
A indústria do entretenimen-
to está cada vez mais parva, 
e o melhor exemplo é o da 
academia que organiza os 
Globos de Ouro. Depois de 
denúncias de corrupção, só 
faltava eleger uma (ou será 
um?) trans como melhor 
atriz. Mas agora basta ser 
não-binário, seja lá isso que 
for, para ganhar prémios? 
PP. 24-25 Vítor Rainho

João Lourenço
O Presidente angolano pro-
meteu que iria combater a 
política da “gasosa”, leia-se 
corrupção policial, mas os 
resultados estão longe de 
serem animadores. João 
Lourenço não estaria, segu-
ramente, à espera de ver os 
candongueiros paralisarem 
Luanda. PP. 02-04
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Os advogados das famílias dos dois recru-
tas que morreram na “prova zero” dos 
Comandos em 2016 vão recorrer do acór-
dão de julgamento que ontem condenou 
três dos 19 arguidos a penas suspensas 
de prisão. Entre os condenados está o 
instrutor dos Comandos Ricardo Rodri-
gues, condenado a três anos de prisão 
com pena suspensa. E também Pedro 
Fernandes, condenado a dois anos e três 
meses de prisão, e Lenate Inácio, a dois 
anos, ambos com pena suspensa.  

Quanto ao diretor da “prova zero”, o 
tenente-coronel Mário Maia foi absolvi-
do, depois de o Ministério Público (MP) 
ter pedido a sua condenação a uma pena 
de dois anos de prisão (suspensa por 
igual período).O mesmo aconteceu com 
o médico Miguel Domingues, acusado 
de abuso de autoridade com ofensa à 
integridade física, que foi absolvido quan-

do a procuradora tinha pedido uma con-
denação a cinco anos de prisão, passível 
de ser suspensa na execução. 

Ricardo Sá Fernandes, advogado da 
família de Hugo Abreu e do pai de Dylan 
da Silva garantiu, à saída do Tribunal 
Criminal de Lisboa, “não se conformar 
com esta decisão”, anunciando que vai 
“interpor recurso” para o Tribunal da 
Relação de Lisboa (TRL). E apesar de 
ainda não se conhecer os termos do 
acórdão, que só será disponibilizado 
hoje, avançou que considera que “as 
condenações são claramente insufi-
cientes e justificam outras condena-
ções diferentes”. 

Quanto ao diretor da “prova zero”, o 
tenente-coronel Mário Maia foi absolvi-
do, depois de o Ministério Público (MP) 
ter pedido a sua condenação a uma pena 
de dois anos de prisão (suspensa por 
igual período). 

Segundo Ricardo Sá Fernandes, a 
“solução do tribunal” de “entender que 

os crimes civis, não exclusivamente 
militares, não podiam ser aqui julga-
dos atirou para debaixo do tapete a 
matéria mais importante que estava 
neste julgamento e que tinha a ver 
com as condutas que alguns destes 
militares tiveram e que foram deter-
minantes na situação que levou à mor-
te (dos recrutas) de Hugo Abreu e 
Dylan da Silva”, considerando que “isso 
é inaceitável”. 

O advogado acredita ainda que o Tri-
bunal da Relação de Lisboa irá dar razão 
ao recurso das famílias das vítimas, à 
semelhança do que aconteceu no início 
do processo relativamente à questão da 
admissão dos pedidos cíveis que a juíza 
não quis aceitar. 

Também Miguel Santos Pereira, advo-
gado da mãe de Dylan da Silva (cujos 
pais são separados) manifestou a sua 
convicção de que a Relação vai anular o 
acórdão de hoje e se for caso disso man-
dar repetir o julgamento.

Em causa está a morte dos recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu, em 2016.  
Três arguidos foram condenados com penas suspensas e 16 foram absolvidos.

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt

PORTUGAL As exportações de compo-
nentes automóveis voltaram a registar 
quebras em novembro e fixaram-se nos 
812 milhões de euros, o que reflete uma 
diminuição de 13,6% face ao mesmo mês 
de 2020. Os dados revelados pela Asso-
ciação de Fabricantes para a Indústria 
Automóvel (AFIA) diz ainda que, já em 
relação ao ano de 2019, estas exporta-
ções caíram 9,2%.

Automóveis. Exportações 
de componentes em queda

PORTUGAL A Associação Nacional de 
Restaurantes Pro.Var garantiu que, sem 
ajuda do Estado, “metade dos restau-
rantes vão fechar”, e pede aos partidos 
políticos que se unam num acordo pré-
eleitoral para salvar a restauração. “O 
que queremos é que haja um bloco cen-
tral ao nível das soluções para as empre-
sas que sofreram com a pandemia” de 
covid-19, disse Daniel Serra.

Pro.Var quer acordo 
entre partidos

PORTUGAL Ricardo Salgado foi alvo de 
uma nova condenação, desta vez apli-
cada pela Comissão do Mercado de Valo-
res Mobiliários. A coima é de um milhão 
de euros, à qual se somam 1,8 milhões 
de euros aplicados a outros ex-adminis-
tradores do Banco Espírito Santo. De 
fora  ficou José Maria Ricciardi, ex-pre-
sidente do BES Investimento, que nem 
sequer foi acusado.

Nova condenação 
da CMVM no caso BES 


