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Farmácias fazem testes rápidos para 
detectar covid-19 à margem das regras

Medida abrange pro ssionais considerados essenciais nas unidades Sociedade, 15

Há farmácias que estão a realizar tes-

tes rápidos de antigénio sem cumpri-

rem os requisitos técnicos de nidos 

quer pela Direcção-Geral da Saúde, 

quer pelo Infarmed, quer pelo Insti-

tuto Dr. Ricardo Jorge. O Governo 

vai, entretanto, mobilizar 300 agen-

tes da Protecção Civil para os inqué-

ritos epidemiológicos. Planalto com 

sete mil casos diários seria “comple-

tamente inaceitável”, diz em entre-

vista ao PÚBLICO o epidemiologista 

Manuel Carmo Gomes, que conside-

ra não ser prioritária a vacinação das 

crianças Destaque, 2 a 7
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Destaque Covid-19

Farmácias fazem 
testes para 
detectar covid-19  
à margem  
das regras

Infarmed não quis clari car se as farmácias estão ou não 
habilitadas para realizar, nesta fase, os testes rápidos de 
antigénio. Mas não há dúvidas de que as que estão a realizá-los 
não cumprem as exigências das autoridades de saúde

H
á farmácias a realizarem os 

novos testes rápidos de anti-

génio sem cumprirem os 

requisitos técnicos exigidos 

pela Direcção-Geral da Saú-

de (DGS), pelo Infarmed e 

pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge a todas as entidades já 

autorizadas a realizar o exame ou a 

outras que venham a sê-lo. 

Na sexta-feira, foi assinada uma 

circular informativa conjunta que 

determina que, nesta fase, a realiza-

ção destes exames rápidos de detec-

ção do novo coronavírus está circuns-

crita aos “estabelecimentos prestado-

res de cuidados de saúde, com registo 

válido na Entidade Reguladora da 

Saúde, desde que devidamente habi-

litados para a colheita e diagnóstico 

laboratorial”. Tal, considera a profes-

sora de Direito da Saúde Paula Loba-

to de Faria, da Escola Nacional de 

Saúde Pública, exclui as farmácias, 

que no âmbito da Lei de Bases da Saú-

de não são entidades prestadoras de 

cuidados de saúde. 

As autoridades públicas de saúde 

admitem na circular que, numa 

segunda fase, “outras entidades 

venham a ser de nidas em momentos 

posteriores, decorrente da avaliação 

da implementação desta circular, 

situação epidemiológica no país e de 

necessidades identi cadas a nível 

regional e local”. 

De qualquer forma, a circular con-

junta deixa claro que “todas as enti-

dades que realizem testes rápidos de 

antigénio devem cumprir” determi-

nados requisitos. Entre essas exigên-

cias está a obrigação de ter um espaço 

dedicado às colheitas; a amostra ser 

recolhida por um pro ssional de saú-

de com experiência e com formação 

especí ca para colher amostras do 

trato respiratório superior — o que é 

feito com uma zaragatoa (espécie de 

cotonete comprido) que se insere no 

nariz ou na boca até à faringe; a neces-

sidade de esse pro ssional utilizar 

equipamentos de protecção indivi-

dual e de se cumprirem as regras de 

biossegurança, já que estamos peran-

te possíveis agentes patogénicos que 

não podem ir para o lixo normal. 

Além destes requisitos, é necessá-

rio que quem realiza a análise garan-

ta que “os resultados são inseridos no 

Sistema Nacional de Vigilância Epide-

miológica — Sinave até 12 horas depois 

da realização do teste”. A circular 

alerta que é obrigatório noti car 

“todos os resultados obtidos (positi-

vos, negativos e inconclusivos)”, o 

que decorre de uma norma da DGS 

sobre os testes de antigénio, que 

entrou em vigor no dia 9 deste mês. 

E aqui reside o principal problema. 

As farmácias não têm, pelo menos até 

agora, acesso a esta plataforma infor-

mática, não estando a noti car os 

resultados dos testes à DGS, como é 

obrigatório. Esta exigência, explica 

Paula Lobato de Faria, justi ca-se 

porque a pandemia é algo que ultra-

passa a dimensão privada devido à 

necessidade de conhecermos quem 

está infectado, para evitar a propaga-

ção do coronavírus. “Fazer uma zara-

gatoa neste momento é algo que tem 

uma dimensão pública”, sublinha. 

A Associação Nacional de Farmá-

cias, que, ao contrário da Ordem dos 

Farmacêuticos, é categórica em a r-

mar que as farmácias estão autoriza-

das a realizar os testes rápidos de 

antigénio, não vê problemas na 

ausência de noti cação. “No cumpri-

mento da legislação em vigor, os 

resultados positivos são comunicados 

pelo utente às autoridades de saúde 

através da Linha SNS24, ou pelo far-

macêutico se devidamente autoriza-

do pelo mesmo”, a rma numa res-

posta enviada ao PÚBLICO. 

Paula Lobato de Faria tem outra 

Mariana Oliveira
visão. “Se as farmácias querem reali-

zar estes testes, têm de estar munidas 

do sistema para noti car os resulta-

dos dos testes e cumprir todas as 

outras condições”, defende. A profes-

sora considera um “perigo” ter exa-

mes a ser realizados sem que pelo 

menos os positivos sejam do conhe-

cimento da autoridade de saúde. 

“Não podemos ter pessoas que vão 

fazer o teste, dão positivo e depois 

cam ao deus-dará”, realça. 

A Ordem dos Farmacêuticos diz 

ainda estar a analisar a circular con-

junta e o Infarmed não quis clari car 

se, nesta fase, as farmácias estão ou 

não habilitadas para realizar os testes 

rápidos de antigénio, que detectam 

Fonte: DGS PÚBLICO
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as proteínas da superfície do vírus no 

nosso organismo. Isto apesar de o 

PÚBLICO ter pedido há mais de duas 

semanas um esclarecimento sobre o 

assunto e de esta semana ter insistido 

na necessidade de clari car a situa-

ção. Na primeira resposta, de nais 

de Outubro, o Infarmed remeteu para 

duas circulares que não são conside-

radas esclarecedoras pelos especialis-

tas. Ontem acrescentou a circular de 

sexta-feira e a norma que entrou em 

vigor no dia 9, prometendo uma res-

posta que não chegou. 

Entre as farmácias que o PÚBLICO 

encontrou a realizar estes testes está 

a Aliança, no Porto, que cobra 25 

euros pelo exame realizado por uma 
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Parafarmácia no parque de 
estacionamento do Ikea de 
Loures faz testes por 30 euros

O
 Presidente da República cha-

mou os partidos a Belém 

para conversar sobre estado 

de emergência e Orçamento 

do Estado para 2021. Nas 

declarações após os encon-

tros, os partidos revelaram algumas 

das medidas que o Governo tem em 

cima da mesa num novo estado de 

excepção, que se iniciará a 24 de 

Novembro. 

 

Novo estado de emergência 

Uma coisa parece certa: o Presidente 

vai prolongar o estado de emergência 

por mais 15 dias. A Assembleia está, 

inclusivamente, pronta para debater 

e votar o novo decreto presidencial 

amanhã às 9h, antes de se iniciar a 

discussão sobre o Orçamento na 

especialidade. À saída do encontro 

com Marcelo, João Cotrim de Figuei-

redo anunciou que o “Presidente está 

com vontade” de renovar o estado de 

emergência. Há 15 dias, Marcelo assu-

miu que o actual estado de emergên-

cia seria “mais soft”, “muito diferen-

te do anterior”, “mais limitado” e de 

“efeitos preventivos”, mas também 

mais prolongado.  

 

Natal só no início 
de Dezembro 

A análise das estatísticas do mês de 

Novembro será fundamental para a 

decisão sobre como os portugueses 

poderão passar o Natal. O Governo 

prevê anunciar as restrições para o 

período natalício na primeira semana 

de Dezembro, entre os dias 2 e 4, 

numa altura em que o país ainda esta-

rá a viver o segundo estado de emer-

gência (que deve terminar no dia 8). 

 

Universidades e centros 
comerciais 

Até haver decisões sobre o período 

natalício, o executivo pondera novas 

restrições, nomeadamente o fecho 

das universidades e politécnicos com 

pólos nos concelhos com mais infec-

ções assim como o encerramento de 

grandes superfícies comerciais, onde 

estão incluídos os centros comerciais 

e hipermercados. Nas escolas básicas 

e secundárias, o ensino presencial 

continuará a ser preferencial. Isto, 

contou Marcelo ao Partido Ecologis-

ta Os Verdes, são algumas medidas 

que estão em cima da mesa, além da 

criação de uma escala  por níveis de 

gravidade consoante o número de 

novos casos de infecção nos últimos 

14 dias por 100 mil habitantes. 

NUNO FERREIRA SANTOS

S
ituam-se no Norte os 28 
concelhos que têm mais 
de 960 casos de covid-19 
por 100 mil habitantes nos 

últimos 14 dias, de acordo com 
os últimos dados sobre o país 
divulgados pela Direcção-Geral 
da Saúde. A ministra da Saúde, 
Marta Temido, confirmou 
ontem, em conferência de 
imprensa, que os três 
patamares de covid (de 240 a 
479 casos; de 480 a 959 e mais 
de 960 casos) em que, 
segundo revelou o partido Os 
Verdes depois de uma 
audiência com o Presidente, o 
país pode vir a ser dividido a 
partir de dia 24 “são os que são 
seguidos internacionalmente”. 
A ministra, porém, não se 
alongou no tema. Segundo o 
primeiro-ministro, o país vai ser 
dividido em vários patamares 
de taxa de incidência de 
covid-19 a partir de 
segunda-feira. 

Os 28 concelhos mais 
graves estão no Norte

Concelhos divididos 
O Governo está a estudar uma solu-

ção que passa pela diferenciação de 

medidas ao nível concelhio — as 

restrições serão mais apertadas 

quanto maior for a incidência da 

pandemia. 

Concelhos até 240 novos casos   

por 100 mil habitantes nos últi-

mos 14 dias: sem restrições espe-

ciais de horários ou de mobilidade, 

apesar de estarem sob a égide do 

estado de emergência que se aplica 

a todo o território nacional, com 

medidas como o controlo de tempe-

ratura corporal, possibilidade de 

realização de testes de diagnóstico 

de SARS-Cov-2 a quem vai, por exem-

plo, ao centro de saúde, aos estudan-

tes e trabalhadores do ensino, aos 

visitantes de lares de idosos. 

Entre 240 e 480 novos casos  

por 100 mil habitantes nos últi-

mos 14 dias: ocupam o nível mais 

baixo das restrições, mantendo o 

recolher obrigatório entre as 23h e 

as 5h nos sete dias da semana e pode-

rão ver encerradas as universidades 

e politécnicos. 

Entre 480 e 960 novos casos   

por 100 mil habitantes nos últi-

mos 14 dias: neste nível intermé-

dio, além do recolher obrigatório 

entre as 23h e as 5h e do encerra-

mento dos estabelecimentos de 

ensino superior, poderão ser tam-

bém obrigadas a encerrar, em deter-

minados períodos, as maiores 

superfícies comerciais, nomeada-

mente hipermercados e centros 

comerciais. 

Mais de 960 infecções novos 

casos por 100 mil habitantes nos 

últimos 14 dias: a todas as restrições 

dos escalões anteriores, soma-se o 

recolher obrigatório aos sábados e 

domingos entre as 13h e as 5h. 

 

Congresso do PCP  

Se a escala de restrições por conce-

lhos que o Governo estará a pla-

near for implementada logo no 

início do novo estado de emergên-

cia, no dia 24, o congresso do PCP, 

agendado para o m-de-semana 

seguinte em Loures, poderá realizar-

-se dentro dos horários normais, ou 

seja, na sexta-feira e sábado até às 

23h e até ao início da tarde de 

domingo.  

Tendo em conta os dados tratados 

pelo PÚBLICO com base na informa-

ção estatística da DGS, a incidência 

cumulativa a 14 dias entre 28 de 

Outubro e 10 de Novembro para o 

concelho de Loures colocava o con-

celho numa média de 513 casos por 

100 mil habitantes.

Maria Lopes e Sónia Sapage

Novas medidas

Novo estado de emergência:  
o que já se sabe

Os três níveis de covid-19 no país

Concelhos sem restrições
240 a 479
480 a 960
< 960

Casos confirmados por 100.000 
habitantes (incidência cumulativa de 
28 de Outubro a 10 de Novembro)

A alusão de Pedro Veiga à Cruz Ver-

melha é pertinente. É que até há pou-

co tempo o organismo só comunica-

va os resultados positivos, por não ter 

acesso ao Sinave Lab, plataforma que 

os laboratórios de análises usam, mas 

apenas ao Med, destinado aos médi-

cos. É uma questão que Gonçalo 

Órfão, o coordenador nacional deste 

projecto, assegura estar ultrapassada: 

“Até agora, comunicámos sempre os 

resultados positivos. Neste momento, 

temos uma comunicação directa para 

o Sinave Lab e registam-se todos os 

resultados [positivos e negativos].” 

Mas há uma condição na circular 

que muito poucos cumprem, inclusi-

ve algumas das maiores redes de labo-

ratórios privados, como a Unilabs 

(mesmo para os exames moleculares, 

conhecidos como PCR), ou outras, 

como a Cruz Vermelha. Trata-se da 

prescrição médica necessária para 

realizar os testes de antigénio. “Temos 

de perceber que todos os testes são 

exames complementares de diagnós-

tico. É recomendado que exista uma 

prescrição e acompanhamento médi-

co. Temos reforçado que a prescrição 

médica é algo que deve existir e é o 

que diz a orientação”, a rma Órfão, 

admitindo que fazem o teste mesmo 

sem essa prescrição. com M.D.

enfermeira. Aos utentes interessados, 

informa que este “não é um resultado 

o cial”, não servindo, por exemplo, 

para obter uma baixa médica. A Sofar-

ma, grupo que detém sete farmácias 

na região norte, só realiza o teste no 

domicílio, cobrando 50 euros pelo 

serviço, que dizem ter de ser depois 

validado por um teste molecular. 

Opinião e experiência diferentes 

tem Pedro Veiga, um dos proprietá-

rios da Farmácia Frielas e de uma 

parafarmácia localizada no parque de 

estacionamento do Ikea de Loures, 

que faz estes testes por 30 euros. O 

farmacêutico admite que se está 

actualmente “numa zona cinzenta” e 

lembra que os testes estão certi cados 

e autorizados pelo Infarmed. “São 

iguais aos que faz a Cruz Vermelha”, 

argumenta. Pedro Veiga garante que 

não está a fazer estes testes por dinhei-

ro, mas apenas para ajudar a quebrar 

as cadeias de transmissão. “Não há 

margem nenhuma. Os 30 euros 

pagam 23% de IVA e servem para 

pagar o teste, a bata descartável, as 

luvas e o trabalho de quem o realiza”, 

assegura.  
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Destaque Covid-19

RUI GAUDÊNCIO

São José Almeida

S
ão cerca de 300, todos agen-

tes da Protecção Civil, os 

primeiros funcionários 

públicos mobilizados para 

reforçar a elaboração de 

inquéritos epidemiológicos 

a contaminados por covid-19, no 

âmbito do decreto do estado de 

emergência em vigor e que deverá 

ser renovado a 24 de Novembro. 

Estes funcionários deverão entrar em 

funções até ao m do mês. 

A opção de começar por seleccio-

nar agentes da Protecção Civil para 

esta tarefa prende-se com a sua “pro-

ximidade” ao assunto, devido ao tipo 

de formação pro ssional que detêm, 

explicou ao PÚBLICO a ministra da 

Modernização do Estado da Adminis-

tração Pública, Alexandra Leitão. 

A governante foi a responsável 

pela elaboração do despacho que 

terá sido  publicado em Diário da 

República ainda ontem e que densi-

ca e especi ca as condições em que 

é feito este recrutamento de funcio-

nários públicos, entre aqueles que 

estão em casa por integrarem grupos 

de risco face à covid-19. O diploma 

foi co-assinado pela ministra da Saú-

de, Marta Temido, pela ministra do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, Ana Mendes Godinho, e pelo 

ministro da Administração Interna, 

Eduardo Cabrita. 

Alexandra Leitão explicou ao 

PÚBLICO que o primeiro passo para 

a selecção foi elaborar “o levantamen-

to numérico dos funcionários públi-

cos mobilizáveis”. Seguiu-se “o levan-

tamento nominal”, sendo que, nesta 

“lista nominal, os funcionários públi-

cos estão identi cados com a forma-

ção especí ca, para ser identi cável 

o grau de proximidade com o tema”. 

No total, foram sinalizados “mais 

de 800, dos quais 300 são agentes 

da Protecção Civil”, pormenoriza a 

ministra da Modernização do Estado 

da Administração Pública que subli-

nha: “Os outros mais de 500 são, 

sobretudo, técnicos superiores de 

outros serviços do Estado.” 

A fase seguinte foi a da elaboração 

de um cheiro electrónico com os 

trezentos agentes da Protecção Civil, 

para ser enviado ao Ministério da 

Saúde e aos cinco coordenadores 

regionais da gestão da pandemia, as 

autoridades que vão gerir a mobili-

zação dos funcionários públicos des-

tacados para reforçar a realização de 

inquéritos epidemiológicos. 

Estes destacados receberão forma-

ção especí ca para a tarefa a desem-

penhar que será ministrada pelo 

Ministério da Saúde e, “depois da 

formação, receberão os formulários 

e guias de elaboração dos inquéritos 

epidemiológicos”, devendo “entrar 

em acção antes do m do mês, segu-

ramente”, explica Alexandra Leitão, 

que frisa que as suas funções “terão 

sempre um coordenador da área da 

saúde, a quem reportam”. 

Dever de sigilo 
Contudo, a ministra da Modernização 

do Estado da Administração Pública 

salienta que este “será o segundo gru-

po de reforço” da elaboração dos 

inquéritos epidemiológicos, uma vez 

que o Ministério da Saúde “está já a 

mobilizar e a dar formação especí ca 

a pro ssionais da área da saúde como 

médicos reformados”. E sublinha que, 

“depois destes 300, ainda há 

possibilidade de recurso a mais 

de 500 funcionários públicos” 

que estão em casa por serem 

portadores de doenças de 

risco para a covid-19. 

Explicando ao PÚBLI-

CO os conteúdos do 

despacho que con-

cretiza a mobiliza-

ção dos funcionários 

públicos, no âmbito do 

decreto do estado de emer-

gência, Alexandra Leitão 

salienta que “os funcioná-

Funcionários públicos de grupos de risco vão contactar as pessoas infectadas por email e telefone

Ministério da Saúde assegura formação específica

Governo mobiliza 300 agentes da Protecção Civil 
para os inquéritos epidemiológicos

Onde é que as pessoas estão a ser 

infectadas com o vírus que provoca a 

covid-19? Embora se saiba muito mais 

hoje sobre o vírus e a doença do que 

no início da pandemia, muitos países 

não conseguem saber onde é que 

ocorrem mais transmissões. 

Na Alemanha, a chanceler, Angela 

Merkel, sublinhou recentemente que 

as autoridades não sabem a origem 

de 75% das novas infecções. O jornal 

norte-americano The Wall Street Jour-

nal enumera vários casos semelhan-

tes. Na Áustria, a percentagem de 

infecções cuja origem não foi possí-

vel de identi car chega aos 77%. Em 

França e Itália, isso foi conseguido 

em apenas em 20% dos novos casos. 

Em Espanha, na última semana de 

Outubro, o Ministério da Saúde disse 

que foi identi cada a origem de ape-

nas 7% das novas infecções. Em Por-

tugal, a ministra da Saúde, Marta 

Temido, explicou ontem que, na 

região norte, por exemplo, só se con-

segue conhecer o contexto do con-

tágio em 25% dos casos.  

Uma das razões pode ser esta: 

com o aumento dos casos, as equi-

pas de rastreamento estão a car no 

limite das suas capacidades. A casa 

é, em vários países, o primeiro local 

de contágio. Epidemiologistas têm 

dito que isso se pode dever ao facto 

de ser mais difícil encontrar a ori-

gem de infecções noutros locais. 

Para tentar contornar essa di cul-

dade, existem, além das apps de ras-

treamento de contactos (cujo uso não 

está su cientemente generalizado), 

medidas mais antiquadas, como um 

livro de registo nos restaurantes na 

Alemanha, Itália e França. No entan-

to, muitas pessoas, especialmente na 

Alemanha, resistem a deixar o seu 

contacto em livros de registo públicos 

— num restaurante em Hamburgo, 

depois de vários empregados terem 

recebido resultados positivos nos tes-

tes, as autoridades não conseguiram 

contactar uma parte dos clientes, que 

deixaram nomes falsos, contava um 

artigo no grupo de media RND. 

Em Paris, as autoridades não con-

duziram uma única investigação com 

base nestes livros de registo, usados 

desde Outubro. Por isso já há quem 

esteja a considerar abordagens mais 

originais. Em Berlim, Falko Liecke, 

responsável da saúde da zona de 

Neukölln, está a reunir uma equipa 

de investigadores da polícia criminal 

para ajudar a perceber onde é que as 

pessoas estão a ser infectadas.

Maria João Guimarães

Rastreios

Em que locais 
há mais 
contágios  
de covid-19?

rios públicos já têm dever de sigilo”, 

decorrente de outros deveres funcio-

nais e de outras normas e regula-

mentos aplicáveis. Mas como tal 

dever não está expressamente pre-

visto em diploma, passa a estar regu-

lamentado, neste despacho, que os 

funcionários  agora mobilizados 

“ cam sujeitos ao mesmo dever de 

sigilo do pessoal médico”. 

Por outro lado, Alexandra Leitão 

destaca que estes funcionários “con-

tinuarão em casa” ou em local ade-

quado ao facto de serem um grupo 

de risco e funcionarão remotamente, 

“em teletrabalho”, contactando os 

doentes através de email e telefone, 

pelo que “não serão prejudicados na 

sua situação de saúde”. A ministra 

da Modernização do Estado da Admi-

nistração Pública frisa ainda que os 

funcionários públicos mobilizados 

para esta tarefa “não perdem os 

direitos laborais que tinham”, além 

de que “esta função conta para os 

efeitos legais de carreira como traba-

lho efectivo e remunerado, mesmo 

sendo feita em casa”. Por último, a 

ministra explica que, para os funcio-

nários públicos que são “imunode-

primidos e que só têm 30 dias para 

estar em casa”, com o destacamento 

no âmbito deste despacho, “a conta-

gem desse período ca suspensa”.

Duarte Costa sucede 
a Mourato Nunes

O
 comandante operacional 
nacional da Autoridade 
Nacional de Emergência e 
Protecção Civil (ANEPC), 

Duarte da Costa, 59 anos, vai 
substituir na presidência deste 
organismo o tenente-general 
Manuel Mourato Nunes (na 
foto), que esteve à frente da 
ANEPC desde 9 de Novembro 
de 2017 e termina agora a 
comissão de serviço de três 
anos naquele cargo. O facto de 
ter 74 anos impossibilita a 
renovação da sua nomeação 
pelo ministro da Administra- 
ção Interna, Eduardo Cabrita. 
Em comunicado, Cabrita 
enalteceu o “trabalho e 
dedicação” de Mourato 
Nunes. Nos três anos 
em que esteve à frente 
da Protecção Civil, este 
não escapou a alguns 
escândalos: um deles 
foi o caso das golas 
inflamáveis, pelo qual foi 
constituído arguido. 

“depois de
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de 500 fu
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ESCOLHA A ALMOFADA   
QUE QUER TER
Se tem um sonho sobre um tempo sem preocupações, um desejo que aumenta ao mesmo tempo 

que a sua família cresce, a ambição de apanhar sol à beira da sua nova piscina ou uma vontade de 

viajar pelos destinos exóticos do Mundo, o Banco CTT pode ter a almofada certa para si. 

Com as Soluções de Poupança Banco CTT, pode escolher e combinar uma ou mais soluções

para poupar no curto, médio e longo prazo, sempre à medida dos seus rendimentos e dos seus  

objetivos. Faça crescer as suas poupanças e viva um futuro mais próximo dos seus sonhos.

Escolha e combine as várias soluções para poupar:

Informe-se no Banco CTT: 
212 697 144

Depósito a Prazo
Conta Poupança
Plano Poupança Reforma
Soluções de Investimento
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“Temos absolutamente de  descer 

para níveis muito mais baixos. Se 

nos mantivermos em níveis de 

seis mil, sete mil casos por dia, 

vamos ter um uxo de 

hospitalizações que depois 

conduz a um uxo de entrada nos 

cuidados intensivos, que depois 

conduz a uxo de óbitos que é 

inaceitável”, a rma o 

epidemiologista Manuel Carmo 

Gomes. Na entrevista PÚBLICO/

Rádio Renascença, que pode 

ouvir na íntegra amanhã às 23h, 

assume que o que preocupa mais 

nesta fase é a continuação ou não 

da adesão por parte da população 

às medidas de contenção da 

transmissão do SARS-CoV-2. Na 

Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, onde é 

professor, têm trabalhado os 

dados e estimam que o R — risco 

de transmissão do vírus — chegue 

a 1 no nal de Novembro, início de 

Dezembro. 

Foi ouvido pelas ministras da 

Presidência e da Saúde para 

falar do estado da pandemia. O 

que o preocupa mais nesta 

altura? 

Saber se de facto vamos ter, por 

parte da população, uma contínua 

adesão às recomendações que são 

feitas — desde as máscaras, à 

higienização, à ventilação das 

salas —, ou se as pessoas por 

fadiga e por razões pro ssionais e 

pela sua vida pessoal vão, à 

medida que o tempo passa, tendo 

cada vez menos adesão a estas 

medidas. Temos detectado que o 

R tem vindo a descer. Pelas nossas 

contas começou a descer por 

volta do m de Outubro. Temos 

esperança de que as medidas que 

foram adoptadas pelo Governo 

reforcem ou consolidem esta 

descida. Se isso for verdade, 

embora ele desça muito 

devagarinho, apontamos para que 

Entrevista

Ana Maia e Anabela Góis 
(Rádio Renascença)

o R atinja 1 algures no m deste 

mês, início do mês que vem. São 

estimativas preliminares. 

Isso traduz-se como, em termos 

de novos casos e 

consequentemente 

internamentos e mortalidade? 

Quando o R é maior do que 1 e se 

mantém maior do que 1 durante 

muito tempo, temos crescimento 

exponencial do número de casos. À 

medida que o R começa a descer, 

temos uma desaceleração desse 

aumento do número de casos. 

Mas não é isso que se está a 

verificar neste momento. 

Estou a falar da velocidade com 

que aumenta. Uma coisa é termos 

hoje mais 500 casos, amanhã 

mais 600, depois mais 700. Isto é 

uma aceleração. Outra, é termos 

hoje mais 500, amanhã mais 400 

e depois mais 300. Há uma 

desaceleração. Isto acontece 

quando o R está a diminuir. 

Quando o R nalmente atingir 1, 

temos uma estabilização do 

número de casos por dia. Esta 

estabilização tem de ser medida 

conduz a um uxo de entrada nos 

cuidados intensivos, que depois 

conduz a um uxo de óbitos que é 

inaceitável. 

Acha que os confinamentos e 

estas medidas que foram 

aprovadas recentemente 

contribuem para isso? 

Absolutamente. 

Quando vamos ver os efeitos 

disso? 

As nossas previsões neste 

momento estão a apontar para 

m de Novembro, início de 

Dezembro. Esta previsão tem-se 

mantido relativamente 

consistente há vários dias. Agora 

deixe-me lançar o alerta 

novamente, porque quando 

atingirmos o pico temos de 

manter as medidas, porque o R 

tem de vir para baixo de 1. Porque 

se não vier, vamos estar num 

planalto semelhante àquilo que 

aconteceu na Primavera/Verão, só 

na altura eram 300 casos por dia, 

o que é perfeitamente gerível. 

Neste caso, o planalto seria com 

seis mil, sete mil casos por dia, o 

que é completamente inaceitável. 

Temos de vir para níveis de 

incidência diária que sejam 

aceitáveis. 

Que níveis são esses? 

Gostaria que cássemos nos níveis 

a que assistimos no Verão. 

Provavelmente temos capacidade 

para ter um nível um bocadinho 

mais alto, mas de maneira 

nenhuma será cinco mil, seis mil, 

sete mil casos. Isso representa um 

uxo de entradas hospitalares que 

não há país nenhum que aguente. 

Do que poderemos estar a falar? 

Ruptura das UCI [Unidades de 

Cuidados Intensivos], situações 

semelhantes àquelas que 

assistimos no Norte de Itália, em 

que os médicos tinham de decidir 

quem é que podia e não podia ter 

assistência respiratória nas UCI. 

Isso é bastante grave. 

Concorda com o escalonamento 

que se fala de medidas em 

função da taxa de infecção e de 

risco entre os 900 e os 240 

casos por 100 mil habitantes? 

Foi nisto que tinha pensado 

quando defendeu a criação de 

mapas de risco? 

Sim e não. Para já, não vejo outra 

alternativa. A alternativa é fazer o 

que zemos em Março. Mas isso 

mata a economia e dá cabo da 

Destaque  Covid-19

Hora da Verdade

Planalto com sete mil casos 
de covid-19 por dia seria 
“completamente inaceitável”

Manuel Carmo Gomes 
Epidemiologista afirma  
que é “absolutamente” 
essencial descer números 
diários de infecção

Parece-me que a 
solução de tomar 
medidas mais 
cirúrgicas e agir 
localmente é 
realmente a solução 
de equilíbrio

com uma média de sete dias. 

Agora, nós estamos numa 

situação extremamente perigosa, 

porque se o pico for atingido na 

ordem dos sete mil casos por dia 

— nada disto é impossível, pelo 

contrário —, não podemos de 

forma nenhuma permanecer 

nesse nível. Temos absolutamente 

de descer para níveis muito mais 

baixos. Se nos mantivermos em 

níveis de seis mil, sete mil casos 

por dia, vamos ter um uxo de 

hospitalizações que depois 
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AVISO
1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, 
de 8 de maio, torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, em 
13 de novembro de 2020, uma notificação de uma operação de concentração de 
empresas, apresentada ao abrigo do disposto no artigo 37.º do referido diploma.
2. A operação de concentração em causa consiste na aquisição do controlo 
exclusivo, pela SG LUFTFAHRT GMBH (“SG LUFTFAHRT”), sobre a CONDOR 
FLUGDIENST GMBH (“CONDOR”). 
3. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes:

• SG LUFTFAHRT – sociedade com o único propósito de atuar como acionista 
da reestruturação (nos termos da lei alemã) da Condor, não tendo qualquer 
outro tipo de atividade. O único acionista da SG Luftfahrt é a Team Treuhand 
GmbH, empresa que, em situações de reestruturação e insolvência, assume um 
conjunto de funções fiduciárias ao abrigo da Lei alemã.

• CONDOR  – companhia aérea de turismo alemã – antiga subsidiária do Grupo 
Thomas Cook – que se encontra sediada em Frankfurt, tendo bases operacionais 
nos aeroportos de Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Leipzig/Halle, 
Munique e Stuttgart. A Condor opera voos de curta, média e longa distância 
para aproximadamente 80 destinos na Europa, Ásia, África e Américas, com a 
sua atividade em Portugal a focar-se na operação de voos, de um conjunto de 
destinos na Alemanha, para o Funchal, na Região Autónoma da Madeira.

4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem 
identificar o interessado e indicar o respetivo endereço postal, e-mail, n.º de telefone 
e fax. Se aplicável, as observações devem ser acompanhadas de uma versão não 
confidencial, bem como da fundamentação do seu caráter confidencial, sob pena de 
serem tornadas públicas.
5. As observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo 
de 10 dias úteis contados da publicação do presente Aviso, indicando a referência 
Ccent. n.º 41/2020 – SG Luftfahrt/Condor, através do e-mail adc@concorrencia.pt 
ou para o endereço abaixo indicado.

Autoridade da Concorrência
Avenida de Berna, n.º 19
1050-037 Lisboa
E-mail: adc@concorrencia.pt

nossa saúde mental. A mim 

pareceu-me e continua a parecer 

que esta solução de tomar 

medidas mais cirúrgicas e agir 

mais localmente é realmente a 

solução de equilíbrio. É o 

caminho que o Governo seguiu. 

As pessoas entendem que um 

município tenha um 

determinado nível de restrição 

e o outro lado tenha outro? 

Quando nós de nimos níveis de 

risco, considerámos quatro 

indicadores importantes. 

Primeiro, a incidência da doença. 

Esse foi adoptado, os 14 dias de 

casos acumulados por 100 mil, 

que é o indicador do ECDC 

[Centro Europeu de Controlo e 

Prevenção das Doenças]. 

Segundo, medir a aceleração do 

aumento do número de casos. 

Terceiro, a vizinhança. Acho que 

um concelho que está amarelo, se 

está rodeado de concelhos que 

estão a vermelho, é inevitável que 

vá passar a vermelho. Isto foi tido 

em conta até certo ponto pelo 

Governo quando tomou as 

medidas. Finalmente, e mais 

difícil de medir e de integrar 

nestes níveis, saber qual é a 

natureza dos surtos.  

Há vários países a avançar no 

sentido de terem testes rápidos 

nas farmácias, a Eslováquia 

quer testar toda a sua 

população. É esse o caminho 

que devemos seguir? 

Os testes rápidos têm um papel 

muito importante a desempenhar 

nesta epidemia. São testes que 

têm sensibilidade elevada quando 

a pessoa está com o tracto 

respiratório superior mais 

infectado, que é também a altura 

em que a pessoa tem maior 

capacidade de transmitir. 

Sabemos que isto acontece cerca 

de dois a três dias antes de os 

sintomas aparecerem e depois 

perdura aproximadamente três, 

quatro, cinco dias.  

Mas concorda com uma 

testagem generalizada, a todo o 

país como a Eslováquia? 

Penso que isso é muito difícil de 

implementar em termos 

logísticos. Mas sabemos que há 

locais-chave onde, na minha 

opinião, estes testes poderiam ser 

implementados com muita 

vantagem, porque são baratos e 

rápidos. 

Onde? 

Lares, por exemplo. Sabemos que 

têm sido locais de 

supertransmissão, onde num 

curto espaço de tempo aparecem 

dezenas de pessoas infectadas, e 

também sabemos que 

normalmente o vírus entra nos 

lares trazido por pessoas que são 

assintomáticas. Penso que estas 

pessoas, que já foram 

identi cadas nesta situação de 

alto risco, poderiam ser testadas 

com muita frequência.

F
oi constituída a Comissão 

Técnica de Vacinação 

contra a Covid-19 que vai 

desenhar a estratégia em 

Portugal. Não vem tarde? 

Se bem que possa ter sido 

o cializada agora, já estamos a 

funcionar há várias semanas. 

Vamos começar agora a ter reuniões 

com mais frequência, porque os 

fabricantes também não davam 

noticias até Novembro. 

Em que fase estamos? 

Estamos a trocar impressões e a ver 

os prós e contras de várias 

estratégias diferentes. Há muitos 

factores a ter em atenção. Em 

primeiro lugar temos de ter em 

atenção ao que são os principais 

factores de risco para a 

hospitalização com esta doença. 

Estou a falar das situações de 

doença moderada ou grave. Uns 

têm meramente que ver com a 

idade, outros com cormobilidades. 

Depois há outros factores que 

também têm de ser considerados, 

como, por exemplo, a ocupação das 

pessoas, se estão em contacto 

directo com infectados e têm maior 

probabilidade de serem infectadas, 

se estão a lidar com pessoas de alto 

risco para a doença, etc. 

Na sua opinião qual deveriam 

ser os grupos prioritários? 

Não vou dizer quais devem ser 

porque isso são decisões que a 

comissão vai tomar. 

Faria sentido vacinar as 

crianças, uma vez que têm 

consequências mais moderadas? 

Na minha opinião, as crianças não 

são claramente um grupo 

prioritário para esta doença. Sei que 

é um pouco estranho para quem 

está habituado a trabalhar com 

vírus respiratórios, em que as 

crianças são as mais susceptíveis à 

infecção, as que mais transmitem e 

o principal foco de transmissão. 

Mas obviamente não é isso que se 

passa com esta doença. 

E os idosos? 

Os idosos sim. Aí temos um grupo 

importante, basta olhar para os 

hospitais e ver quem são os doentes 

e o seu estado de gravidade. Em 

relação às idades mais avançadas, 

temos aqui alguns dilemas difíceis. 

Necessitaríamos de ter informação 

por parte das companhias 

relativamente à efectividade destas 

vacinas nesses grupos que são de 

maior risco. Algumas têm ensaios 

onde puseram algumas destas 

pessoas e vai ser possível ter alguma 

informação. 

Como será a distribuição? O 

modelo da vacina da gripe 

servirá de base? Poderemos ter 

de recorrer aos militares? 

Tudo isso são possibilidades em 

cima da mesa. Uma coisa é certa, 

isto não é uma campanha como a 

que estamos habituados no 

Programa Nacional de Vacinação 

(PNV). Aqui estamos a falar de um 

número muito mais elevado de 

pessoas. Temos também de ver qual 

o calendário de chegada das vacinas 

a Portugal.  

Um novo desafio são as 

temperaturas baixas de que 

algumas vacinas necessitarão. 

Primeiras doses devem chegar em 2021

Vacinação: “Na minha opinião as 
crianças não são um grupo prioritário”

Temos pessoas com muita 

experiência em rede de frio por 

causa do PNV. Mas temos diferentes 

níveis de di culdade. A vacina da 

P zer tem uns requisitos de 

ultrafrio que as outras não têm. Já a 

vacina da Moderna tem requisitos 

de -20º para armazenamento, 

embora possa estar a temperaturas 

de frigorí cos normais por alguns 

dias para ser utilizada. E depois 

temos a vacina da Astrazeneca, que 

também está muito avançada, que 

requer apenas entre 2º e 8º. 

Na sua opinião, faria sentido 

tornar esta vacinação 

obrigatória? 

Posso exprimir apenas a minha 

opinião, e é não. O nosso PNV não é 

obrigatório, é fortemente 

recomendado.  

Acredita que vamos ter uma 

vacina no início de 2021? 

Estou convencido de que vamos ter 

na primeira metade do próximo 

ano, o mais tardar, os primeiros 

lotes de vacinas. Não chegarão para 

toda a população que quereremos 

vacinar, mas estou convencido 

também de que na segunda metade 

do próximo ano teremos aquilo a 

que chamaria a vacina ao dispor na 

farmácia para quem quiser tomar. 

Ana Maia e Anabela Góis  
(Rádio Renascença)

Isto não é uma 
campanha como  
a do Programa 
Nacional  
de Vacinação
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Espaço público

CARTAS AO DIRECTOR
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Absolutamente 
impensável! 
Desde a célebre entrevista de 29 de 

Julho de 2020 já ocorreram, é certo, 

vários acontecimentos marcantes 

na política portuguesa. Mas, por 

outro lado, ainda falta um: a 

“moderação” do partido Chega. Rui 

Rio, nesse dia, reiterou que, caso 

houvesse “moderação” ou 

apaziguamento por parte do 

partido de André Ventura, 

porventura o PSD estaria disponível 

para “conversar” e, quem sabe, 

coligar-se. Contudo, uma coisa é 

certa: o Chega não se moderou. As 

ideologias mantêm-se. O populismo 

e a polarização também. Bem nos 

podem dizer que, seja como for, 

“não há nenhum acordo nacional”, 

mas sim um “acordo regional” com 

este partido. Tal como que a 

coligação PSD e Chega “em nada 

fere a matriz social-democrata do 

PSD”. Mas tenho uma certeza: só o 

simples facto moral de o PSD se 

coligar com o Chega — defensor da 

prisão perpétua, castração química 

de pedó los — deixará, 

indubitavelmente, o fundador do 

Não serão modernices  
a mais? 
Lemos na primeira página de um 

jornal diário de grande expansão 

nacional, em letras garrafais, o 

seguinte título: “Carta de condução 

vai poder ser usada apenas no 

telemóvel.” Perante este título, 

camos com alguma perplexidade 

sobre o uso do telemóvel. E quem 

não tiver ou não quiser telemóvel? 

Faz-nos lembrar o uso já corriqueiro 

do GPS e daqueles concidadãos que 

ainda usam o velhinho sistema AJP 

— abre a janela e pergunta. 

José Amaral, Vila Nova de Gaia

antigo PPD, Francisco Sá Carneiro, 

desonrado e menosprezado. Um 

homem que se debruçou e se 

debateu por certos valores 

idiossincráticos — a liberdade 

individual, o primado da pessoa e a 

noção de valorização do cidadão — e 

que ainda hoje estão — ou estavam — 

na génese do partido verá que o seu 

trabalho foi em vão e desnecessário. 

Será que, em nome de uma 

sustentabilidade parlamentar, é 

justi cável desestimar a imagem do 

partido, dos seus representantes e 

militantes? Será que, em nome de 

uma sustentabilidade parlamentar, 

é legítimo descumprir os valores 

democráticos de Sá Carneiro, a 

quem a morte pôs prematuramente 

m? E será que, em nome de uma 

sustentabilidade parlamentar, não 

era plausível seguir o exemplo de 

Angela Merkel ou de Pablo Casado, 

que rejeitaram dar a mão à 

extrema-direita? 

O PSD falhou e a 

social-democracia foi manchada — 

não obstante muitos dizerem que 

não. Mas espero que os seus 

eleitores não falhem. O mais 

importante é que percebam que o 

PSD pertence ao centro-direita, à 

direita democrática, e que estará 

sempre disponível e será incansável 

para dialogar e se coligar com 

partidos que tenham o propósito de 

transformar Portugal para melhor. 

Dinis Gonçalves, Castelo Branco 

 

PSD — um partido 
de extrema-direita? 

Depois do acordo com o Chega — o 

partido dos tiranos, no dizer de 

Santos Silva — e da não 

concordância com o aumento do 

salário mínimo, endeusando o 

lucro, m supremo da actividade 

económica, vem agora o PSD, 

através da concelhia de Loures, 

pronunciar-se contra a realização 

do congresso do PCP, na mesma 

linha de oposição frontal que Rui 

Rio manifestou em relação à Festa 

do Avante!. 

O ódio visceral que o PSD exibe 

para com os comunistas é mais 

próprio de um partido de 

extrema-direita e não 

social-democrata, como Rio diz ser, 

mas que ninguém acredita. 

A evolução dos ditos 

“sociais-democratas” tem sido 

deveras preocupante. Sá Carneiro 

dizia que a social-democracia era 

uma via para o socialismo e quis 

integrar o PSD na Internacional 

Socialista, com o que Mário Soares, 

por razões óbvias, não concordou. 

Mota Pinto seria o último líder 

genuinamente social-democrata. 

Com Cavaco Silva, iniciou-se uma 

caminhada galopante para a direita, 

que teve grande continuidade em 

Passos Coelho, que estugou o passo 

dessa caminhada, e, agora, o PSD, 

com Rio, roça a extrema-direita. 

Onde acabará? 

A deriva estranha do PSD, citando 

António Costa, só favorece o PS, que 

chamará a si todo o eleitorado 

social-democrata, podendo, assim, 

perpetuar-se no poder. A manter o 

actual rumo, o partido de Rio 

deixará de ser alternativa, 

esvaziando-se eleitoralmente. 

Acabará, provavelmente, como o 

MIRN do falecido Kaúlza de Arriaga. 

Pobre destino! Por culpa exclusiva 

dos seus líderes mais recentes, que 

não souberam honrar os primeiros, 

fazendo a cova ao partido. 

Simões Ilharco, Lisboa 

PÚBLICO ERROU 
 

Uma falha grave de edição levou  

a que, na última página de ontem, 

a habitual coluna de Rui Tavares 

tivesse sido trocada por um texto de 

Alexandre Martins publicado na 

mesma edição, na secção Mundo. 

A Rui Tavares, cujo texto original se 

publica hoje na pág. 10, e aos leitores 

que ontem se viram privados da sua 

leitura, as nossas desculpas.

A democracia não pode ficar refém

A
 União Europeia (UE) 

adiou a adesão da 

Turquia para as calendas 

gregas, com o receio não 

assumido da integração 

de um país muçulmano, 

baseando-se no argumento sensível 

e sensato do incumprimento do 

Estado de direito. Erdogan 

encontrou nessa recusa 

dissimulada os argumentos para 

diminuir ainda mais as liberdades e 

garantias num país historicamente 

hesitante entre o Ocidente e o 

Oriente. 

A ameaça a esse denominador 

comum europeu da democracia e 

do Estado de direito não veio de 

Ankara, mas sim do cavalo de Troia 

do populismo nacionalista que 

tomou conta de Varsóvia e de 

Budapeste. Polónia e Hungria, ao 

bloquearem a aprovação do 

orçamento plurianual, não estão 

apenas a paralisar as economias 

dos restantes Estados da União 

num cenário de crise geral. Estão a 

sabotar as regras e valores básicos 

de uma comunidade assente em 

princípios democráticos e a fazer a 

defesa da sua autocracia. 

A retaliação dos dois países, por 

causa do mecanismo que faz 

depender o acesso a fundos 

extraordinários do respeito pelo 

Estado de direito, que prejudica 

todos os cidadãos europeus e a 

própria UE, expondo a sua inércia 

e inaptidão num momento tão 

crucial, é a con ssão de quem não 

nutre pela democracia qualquer 

empenho ou respeito e que faz da 

discriminação e da perseguição a 

minorias uma política desumana e 

nada cristã. Só Angela Merkel 

pode conseguir uma decisão por 

unanimidade. 

Merkel, a defensora do 

alargamento a leste, é o espelho da 

moderação na Europa, e não 

hesitou em se afastar 

higienicamente desse populismo 

autocrático no momento certo, 

quando se torna cada vez mais 

atraente transformar esse capital 

eleitoral em algo palpável e 

açoriano. Rui Rio pode falar 

alemão, mas não é Merkel. 

Donald Trump inspirou 

autocratas por todo o lado e alguns 

deles têm assento no Conselho 

Europeu. A eleição de Joe Biden 

não terá re exos apenas nos EUA. 

A vitória da moderação, nestes 

tempos de radicalização e 

polarização, pode representar um 

novo período de valorização da 

democracia e de rejeição da 

demagogia mentirosa de políticos 

sem escrúpulos. A boa notícia é 

esta: Trump vai deixar de ser a 

caução destes autocratas. A má 

notícia é que estes poderão não ter 

assento em Washington, mas 

continuarão a ter o seu lugar à 

mesa em Bruxelas. A democracia 

europeia não pode ser refém de 

quem a recusa.

A retaliação dos dois 
países é a con ssão de 
quem não nutre pela 
democracia qualquer 
respeito e faz da 
discriminação uma 
política desumana

Editorial

Amilcar Correia
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A
s moscas odeiam o 

Inverno e, à medida 

que ele se aproxima, 

vão perdendo as 

estribeiras. 

Mostrem-me uma 

mosca que em Setembro se deleitava 

a apanhar sol numa vidraça, só 

interrompendo a contemplação 

para ir esfregar a trombinha na 

marmelada, sempre com o cuidado 

de escolher as horas durante as 

quais repousam os anfitriões 

humanos — mostrem-ma que eu 

mato-a já. 

Mas, se ela sobrevivesse e 

chegasse ao cu de Novembro onde 

agora estamos, eu mostrar-vos-ia 

uma górgona iracunda cujo único 

prazer é abeirar-se das nossas 

narinas, bocas e pálpebras, 

enquanto nós estamos a almoçar ou 

a fazer uma declaração de amor. 

Quando estão assim, não se 

conseguem matar — e não vale a 

pena falar com elas, porque não 

vêem mais nada à frente. 

Para elas, só há o Inverno e a 

chuva que lhes pesa nos cornos e 

que lhes despenteia os pêlos dos 

calcanhares. 

Pressentem a morte e querem 

levar o maior número de pessoas 

com elas. 

Foi por isso que rejubilei quando 

reencontrei uma mosca, que se tinha 

metido entre mim e um panettone, a 

fazer alongamentos numa teia de 

aranha. 

Nesta casa as teias de aranha 

gozam da maior protecção possível. 

Constroem onde quiserem: para 

nós, não há patos bravos. Se for 

preciso, damos a volta. Aqui as 

aranhas sentem-se bem e o trabalho 

delas é respeitado. Admiramos o 

brilho da seda, a subtileza da 

arquitectura, o morticínio das redes. 

Paramos sempre para observar o 

alegre cadáver de uma mosquinha 

tresmalhada, o passo em falso de 

uma traça, o rictus de uma jovem 

melga, o estertor lovecraftiano de 

uma varroa. “Estás com pressa?”, 

pergunta a aranha à mosca, quando 

sente vibrar a rede. “Sim”, repito eu 

com voracidade, “estavas com 

pressa de chegar a esta travessa de 

bacalhau assado? Não me digas que 

te estragaram o dia!”

BARTOON LUÍS AFONSO
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Espaço público

Historiador

Jornalista. Escreve à quinta-feira

Morreu um homem às nossas mãos. E agora?

No cabelo é que está a derrota, ou como o ouro se fez cinza

D
esde a antiquíssima história 

de Sansão e Dalila que os 

cabelos (os da cabeça, já que 

tal nome é dado também aos 

pêlos que cobrem o corpo) 

deram origem a milhares de 

histórias, crenças, lendas, mitos e também 

práticas associadas ao seu poder. Para 

distinguir, a rmar, glori car, mas também 

seduzir, submeter ou humilhar, isto 

consoante os séculos e as culturas.  

Há até expressões populares a eles 

associados, como “estar pelos cabelos” (sem 

paciência, farto) ou “com os cabelos em pé” 

(hipérbole para espantado, horrorizado ou 

em pânico). Mas adiante, que não vamos 

começar aqui uma lição de história 

universal, social e muito menos capilar. 

Portugal não pode ser 
isto. E, se Portugal não 
quer ser isto, temos de 
retirar consequências 
políticas sérias daquilo 
que se passou

O
 Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF) é a primeira 

cara que o nosso país mostra a 

quem vem de fora da União 

Europeia. O mínimo que se 

espera do comportamento do 

SEF é pro ssionalismo, integridade e 

respeito pela legalidade. Para lá desses 

mínimos, exige-se aquilo que se exige a 

qualquer função do Estado português: 

prestação de contas, responsabilização e 

sentido de serviço público em nome dos 

valores que nos de nem. 

Infelizmente, o SEF não esteve à altura 

sequer desses mínimos — e não está ainda à 

altura dessas exigências e desses valores. 

Não esteve à altura quando negou entrada 

em Lisboa, no passado dia 10 de março, ao 

ucraniano Ihor Homeniuk, cidadão de um 

país com que Portugal tem um acordo de 

isenção de vistos, com base em decisões de 

funcionários em quem esses poderes não 

estavam delegados e em informações (de 

que Ihor viria para trabalhar sem visto de 

trabalho) que não foram documentadas de 

forma dedigna, nem con rmadas através 

do acesso de Ihor a advogado, nem de 

Há dias, por sinal numa sexta-feira 13, 

quando o ainda Presidente americano (já 

falta pouco) deu uma conferência de 

imprensa sobre a covid-19, houve um certo 

burburinho. Não pelo que ele disse e 

desdisse, porque isso já é hábito, mas pelo seu 

tom capilar. Grisalho, em vez do loiro que 

ostenta na foto o cial e em quase todas as 

suas aparições públicas. E este “quase” tem 

uma explicação, que não é bem a que serviu 

de mote para comentários irónicos nas redes 

sociais, como “Trump esqueceu-se de pintar 

o cabelo” ou “Aparentemente, o cabeleireiro 

de Trump admitiu a derrota antes dele”. 

Na verdade, no passado dia 30 de Março, 

também numa conferência de imprensa 

sobre a covid-19, Trump aparecera grisalho. 

No dia seguinte, a revista Vogue, pela pena de 

Lauren Valenti, dedicou-lhe um artigo 

intitulado: “O novo cabelo grisalho de Donald 

Trump é apenas a sua mais recente táctica 

política.” Porquê? A revista citava também 

alguns comentários nas redes sociais, uns 

pretensamente sagazes e outros jocosos, ora 

sugerindo que Trump estaria a ensaiar “um ar 

mais digno” para a campanha presidencial de 

2020, ora que, para provar distanciamento 

social, nem via o seu cabeleireiro. 

sentido possibilidades de zelar pelas 

obrigações da instituição a não ser por uma 

queixa anónima, não teríamos chegado a 

saber de nada disto. Nada disto teria chegado 

ao relatório da Inspeção-Geral da 

Administração Interna, que agora nos diz 

que pelo menos uma dúzia de pessoas, de 

inspetores a vigilantes, terá passado pela sala 

onde Ihor esteve detido e sido cúmplices de 

uma cultura de ilegalidade, encobrimento e 

“total desrespeito pelo sistema de direitos 

fundamentais vigentes e que, no caso em 

análise, colocam em crise o princípio 

inalienável da dignidade humana (proibição 

de tortura e tratamento degradante) e da 

solidariedade (cuidados de saúde)”. Este 

homem morreu às mãos do nosso Estado; 

morreu às mãos de uma força policial que 

age em nosso nome; morreu às nossas mãos. 

E agora? 

Agora, o que se esperaria de um país que 

se tem por decente e humanista seria que o 

Mas o comentário mais sensato, e 

provavelmente mais verdadeiro, foi o da 

historiadora Alexis Coe, autora de uma 

biogra a de George Washington que foi 

best-seller do New York Times, ao sugerir que 

seria uma estratégia estudada, não tanto por 

Trump (“que não gosta de mudar a sua 

aparência física”) mas pelos seus assessores, 

que lhe teriam dito “que precisava de fazer 

algo dramático”. “O que eu penso que pode 

estar a acontecer”, dizia Alexis Coe à Vogue, 

“é uma espécie de manipulação do público 

americano em que ele está a tentar mostrar 

aos cidadãos que ele também está a sofrer”. 

Despachada a conferência de imprensa, em 

que o grisalho combinava com um pretenso 

ar compungido, voltou a aloirar-se. Até que, 

de novo acossado, a perder nas urnas (mas 

ainda a gritar por escrito, pateticamente, no 

Twitter, “WE WILL WIN!”), lá se agrisalhou de 

novo. O problema é que, como se sabe — e é 

repisado na “resposta” de Marx a Hegel, 

dizendo o primeiro que “a história repete-se 

sempre, pelo menos duas vezes”, 

acrescentando o segundo que da primeira vez 

seria como tragédia e da segunda como farsa 

—, a tragédia da covid-19 tem sido a farsa de 

Trump. Insistentemente. E enquanto vão 

SEF — pelo menos nas suas funções nas 

fronteiras — tivesse sido profundamente 

reorganizado. Que tivessem sido substituídos 

os seus dirigentes que achavam “costume” 

que os seus poderes de negação de entrada 

ou detenção fossem usados por vigilantes e 

inspetores sem delegação para tal. Que os 

“espaços equiparados” a centros de 

instalação temporária deixassem de ser 

“equiparados” e passassem a estar 

conformes com as nossas obrigações legais e 

as melhores práticas europeias. Que a 

cultura de silêncio e impunidade fosse 

expurgada da instituição. Que os 

responsáveis institucionais e políticos 

soubessem fazer tudo isto — já o tivessem 

feito —, ou se demitissem. 

Em vez disto, tivemos uma entrevista da 

diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, 

que, apesar de se encontrar 

compreensivelmente combalida por aquilo 

que sucedeu no SEF sob as suas ordens, 

demonstra estar muito aquém mesmo desta 

lista resumida de tarefas, diz nunca ter 

pensado em demitir-se e não teve sequer o 

mínimo gesto de humanidade que teria sido 

falar com a família de Ihor Homeniuk nestes 

oito meses que já transcorreram desde que 

este pai de dois lhos morreu às nossas mãos. 

Portugal não pode ser isto. E, se Portugal 

não quer ser isto, temos de retirar 

consequências políticas sérias daquilo que se 

passou e da evidência de que as che as e as 

tutelas do SEF parecem ainda não ter bem 

noção de qual é o seu papel a partir de agora. 

sucumbindo ao vírus cada vez mais 

compatriotas seus (só nessa sexta-feira 13 

tinham-se registado mais 181.194 novos casos 

de infecção e mais 1384 mortes, num total que 

já ia em 159.508 no dia 17 de Novembro, 

segundo o registo diário do New York Times), 

ele vai gastando os seus últimos dias na Casa 

Branca a tentar bombardear o Irão (falhou), a 

arrasar a Fox (que dele se distanciou) e a 

tuítar “FRAUDE”, na esperança de que o 

levem a sério. 

Voltando ao cabelo de Donald Trump, que 

dourou talvez para sugerir um toque de 

Midas, tão falso como ele, há dois registos 

imperdíveis que lhe estão associados: um foi 

quando Jimmy Fallon, após o entrevistar 

ainda como candidato no The Tonight Show, 

lhe pediu para fazer uma coisa que há muito 

desejava e, em seguida, o despenteou; o 

segundo é o retrato da cabeleira de Trump 

feito pelos Simpsons nos 100 dias da sua 

presidência, como se tivesse vida própria, 

uma espécie de cãozinho amarelo enrolado 

na sua cabeça. Seja como for, é no cabelo 

(verdadeiro) de Trump que está a derrota. 

Onde o ouro não se fez prata, mas cinza.

tradução independente para a sua língua. 

Não esteve à altura quando Ihor teve uma 

crise de epilepsia e não lhe foram fornecidos 

todos os medicamentos que lhe foram 

receitados. Não esteve à altura quando o 

deteve num “espaço equiparado” a Centro 

de Instalação Temporária que não estava 

dotado do tipo de assistência e vigilância que 

estes espaços devem ter. 

A partir daí, o que aconteceu foi muito pior 

do que não estar à altura. Ihor Homeniuk, 

numa situação que já poderia con gurar um 

sequestro — de acordo com as jornalistas do 

Diário de Notícias Fernanda Câncio e 

Valentina Marcelino que, tal como Joana 

Gorjão Henriques aqui no PÚBLICO, há 

meses têm seguido este caso —, foi 

manietado, imobilizado, espancado, 

torturado com arma ilegal e deixado 

inconsciente, sem auxílio, durante 

praticamente três dias. Quando Ihor corria 

claramente risco de vida, tentaram 

despachar-se dele embarcando-o num avião 

para a Turquia, o que não foi possível por ele 

estar inconsciente e apresentando forte odor 

a urina. Mais tarde nesse dia, Ihor morreu 

por “causa de morte violenta, por as xia 

mecânica e de etiologia homicida”, como se 

lê nas conclusões da sua autópsia. 

Se não fosse o médico legista que o 

autopsiou, dois cidadãos brasileiros que 

estavam detidos no mesmo espaço e que 

testemunharam os gritos que ouviram, bem 

como ruídos de espancamento e aquilo que 

parecia ser o som “de uma cabeça a ser 

mandada contra uma parede”, e, se não 

fosse alguém que no próprio SEF não terá 

Consoante mudamuda

Rui Tavares

Em Públicoo

Nuno Pacheco
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6. A sociedade do conhecimento Continuamos 
contigo, 
Gonçalo

Professor catedrático de Sociologia, 
Nova de Lisboa; vice-presidente do PSD

O futuro di cilmente 
estará do lado  
dos que apenas  
detêm informação

David Justino

Y
uval Noah Harari, o historiador 

israelita autor de Sapiens, 

publicou há pouco mais de um 

ano 21 Lessons for the 21st Century 

(21 Lições para o Século 21), em 

que desenvolve um conjunto de 

ideias que têm tanto de irreverência e 

provocação quanto de inquietude e 

especulação. Apesar do abuso do método 

ensaístico, Harari tem algumas análises 

estimulantes. 

Por exemplo, no capítulo 3, Liberty. Big 

Data is watching you, o autor coloca o 

problema da liberdade em confronto com a 

capacidade de acumular dados pessoais e de 

os processar com o objetivo de condicionar e 

in uenciar a decisão dos cidadãos. O risco 

identi cado é o da emergência das “ditaduras 

digitais” ao bom estilo orwelliano. No capítulo 

seguinte, Equality. Those who own the data 

own the future, problematiza sobre o poder 

das grandes empresas e dos governos que lhes 

advém da posse das grandes bases de dados. 

Quem detém a informação detém o poder. 

Permitam-me que discorde. O foco de 

Harari está nas bases de dados, nos 

supercomputadores e na informação. Eu 

defendo que o foco deve estar no 

processamento da informação, o mesmo é 

dizer, no conhecimento que permite construir 

os dados, sistematizá-los e processá-los com 

vista à produção de valor acrescentado — ou 

seja, o valor e o poder estarão mais nos 

algoritmos e menos nos dados. 

Trata-se de uma velha confusão, de mais de 

50 anos, entre o conceito de “sociedade da 

informação” e “sociedade do conhecimento”. 

Não há economia que se sustente num bem 

abundante, excessivo e tendencialmente 

E
stamos com os que sempre te 

acompanharam, alguns mais de 

perto, outros mais de longe, e 

vamos continuar a dar corpo às 

ideias que contigo partilhamos. 

Vamos continuar a resistir com 

os valores e os conceitos com que inovaste o 

discurso e a prática social e política. 

Alguns viemos da resistência 

democrática, que nos grupos monárquicos 

ou no Centro Nacional de Cultura, com 

Francisco Sousa Tavares e tantos mais, 

dinamizaste, outros encontrámos-te na 

denúncia do desordenamento do território, 

a propósito das cheias de 1967, outros, 

depois, quando produzes a primeira lei do 

mundo de protecção do sobreiro, em 1975, e 

a partir daí no percurso de estabelecimento 

dos elementos fundamentais do nosso 

espaço e do ordenamento, a legislação das 

Reservas Nacionais Ecológica e Agrícola, e 

também os planos regionais de 

ordenamento do território e os planos 

directores municipais. 

Entretanto, muitos já tínhamos contigo 

criticado o projecto de Alqueva e proposto 

alternativas que hoje dariam outra vida ao 

Alentejo e à sua perenidade, e outros 

também dado força à oposição à energia 

nuclear, que espreitou primeiro em Ferrel e 

depois um pouco por todo o país, contra a 

qual, como tu, sempre fomos, assim como 

pelas alternativas energéticas suaves. 

Não esquecemos a epopeia que foi o 

combate alfacinha em Lisboa quando 

defendemos contigo dar a liderança às 

hortas sociais na urbe, e um outro 

desenvolvimento urbano que integrasse o 

agro, o que na altura era considerado 

lunático, mas hoje vemos por todo o mundo 

a querer alterar as relações cidade/campo. 

Defendemos contigo outro 

desenvolvimento e outra organização do 

território e hoje continuamos a lutar contra a 

monotonia produtiva e por outras lógicas 

económicas e sociais. 

Partilhámos e continuaremos a partilhar 

com o teu espírito e inspiração tantas, tantas 

lutas, e vamos continuar, com toda a 

transparência e integridade, e sem 

necessidade de dizer o que não sentimos 

nem de usar palavras a que não damos 

signi cado. 

Vamos encontrar maneiras de corporizar 

uma grande homenagem nacional que 

Portugal te deve promover, mas, mais 

importante ainda, havemos de combater 

para que alguém surja na governação deste 

país com capacidade e vontade para 

implementar no terreno, e não apenas nos 

discursos, as ideias por que lutaste toda a tua 

vida. Bem hajas, Gonçalo Ribeiro Telles! 

 

António Eloy, Carlos Pimenta, Fernando 

Santos Pessoa, João Reis Gomes, Jorge 

Paiva, José Carlos Costa Marques, Luís 

Coimbra, Paulo Trancoso, Rui Cunha

aplicações, as bases de dados 

sistematicamente organizadas, no que alguns 

teóricos de nem como bens digitais. 

O traço comum a estas quatro formas de 

incorporação de conhecimento é o facto de se 

tratar de conhecimento de base cientí ca, 

aquilo que Daniel Bell previa, já nos anos 70 

do século passado, sob a designação de 

“conhecimento teórico codi cado”. 

Todas as sociedades tendem a identi car 

uma forma particular de conhecimento 

socialmente válido. Nas sociedades 

pré-modernas, o conhecimento dominante 

era o construído a partir dos adquiridos da 

experiência e dos axiomas de base 

transcendental. Nas sociedades modernas, 

são os princípios da racionalidade e do 

conhecimento cientí co que adquiriram o 

poder estruturante das culturas. 

Neste contexto, importa avaliar os efeitos 

deste tipo de desenvolvimento nas formas de 

organização social e na recon guração das 

culturas. 

Em primeiro lugar, já estamos a assistir ao 

que poderemos identi car como 

“intelectualização do trabalho”. Isto signi ca 

que estamos perante uma estrutura renovada 

do emprego e das quali cações e novos 

mecanismos de criação e reprodução das 

desigualdades sociais. O futuro di cilmente 

estará do lado dos que não possuem um 

elevado nível de quali cações. Mas também 

não estará do lado dos que apenas detêm 

informação. Muito provavelmente, os ventos 

soprarão a favor dos que detêm o 

conhecimento indispensável a processar a 

informação disponível de forma a construir 

novo conhecimento socialmente válido e 

economicamente transacionável, à escala 

global. 

Segunda questão que decorre da anterior: 

quais as instituições vocacionadas para a 

produção e difusão desse conhecimento? O 

sistema de ensino e, com particular relevo, o 

subsistema de ensino superior e investigação 

cientí ca. Estas instituições tradicionalmente 

vocacionadas para a credenciação das 

pro ssões de maior prestígio social terão de 

investir mais na produção de bens de 

conhecimento transacionáveis e na criação 

cultural. Quer através da ligação às empresas 

pelo desenvolvimento de novas tecnologias, 

quer pela investigação fundamental nos mais 

variados domínios da ciência, quer ainda pela 

quali cação competitiva da formação de 

capital humano, esse é o caminho que se abre 

a Portugal.  

O conhecimento já é e será cada vez mais a 

base da Riqueza das Nações, para utilizar a 

velha expressão de Adam Smith. Saibamos 

nós aproveitar as suas oportunidades e traçar 

o rumo adequado para as concretizarmos em 

proveito próprio. 

KACPER PEMPEL/REUTERS

gratuito como é a informação. Pelo contrário, 

só o conhecimento é escasso, limitado face ao 

potencial que encerra e tendencialmente 

sobrevalorizado. Se me é permitida a 

analogia, a informação tende a desempenhar 

o papel de matéria-prima e o conhecimento 

torna-se no verdadeiro “maquinismo” que a 

processa e cria valor. 

Nesta perspectiva, uma sociedade baseada 

na economia do conhecimento é aquela em 

que o valor do conhecimento incorporado em 

bens transacionáveis tende a assumir a maior 

proporção na cadeia de valor. 

O próprio conhecimento é cada vez mais 

um bem transacionável e um fator de 

produção, não susceptível de ser confundido 

com a trilogia clássica da terra, trabalho e 

capital. O conhecimento assume-se como 

fator susceptível de ser incorporado na 

mercadoria de quatro formas distintas: 

1. O conhecimento incorporado na 

tecnologia — que é a forma mais tradicional de 

criação de valor e que o transforma em capital 

xo; 

2. O conhecimento incorporado no 

produto — que se pode expressar através do 

design, da marca, de um particular processo 

de produção ou o conjunto de signi cados 

expressos através de símbolos; 

3. O conhecimento incorporado nas 

pessoas — o que geralmente se designa por 

capital humano, enquanto combinatória de 

capacidades desenvolvidas pelos indivíduos 

ao longo do seu trajeto de vida; 

4. O conhecimento enquanto bem 

intangível susceptível de ser transacionado. 

Consideram-se nesta categoria os contributos 

para o avanço do conhecimento cientí co, as 

Sexto de uma série de dez textos de David 
Justino que publicaremos semanalmente, 
sobre os desafios que enfrentamos em 
várias áreas, em Portugal e no mundo. 
Próximo artigo: O Estado: um problema 
de escala ou de estrutura?
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PS quer saber 
quanto custam 
propostas  
do PSD para  
o OE2021

O PS quer saber o impacto orçamen-

tal de três propostas de alteração ao 

Orçamento do Estado (OE) para 2021 

que o PSD entregou e teme que se 

possam formar “maiorias negativas” 

nas votações na especialidade, que 

começam amanhã. 

“O PS pediu à Unidade Técnica de 

Apoio Orçamental (UTAO) que calcu-

le o impacto orçamental de três medi-

das do PSD”, con rmou ao PÚBLICO 

o coordenador socialista na Comissão 

Parlamentar de Orçamento e Finan-

ças, João Paulo Correia. Em causa 

estão as propostas sobre a suspensão 

do regime de pagamento por conta 

das empresas durante a pandemia e 

sobre a redução dos preços das por-

tagens no interior e no Algarve e nas 

concessões da Costa de Prata, Grande 

Porto e Norte Litoral. 

“Estas são as propostas que mais se 

destacam pelo impacto orçamental”, 

explicou o parlamentar, recordando 

que o PSD justi cou o voto contra o 

OE2021 na generalidade, dizendo que 

o Orçamento “distribui o que não tem 

e dá tudo a todos”. O PSD disse que o 

OE tem “despesa a mais e que sobrea-

valia a receita. Quem identi cou esta 

como a maior razão para votar contra 

o OE não deveria apresentar estas 

propostas”, atira João Paulo Correia. 

O secretário-geral adjunto do PS, José 

Luís Carneiro, admitiu ontem em 

Belém, à saída de uma audência com 

o Presidente da República, que o total 

das propostas do PSD custe cerca de 

760 milhões de euros.  

Antes, João Paulo Correia, questio-

nado se temia “coligações negativas” 

entre os partidos da oposição em tor-

no daquelas três medidas medidas, 

disse não excluir esse cenário. “É um 

perigo que não está afastado. Outros 

partidos têm propostas nas mesmas 

áreas, no mesmo sentido”, a rmou, 

O debate do Orçamento do Estado  
para 2021 entra amanhã numa nova fase, 
quando os deputados começarem a 
discutir e votar a proposta artigo a artigo

sem revelar as propostas do PS. 

Os socialistas esperam ter resposta 

da UTAO com valores concretos ainda 

hoje, véspera do início do debate do 

OE na especialidade — altura em que 

os cálculos dos técnicos são úteis para 

que o debate parlamentar não seja 

“com os números do PS ou do PSD”, 

mas sim de uma entidade externa. 

No entanto, ao PÚBLICO, o coorde-

nador da UTAO adianta que “esta 

semana não haverá respostas” ainda 

aos pedidos de avaliação do impacto 

económico e orçamental das seis pro-

postas de alteração ao OE submetidas 

ao teste orçamental dos técnicos da 

Assembleia. “Os pedidos chegaram 

na segunda-feira à noite e ainda é pre-

ciso esperar por dados que tivemos 

de pedir a outras entidades de fora”, 

diz Rui Baleiras. 

Além do PS, também o PSD usou 

este expediente recente, criado pela 

nova Lei de Enquadramento Orça-

mental, de pedir à UTAO que calcule 

o impacto orçamental das propostas 

de alteração. Afonso Oliveira, o coor-

denador social-democrata na Comis-

são Parlamentar de Orçamento e 

Finanças, quer conhecer o impacto 

de duas propostas do PCP — sobre o 

IVA nas bebidas na restauração e o 

alargamento do subsídio de risco 

pago aos pro ssionais na linha da 

frente no combate à covid 19 — e uma 

do BE — sobre a dedicação plena dos 

médicos no SNS, e não revela como o 

PSD as vai votar. Quanto ao impacto 

das medidas do PSD, Afonso Oliveira 

a rma que a redução das portagens 

para o interior não tem impacto orça-

mental da forma como o PS a sugere. 

“O Governo fará na renegociação a 

melhor solução para acomodar os 

montantes”, diz o parlamentar, lem-

brando que, perante uma pandemia, 

o executivo também conseguiu agili-

zar um  adiamento no pagamento das 

rendas das casas.

Marta Moitinho Oliveira

João Paulo Correia, do PS, acusa PSD de propor o aumento da despesa, que antes considerou excessiva

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Política Socialistas não excluem a formação de “maiorias negativas”

As propostas a que a UTAO vai fazer contas 

Portagens no interior e Algarve  
O PSD propõe a redução das 
taxas de portagem, em 50% e 
75%, conforme os casos na A22, 
A23, A24 e A25, no segundo 
semestre. 
 
Outras portagens  
Os sociais-democratas querem 
ainda uma redução de 50% ou 
75% nas portagens na Costa de 
Prata, Grande Porto e no Norte 
Litoral. 

Pagamento por conta 
Enquanto vigorarem medidas 
restritivas da actividade 
económica, o PSD quer que as 
empresas não entreguem ao 
Estado pagamentos por conta de 
lucros futuros. 
 
IVA nas bebidas 
O PCP defende a descida do IVA 
nas bebidas na restauração de 
23% para 13%, como aconteceu 
com os restantes produtos 

vendidos na restauração. 
 
Subsídio de risco 
Os comunistas querem o 
pagamento de um subsídio 
extra em 2021 a todos os 
trabalhadores dos serviços 
essenciais por risco de contágio. 
 
Exclusividade dos médicos 
O BE defende a majoração do 
salário dos médicos em 
dedicação plena no SNS. 

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



Público • Quinta-feira, 19 de Novembro de 2020 • 13

*Valor do 1.º prémio total nas duas séries.
Os prémios atribuídos de valor superior a €5.000 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

237 ANOS
A ANUNCIAR
A SORTE 
GRANDE

237.º ANIVERSÁRIO DA LOTARIA NACIONAL

1.º PRÉMIO: €1.200.000*

DIA 23 ANDA A RODA

1 EM CADA 3 APOSTADORES
DA LOTARIA É PREMIADO*
*EM MÉDIA

PUBLICIDADE

Governo e BE marcam reunião sobre o OE: 
“sem propostas” e “sem expectativas”

Executivo volta a ouvir os 
partidos que viabilizaram o 
Orçamento na generalidade, 
sem fechar a porta ao Bloco

Liliana Borges e São José Almeida

Governo e Bloco de Esquerda querem 

mostrar disponibilidade para novas 

conversações sobre o Orçamento do 

Estado (OE) para 2021, mas não mui-

to mais. Hoje há uma reunião entre o 

secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares, Duarte Cordeiro, e a 

direcção do BE, mas as duas partes já 

trataram de refrear expectativas. 

“Teremos uma reunião de trabalho 

com o Bloco de Esquerda antes de 

começar o processo de discussão do 

Orçamento do Estado para 2021 na 

especialidade. Da parte do Governo 

não há qualquer expectativa em espe-

cial em relação aos resultados dessa 

reunião”, disse à Lusa fonte do exe-

cutivo. O encontro insere-se na ronda 

nal de reuniões, antes das votações 

na especialidade do OE2021 que 

decorrem amanhã, entre o Governo 

e os partidos que foram parceiros de 

aliança parlamentar na legislatura 

passada, acrescidos do PAN. 

Depois de o BE ter votado contra 

na generalidade do OE2021 e de ter 

apresentado apenas 12 propostas de 

alteração (no OE2020 foram mais de 

Na última semana, o BE apresentou 

um pacote de 12 medidas essenciais 

que exige ver incluídas na proposta 

orçamental e avisou que só com a 

acomodação destas propostas é que 

admite rever o seu voto contra (na 

fase de generalidade) e garantir a via-

bilização do Orçamento do Estado (na 

votação global). 

Questionada sobre a abertura do 

BE para viabilizar um OE que contem-

plasse apenas algumas das 12 propos-

tas de alteração entregues por este 

partido, Mariana Mortágua sublinhou 

que a dúzia de medidas seleccionadas 

“não é um ponto de partida, mas um 

ponto de chegada”. com Leonete 

Botelho

O presidente do Chega, André Ventu-

ra, foi multado em 438,81 euros por 

discriminar ciganos, numa publica-

ção no Facebook. A decisão da Comis-

são para a Igualdade e contra a Discri-

minação Racial, a que a Lusa teve 

acesso, considera que o deputado 

praticou uma contra-ordenação, 

punível com coima, por “discrimina-

ção por assédio em razão da origem 

étnica”. Ventura ainda pode ser ouvi-

do ou deixar correr o processo até ao 

Ministério Público, o qual deduzirá 

ou não uma acusação. No pior dos 

cenários, está em causa um crime de 

discriminação racial, cuja pena máxi-

ma é de cinco anos de prisão. 

Na publicação de 21 de Agosto de 

2020 alvo de queixa pela Letras 

Nómadas (Associação de Investigação 

e Dinamização das Comunidades 

Ciganas), com um grá co sobre as 

“principais fontes de rendimento dos 

indivíduos por escalões etários”, o 

líder do Chega escreveu:  “A verdade 

acaba sempre por prevalecer. Quase 

90% da comunidade cigana vive de 

‘outras coisas’ que não o seu próprio 

trabalho. Enquanto não percebermos 

que há aqui um problema estrutural 

de subsidiodependência e de não 

integração deliberada, ele continuará 

a crescer descontroladamente.” 

A deputada não inscrita Joacine 

Katar Moreira criticou ontem o valor 

da multa: “Um amendoim.” Ventura 

reagiu  no Twitter nestes termos: “É 

aquilo que eu sempre disse. Na Guiné 

é que estava bem.” PÚBLICO/Lusa

Ventura 
multado por 
discriminar 
ciganos

Política

200), bloquistas e Governo têm man-

tido um clima de gelo nesta fase de 

negociação, como o PÚBLICO noti-

ciou. 

O anúncio da reunião foi feito 

ontem pelo secretário-geral adjunto 

do PS, José Luís Carneiro, no nal da 

audiência com o Presidente da Repú-

blica. O socialista declarou aos jorna-

listas que, “por iniciativa do Gover-

no”, irá realizar-se um “novo diálogo 

e conversações com os partidos” e fez 

questão de sublinhar que a ronda de 

encontros incluirá o BE, que ao con-

trário da restante esquerda votou 

contra a proposta do Governo. 

Ao PÚBLICO, um responsável do 

BE con rmou que não houve progres-

sos nas negociações. E detalhou que 

a reunião foi pedida pelo secretário 

de Estado dos Assuntos Parlamenta-

res e será “apenas para consulta sobre 

o posicionamento do BE em diversas 

votações na especialidade”. O Bloco 

a rma que não conta com novidades: 

“O Governo não tem novas propostas 

ou respostas a apresentar”, resume o 

mesmo responsável. 

Mariana 
Mortágua diz que 
o  BE já cedeu em 
tudo o que podia 
ceder para 
chegar às 12 
medidas
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“A morte de qualquer homem 

diminui-me, porque sou parte do 

género humano.  

Por isso não perguntes por quem os 

sinos dobram; eles dobram por ti.” 

John Donne 

 

Vítima da covid-19, faleceu no 

passado sábado, dia 14 de 

Novembro, com 73 anos, o coronel 

Luís Macedo. Nos grá cos com que 

abrem diariamente os noticiários 

das televisões, é apenas mais um 

entre as mais de três milhares de 

vítimas mortais em Portugal. Com 

uma agravante: é que Luís Macedo 

faleceu num hospital do Maputo, 

onde trabalhava há anos numa 

empresa de construção de pontes e 

estradas. Portanto, nem sequer 

como número gura entre os 

mortos no nosso país. 

E, no entanto, foi no nosso país 

que ele teve, no dia 25 de Abril e nos 

meses que antecederam esse dia 

memorável, um papel decisivo no 

golpe que, em menos de 24 horas, 

pôs termo a 48 anos de ditadura. 

Luís Macedo era então capitão de 

Engenharia no RE1, na Pontinha, e, 

desde nais de 1973, envolveu-se “de 

alma e coração”, como se diz, na 

conspiração para derrubar o Regime 

e acabar com uma guerra que se 

arrastava ao longo de 13 anos, 

teimosamente mantida por Salazar e 

Caetano, ao arrepio do bom senso e 

dos ventos da História, queimando e 

destroçando vidas, sacri cando 

famílias obrigadas a emigrar, 

empobrecendo e isolando o país, 

comprometendo o futuro de 

gerações, condenando os 

portugueses à violência moral e 

física da repressão e tornando cada 

dia mais difícil uma solução política 

para a autonomia das colónias, 

como mesmo os mais 

conservadores, civis e militares, de 

Sá Carneiro a Spínola, há muito 

reclamavam. 

Lembrar às gerações mais novas, 

sobretudo aos que já nasceram 

depois de Abril, em liberdade, 

democracia e em paz, quem foi Luís 

Macedo é lembrar-lhes o que foi a 

epopeia abnegada, heróica e 

generosa de um punhado de o ciais 

que, interpretando a vontade do 

povo, conseguiram durante menos 

de nove meses conspirar, em plena 

ditadura, para derrubar, em poucas 

horas, um regime teimosamente 

repressivo e isolado do mundo, que 

nos impôs a mais longa ditadura dos 

tempos modernos. Lembrar-lhes o 

que foram esses tempos e quem 

foram estes heróis é um dever dos 

que, como eu e muitos da minha 

geração, vivemos o antes e o depois 

da Liberdade. 

Tive a felicidade de conhecer o 

Luís Macedo há três anos, quando o 

entrevistei para um docudrama que 

z para a RTP, e a que chamei A Voz e 

os Ouvidos do MFA, em que revelei 

um episódio crucial para o sucesso 

das operações do 25 de Abril: a 

montagem clandestina de um cabo 

telefónico entre o Colégio Militar e o 

que viria a ser o Posto de Comando 

das operações, na Pontinha, 

operação planeada pelo então 

tenente-coronel Garcia dos Santos e 

levada a cabo nas noites de 23 e 24 

de Abril de 74 pelo furriel Carlos 

Cedoura, com um grupo de 

guarda- os, passando os cabos por 

cima de árvores e telhados para 

atingir a tempo os objectivos da 

missão: fornecer escutas e 

comunicações para as tropas 

sublevadas, o que garantiu a Otelo e 

aos outros seis o ciais presentes 

durante a madrugada e o dia 25 de 

Abril ouvir todas as conversas entre 

os membros do Regime e as forças 

policiais e militares até aí às suas 

Opinião

ordens, conhecer os seus 

movimentos e transmitir aos 

operacionais no terreno — 

sobretudo a Salgueiro Maia — as 

indicações necessárias, sem que o 

“inimigo” suspeitasse que era 

escutado, para o sucesso da 

Revolução. 

Há dois meses, numa passagem 

pela sua casa em Santarém, onde o 

fui encontrar com a mulher e 

rodeado de lhos e netos, tive 

ocasião de o entrevistar novamente, 

mal sabendo que seria a última vez 

que o iria ver, para uma série 

documental a que chamei A 

Conspiração, na qual tenciono 

lembrar às gerações mais novas o 

que foi a saga destes heróicos 

capitães de Abril, que arriscaram a 

vida pela Liberdade. 

Luís Macedo era, na altura, um 

dos mais novos entre os militares 

conspiradores (tinha apenas 27 

anos), mas também um dos mais 

activos, um dos mais determinados, 

corajosos e inabaláveis na missão 

que se impuseram: libertar o país da 

guerra e da ditadura. Algumas 

reuniões conspirativas zeram-se 

em casa dos seus pais, sem estes 

saberem, e, no nal, teve um papel 

determinante na escolha da 

Pontinha, onde estava destacado, 

uma unidade improvável e, por isso 

mesmo, difícil de identi car pelo 

DR

Regime, onde Luís Macedo se 

encarregou de preparar em segredo 

uma parte do edifício, onde iria 

instalar o Posto de Comando para o 

tornar operacional, com telefones, 

anexos preparados para receber os 

presos que iriam chegar, e cobrindo 

com panos escuros as janelas, para 

que ninguém suspeitasse do que se 

estava ali a passar. 

Foi ele também que lembrou a 

Otelo a importância da escolha de 

uma senha e também da ocupação 

das estações de rádio e de televisão 

(algum colega lhe terá revelado a 

importância que, por uma sinistra 

ironia da História, haviam tido as 

transmissões no golpe recente de 

Pinochet no Chile, por este 

considerado um objectivo mais 

importante do que a prisão de 

Allende e dos seus ministros e 

apoiantes). 

Otelo elegeu-o como o seu braço 

direito nas operações do dia 25 de 

Abril; e, quando Salgueiro Maia se 

viu em apuros no Terreiro do Paço, 

foi ele que, juntamente com Correia 

de Campos e Jaime Neves (que 

assim “se limpou” do falhanço das 

missões que Otelo lhe con ara), foi 

ajudá-lo a entrar no Ministério do 

Exército (onde, entretanto, o 

ministro já tinha conseguido 

escapar-se por um buraco aberto 

na parede!); e, de seguida, arrancou 

para a sede da Legião Portuguesa, 

onde neutralizou a sinistra milícia 

fascista, que era um dos suportes 

mais bem apetrechados do Regime. 

No dia em que os noticiários das 

televisões, em vez de passarem uma 

hora a mostrar números e a ouvir 

“especialistas” a comentar os novos 

grá cos da evolução da pandemia 

em Portugal e no mundo, 

começarem a identi car os mortos 

um a um e dar-lhes um rosto e uma 

biogra a, talvez a reacção 

preventiva dos cidadãos se 

interiorize e a estóica aceitação dos 

sacrifícios também. Por trás de cada 

número há uma pessoa com uma 

história interrompida — e que pode 

ser um de nós. 

Até por isso, não deixar que se 

esqueça a morte prematura e 

absurda de um dos grandes heróis 

da nossa História recente é um 

imperativo para quem o conheceu e 

lhe cará eternamente grato, por 

permitir que os meus lhos e os 

meus netos tenham nascido, quase 

todos, e todos eles vivido, em 

liberdade. 

Luís Macedo era 
um dos mais novos 
entre os militares 
conspiradores 
(tinha apenas  
27 anos),  
mas também um 
dos mais activos, 
um dos mais 
determinados, 
corajosos  
e inabaláveis  
na missão que  
se impuseram: 
libertar o país  
da guerra 
e da ditadura

Luís Macedo – a morte de um herói de Abril 
em tempos de pandemia

Cineasta e presidente  
da Associação de Realizadores  
de Cinema e Audiovisual

António Pedro Vasconcelos
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Pro ssionais  
de saúde 
impedidos  
de sair do SNS

Os pro ssionais do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) não podem sair 

enquanto durar o estado de emergên-

cia, caso se considere que são essen-

ciais para assegurar a resposta das 

unidades em que trabalham, nesta 

fase crítica da segunda vaga da epide-

mia de covid-19.  Este impedimento 

transitório está de nido num despa-

cho do Ministério da Saúde que per-

mite a “mobilização” dos trabalhado-

res do SNS que pediram a rescisão de 

contrato recentemente. Publicado no 

início desta semana, o despacho já 

está a ser alvo de contestação.  

A ministra Marta Temido delegou 

no secretário de Estado adjunto “a 

competência para determinar a mobi-

lização de trabalhadores dos serviços 

e estabelecimentos do SNS” que 

“requeiram a cessação, por denúncia, 

dos respectivos contratos de traba-

lho”, tendo em vista “a garantia de 

resposta” dos serviços, uma medida 

excepcional prevista no decreto do 

estado de emergência.  Esta mobili-

zação deve ser feita pelos serviços e 

terá que ser “devidamente funda-

mentada” e ponderada a sua “ade-

quação e proporcionalidade”, refere 

o despacho. 

Mas há já pelo menos um grupo de 

18 enfermeiros com experiência em 

cuidados intensivos cujos pedidos de 

exoneração do Centro Hospitalar de 

Lisboa Norte (CHLN) — que integra os 

hospitais de Santa Maria e Pulido 

Valente — caram suspensos que está 

a tentar contestar juridicamente o 

teor deste despacho. Os 18 enfermei-

ros pediram a cessação dos contratos 

para irem trabalhar para outros hos-

pitais, sobretudo do sector privado, 

mas foram na terça-feira informados 

que os processos cavam suspensos 

ao abrigo do estado de emergência.    

Filomena Gonçalves, de 35 anos, 12 

de experiência em cuidados intensi-

vos, cou perplexa quando recebeu 

a notícia. O seu processo de rescisão 

tinha cado concluído em 26 de Outu-

bro, já tinha negociado um contrato  

Governo trava saída de enfermeiros, 
médicos e outros trabalhadores essenciais 
para assegurar resposta nesta fase crítica

num hospital privado e acordara dar 

apenas um mês de aviso prévio ao 

Santa Maria, aproveitando as férias 

que tinha por gozar. 

“Está a sair muita gente, mas não 

se tenta negociar com as pessoas” 

numa altura em que os privados estão 

“a expandir-se, têm cada vez mais 

clientes”, observa. Filomena garante 

que não foi apenas a questão mone-

tária que a fez querer sair. Os privados 

também oferecem “progressão na 

carreira”, enquanto no SNS esta “está 

congelada”, diz. 

“Isto é uma espécie de requisição 

civil, é um atentado à liberdade e à 

democracia”, critica Gorete Pimentel, 

do Sindicato Independente de Todos 

os Enfermeiros Unidos (SITEU). “Mes-

mo que seja uma reclamação retórica,  

não vamos aceitar isto calados e de 

cabeça baixa”, assegura.  

“São vidas suspensas” 
A direcção do SITEU está “a fazer 

tudo para reverter esta situação e está 

empenhada em denunciar este atro-

pelo”, corrobora Sónia Viegas, que é 

delegada sindical no Santa Maria e 

trabalha em cuidados intensivos. “Já 

estava tudo tratado e os colegas 

tinham dia para sair. Estão a interferir 

com a liberdade e a vida das pessoas. 

São vidas suspensas”, lamenta. 

Além da procura dos hospitais pri-

vados, que disparou com a pandemia, 

muitos enfermeiros que tiveram que 

ir trabalhar para a capital estão a 

aproveitar esta “janela de oportuni-

dade” para voltarem para perto da 

família, sobretudo no Norte, onde os 

hospitais do SNS abriram reservas de 

recrutamento, explica. 

“Desde o início do ano saíra cerca 

de 180 enfermeiros, mas consegui 

contratar 165. Somos uma estrutura 

dinâmica”, sublinha a enfermeira 

directora do CHLN, Ana Paula Fer-

nandes, lembrando que já em Abril 

um despacho “semelhante”, além de 

impedir transitoriamente as saídas, 

suspendeu o gozo de férias. Mas reco-

nhece que a situação, sobretudo nos 

cuidados intensivos e outras áreas 

Alexandra Campos

PAULO PIMENTA

críticas, é agora muito complicada. 

“Até 11 de Novembro, saíram 16 enfer-

meiros. Só num dos serviços pediram 

para sair [agora] cinco, é uma equipa 

inteira. E alguns informam que vão 

sair de um dia para o outro”, relata.  

“Não queremos reter ninguém, mas 

não temos alternativa e isto é transi-

tório”, enfatiza. De resto, os hospitais 

públicos não podem competir com 

os privados. “O Santa Maria é uma 

escola, dá formação, mas, sempre 

que uma unidade abre, leva-nos pro-

ssionais.”  

O PÚBLICO perguntou ao ministé-

rio se há casos de outros pro ssio-

nais nesta situação, mas não obteve 

resposta. com Ana Maia

Poderão ter de alterar férias de Natal

T
endo em conta a situação 
epidemiológica do país, os 
profissionais de saúde 
poderão ter de alterar os 

planos de férias de Natal de 
2020, algo que já aconteceu no 
início do ano, nas férias da 
Páscoa, disse ontem a ministra 
da Saúde, Marta Temido. “É uma 
decisão difícil, um esforço 
adicional que se pede aos 
profissionais de saúde e que se 
poderá ter de pedir a outros 

profissionais de outras áreas”, 
disse a ministra na conferência 
de imprensa sobre a covid-19. 

Segundo Marta Temido, não é 
possível substituir os 
profissionais que estão na linha 
da frente por outros. A decisão 
de alteração das férias está ainda 
a ser tomada de acordo com 
cada instituição, tendo em conta 
o atendimento aos doentes e o 
gozo de férias para permitir às 
pessoas “recomporem-se”.

O impedimento transitório relativo aos profissionais de saúde está definido num despacho do ministério

Medida do Governo é válida durante o estado de emergência Sociedade
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O Conselho Superior da Magistratura 

(CSM) abriu um “procedimento inter-

no” para acompanhar o caso do acór-

dão de duas juízas da Relação de 

Lisboa que puseram em causa a abi-

lidade de testes à covid-19 e conside-

raram ilegal o con namento imposto 

pela autoridade de saúde regional dos 

Açores a quatro turistas alemães, 

depois de um deles ter sido diagnos-

ticado com covid-19, em Agosto. 

A informação foi con rmada pelo 

presidente do CSM, António Joaquim 

Piçarra, que explicou que um “proce-

dimento interno” é “a preparação e 

recolha de elementos para apresentar 

em plenário e formular a deliberação 

mais adequada”. Não é um inquérito 

disciplinar, acrescentou. O CSM irá 

reunir-se a 2 de Dezembro e não se 

sabe se dele sairá alguma deliberação 

sobre este caso. 

O acórdão con rmou a libertação 

ordenada pelo tribunal de primeira 

instância, mas, segundo especialis-

tas, as desembargadoras zeram 

uma leitura “errada” e “irresponsá-

vel” de dois artigos cientí cos.  

As desembargadoras Margarida 

Ramos de Almeida e Ana Paramés 

defenderam que não basta um teste 

PCR para se ter um diagnóstico válido 

de covid-19 e que, “face à actual evi-

dência cientí ca, esse teste mostra-se, 

só por si, incapaz de determinar, sem 

margem de dúvida razoável, que tal 

positividade corresponde, de facto, à 

infecção de uma pessoa” pelo novo 

coronavírus. 

Especialistas ouvidos pelo PÚBLI-

CO contrariaram esta informação. 

Vasco Barreto, investigador do Centro 

de Estudos de Doenças Crónicas da 

Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa, referiu 

que a ideia veiculada no acórdão era 

“falsa” e considerou uma “irrespon-

sabilidade” a forma como duas magis-

tradas de um tribunal superior põem 

em causa um instrumento de diagnós-

tico cienti camente validado. “Os 

testes de PCR têm uma especi cidade 

e sensibilidade superiores a 95%”. 

Também Germano de Sousa, anti-

go bastonário da Ordem dos Médicos 

e dono de uma rede de laboratórios, 

acusou as juízas de lerem de forma 

“completamente errada” um artigo 

cientí co citado no acórdão.

Kok Tsz Lun é um estudante da Uni-

versidade de Hong Kong e tem dupla 

nacionalidade: chinesa e portuguesa. 

Está preso desde 25 de Agosto no 

Centro de Detenção de Yantian em 

Schenzen, na China continental, e 

ainda não teve direito a contactar 

nenhum advogado nem a família. 

Está acusado de “motim” e foi preso 

ao abrigo da nova lei de segurança 

interna aplicada pela China em Hong 

Kong, que outrora bene ciava de um 

regime mais aberto, por ser uma 

região administrativa especial, que 

saiu do domínio inglês em 1997. 

Isabel Santos, deputada ao Parla-

mento Europeu eleita pelo PS, deci-

diu escrever ao Governo chinês para 

saber das condições em que o jovem 

estudante está preso e pedir para o 

visitar. Na carta, a deputada mani-

festa a sua “profunda preocupação” 

pelo estado de Lun, “nomeadamen-

te numa altura em que se vive uma 

pandemia tão séria com um poten-

cial aumento de risco na população 

prisional”. A rmando que as infor-

mações indicam que o estudante 

que tem nacionalidade portuguesa 

ainda não foi autorizado a receber 

visitas de advogados ou família, a 

eurodeputada socialista pede para 

o visitar. 

Kok Tsu Lun foi preso quando a 

Guarda Costeira chinesa interceptou 

um grupo de 12 jovens activistas que 

navegava de Hong Kong para Taiwan 

e prendeu todos os que se encontra-

vam a bordo do barco. 

Segundo a organização humanitá-

ria Human Rights Watch, apesar de a 

prisão informar que os prisioneiros 

são suspeitos de “travessia ilegal da 

fronteira” — cuja pena pode ir até um 

ano de prisão — um porta-voz do 

Governo chinês citado pela organiza-

ção disse que os jovens eram suspei-

tos de “separatismo”, um crime que, 

segundo a lei do Estado chinês, pode 

ser punido com a pena de morte. 

João Cotrim de Figueiredo, depu-

tado eleito pela Iniciativa Liberal, já 

fez uma pergunta ao Ministério dos 

Negócios Estrangeiros sobre Kok Tsu 

Lun — e acusa a “demissão” do Gover-

no português num caso em que está 

em causa um cidadão nacional. A 

China não reconhece a dupla nacio-

nalidade aos seus cidadãos.

Contabilização do serviço 
docente foi alterada e os 
professores passam a 
ganhar menos pelo mesmo 
número de horas

Samuel Silva

Os professores convidados da Facul-

dade de Medicina da Universidade 

Nova de Lisboa estão a receber salá-

rios mais baixos do que nos anos ante-

riores, apesar de continuarem a tra-

balhar o mesmo número de horas. A 

direcção da instituição decidiu rever 

a forma de contabilização do tempo 

lectivo nos seus contratos. A decisão 

deve-se à “difícil condição nanceira” 

da faculdade e está a causar “revolta” 

entre os docentes. 

A medida foi implementada no iní-

cio do ano lectivo e comunicada  

numa circular. A instituição mudou a 

forma como são contabilizadas as 

horas de aulas na distribuição do ser-

viço docente. Até aqui, eram levadas 

em conta 28 semanas de calendário 

escolar. Desde o início do ano lectivo, 

passaram a ser consideradas 36 sema-

nas — mais oito. Isto implica que, pelo 

mesmo tempo de aulas, os docentes 

recebam menos dinheiro. Ou, para 

continuarem a receber o mesmo, têm 

que trabalhar mais horas. 

A circular é acompanhada por uma 

tabela que explica o efeito em função 

do tempo dedicado por um professor 

— os contratos dos docentes convida-

dos são de nidos em função de uma 

percentagem de tempo dedicada à 

Faculdade de Medicina da Nova reduz 
salários dos professores convidados

função. Para um professor com um 

contrato de oito horas lectivas sema-

nais era considerada uma dedicação 

de 60%, com base na qual era calcu-

lado o seu vencimento. Com a nova 

situação, passam a ser considerados 

só 30% para as mesmas oito horas. 

O valor da retribuição “cai para 

metade”, diz o presidente do Sindi-

cato Nacional do Ensino Superior 

(Snesup), Gonçalo Velho, que classi-

ca a situação como “grave”. Segun-

do o Snesup, aos professores não foi 

dada mais carga lectiva do que em 

anos anteriores, mas passaram a rece-

ber menos pelas mesmas horas de 

trabalho. Os contratos anuais dos pro-

fessores convidados prevêem o paga-

mento de 60 semanas na íntegra — ou 

seja, 14 meses de salário. A faculdade 

diz que, fruto desta medida, “não foi 

dispensado qualquer professor”. 

Na mesma circular, a direcção 

anuncia que o critério voltará a mudar 

no próximo ano lectivo. A contabili-

zação do tempo lectivo passará a ser 

feita com base em 44 semanas anuais, 

o que resultará em nova perda de 

vencimento. Em causa estão profes-

sores convidados, isto é, pessoas que 

têm outras ocupações e não estão 

integradas na carreira docente.  

Segundo o Snesup, os convidados 

representam cerca de 90% do total 

de professores da faculdade — apenas 

44 dos cerca de 400 professores estão 

integrados na carreira docente. “A 

decisão pretendeu melhor ajustar os 

horários semanais à realidade das 

actividades lectivas”, justi ca a direc-

ção da faculdade, em resposta ao 

PÚBLICO. Contudo, na circular envia-

da aos docentes, os mesmos respon-

sáveis assumem que a medida ca a 

dever-se à “difícil condição nanceira 

actual da faculdade”. 

A circular é do início de Agosto, 

tendo chegado ao conhecimento do 

Snesup nas últimas semanas, em 

resultado da “grande revolta” sentida 

pelos docentes, explica o presidente 

da estrutura. “Estes professores sen-

tem-se maltratados pela direcção”, 

a rma o dirigente, segundo o qual 

houve vários docentes que não acei-

taram as condições impostas e aban-

donaram a faculdade. 

A decisão da direcção da faculdade deixou os docentes indignados e alguns já terão deixado a instituição

DANIEL ROCHA

CSM avalia 
caso de juízas 
que põem em 
causa testes 

Eurodeputada 
quer visitar 
português 
preso na China 

Presidente do CSM diz que 
abriu um “procedimento 
interno” para acompanhar 
o caso, mas que não se trata 
de inquérito disciplinar

Joana Gorjão Henriques Ana Sá Lopes

Kok Tsz Lun está preso 
desde Agosto. É acusado  
de separatismo, crime  
que pode ser punido com 
pena de morte na China

Reacções

“Estes professores 
sentem-se maltratados 
pela direcção [da 
Faculdade de Medicina  
da Universidade Nova  
de Lisboa]” 
Gonçalo Velho 
Presidente do Snesup 
 
“[A medida fica  
a dever-se à] difícil 
condição financeira 
actual da faculdade” 
Circular da direcção  
da faculdade
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Programa de habitação municipal em Lisboa Local

NUNO FERREIRA SANTOS

Vão nascer 45 casas de renda acessível 
no quarteirão d’A Capital, no Bairro Alto

Já foi sede e redacção de publicações 

como A Capital e o Diário de Notícias, 

quando o Bairro Alto era o bairro dos 

jornais. Foi também sede da compa-

nhia de teatro Artistas Unidos até 

2002, altura em que a Polícia Munici-

pal os despejou por razões de segu-

rança. Este ano, cou ponto assente 

que o quarteirão entre a Rua do Nor-

te e a Rua do Diário de Notícias deve 

voltar a ser habitacional, para que o 

bairro recupere os moradores que foi 

perdendo ao longo dos anos. Para tal, 

a Câmara de Lisboa vai reabilitar os 

edifícios e construir 45 apartamentos 

que serão depois colocados no Pro-

grama de Renda Acessível (PRA) da 

autarquia.  

Serão 19 casas com tipologia T0, 19 

T1, seis T2 e um T3 que ocuparão cin-

co dos sete edifícios que compõe o 

quarteirão — um deles é património 

classi cado e serviu até 1940 como 

sede e redacção do jornal Diário de 

Notícias. A empreitada vai envolver 

um investimento de sete milhões de 

euros, mas não há ainda previsão 

para início dos trabalhos. O projecto 

de arquitectura terá de ser ultimado 

e depois lançado o concurso público 

para a obra, o que só acontecerá no 

próximo ano.  

São prédios, na sua génese, cons-

truídos para função habitacional 

entre os séculos XVIII e XIX. Mas, ao 

longo dos tempos, “têm sido utiliza-

dos para outros usos, e por isso têm 

sofrido alterações a nível espacial e 

estrutural”, explicou a arquitecta res-

ponsável pelo projecto, Sílvia 

Nereu. 

Como se trata de uma zona conso-

lidada da cidade, o compromisso da 

arquitecta é uma “intervenção o 

menos intrusiva possível”. As facha-

das serão mantidas, mas os interiores 

serão demolidos, de modo a acomo-

dar as 45 casas. Os sete edifícios “ori-

ginais” passarão a cinco, o que per-

mitirá a criação de um pátio interior. 

No interior do quarteirão, deverão 

ser demolidas as construções existen-

tes para melhorar a ventilação e ilu-

minação. Para os pisos superiores 

estão previstas mansardas, permitin-

do a criação de mais habitações. 

Quanto aos pisos térreos, o município 

quer que sejam uma área dedicada à 

história dos jornais. Por ali, resiste 

apenas o jornal A Bola.  

“Este projecto será emblemático da 

cidade de Lisboa e da nova política de 

Câmara de Lisboa vai investir sete milhões na reabilitação do quarteirão, agora devoluto. Casas vão 
integrar o Programa de Renda Acessível da autarquia, mas não há ainda data para o início da construção

Cristiana Faria Moreira

Arquitecta responsável pelo projecto garante que fachadas serão mantidas. Assim ficarão as que estão voltadas para a Rua do Norte

habitação. O que nós aqui consegui-

mos fazer é mobilizar património 

municipal, reabilitar edifícios que 

estão abandonados, sem uso, e inseri-

los numa estratégia de quali cação, 

de revitalização de uma zona com a 

história, com a importância que tem 

o Bairro Alto”, notou o presidente da 

câmara, Fernando Medina.  

Numa zona da cidade, fustigada 

pela gentri cação, onde a perda de 

moradores tem sido “dramática”, 

como frisou a presidente da Junta de 

Freguesia da Misericórdia, Carla 

Madeira, é “essencial trazer para a 

freguesia novos moradores”. Nos últi-

mos anos, a freguesia perdeu três mil 

moradores, sendo agora cerca de dez 

mil, detalhou a autarca.  

Depois de concluídas, as novas 

casas serão integradas no Programa 

de Renda Acessível. Na prática, o 

município põe a concurso habita-

ções, às quais jovens e famílias da 

classe média podem concorrer,  

via site Habitar Lisboa. São depois 

sorteadas e os contemplados cele-

bram um contrato de arrendamento 

com o município. A renda não ultra-

passa um terço do rendimento líqui-

do das famílias.  

Além de habitação, a autarquia 

quer avançar com a construção de 

uma escola básica no complexo do 

Liceu Passos Manuel e de um novo 

centro de saúde. São obras que, 

segundo estimou o autarca, arranca-

rão “em meados do próximo ano”. 

Para aquele quarteirão chegou a 

estar prevista a construção de um silo 

automóvel, depois de um acordo que 

a câmara fez com a sua empresa de 

estacionamento, a EMEL. A Direcção-

Geral do Património Cultural (DGPC) 

chumbou o projecto e, já este ano, a 

ideia caiu por completo, quando em 

Março o executivo municipal aprovou 

o m do acordo com a EMEL.

Projectos de renda acessível em curso 

A
lém do projecto do Bairro 
Alto, a vertente 
exclusivamente pública do 
Programa de Renda 

Acessível (PRA) tem em obra os 
edifícios que o município 
comprou à Segurança Social, 
nas Avenidas Novas, que 
deverão levar à criação de 250 
fogos. No âmbito da Operação 
Integrada de Entrecampos, 
estão em construção prédios 
habitacionais na Avenida das 
Forças Armadas, onde surgirão 
128 casas. O PRA tem ainda uma 
vertente público-privada, em 
que a câmara cede prédios e 
terrenos a privados, que fazem 
as obras e ficam obrigados a 

arrendar 70% dos fogos aos 
valores definidos pelo PRA. A 
câmara atribui as casas, mas o 
valor das rendas fica com os 
privados. Na calha estão dois 
projectos: um na Rua de São 
Lázaro, que prevê a construção 
de uma centena de casas, e 
outro na Rua Gomes Freire, onde 
deverão nascer 91 habitações. 

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



18 • Público • Quinta-feira, 19 de Novembro de 2020

Local Série O Interior Que Mexe

Em Belver, 
re orestar para 
reduzir risco  
de incêndio  
e valorizar  
o território

Depois dos fogos, cortaram-se troncos, 
arrancaram-se raízes. Agora, plantam-se 
sobreiros e pinheiros-mansos

Marcado por quatro incêndios 

devastadores em 2003, 2005 e  

por duas vezes em 2017, há um ter-

reno com 0,825 hectares — cinco 

prédios rústicos de três proprietá-

rios — na freguesia alentejana de 

Belver que enxerga agora a luz. 

Onde antes havia pinheiro-bravo  

e escassas árvores dispersas de 

eucalipto dizimadas, crescem hoje 

dezenas de sobreiros plantados 

após as promissoras primeiras chu-

vas de Outubro. 

Naquela que é a única localidade 

alentejana na margem direita do rio 

Tejo, freguesia do concelho de 

Gavião, juntaram-se parcelas, uni-

ram-se vozes e vontades, angaria-

ram-se verbas, cortaram-se troncos, 

arrancaram-se raízes, mobilizaram-

se os solos e a oresta local está 

agora a renascer. E a vida dos seus 

684 habitantes parece ganhar verde 

e sentido outra vez. 

Através do projecto Re orestar 

Belver, uma parceria frutuosa entre 

a Associação de Produtores Flores-

tais de Belver (APFB) e a empresa 

Terras de Guidintesta — Sociedade 

de Desenvolvimento Rural, já foram 

estabelecidos 139 contratos com 

proprietários orestais. Correspon-

dem a cerca de 1654 prédios, totali-

zando uma área de 650 hectares. 

Entre as parcelas sob intervenção, 

está uma mancha contínua de pinhei-

ro-bravo de 14 hectares. Engloba 30 

prédios rústicos de 20 proprietários. 

O PÚBLICO esteve lá. 

“Na maior parte, esta área ardeu 

em 2003 e 2005.” Em 2017, por altu-

ra do último incêndio, tinha “essen-

cialmente árvores de 12/14 anos, 

com algum eucalipto”. Após a pre-

paração das terras e o cair das pri-

meiras chuvas, está hoje replantada 

com pinheiro-manso. O objectivo, 

explica Carlos Machado, sócio-ge-

rente da Terras de Guidintesta, é a 

“produção de fruto (pinhão)”. 

A rentabilidade será assegurada 

pela exploração do pinheiro-manso 

enxertado. “É nossa intenção fazer a 

sua exploração em sistema de rega-

dio”, diz o engenheiro orestal. Na 

mesma unidade de gestão, será ainda 

instalada “uma área de produção de 

plantas aromáticas em modo bioló-

gico e um apiário”. Nas entrelinhas, 

serão cultivadas “culturas forrageiras 

para alimentação animal”. 

Nem terrenos nem gestão 
Todo este processo custou anos de 

trabalho, empenho e resiliência. A 

articulação de todas as vontades fez-

se “através de um contrato entre os 

proprietários, a sociedade [Terras de 

Guidintesta] e a APFB, que assume o 

seu papel de scal”. É assim que se 

garante “a supervisão da relação 

Teresa Silveira Texto  
Nelson Garrido Fotografia

entre as partes, nomeadamente o 

acompanhamento e a validação anual 

do valor das unidades de participa-

ção de cada proprietário e da socie-

dade, que servem de referência para 

a repartição das futuras receitas”, 

frisa a direcção da associação num 

depoimento enviado ao PÚBLICO. 

Célia Ramalho, técnica daquela 

entidade, assume que há “pessoas 

que aderem e pessoas que preferem 

manter elas a gestão dos terrenos”. 

E, “infelizmente, também há as que 

não cedem os terrenos nem fazem a 

gestão”. Apesar disso, neste momen-

to “já se encontram contratados mais 

de 650 hectares”. “É um processo 

que continua, mas estamos con an-

tes de que, desde que as pessoas 

vejam as coisas acontecer, como está 

a acontecer agora, elas aderem.” 

E a esperança acende-se ainda a 

outro nível: “Vamos car mais prote-

gidos dos incêndios, porque serão 

mais cerca de 650 hectares com ges-

tão activa. E o sistema de exploração 

agro- orestal em que assenta a maior 

parte da nova oresta tem menor 

risco de incêndio.” 

O projecto não se ca por aqui. 

“Articula-se com outros”: um reba-

nho comunitário, que visa a gestão 

de combustíveis orestais através do 

pastoreio, e o Aldeia Sustentável, 

Aldeia Segura, que ainda está “em 

fase de lançamento”, refere Célia 

Ramalho. Tem como objectivo “a 
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Com o apoio de:

2005, a Associação de Produtores 

Florestais promoveu a criação da 

Zona de Intervenção Florestal da 

Freguesia de Belver, constituída em 

2009 para promover a gestão con-

junta dos espaços orestais dos seus 

associados. Após a constituição, era 

necessário proceder à elaboração do 

plano de gestão orestal”, recorda. 

“Foi nessa altura que me cruzei com 

a associação. E que quei a conhecer 

Belver.” 

Após ter participado na elaboração 

do plano de gestão orestal, o enge-

nheiro orestal percebeu, no entan-

to, que “não havia uma estratégia 

para tirar o plano do papel”. Foi aí 

promoção da recuperação das hortas 

na envolvente das aldeias”. No seu 

conjunto, quando todas as planta-

ções estiverem concluídas e o cresci-

mento da vegetação o comportar, as 

duas iniciativas “promoverão um 

ambiente mais seguro em termos de 

incêndios orestais”. 

Tirar o plano do papel 
O PÚBLICO visitou estas duas par-

celas em processo de re orestação 

escassos dias após a plantação  

dos novos sobreiros. As plantas, de 

tão jovens, mal se vêem à distância, 

resguardadas que estão ainda em 

canudos de protecção. 

Nesta fase, na parcela de 0,825 

hectares há apenas sobreiros. “É um 

investimento a longo prazo. No cur-

to prazo, o espaço entre linhas de 

plantação será usado para culturas 

forrageiras para a alimentação do 

efectivo animal.” Carlos Machado 

explica: “Esta estratégia visa não só 

obter uma receita imediata como 

também contribuir para o controlo 

dos matos sem que isso se torne um 

custo que inviabilize a rentabilidade 

do projecto.” 

O engenheiro orestal relembra 

como tudo começou. E como Belver 

entrou no seu quotidiano de traba-

lho. “Após os incêndios de 2003 e 

que apresentou “uma proposta para 

desenvolver um projecto de gestão 

conjunta, assente numa sociedade de 

gestão orestal e num modelo de par-

ceria com os proprietários dos terre-

nos”. A ideia, garante Carlos Macha-

do, “foi bem recebida”. 

Sabendo que mudar mentalidades 

não é fácil e que os proprietários, fre-

quentemente, são muito apegados à 

terra e têm di culdade em abrir mão 

da propriedade ou, sequer, da sua 

gestão, perguntámos a este engenhei-

ro orestal que argumentos usou 

para colocar no terreno os projectos 

que trazia na cabeça e no papel. 

“Não houve grandes argumentos. 

Apenas lhes apresentámos uma  

possível solução para dar um apro-

veitamento aos seus terrenos sem 

que tivessem de correr o risco de 

perder o investimento”, explica ao 

PÚBLICO. 

“Partilha das receitas” 
Mesmo não podendo garantir à cabe-

ça uma determinada rentabilidade, 

Carlos Machado traz consigo uma 

certeza: “Pior do que foram os últi-

mos 30 anos não será, pois, com o 

historial de incêndios da região, há 

muitos anos que os proprietários não 

conseguem qualquer rentabilidade 

dos terrenos. Aliás, o abandono é 

consequência disso mesmo.” Por 

outro lado, “o modelo de parceria 

não toca na titularidade dos terrenos, 

e a partilha das receitas entre todos é 

feita de forma equilibrada e justa, em 

função da área de cada um e do nos-

so investimento”. 

Os resultados obtidos com a ven-

da da produção, garante, “serão 

repartidos com os proprietários em 

função de um sistema de unidades 

de participação, que, na prática, 

traduzem a área com que cada um 

participa” e, no caso da Terras Gui-

dintesta, “com base no montante de 

investimento realizado”. 

Também aqui “o universo de pro-

prietários é tratado como um todo”, 

e, segundo o engenheiro orestal, o 

rendimento é dissociado de cada par-

cela de terreno. Portanto, “quando 

houver receitas, um proprietário 

recebe a sua quota-parte da produ-

ção das suas propriedades, mas, tam-

bém, das propriedades dos outros 

proprietários, e vice-versa”. 

O sócio-gerente da Terras de Gui-

dintesta está con ante: “No futuro 

próximo, pretendemos fazer a con-

solidação do projecto de re orestar 

Belver, através de unidades de gestão 

com áreas que permitam uma gestão 

multifuncional.” A ideia é conseguir 

“implantar um sistema agro- orestal 

capaz de articular várias produções 

que permitam a sua sustentabilidade 

nas componentes económica, 

ambiental e social”. 

Com isso, esperam criar “um 

impacto efectivo na paisagem de Bel-

ver” e, ao mesmo tempo, “condições 

para que o risco de incêndio se man-

tenha a um nível aceitável que garan-

ta a viabilidade do projecto”. 

A direcção da Associação de Pro-

dutores Florestais de Belver partilha 

do optimismo: “A principal vanta-

gem para os proprietários é verem 

os seus terrenos geridos sem terem 

de investir.” Célia Ramalho comple-

menta: “A expectativa de retorno 

existe, embora, na verdade, ela ain-

da seja uma incógnita, dados os 

riscos que a oresta apresenta.” 

Apesar disso, “não havendo inves-

timento por parte dos proprietários, 

qualquer receita será lucro”. 

Em Belver, a gestão 
 profissional da floresta reduz  
o risco de incêndio, valoriza  
o território e, com isso, promove 
a criação de emprego

650 
Já foram estabelecidos 139 
contratos com proprietários 
florestais. Correspondem  
a cerca de 1654 prédios  
— uma área de 650 hectares

O Programa Promove é uma 
iniciativa do BPI e da Fundação 
“la Caixa”, em parceria com a 
Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, para fomentar a 
dinamização das regiões de 
fronteira do interior de Portugal. 
Nesta série de oito reportagens, 
o PÚBLICO traça um retrato da 
dinâmica destes territórios, 
focado em projectos relevantes, 
seleccionados por critérios 
editoriais, sem qualquer relação 
directa com os apoios atribuídos 
pelo programa.
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Elites 
abandonam 
Mueda à espera 
de um grande 
ataque

O con ito na província moçambicana 

de Cabo Delgado está prestes a ganhar 

uma nova dimensão, com a prepara-

ção de um grande ataque por parte 

dos jihadistas contra a vila de Mueda, 

no interior da província de Cabo Del-

gado. Numa altura em que se discute 

a veracidade ou não da informação 

sobre a decapitação de 50 pessoas em 

Muidumbe, a verdade é que a guerra 

parece encaminhar-se para um rumo 

diferente e mais perigoso. 

“O que é realmente importante 

aqui é que os rebeldes estão a mover-

-se seriamente contra os macondes, 

e a subir a colina através de Muidum-

be, em direcção a Mueda”, diz ao 

PÚBLICO Joseph Hanlon, jornalista e 

investigador norte-americano que há 

muitos anos reside em Moçambique. 

“Isto é importante. Mueda é a capital 

maconde e está agora a ser abando-

nada pelas elites, esperando um gran-

de ataque”, explica. Além disso, como 

é “uma cidade-quartel”, por ter o 

maior quartel militar da região Norte 

de Moçambique, “poderá haver 

sérios combates”, acrescenta Hanlon, 

que dirige o Mozambique News reports 

& clippings. 

Os jihadistas do denominado Al- 

-Shabaab, nome que lhe foi atribuído 

por o grupo ter sido formado por 

jovens muçulmanos de Mocímboa da 

Praia radicalizados a partir de 2012 

— o termo em árabe quer dizer 

“jovens” —, têm vindo a intensi car 

os combates na região e o controlo do 

Combates entre jihadistas e forças 
governamentais moçambicanas 
prosseguem no distrito de Muidumbe,  
na preparação de uma grande ofensiva 
contra a “cidade-quartel” no planalto

António Rodrigues
tem fontes no terreno. A revelação 

correu mundo e motivou até reacções 

políticas ao mais alto nível, como a 

condenação feita pelo secretário-ge-

ral da ONU, António Guterres. 

“Apesar da cobertura alargada, os 

detalhes do massacre permanecem 

opacos, com a relato do Pinnacle — 

parcialmente con rmada por fontes 

de Cabo Delgado — a manter-se como 

fonte principal do caso”, diz o Obser-

vatório do Con ito. “Isto levou ao 

cepticismo e até a desmentidos por 

parte de guras que estão em boa 

posição para aferir da verdade da 

questão”, como o bispo de Pemba, D. 

Fernando Lisboa, e o governador de 

Cabo Delgado, Valige Tauabo. 

“Costumam dizer que uma das pri-

meiras vítimas da guerra é a verda-

de”, diz ao PÚBLICO o investigador 

moçambicano Yussuf Adam, coorde-

nador da página Luta por Cabo Delga-

do, que procura sistematizar as notí-

cias con rmadas sobre o con ito na 

província. “A morte de 50 jovens 

ocorreu há uns meses [em Abril] 

numa aldeia de Muidumbe, os jovens 

foram mortos porque se recusaram a 

juntar-se aos revoltosos. Sobre esta 

nova notícia de 50 jovens mortos num 

campo de futebol, o que posso dizer 

é que não consegui con rmar.” 

“As decapitações tiveram lugar, 

inclusive em Muidumbe, mas é muito 

difícil dizer quantos”, a rma Joseph 

Hanlon, e embora o Pinnacle seja “de 

con ança”, “nada é certo sem uma 

segunda con rmação”, algo que nin-

guém tem até este momento. E o jor-

distrito de Muidumbe é um passo 

para chegar ao alvo apetecido do pla-

nalto de Mueda. 

Segundo o último relatório do Cabo 

Ligado: Observatório do Con ito de 

Moçambique, relacionado com o 

Armed Con ict Location & Event Data 

Project, a batalha no distrito de Mui-

dumbe continuou nas primeiras 

semanas de Novembro “com três 

actores distintos envolvidos: forças 

governamentais, insurgentes e milí-

cias locais”. Estas milícias, que nor-

malmente lutam ao lado do Governo, 

“são por vezes forçadas a agir em fun-

ção dos seus próprios interesses”. 

A Cabo Ligado também se refere à 

notícia da morte de 50 jovens decapi-

tados em Muatide, adiantada pelo 

Pinnacle News, o site comunitário que 

MOÇAMBIQUE

TANZÂNIA

Maputo

ZIMBABWE

ZÂMBIA

MALAWI

ÁFRICA
DO SUL

Mueda

OCEANO
ÍNDICO

Cabo
Delgado

Mundo Con ito em Cabo Delgado

DR
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Entrevista

António Rodrigues

O que é realmente 
importante aqui  
é que os rebeldes 
estão a mover-se 
seriamente contra 
os macondes, em 
direcção a Mueda 
Joseph Hanlon 
Jornalista e investigador 

 
A insistência no 
Daesh é tentativa 
de vender o 
con ito. Antes era 
‘vêm aí os russos’, 
depois ‘vêm aí os 
americanos’, agora 
‘vem aí o Daesh’ 
Yussuf Adam 
Investigador

Professor na Universidade de 

Belfast, doutorado com uma tese 

sobre a política da Igreja Católica 

no Moçambique colonial 

(publicada em livro como 

Catholicism and the Making of 

Politics in Central Mozambique, 

1940-1986), Eric Morier-Genoud 

tem-se dedicado nos últimos anos 

à investigação sobre a insurgência 

jihadista em Cabo Delgado. Em 

Julho, publicou no Journal of 

Eastern African Studies o artigo 

The jihadi insurgency in 

Mozambique: origins, nature and 

beginning em que explica as 

origens do movimento insurgente 

na província nortenha. 

A notícia dos 50 decapitados 

que surgiu agora tem alguma 

razão de ser? De onde surgiu 

esta notícia?  

Esta notícia surge num contexto 

em que os insurgentes jihadistas 

estão a atacar novas aldeias no 

distrito de Muidumbe e a matar 

civis, decapitando alguns. Não 

está claro se houve um único 

massacre de 50 pessoas num 

campo de futebol; o governador 

de Cabo Delgado negou a 

informação. Mas há ataques e há 

decapitações. Na verdade, há 

decapitações desde o início do 

con ito, pois é um dos modi 

operandi dos jihadistas. 

As notícias divulgadas pelo site 

Pinnacle News, que divulgou a 

história das decapitações no 

campo de futebol, têm 

credibilidade?  

O Pinnacle News tem acesso, 

através da sua rede de 

“comunicadores comunitários”, 

a informação muitas vezes 

inédita do terreno. Mas não é 

uma agência pro ssional de 

informação, e às vezes peca pela 

pressa em informar. Em 5 de 

Novembro falava de “centenas 

de insurgentes” a decapitar 

“centenas de pessoas” num 

campo de futebol em 

Muidumbe. 

nalista e investigador sublinha que 

“todos nesta guerra parecem ter exa-

gerado os números de mortos”. 

“Numa guerra, as palavras, as notí-

cias, são também bombas e balas. 

Cada fonte tenta divulgar a sua verda-

de, que muitas vezes está longe da 

verdade”, acrescenta Yussuf Adam. 

Apesar de o bispo de Pemba asse-

gurar que, em relação a um massacre 

em Muatide, “quem quer que faça 

uma a rmação dessas está a arriscar 

muito”, Emmanuel Macron, o Presi-

dente francês, usou-a como exemplo 

de ameaça islamista que é preciso 

combater: “Em Moçambique, mais 

de 50 pessoas foram decapitadas, 

mulheres sequestradas, aldeias 

saqueadas e depois queimadas. Os 

bárbaros estão a sequestrar uma reli-

gião de paz para espalhar o terroris-

mo: o terrorismo islâmico é uma 

ameaça internacional que requer 

uma resposta internacional”. 

Mais um incentivo à internaciona-

lização do con ito, em que a França 

parece estar empenhada, quer para 

proteger os interesses em Cabo Del-

gado da empresa petrolífera francesa 

Total, que explora reservas de gás 

natural na bacia do Rovuma, quer 

pela proximidade dos seus territórios 

ultramarinos de Esparsas e Mayotte. 

O que serve que nem uma luva ao 

objectivo do executivo moçambica-

no, explica Hanlon: “O Governo quer 

desesperadamente que todos vejam 

isto como um ataque/invasão do 

Daesh. Não querem admitir as raízes 

locais de pobreza, desigualdade e de 

Há uma tentativa cada vez 

maior de internacionalização 

da questão de Cabo Delgado?  

A questão de Cabo Delgado 

começou a internacionalizar-se 

em Julho de 2019 com o juramento 

de delidade dos Al-Shabaab 

moçambicanos ao Daesh. Pouco 

depois veio a empresa de 

segurança russa Wagner para 

ajudar o Governo moçambicano e, 

uns meses depois, após a saída da 

Wagner do país, veio a empresa de 

segurança DAG, baseada na África 

do Sul. Hoje existe muita 

preocupação com a situação em 

Cabo Delgado e seu potencial em 

afectar a região. Por isso a SADC e 

a comunidade internacional 

querem ajudar Moçambique a 

resolver o problema. 

A empresa petrolífera francesa 

Total, que está a explorar 

reservas de gás natural na bacia 

do Rovuma, estará a fazer 

pressão sobre o Governo em 

Paris? 

A França anda preocupada não só 

por causa da Total, mas também 

por causa dos seus territórios das 

ilhas Esparsas e de Mayotte, no 

canal de Moçambique, que fazem 

da França um país fronteiriço de 

Moçambique. 

A insistência na presença do 

Daesh em Cabo Delgado será 

uma tentativa para forçar a 

Conflito

“A presença do Daesh  
em Moçambique  
é real”

Eric Morier-Genoud O 
investigador da Universidade 
de Belfast diz que as 

decapitações são um dos 

modi operandi dos jihadistas

Eric Morier- 
-Genoud tem-se 
dedicado à 
investigação 
sobre a 
insurgência em 
Cabo Delgado

presença de uma força 

internacional com o pretexto 

de combater o terrorismo?  

A presença do Daesh em 

Moçambique é real. Houve 

juramento por parte dos 

Al-Shabaab, e há vários outros 

sinais da presença desta 

organização em Cabo Delgado. 

Existe um debate sobre a 

importância do Daesh na 

dinâmica do con ito. Embora 

muitos analistas acham que o 

problema tem uma origem local, 

reconhecem agora que há um 

crescimento da importância do 

Daesh na insurgência. O próprio 

Governo moçambicano fala cada 

vez mais da dimensão externa do 

problema de Cabo Delgado.

pessoas que sofrem em vez de ganha-

rem com o gás, rubis e gra te.” 

Para a comunidade internacional, 

o Daesh é agora “o grande mal e o 

grande inimigo do mundo, pelo que 

apoia essa retórica” que tem em 

Macron um dos grandes motivadores. 

O Daesh e o terrorismo islamista per-

mitem, diz Hanlon, “a grande mudan-

ça” que é a de ver a Frelimo, o partido 

no poder desde a independência, a 

ganhar respaldo internacional: “Não 

querem culpar a Frelimo por ter rou-

bado as eleições ou causado a guerra 

em Cabo Delgado.” O pensamento 

geral “agora é que a guerra é causada 

pelo grande inimigo Daesh e precisa 

de intervenção militar, e não pela 

ganância dos oligarcas da Frelimo”, 

sintetiza o jornalista e investigador. 

“A insistência na presença do Daesh 

é uma tentativa de vender o con ito”, 

concorda Yussuf Adam. “Antes era 

‘vêm aí os russos’, depois ‘vêm aí os 

americanos’, agora ‘vem aí o Daesh’. 

É uma forma de ampliar a aceitação 

do con ito”. E até é “estranho ver um 

representante de um partido da direi-

ta portuguesa [Nuno Melo, eurode-

putado do CDS] a pedir ajuda — claro 

que há muitos interesses portugueses 

no petróleo e no gás, em empresas de 

construção civil”. 

“A presença do Daesh ajuda a ven-

der o medo, mas ninguém fala nos 

300 milhões de euros que o negócio 

da heroína traz para estas bandas”, 

acrescenta Adam. Porque “no negó-

cio da droga está metida muita gente, 

mesmo vários serviços secretos.”

ANTÓNIO SILVA/LUSA

Militares moçambicanos  
e insurgentes jihadistas  
lutam há semanas no distrito  
de Muidumbe
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As Nações Unidas acabam de desti-

nar 100 milhões de dólares (84 

milhões de euros) em nanciamento 

de emergência para sete países à bei-

ra de uma fome extrema: Afeganis-

tão, Burquina Faso, Etiópia, Repúbli-

ca Democrática do Congo (RDC), 

Nigéria, Sudão do Sul e Iémen, onde 

a crise climática e a pandemia de 

covid-19 se aliaram a con itos para 

criar “crises agudas e perigosas”. 

Mas este valor, assim como o 

dinheiro prometido este ano para 

combater a fome, “não é su ciente”. 

Sem uma resposta imediata, o mun-

do poderá assistir a “um enorme 

número de crianças a morrer nos 

ecrãs de televisão”, diz o coordena-

dor dos Assuntos Humanitários da 

ONU, Mark Lowcock, ouvido pelo 

jornal The Guardian. 

“Este dinheiro não é de todo su

ciente. O que estamos a fazer é enviar 

um sinal. Se não tomarmos cuidado, 

daqui a um ano vamos perguntar-nos 

por que é que não impedimos uma 

série de fomes extremas em todo o 

mundo”, diz Lowcock. O responsá-

vel espera que “os principais nan-

ciadores humanitários — os EUA, a 

Alemanha, a Comissão Europeia e o 

Reino Unido — intervenham” e lem-

bra que dos 20 mil milhões de dóla-

res necessários para acção humani-

tária em 2020, só 3 mil milhões 

tinham chegado em Julho à ONU. 

Foi já em Abril que o Programa 

Alimentar Mundial avisou que as cri-

ses provocadas pelo novo coronaví-

rus podem fazer duplicar o número 

de pessoas a passar fome no mundo, 

de 130 milhões, em 2019, para 265 

milhões de pessoas. “A perspectiva 

de um regresso a um mundo onde as 

fomes extremas são comuns seria 

repugnante e obscena, num mundo 

onde há comida para todos”, disse 

Lowcock no anúncio do fundo de 

emergência. “A fome provoca mortes 

agonizantes e humilhantes”. 

O anúncio e os avisos do principal 

responsável da ONU no combate à 

fome coincidiram com a divulgação 

de um relatório da organização não-

governamental Care onde se diz que, 

pela primeira vez, há quatro países 

que estão em simultâneo à beira da 

catástrofe alimentar: a RDC, a Nigé-

ria, o Sudão do Sul e o Iémen.

Israel ataca com frequência alvos ira-

nianos, do Hezbollah libanês e das 

forças de Bashar al-Assad na Síria. 

Menos frequente é um ataque com 

tantos alvos como o de ontem — e ain-

da mais raro é o Exército israelita 

divulgar tantos pormenores sobre um 

destes ataques, no que parece ter a 

intenção clara de enviar uma mensa-

gem, agora que a Administração 

Trump tem os dias contados. 

“O que o Irão e a Síria zeram: 

colocaram engenhos explosivos 

improvisados na Linha Alpha [a fron-

teira, de facto, entre Israel e a Síria] 

para atacar tropas israelitas. O que 

nós zemos: acabámos de atacar 

alvos da Força Iraniana Quds [unida-

de de elite dos Guardas da Revolu-

ção] e das Forças Armadas sírias na 

Síria”, escreveu o Exército israelita 

no Twitter.  

Israel explicitou ter atacado “ins-

talações de armazenamento, quar-

téis-gerais e complexos militares”, 

tendo atingido “baterias de mísseis 

terra-ar sírias”, lê-se num comunica-

do. O regime sírio con rmou “a 

agressão israelita” e deu conta de 

três militares mortos. 

Esta série de ataques foi lançada 

horas antes da chegada a Israel do 

secretário de Estado norte-america-

no, Mike Pompeo, para uma visita de 

três dias, onde serão discutidos 

temas de interesse comum, como o 

Irão. Esta viagem é, com grande pro-

babilidade, a última deste responsá-

vel ao país aliado antes da saída de 

cena de Trump, em Janeiro.

Ajuda da ONU 
a sete países  
à beira da 
fome extrema 

Israel  
ataca alvos 
iranianos  
na Síria 

Sem um esforço global  
e imediato, vamos ver 
“um enorme número  
de crianças a morrer  
nos ecrãs de televisão”

Decisão veio agravar ainda 
mais as divisões no partido 
britânico, um dia depois do 
levantamento da suspensão 
do antigo dirigente 

Sofia Lorena Sofia LorenaPedro Bastos Reis

O líder do Partido Trabalhista britâ-

nico, Keir Starmer, esclareceu que 

apesar de Jeremy Corbyn ter sido 

readmitido como militante do parti-

do, não poderá continuar no grupo 

parlamentar do Labour na Câmara 

dos Comuns, devido às críticas do 

antigo dirigente a um relatório sobre 

anti-semitismo. Uma decisão que veio 

aprofundar ainda mais as divisões 

com a ala esquerda do principal par-

tido de oposição no Reino Unido. 

Corbyn tinha sido suspenso do 

Labour há duas semanas, depois de 

ter contrariado algumas conclusões 

de um relatório da Equality and 

Human Rights Commission (EHRC) 

que apontou “falhas graves” na res-

posta da liderança trabalhista às 

denúncias de anti-semitismo no par-

tido. Na altura, o antigo líder admitiu 

a existência de anti-semitismo, apesar 

de considerar que algumas conclu-

sões eram “dramaticamente exagera-

das por motivos políticos”. 

Num texto publicado na terça-feira, 

Corbyn esclareceu que não considera 

“exageradas” ou “excessivas” as acu-

sações de anti-semitismo e sublinhou 

o historial de luta anti-racismo no 

Labour, lamentando a “dor causada 

junto da comunidade judaica”, o que 

levou o comité nacional executivo do 

Keir Starmer mantém  
Jeremy Corbyn fora do grupo 
parlamentar do Labour

Labour a levantar a suspensão. 

As justi cações de Corbyn, no 

entanto, não convenceram Starmer, 

que ontem fez questão de vincar que 

o seu antecessor apenas volta a ser 

militante do partido e que vai car 

como deputado independente. 

“As acções de Jeremy Corbyn em 

resposta ao relatório da EHRC mina-

ram e atrasaram o nosso trabalho de 

restaurar a con ança na capacidade 

do Partido Trabalhista enfrentar o 

anti-semitismo. Por isso, tomei a deci-

são de não devolver o lugar de depu-

tado a Jeremy Corbyn. Vou manter 

esta situação em análise”, a rmou 

Starmer, na rede social Twitter. 

A decisão gerou de imediato reac-

ções negativas na ala esquerda do 

partido, leal a Corbyn. 

John McDonnell, o “ministro-som-

bra” das Finanças de Corbyn, a rmou 

que a decisão de Starmer “vai levar a 

mais divisão e desunião do partido”. 

“Numa altura de crise nacional, a divi-

são no Partido Trabalhista apenas 

bene cia o Governo do Partido Con-

servador”, disse Richard Burgon, ex-

“ministro-sombra” da Economia. 

Os apoiantes de Starmer uniram-se 

em torno do dirigente trabalhista, 

saudando a sua decisão de manter 

Corbyn fora do grupo parlamentar.  

A deputada Margaret Hodge, do 

Movimento Trabalhista Judaico, con-

siderou que afastar Corbyn foi a “deci-

são certa”. Já Marie van der Zyl, pre-

sidente do Conselho de Deputados 

dos Judeus Britânicos, vincou que 

“tolerância zero deve signi car pre-

cisamente isso, seja para anti-semitas 

ou para os seus apologistas”.

Jeremy Corbyn liderou o Labour entre 2015 e Abril deste ano 

PETER NICHOLLS/REUTERS

Rita Siza, Bruxelas

A embaixadora portuguesa Rita 

Laranjinha vai ser a nova responsável 

pela política externa europeia para 

África, assumindo o cargo de directo-

ra-geral do departamento dedicado 

àquele continente no Serviço de 

Acção Externa da União Europeia a 1 

de Dezembro, apurou o PÚBLICO.  

Com esta nomeação, Portugal 

volta a estar representado na cúpu-

la do serviço responsável pela ges-

tão das relações internacionais e a 

condução da política comum de 

segurança e defesa da UE, dirigido 

pelo alto-representante para a Polí-

tica Externa, Josep Borrell.  

Rita Laranjinha na política da UE para África

O país conta com outros represen-

tantes de topo na diplomacia euro-

peia, como é o caso do representante 

da UE no Reino Unido, João Vale de 

Almeida, ou do chefe da missão per-

manente junto da Organização Mun-

dial do Comércio, João Aguiar Macha-

do — dois postos relevantes no con-

texto de negociações comerciais. 

Porém, ao nível executivo, Portugal 

não tem a mesma capacidade de 

intervenção e in uência política, e 

tornou-se mesmo o único país que 

perdeu representação em cargos de 

topo da hierarquia europeia. Nenhum 

candidato (ou candidata) com nacio-

nalidade portuguesa foi contemplado 

nas dezenas de nomeações feitas des-

de que Ursula von der Leyen assumiu 

a presidência da Comissão Europeia. 

Uma análise do site Politico revelava, 

no mês passado, que 75 dos 356 car-

gos dirigentes da estrutura do execu-

tivo continuam por preencher. 

Rita Laranjinha chegará a Bruxelas 

vinda da Embaixada de Portugal na 

Dinamarca, onde foi colocada em 

2019, depois de cessar funções como 

chefe de gabinete do ministro dos 

Negócios Estrangeiros. O seu desem-

penho “excepcional” foi reconhecido 

num diploma de louvor público assi-

nado por Augusto Santos Silva, que 

destacou a “elevadíssima competên-

cia pro ssional” e “inúmeras qualida-

des pessoais” da embaixadora. 

Fonte europeia em Bruxelas con-

siderou que a escolha de Rita Laran-

jinha para o cargo, numa altura em 

que a UE dá prioridade à sua parce-

ria com o continente africano, é 

particularmente feliz. “Como por-

tuguesa, tem laços de a nidade his-

tóricos e culturais com África que 

nenhum outro povo europeu conse-

gue desenvolver”, referiu.

Desempenho  
de Laranjinha  
na embaixada  
da Dinamarca foi 
“excepcional”, 
sublinhou  
Santos Silva
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Joe Biden e o excecionalismo 
americano

O excecionalismo é um dos 

conceitos mais presentes no 

vocabulário da política externa 

americana, acompanhando-a 

desde o início do seu processo de 

formação. Segundo Seymour 

Martin Lipset, ele está associado a 

uma ideia de singularidade, 

segundo a qual “a América é um 

caso único, diferente em aspetos 

cruciais da maioria dos outros 

países”, o que, por sua vez, conduz 

a um credo ideológico próprio 

impregnado na Constituição e no 

sistema político.   

O conceito nasce de uma tensão 

entre duas dimensões: a tradição e a 

contratradição. A tradição olha para 

o excecionalismo como uma 

experiência, que tem como 

referência as re exões dos Pais 

Fundadores em torno da fragilidade 

da natureza humana e da história 

das repúblicas anteriores, o que fez 

com que assentassem a nova 

experiência constitucional 

americana num espírito cético, 

consciente do seu caráter inédito e, 

sobretudo, da di culdade do seu 

sucesso. A contratradição nasce do 

triunfo da experiência americana, 

que contra todas as adversidades 

resistira às primeiras décadas, e da 

improbabilidade do projeto 

passou-se a concluir um destino 

providencial, que fazia dos EUA um 

motor da história, o seu povo o 

eleito por Deus, o país a nova Israel.  

A abordagem a que Arthur 

Schlesinger Jr. chama “experiência 

americana” é facilmente 

identi cável, de uma maneira geral, 

com a tradição realista da política 

externa dos EUA. Uma visão 

conservadora cética, senão mesmo 

pessimista, da natureza humana, 

marcada pela busca pelo poder e 

pela sobrevivência, em que o 

con ito é uma possibilidade 

constante. Já a contratradição 

corresponde à escola liberal, 

otimista, que acredita na missão 

providencial dos Estados Unidos de 

estender a democracia e o 

liberalismo, que iluminam os 

americanos, aos outros povos, 

ainda presos às contingências de 

uma história de con ito.  

Vem tudo isto a propósito da visão 

de política externa de Joe Biden, que 

corresponde, no essencial, a um 

regresso à versão do excecionalismo 

americano como contratradição, 

traduzido no internacionalismo 

liberal que dominou a ação do país 

no mundo desde o m da Guerra 

Fria. O argumento aqui defendido é 

que isso, embora tenha aspetos 

louváveis, já não é possível e pode 

mesmo acabar mal. No artigo que 

escreveu no início deste ano na 

Foreign A airs, Biden a rma, sem 

complexos, que os Estados Unidos 

“têm de voltar a estar à cabeceira da 

mesa da liderança mundial”. Para 

ele, simplesmente, “o mundo não se 

organiza sozinho” e precisa que a 

América o faça, comandando a 

renovação da democracia liberal 

dentro e fora de portas.  

Tem de o fazer através de uma 

nova “coligação de democracias” 

liderada pelos Estados Unidos. Uma 

das suas iniciativas mais sonantes é 

a da organização de uma cimeira 

global de democracias para debater 

a luta contra o autoritarismo, 

defender os direitos humanos e 

combater a corrupção. O objetivo 

declarado é “renovar o espírito e o 

propósito comum das nações do 

mundo livre” e “juntar as 

contra os que são considerados 

adversários não democráticos pode 

ser contraproducente. Numa das 

partes mais perigosas da sua agenda 

internacional, Joe Biden defende 

que é preciso “estar ao lado da 

sociedade civil russa”, que tem 

“feito frente com bravura” ao 

regime de Putin. Trata-se de uma 

intromissão nos assuntos internos 

russos, o que é inaceitável para 

Moscovo, mas também para vários 

dos aliados democráticos 

soberanistas. Quanto à China, 

defende-se que os Estados Unidos 

“têm de ser duros” com Pequim, 

não deixando de denunciar as 

violações das liberdades e dos 

direitos humanos no país, o que 

também só pode ser visto pelos 

chineses como uma violação do seu 

direito soberano de tratarem da 

casa como entenderem. 

Os EUA têm oscilado 

externamente entre as duas 

dimensões do excecionalismo 

americano. A tradição levou por 

vezes à abdicação dos assuntos 

mundiais. A contratradição levou a 

um excessivo envolvimento e 

intervencionismo. A principal tarefa 

da Administração Joe Biden consiste 

em encontrar um equilíbrio entre 

estes dois extremos, ajudando a 

recriar a ordem internacional por 

forma que ela possa ser aceitável 

pelo maior número possível de 

Estados, a começar pelas outras 

grandes potências.   

 
Professor associado da 
Universidade Nova, investigador 
integrado do IPRI

democracias de todo o mundo para 

fortalecer as suas instituições 

democráticas e confrontar os 

Estados que estão a retroceder”. 

Tem de o fazer com os aliados 

permanentes. Numa clara farpa ao 

antecessor, é dito que “as alianças 

transcendem dólares e cêntimos”, 

sendo o compromisso da América 

com elas “sagrado, não 

transacional”. 

A começar pela NATO, que está 

“no coração da segurança nacional” 

dos EUA e é “o bastião do ideal de 

democracia liberal”. Mas também 

com outras “democracias amigas”, 

aliadas ou parceiras, como a 

Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, a 

Índia e a Indonésia. Esta conceção 

tem as suas virtudes e, como já 

referi noutro lugar, deixa alguns dos 

aliados dos EUA — sobretudo a 

União Europeia — felizes, mas tem 

vários problemas. Em primeiro 

lugar, ela pretende recriar uma 

ordem internacional liberal que só 

foi possível durante a unipolaridade 

norte-americana — e mesmo aí com 

resultados duvidosos — e já não 

existe tal como a conhecíamos 

antes. Em segundo lugar, países 

como a Índia, a Indonésia, o Brasil, 

ou a maioria dos da Europa de Leste 

são profundamente soberanistas e 

não se reveem nesta abordagem 

pós-soberanista. Em terceiro lugar, 

ela pretende dar lições sobre a 

“verdadeira democracia” aos 

outros, como se depreende da ideia 

de confrontar os que que estão “a 

retroceder”, o que só pode ser mal 

recebido pelos visados.  

Também a ideia de uma cruzada 

KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Análise

Tiago Moreira de Sá

Cruzada contra  
os adversários  
não democráticos 
pode ser 
contraproducente

Donald Trump demitiu ontem mais 

um responsável, desta vez o director 

da agência de cibersegurança, Chris 

Krebs, que assegurou que as eleições 

de 3 de Novembro decorreram sem 

incidentes — e que contrariou as ale-

gações, sem provas, de que teria 

havido fraude eleitoral. 

Trump anunciou o afastamento de 

Krebs no Twitter, dizendo que este 

tinha feito a rmações muito pouco 

correctas (o Twitter pôs rapidamen-

te o alerta de que o tweet de Trump 

tinha alegações “discutíveis” sobre 

as eleições). O Presidente tem-se 

recusado a conceder a vitória do 

democrata Joe Biden e a sua campa-

nha lançou uma série de processos 

judiciais em vários estados que espe-

cialistas dizem não ter base, tendo 

sido muitos deles rejeitados pelos 

tribunais por isso mesmo. 

O trabalho de Krebs, cuja agência 

se dedicou a proteger as eleições de 

piratas informáticos e a combater 

desinformação sobre a eleição, foi 

elogiado quer por democratas quer 

por republicanos e ainda por respon-

Trump demite  
director que 
disse que não 
houve fraude

Director da agência  
de cibersegurança, Chris 
Krebs, declarou que a 
eleição presidencial foi a 
“mais segura da História”

Maria João Guimarães

Chris Krebs já 
tinha dito a 
pessoas com 
quem trabalha 
que já esperava 
ser afastado pelo 
Presidente 

sáveis eleitorais por todos os EUA, 

nota a Reuters. O jornal online Poli-

tico sublinha que Krebs era um dos 

poucos nomeados por Trump com 

apoio bipartidário quase universal. 

No dia anterior, uma série de espe-

cialistas de segurança eleitoral assi-

naram uma carta conjunta dizendo 

que alegações de grandes acções de 

pirataria informática nas eleições 

não tinham qualquer base e eram 

mesmo “absurdas”. 

Krebs tinha já dito a pessoas pró-

ximas que esperava ser afastado. Na 

semana passada, a agência assegu-

rou que “a eleição foi a mais segura 

da História dos EUA”. “Não há qual-

quer prova de que qualquer sistema 

de votos tenha apagado, perdido ou 

alterado votos, ou que tenha sido de 

algum modo comprometido”, infor-

mou a agência, em comunicado.
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Isenção de IRS 
para mais 20 mil 
cidadãos com 
baixos salários

A proposta do Partido Socialista para 

subir o valor do mínimo de existência 

no IRS em 100 euros permitirá que 

mais 20 mil trabalhadores com baixos 

salários passem a estar isentos do 

imposto total ou parcialmente, segun-

do cálculos do Governo. 

A iniciativa deverá ser aprovada na 

votação do Orçamento do Estado na 

especialidade, porque tanto o PCP 

como o BE admitem ao PÚBLICO que 

não a travarão. 

Entre os trabalhadores com rendi-

mentos mais baixos, alguns já são 

abrangidos pelo mínimo de existên-

cia e, por isso, não sentirão diferença. 

Outros, também com baixos rendi-

mentos, e mesmo alguns que já bene-

ciam desta medida pagando menos 

IRS mas não estando totalmente isen-

tos, passarão a estar cobertos por esta 

regra e irão pagar menos imposto. 

O mínimo de existência é uma 

regra scal que pretende garantir 

que, depois de o sco aplicar as taxas 

do IRS, um cidadão não ca com um 

rendimento líquido anual inferior a 

um determinado patamar considera-

do indispensável para viver. Isto signi-

ca que quem ganha menos está 

isento ou tem uma redução do impos-

to na proporção necessária para que 

o rendimento líquido não seja inferior 

a esse limiar de nido na lei. 

A bancada do PS propõe subir esse 

tecto de 9215,01 euros para 9315,01, 

para aplicar esta regra “excepcional-

mente” ainda aos rendimentos de 

2020. Embora os descontos mensais 

do IRS tenham por base o valor 

actual, será com base no novo (assu-

mindo que a medida avança) que o 

sco fará o acerto do imposto de 2020 

(2021), aquando da entrega das decla-

rações de rendimento. 

A iniciativa pode ser encarada 

como uma aproximação ao PCP, que 

se absteve na votação do OE na gene-

ralidade e apresentou uma série de 

iniciativas para baixar o imposto para 

quem ganha menos. O BE, por seu 

lado, admite votar a favor, o que abre 

Mínimo de existência proposto pelo PS 
abrange quem ganha abaixo de 707 euros. 
PCP e BE deverão deixar passar iniciativa 

a porta à aprovação da medida. 

Ao PÚBLICO o deputado do PCP 

Duarte Alves a rma que o partido 

regista que “há propostas que não 

vão tão longe como as do PCP, mas 

que alteram o mínimo de existência”. 

Apesar de lembrar que a iniciativa 

socialista é limitada no tempo e “mui-

to mais limitada” do que outra da 

bancada comunista — que faz subir o 

mínimo de existência em quase 500 

euros, mas para os rendimentos de 

2021 e anos seguintes —, o deputado 

admite que o PCP não obstaculize 

“uma medida que aumente o rendi-

mento disponível”. “Agora, obvia-

mente, um aumento de 100 euros é 

muito limitado”, contrapõe. 

Quanto ao BE, o grupo parlamen-

tar esclareceu, através do gabinete de 

imprensa: “Não deixaremos de votar 

favoravelmente aquelas [propostas] 

que, por limitadas que sejam, possam 

melhorar o Orçamento.” 

Impacto de 15 milhões 
Com o novo mínimo, pagarão IRS os 

contribuintes que têm um rendimen-

to bruto mensal a partir de 707,6 

euros, calcula a consultora PwC.  

Este patamar salarial é um pouco 

superior ao que resulta da aplicação 

directa da fórmula do mínimo de exis-

tência (665,4 euros, o equivalente ao 

novo referencial dividido por 14 

meses), porque na liquidação do IRS 

é preciso ter em conta outras variá-

veis, como a dedução especí ca e as 

deduções à colecta. 

Na prática, um trabalhador solteiro 

e sem lhos que em 2020 ganhe 707,6 

euros brutos por mês (9906,36 

anuais) pagará 591,34 euros de IRS, 

cando com um rendimento líquido 

anual de 9315,01 euros, o valor exacto 

do mínimo de existência. A simulação 

assume que este contribuinte alcan-

çou o tecto dos 250 euros da dedução 

das despesas gerais familiares. 

Dos 5,3 milhões de contribuintes, 

cerca de 2,46 milhões estavam isentos 

em 2018. 

O PCP tem a sua própria proposta 

para aumentar o mínimo de existên-

Pedro Crisóstomo

ADRIANO MIRANDA

cia em 491 euros, melhorando a fór-

mula de cálculo (em vez de corres-

ponder a 1,5 Indexante de Apoios 

Sociais vezes 14, assumiria 1,58 IAS 

vezes 14). A medida é distinta da do 

PS, porque teria efeitos relativamente 

aos rendimentos de 2021 e anos 

seguintes, sendo que, para o próximo 

ano, signi caria colocar o mínimo de 

existência nos 9706,48 euros. Não se 

sabe se o PS apoia esta subida. 

Caso a iniciativa do PCP seja rejei-

tada e o mínimo de existência mante-

nha o actual desenho, o referencial 

volta a ser de 9215,01 euros em 2021 

ou mais alto, dependendo do aumen-

to do salário mínimo, que ainda não 

é conhecido.

As quatro propostas do PCP para o IRS 

O
PCP tem quatro iniciativas 
na área do IRS — “dirigidas 
especificamente aos 
rendimentos mais baixos e 

intermédios”, sintetiza o 
deputado Duarte Alves. Além da 
solução de aumentar o mínimo 
de existência, propõe um 
desagravamento para os 
rendimentos baixos e 
intermédios, através de uma 
combinação de outras medidas. 
A bancada comunista quer 

aumentar o número dos 
escalões, actualizar os limites 
dos escalões em 0,7% (se se 
mantiverem os patamares 
actuais) e aumentar a dedução 
específica que permite isentar 
uma parcela dos rendimentos 
(trabalho dependente e 
pensões). A ideia é indexar a 
dedução específica ao IAS, 
assumindo a fórmula 0,7 x 14 x 
IAS (a dedução passaria para 
4300,34 euros, mais 196 euros).

A medida aplica-se aos rendimentos deste ano e tem efeito em 2021

g PSI20  1,19%    g FTSE100  0,31%    g DAX  0,52%    g IBEX35  0,59%    g CAC40  0,52%    g PETRÓLEO BRENT  1,19%  ($44,2)
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VENDE-SE ESCRITÓRIO
(Liquidação de ativos)

Fração autónoma designada pela letra “N”, correspondente a sala designada pelo nº 10, no 4º andar, com entrada pelo nº 55, pertencente ao prédio 
urbano sito no Gaveto das Ruas do Almada e Ricardo Jorge, tendo para esta última os nºs 39, 41, 53, 55, 57 e 67, freguesia da Vitória, concelho 
do Porto, descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o nº 10 e inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo 5645 da União das 
Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória. 
VALOR BASE DA VENDA: € 60.000,00
MODALIDADE DA VENDA: Venda mediante proposta em carta fechada, a apresentar em envelope lacrado (que deverá conter a menção: “Proposta 
de aquisição do imóvel (descrição do imóvel)” e ser inserido dentro de um outro envelope devidamente endereçado) e que terá de ser rececionado 
no Cartório Notarial de Alexandre Oliveira Perdigão, sito na Rua dos Sapateiros, nº 39, 1º Dto., em Lisboa, até ao dia 03 de dezembro de 2020, pelas 
12,00 horas. Os interessados deverão entregar ou fazer chegar as propostas ao Cartório supracitado, por qualquer meio que permita comprovar o 
dia e hora de receção.
ABERTURA DE PROPOSTAS: Dia 03 de dezembro de 2020, pelas 12,00 horas, no Cartório Notarial de Alexandre Oliveira Perdigão, em primeira 
convocatória; e no dia 17 de dezembro de 2020, às 14,30 horas, em segunda convocatória, relativamente aos imóveis que não foram objeto de 
adjudicação na primeira convocatória.
O preço base de venda para a primeira convocatória é o referido supra. Para a segunda convocatória, o preço base de venda é o equivalente a 80% 
do preço base de venda da primeira convocatória.
Apenas são admitidas propostas apresentadas por escrito, nos termos suprarreferidos, e com o seguinte conteúdo: a) fotocópia dos documentos de 
identificação do proponente, indicação da naturalidade, do estado civil (e se casado, indicação do regime de bens, nome e número de contribuinte 
do cônjuge), indicação da residência, telefone e e-mail; ou, em caso de pessoa coletiva, indicação do código de certidão permanente, telefone e 
e-mail; b) preço em euros da oferta; c) cheque bancário ou visado, como caução, emitido à ordem de Afinsa Bienes Tangibles, SA, no montante 
de 5% do valor base anunciado para a venda; d) declaração do proponente de que tem conhecimento dos fundamentos e condições da presente 
venda, bem como da situação física, jurídica e registral dos imóveis objeto da venda; e) declaração do proponente de que se compromete a pagar o 
remanescente do preço; a entregar todos os documentos necessários e a outorgar a escritura de compra e venda, caso haja adjudicação, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis após a data de abertura das propostas.
O Notário abrirá os envelopes, não sendo aceites as propostas que não cumpram os requisitos formais indicados nas presentes regras e o imóvel 
será adjudicado ao melhor oferente. Caso o adjudicatário não entregue o remanescente do preço no prazo de vinte dias úteis seguintes ao leilão, 
perderá a caução entregue a favor da vendedora (massa falida), e far-se-á a adjudicação ao segundo oferente pelo preço máximo oferecido, desde 
que a sua oferta seja igual ou superior ao preço base de venda.
No ato de abertura das propostas, os proponentes têm a possibilidade de superar o maior preço oferecido em carta fechada, caso em que o imóvel 
será adjudicado ao proponente que ofereça o valor mais elevado.
Caso o preço mais elevado seja oferecido por mais de um proponente, proceder-se-á a licitações.
Correm por conta do adjudicatário todos os custos e impostos que legalmente decorram da outorga da escritura de compra e venda.
A devolução das cauções realizadas nas propostas não adjudicadas será efetuada no termo do ato da abertura de propostas, salvo tratando-se 
da segunda melhor proposta e o oferente queira manter a sua proposta para o caso do melhor oferente não proceder ao pagamento do preço nas 
condições estabelecidas.
A documentação e conjunto completo de condições da venda estão à disposição do público de 2ª a 6ª feira das 10,00 h às 13,00 h na Rua Dr. Ri-
cardo Jorge, 55 – 4º Dto, no Porto e na Avenida António Augusto de Aguiar, 165 – r/c Esq., em Lisboa.
Os bens imóveis poderão ser visitados, devendo o interessado, previamente, agendar a visita, através do número 914 564 587, de 2ª a 6ª feira das 
10,00 h às 13,00 h.
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Mota-Engil assina três contratos  
em África no valor de 171 milhões de euros

Um estádio de futebol e um 
mercado coberto na Costa 
do Marfim e um contrato 
em Moçambique são os 
novos compromissos 

Luísa Pinto

A Mota-Engil acaba de reforçar a sua 

presença nos mercados africanos 

com a assinatura de dois novos con-

tratos na Costa do Mar m e um em 

Moçambique, que totalizam investi-

mentos de 171 milhões de euros. 

A construtora portuguesa já é o 

principal investidor estrangeiro na 

Costa do Mar m, mercado a que 

a reabilitação e expansão do estádio 

de futebol, tendo a construtora por-

tuguesa assegurado o nanciamento 

ao cliente junto de uma multilateral 

pan-africana, informou o grupo 

Mota-Engil, em comunicado. 

Ainda na Costa do Mar m, a Mota-

Engil assinou, com a Câmara Muni-

cipal de Bouaké, um contrato de  

24 meses e no valor de 43,8 milhões 

de euros para a construção de um 

dos lotes do Grand Marché de 

Bouaké, no que se prevê que seja o 

maior mercado coberto de África 

Ocidental, que ocupará uma área de 

nove hectares.  

A construtora portuguesa ganhou 

o concurso público internacional 

para a construção de espaços comer-

ciais e zonas de serviços e de apoio, 

numa área total de 86.000 m2. O 

Grand Marché será construído em 

dois lotes e terá mais de 8000 pontos 

de venda, num projecto nanciado 

por uma multilateral europeia. 

Já em Moçambique, a empresa por-

tuguesa vai reforçar a sua participa-

ção no projecto GNL — Oil & Gas, com 

que aquele país se pretende posicio-

nar entre os maiores produtores 

mundiais de gás do mundo.  A Mota-

Engil assinou um novo contrato no 

valor de 51 milhões de dólares (cerca 

de 43 milhões de euros), para a cons-

trução de um conjunto de 12 edifícios 

destinados à futura re naria. 

O empresário Mário Ferreira, accio-

nista da Media Capital através da 

Pluris Invesments, vai ter de lançar 

uma oferta pública de aquisição 

(OPA) obrigatória sobre a dona da 

TVI, de acordo com decisão da 

CMVM ontem divulgada. A Pluris, 

detida por Mário Ferreira, concluiu 

a aquisição de 30,22% da Media Capi-

tal em Maio passado, por 10,5 

milhões de euros, um montante que 

avalia o grupo que controla a TVI em 

130 milhões de euros.  

A CMVM concluiu que houve o 

“exercício concertado” entre a Vertix 

(Prisa) e a Pluris Investments na 

Media Capital, pelo que o empresá-

rio Mário Ferreira vai ter de lançar 

uma OPA obrigatória no prazo máxi-

mo de cinco dias. Em comunicado, 

a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM) adianta que 

“decidiu manter o sentido do projec-

to de decisão divulgado em 9 de 

Outubro de 2020, após analisar a 

respectiva pronúncia em audiência 

de interessados, por considerar que 

resulta demonstrado o exercício con-

certado de in uência dominante 

entre a Vertix e a Pluris Investments 

sobre a Media Capital até à alienação 

da participação da Vertix em 3 de 

Novembro de 2020”. Face a esta 

decisão, “a CMVM determina” a 

“divulgação de anúncio preliminar 

de OPA obrigatória da Pluris sobre 

todas as acções da Media Capital por 

si não detidas, no prazo máximo de 

cinco dias úteis”. PÚBLICO/Lusa 

CMVM obriga 
Mário Ferreira 
a OPA sobre 
Media Capital 

António Mota

chegou apenas em 2017, com a adju-

dicação dos serviços de recolha de 

resíduos urbanos pelo período de 

sete anos e a construção e gestão do 

novo aterro que serve a capital, 

Abidjan, mas também com a cons-

trução de um estádio de futebol, o 

Stade de La Paix, em Bouaké. E é de 

novo com a construção de infra-es-

truturas desportivas que a Mota-En-

gil vai aumentar a sua relevância 

neste mercado, ao ter vencido o con-

curso limitado para a realização de 

estudos de concepção e execução de 

obras de reabilitação do Estádio 

Félix Houphouët-Boigny, em Abid-

jan. O projecto implica um investi-

mento de 84,4 milhões de euros para 

Economia
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Valdis Dombrovskis liderou a conferência de imprensa de ontem

Portugal assume papel de “bom aluno”  
na resposta orçamental à crise

Preocupação com o futuro 
das finanças públicas 
aplaudida por Bruxelas, 
mas os partidos à esquerda 
no Parlamento criticam

Sérgio Aníbal 
e Rita Siza, Bruxelas

Com uma resposta orçamental à crise 

baseada essencialmente em medidas 

de carácter temporário, o Governo 

português parece estar, principal-

mente no Orçamento do Estado para 

2021 (OE2021), decidido a seguir as 

recomendações de entidades como 

a Comissão Europeia e o Banco de 

Portugal, que pedem que os apoios à 

economia sejam dados com a preo-

cupação de não deixar a dívida públi-

ca derrapar ainda mais no futuro 

próximo. O risco desta estratégia pru-

dente é que a retoma da economia 

seja mais lenta e que demasiado 

dependente dos fundos europeus. 

Na análise às economias dos Esta-

dos-membros da UE que ontem 

publicou no âmbito do pacote de 

Outono do Semestre Europeu, a 

Comissão Europeia rea rmou o ape-

lo que tem vindo a fazer a todos os 

governos: é preciso “reconciliar a 

necessidade de apoio à economia 

com um desempenho e uma susten-

tabilidade orçamentais prudentes no 

médio prazo”, pelo que “as medidas 

de apoio devem ser temporárias e 

não comprometer a política orça-

mental no período pós-crise”. 

É uma mensagem semelhante à 

transmitida esta semana por Mário 

Centeno, que, numa conferência do 

Banco de Portugal, disse que as medi-

das anticrise devem ter um “carácter 

temporário” e actuar essencialmente 

“nas margens”, uma vez que o eleva-

do nível de dívida não permite uma 

intervenção “maciça”. 

Aparentemente, olhando para os 

números apresentados no relatório 

de análise às propostas de Orçamen-

to dos diversos Estados-membros, o 

Governo parece decidido a cumprir 

estes conselhos. A Comissão Europeia 

considera Portugal como um dos três 

países da zona euro em que o impul-

so orçamental (o apoio dado à econo-

mia pelo Estado) previsto para 2021 

é, retirando da análise as medidas de 

emergência, negativo. Os outros dois 

países são a Bélgica e a Finlândia. E, 

quando se soma também o impulso 

dado em 2020, Portugal ca com o 

segundo valor mais baixo, apenas 

acima da Irlanda. 

As medidas de emergência que não 

são aqui contabilizadas são aquelas 

que foram tomadas para combater 

directamente a pandemia (por exem-

plo, a compra de equipamentos de 

saúde) e as que têm como objectivo 

compensar os rendimentos que estão 

a ser perdidos pelos trabalhadores e 

as empresas (como, por exemplo, o 

layoff simpli cado). São medidas de 

carácter temporário aquelas que a 

Comissão Europeia defende que 

devem ser as mais utilizadas, princi-

palmente por países que chegaram à 

crise com um nível de endividamento 

público já elevado.  

No caso de Portugal, também de 

acordo com as contas da Comissão 

Europeia, as medidas temporárias 

representam quase 90% de todas as 

medidas anticrise que o Governo pre-

tende adoptar em 2021. No total da 

zona euro, esse número ca mais pró-

ximo de 75%. 

Investimento baixo 
Se para o estado das nanças públicas 

pode ser mais prudente, apostar 

essencialmente em medidas de emer-

gência e temporárias aumenta o risco, 

reconhece a própria Comissão Euro-

peia, de não dar à economia uma 

ajuda mais forte para esta entrar fase 

de recuperação.  

Nas conclusões de mais uma mis-

são de monitorização pós-programa 

de assistência nanceira, Bruxelas 

aponta, aliás, o baixo nível de inves-

timento do país como um possível 

entrave à recuperação da crise. Este 

é um problema que Portugal, como 

outros países mais preocupados com 

a sustentabilidade da sua dívida públi-

ca, pode enfrentar. 

Na apresentação do pacote de Outo-

no do Semestre Europeu, a Comissão 

anunciou, sem surpresa, Portugal 

como um dos 12 países da União Euro-

peia onde se veri cam “desequilíbrios 

excessivos”. Era o que já acontecia 

antes da crise. Por causa disso, vai ser 

objecto de uma avaliação aprofunda-

da por parte dos serviços da Comis-

são, para “identi car e aferir” a seve-

ridade do impacto das medidas lan-

çadas em resposta à situação de 

pandemia nas contas públicas. 

O peso da dívida 

Bruxelas assinalou que em todos os 

países da UE se veri cou uma subida 

da dívida pública, justi cada com a 

urgência do combate à covid-19, mas 

também explicada pelo efeito da que-

da do PIB. Isso quer dizer que este 

aumento poderá ser parcialmente 

corrigido no próximo ano, se as pre-

visões de crescimento económico se 

concretizarem. 

Mas a Comissão não exclui que os 

países que antes da crise já apresen-

tavam níveis preocupantes de endivi-

damento, como Portugal, tenham de 

fazer um novo esforço de ajustamen-

to para estabilizar os seus exercícios 

orçamentais a médio prazo. 

“Tendo em conta o nível da dívida 

pública, e os importantes desa os de 

sustentabilidade a médio prazo já 

antes do surto da pandemia de covid-

19, é importante garantir que as medi-

das orçamentais de apoio adoptadas 

preservem a sustentabilidade orça-

mental a médio prazo”, recomenda 

a Comissão, no seu parecer sobre o 

projecto de plano orçamental para 

2021 enviado por Lisboa. 

Um aviso que não seguiu só para 

Portugal: países como a Espanha, 

França e Itália devem ser especial-

mente cautelosos na sua política, para 

não comprometer os termos do seu 

nanciamento e a sua capacidade de 

serviço da dívida, diz a Comissão. 

De resto, Paris e Roma (e ainda 

Bratislava e Vilnius) receberam um 

aviso adicional, uma vez que os seus 

planos orçamentais incluem várias 

medidas que “não parecem ser tem-

porárias ou estar acompanhadas de 

medidas de compensação” e podem 

ter um re exo negativo em termos 

macroeconómicos. 

Só que, ao mesmo tempo que aler-

ta para a necessidade de garantir a 

sustentabilidade das contas públicas, 

a Comissão observa que as circunstân-

cias actuais ainda obrigam os países a 

operar num quadro de emergência e 

que não estão reunidas as condições 

para retirar as medidas extraordiná-

rias ou voltar a aplicar as regras de 

disciplina orçamental do PEC. 
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Fonte: Comissão Europeia PÚBLICO

Permanentes Temporárias

2020 2021

A resposta orçamental à crise na zona euro

Medidas de emergência são aquelas que foram tomadas para enfrentar a situação sanitária
e as destinadas a compensar as perdas de rendimento dos trabalhadores e das empresas

Medidas temporárias são aquelas que expiram até ao início de 2022

Nestes casos, a solução apresenta-

da está na utilização do fundo de 

recuperação europeu, que não agra-

va o nível da dívida. E Portugal pare-

ce claramente ser um dos países 

mais dependentes deste instrumen-

to para fortalecer a retoma da sua 

economia. Na discussão do OE 2021 

que decorre neste momento no Par-

lamento, os partidos à esquerda do 

Governo têm vindo a acusar o execu-

tivo de estar demasiado preocupado 

com a saúde das nanças públicas e 

de não estar a fazer o su ciente para 

apoiar a economia. Em resposta às 

recomendações feitas por Mário Cen-

teno, Mariana Mortágua, deputada 

do Bloco de Esquerda, defendeu que 

“é um erro deixar o Banco de Portu-

gal governar no Terreiro do Paço”. 

3 
Bruxelas considera Portugal um 
dos três países da zona euro em 
que o impulso orçamental  
(o apoio dado à economia pelo 
Estado) para 2021 é negativo

90% 
Medidas temporárias 
representam quase 90% de 
todas as medidas anticrise que  
o Governo pretende adoptar em 
2021, segundo a Comissão
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O PÚBLICO e a Associação para a Promoção Cultural da Criança apresentam o Calendário Ilustrado para 2021
com sugestões de leitura para miúdos e graúdos. Esta edição é dedicada ao trabalho de ilustração de
Tiago Albuquerque que trabalha em áreas tão distintas como Ilustração, Animação, Banda Desenhada

e Música. Realizador dos filmes de animação “Diário de uma Inspectora”, “My Music”
e "28 de Outubro" é também o responsável dos jingles das campanhas publicitárias

"Vacas Felizes", da Terra Nostra, e a marcha da Paladin.
Não perca a oportunidade de adquirir este calendário

especial e apoiar o projecto educativo para
crianças e jovens da APCC.

      UM
CALENDÁRIO
       POR UM
   FUTURO
       MELHOR
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Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Associação Portuguesa de 
Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer - Alzheimer Portugal é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social. É a única organização em Portugal, de âmbito nacional, 
especifi camente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas com demência 

e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país. 
Oferece Informação sobre a doença, Formação para cuidadores formais e informais, Apoio domiciliário, Apoio Social e 
Psicológico e Consultas Médicas da Especialidade.
Como membro da Alzheimer Europe, a Alzheimer Portugal participa ativamente no movimento mundial e europeu sobre 
as demências, procurando reunir e divulgar os conhecimentos mais recentes sobre a Doença de Alzheimer, promovendo o 
seu estudo, a investigação das suas causas, efeitos, profi laxia e tratamentos.

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3, Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa - Tel.: 21 361 04 60/8 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org

Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2 - Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa - Tel.: 21 360 93 00
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim»: Rua Joaquim Miguel Serra Moura, n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril

Tel. 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org
Delegação Norte: Centro de Dia “Memória de Mim” - Rua do Farol Nascente, n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra

Tel. 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
Delegação Centro: Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17, 3100-523 Pombal Tel. 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org

Delegação da Madeira: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 FUNCHAL
Tel. 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org

Núcleo do Ribatejo: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31-A, 2080-114 Almeirim - Tel. 24 300 00 87 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org
Núcleo de Aveiro: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - Complexo Social da Quinta da Moita - Oliveirinha, 3810 Aveiro

Tel. 23 494 04 80 - E-mail: geral.aveiro@alzheimeportugal.org

AVISO
Deliberação de Elaboração da Primeira Revisão ao 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Paiva 
– Discussão pública 
Dr. José Morgado Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Paiva:
Na sequência da discussão pública do Relatório do Estado do Ordenamento 
do Território (REOT) do Município de Vila Nova de Paiva nos termos do n.º 
5 do artigo 189.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Paiva, por deliberação tomada na sua reunião 
ordinária que teve lugar no dia 7 de agosto de 2020, deliberou proceder à 
primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Paiva (PDM), ra-
tificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/94, de 15 de março, 
alterado e republicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2005, 
de 15 de janeiro, e alterado, por adaptação, pelos Avisos n.os 276/2009, pu-
blicado na 2.ª série do Diário da República n.º 3, de 6 de janeiro de 2009, e 
11.595/2011, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 101, de 25 
de maio de 2011.
De acordo com o disposto nos artigos 76.º, n.º 1, 191.º, n.º 4, alínea c), e 
192.º, n.º 2, todos do RJIGT, foi aquela deliberação publicada pelo Aviso 
(extrato) n.º 18.134/2020, na 2.ª Série do Diário da República n.º 218, de 
9 de novembro de 2020, na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial 
(PCGT) gerida pela Direção Geral do Território (DGT) e no sítio da internet 
do Município (www.cm-vnpaiva.pt).
Mais foi deliberado, nos termos do artigo 88.º, n.º 2, RJIGT, estabelecer o 
prazo de 15 dias úteis, a contar da data da publicação do referido aviso pu-
blicado na 2.ª Série do Diário da República, para que todos os interessados 
possam proceder à formulação de sugestões, bem como à apresentação 
de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
no âmbito do processo de revisão do PDM, devendo as participações ser 
apresentadas através de comunicação dirigida ao Presidente da Câmara 
Municipal, quer por correio, para o endereço postal Praça D. Afonso Henri-
ques, 3650-207 Vila Nova de Paiva, ou entregues diretamente nos serviços 
administrativos da Câmara Municipal, todos os dias úteis durante o horário 
normal de expediente (das 09h00 às 12h30, e das 13h30 às 17h00), ou, ain-
da, por correio eletrónico para o endereço eletrónico geral@cm-vnpaiva.pt. 

Paços do Município de Vila Nova de Paiva, aos 16 de novembro de 2020

O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. José Morgado Ribeiro

MAIS INFO: 210 111 010

CONHEÇA AS NOSSAS SELECÇÕES 
DE VINHOS EM LOJA.PUBLICO.PT

✝
THEODORA ROSEIRA

ANDRESEN DE 
ABREU TRIGUEIROS

DE ARAGÃO

FALECEU
Marido, filhos e restante família participam o seu 
falecimento. O seu funeral será realizado hoje, dia 
19 de Novembro, às 15H45, saindo das Igreja de 
Santo Condestável para o Crematório dos Olivais. 
Será realizada cerimónia religiosa às 15H00.

Agência Funerária Magno - Alvalade
Servilusa - Número Verde Grátis 800 204 222

Serviço Funerário Permanente 24 Horas

A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A. vem 
convidar os interessados a apresentarem proposta para 
aquisição do imóvel sito na Estrada Exterior da Circunvalação 
nº 7234, na Maia.
As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa e 
remetidas por correio registado com aviso de receção, para a 
morada Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 13º, 4350-158 
Porto. 
Podem ainda ser entregues diretamente, das 9:00 às 12:30 e 
das 14:00 às 17:00 horas, mediante entrega de recibo, na 
morada acima referida, com entrada pelo piso 10º, ou 
enviadas para o email geral@stcp.pt.
As propostas devem conter elementos completos identificati-
vos dos interessados, nomeadamente contacto telefónico.
O montante mínimo para aceitação de proposta é de 
€5.000.000.
O prazo limite para apresentação de propostas é o dia 4 de 
dezembro de 2020.
Qualquer questão deve ser remetida por email: geral@stcp.pt 
até 30 de novembro de 2020.
A STCP reserva-se no direito de não efetuar a adjudicação a 
nenhuma proposta, sem ter que o justificar e sem que os 
concorrentes possam apresentar reclamação ou exigir indem-
nização.

AVISO N.º 192
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 838/1993, DE 06/10

ADITAMENTO N.º 32/2020
Nos termos do Art.º n.º 27º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na 
redação vigente, torna-se público que a Câmara Municipal de Valongo emitiu em 
06/11/2020, o aditamento n.º 32/2020, em nome de José Paulo Costa Moreira, 
ao alvará de loteamento n.º 838/1993, de 06/10, através do processo de lotea-
mento n.º 43-L/2020, referente ao processo de loteamento número 6-L/1985 em 
nome de Urbacel – Urbanização Construção de Edifícios, Lda., sito na Rua N.ª 
Sr.ª dos Remédios, lote n.º 33, da freguesia de Alfena, concelho de Valongo, por 
despacho de 15/10/2020.
Aumento da área de implantação, aumento do piso 1 e 2, construção de anexos, 
supressão do piso da cave, sendo que no cômputo geral a área total de constru-
ção para o lote n.º 33 aumenta 5,00m2.

Valongo e Paços do Concelho, 6 de novembro de 2020.

O Vereador com poderes delegados,
Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira

Câmara Municipal de Valongo

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do disposto no nº 2, do artigo 29º, dos 
Estatutos da Associação Nova Aurora na Reabilita-
ção e Reintegração Psicossocial – ANARP, convoco 
a Assembleia Geral Ordinária desta associação para 
reunir no próximo dia 27 de novembro de 2020, pe-
las 17:30 horas, na Rua Santa Luzia, Loja nº 738, da 
cidade do Porto, e com recurso à Plataforma ZOOM, 
com a seguinte Ordem de trabalhos:

Ordem de trabalhos:
Ponto Um – Aprovação da Ata da Assembleia Geral 
anterior;
Ponto Dois – Discussão e Votação do Plano de 
Ação e Orçamento relativos ao ano de 2021 e Apre-
ciação do Parecer do Conselho Fiscal. 
Ponto Três – Outros assuntos de interesse para a 
associação.

Se até à hora marcada não existir quórum, a Assem-
bleia iniciar-se-á 30 minutos mais tarde com os as-
sociados presentes.

Os documentos de suporte aos pontos da agenda 
podem ser consultados na sede da ANARP, na rua 
Coronel Almeida Valente, 280 (Porto) até às 12H00 
horas do dia da Assembleia.

Porto, 17 de novembro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Carlos Sousa

TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA 

DE LISBOA OESTE
Juízo Local Cível de Oeiras - Juiz 1

Processo: 3244/20.5T8OER

ANÚNCIO
Acompanhamento de Maior
Requerente: Ministério Público
Requerido: Ricardo Urbano Dias
Faz-se saber que foi distribuído neste tri-
bunal, o processo de Acompanhamento 
de Maior em que é Requerido Ricardo 
Urbano Dias, nascido a 20/07/2002, 
residente na Praceta Quirino Lopes, n.º 
4, 3.º B, 2770-147 Paço de Arcos, em 
que foi requerida a aplicação da medida 
de acompanhamento de representação 
geral, com dispensa de constituição de 
conselho de família e limitação do direito 
de fixar residência, de casar e de testar 
e indicada para acompanhante Rosana 
Alves Urbano, residente na mesma mo-
rada do requerido.
N/ Referência: 127799453
Oeiras, 16-11-2020.

A Juíza de Direito
Dr.ª Ausenda Brás

(Processei e revi, assinando manuscritamente, 
em virtude da indisponibilidade temporária, desde 

13.10.2020, do cartão de assinatura digital)

A Oficial de Justiça
Carla Isabel O. Cesário

Público, 19/11/2020

loja.publico.pt

Dá-se conhecimento público de que se encontra 
aberto processo de recrutamento de pessoal em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo 
para o Núcleo da Qualidade, integrado na Divisão 
Académica e  Garantia da Qualidade, da Reitoria da 
Universidade Nova de Lisboa para:

• 1 vaga de técnico superior (m/f), referência CT-
30/2020-DP-DAGQ-NQ, ao qual podem candidatar-
se os indivíduos que reúnam as condições fixadas 
no aviso disponível no endereço:

http://www.unl.pt/nova/nao-docentes

O prazo para submissão das candidaturas é de 19 a 
26 de novembro de 2020.

CONVOCATÓRIA
“Operação Nariz Vermelho – Associação de Apoio à Criança”, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, inscrita na Segu-
rança Social sob o número 01/08, com sede na Rua 1.º de Maio, 
n.º 101, 1300-472 Lisboa, pessoa coletiva número 506 133 729, 
vem, nos termos do disposto nos artigos 19.º e 21.º dos respe-
tivos Estatutos, convocar V. Ex.ª, na qualidade de associado, 
para a Assembleia Geral da Associação, a qual, na impossibi-
lidade de reunir todos os associados na sede da Associação, 
terá lugar no escritório dos respetivos mandatários, sito na Av. 
da República, n.º 32, 4.º andar, Esq., freguesia das Avenidas 
Novas, concelho de Lisboa, no próximo dia 26 de novembro 
de 2020, pelas 16h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único: Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento 
para o ano de 2021.

Para efeito do Ponto Único, informamos que a respetiva 
documentação referente ao Plano de Atividades se encontra 
disponível para consulta na sede da Associação e no sítio in-
stitucional da Associação.

Caso não esteja presente metade do número de Associados, 
serão pela presente convocados todos os Associados para a 
referida Assembleia Geral a ocorrer meia hora depois, no mes-
mo local, em segunda convocatória, independentemente do 
número de associados presentes, conforme o disposto no arti-
go 22.º dos Estatutos da Associação.

Lisboa, 4 de novembro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Delfim Vidal Santos
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 Estudo analisou custos directos e indirectos de doença nos intestinos Ciência

Gastam-se 146 milhões de euros por ano 
com a doença in amatória intestinal

Em Portugal, entre custos directos e 

indirectos, gastam-se por ano 146 

milhões de euros com a doença in a-

matória intestinal, o que correspon-

de a cerca de 6075 euros por doente. 

Esta é uma das principais conclusões 

do estudo Custo e Carga da Doença 

In amatória do Intestino (DII) em Por-

tugal, elaborado pela IQVIA, uma 

consultora norte-americana na área 

da saúde. Será apresentado virtual-

mente na Semana Digestiva, que 

decorre amanhã e no sábado, e é 

organizada pela Sociedade Portugue-

sa de Gastroenterologia. 

Este estudo dedicou-se à doença 

in amatória intestinal, que inclui 

sobretudo a doença de Crohn e a coli-

te ulcerosa, duas doenças do foro 

digestivo e auto-imunes. “São doen-

ças crónicas e, geralmente, o diagnós-

tico desta doença é feito entre os 15 e 

os 25 anos”, refere Ana Sampaio, pre-

sidente da APDI — Associação Portu-

guesa da Doença In amatória do 

Intestino, Colite Ulcerosa e Doença 

de Crohn, que apoiou este estudo. 

No estudo, concluiu-se que, em 

Portugal, vivem cerca de 24 mil pes-

soas com a doença in amatória intes-

tinal e que esse número tem aumen-

tado 5% por ano. Das cerca de 24 mil 

pessoas, 57% são mulheres. 

Quanto ao custo, veri cou-se 

então que se gasta anualmente 146 

milhões de euros com a doença 

in amatória intestinal, cerca de 

6075 euros por cada doente. Faça-

mos então a divisão entre os custos 

directos e indirectos. Do total, cerca 

de 87 milhões (3600 euros por cada 

doente) são de custos directos, isto 

é, de consultas, urgências, hospita-

lizações, cirurgias, medicamentos, 

exames e transporte. Mais: desses 

custos directos, 12 milhões são pagos 

pelo doente. Cada doente pagará 

500 euros de custos directos. 

Relativamente às consultas, fazem-

se cerca de 120 mil por ano devido à 

doença in amatória intestinal. Já as 

idas às urgências são 54 mil por ano. 

As hospitalizações são 2148, as cirur-

gias 272 e os exames 48 mil. 

Os custos indirectos são cerca de 

59 milhões de euros, corresponden-

do ao absentismo ou reformas ante-

cipadas. Alerta-se ainda que, a médio 

prazo, há um aumento do custo da 

doença para o Estado devido ao agra-

vamento do quadro clínico por sus-

pensão da actividade do doente. O 

Estudo analisou o custo da doença in amatória intestinal em Portugal e chegou à estimativa  
de que se gastam anualmente, em média, cerca de 6075 euros por doente no país

Teresa Sofia Serafim

Na doença inflamatória 
intestinal incluem-se a doença 
de Crohn e a colite ulcerosa 

DARM FOTOLIA

que nos preocupa bastante porque é 

uma doença que tem um grande 

impacto na vida das pessoas”, salien-

ta Ana Sampaio, alertando que com 

a pandemia este número deverá 

aumentar, pois é mais difícil ter con-

sultas e fazer exames. “Se tivermos 

os doentes com uma doença mais 

controlada, de certeza que teremos 

uma diminuição dos custos.”   

Para se controlar a doença, tem 

de se tomar a medicação, fazer exa-

mes e ir a consultas. Além disso, há 

medicamentos inovadores que 

podem permitir ao doente ter 

melhor qualidade de vida, mas são 

mais caros e só são fornecidos pelas 

farmácias hospitalares. “Se houves-

se oportunidade de todos os doen-

tes terem acesso a essa medicação, 

poderia haver ganhos de qualidade 

de vida e uma diminuição nos cus-

tos.” E avisa: “Um doente que não 

esteja devidamente acompanhado 

pode realmente trazer um custo 

acrescido ao sistema de saúde.” 

Falando em qualidade de vida, no 

estudo observou-se ainda que, em 

média, a doença in amatória intesti-

nal causa uma diminuição de 25% na 

qualidade de vida dos doentes. Tam-

bém se estima que uma pessoa viva 

cerca de 40 anos com a doença. Há 

ainda a destacar que os doentes fal-

tam, em média, 15 dias por ano ao 

trabalho por causa da doença e a 

redução da produtividade durante o 

horário de trabalho se converte em 

14 dias adicionais de absentismo. 

Ana Sampaio — que é gestora —

adianta que este estudo traz “uma 

quanti cação de valores” dos custos 

directos e indirectos que até agora 

não se tinha para a doença in ama-

tória intestinal em Portugal. “Tínha-

mos a sensibilidade de que isto se 

passava, de que havia uma sobrecar-

ga muito grande nos doentes, mas 

não tínhamos essa valorização.” No 

fundo, este trabalho mostra que deve 

haver uma maior proximidade no 

acompanhamento dos doentes. Se 

isso acontecer e a doença car mais 

controlada, podem baixar-se os cus-

tos, pois as cirurgias e hospitalizações 

(o que é mais caro) podem diminuir. 

Mais uma vez, a presidente da APDI 

alerta para a falta de acompanha-

mento que a pandemia pode suscitar. 

“Não quer dizer que a consulta não 

seja feita por telemedicina, o doente 

tem é de ser acompanhado.”

questionário aos doentes sobre os 

custos indirectos, que decorreu entre 

Janeiro e Março de 2020, envolveu 

mais de 500 pessoas, que são asso-

ciadas da APDI. Além do questioná-

rio, recorreu-se a uma base de dados 

da empresa Iasist para saber mais ao 

nível das consultas ou hospitalizações 

(ou seja, para os custos directos), 

bem como a artigos cientí cos.  

Menos qualidade de vida 

“É bastante visível a carga de custos 

que os doentes apresentam”, reage 

Ana Sampaio aos resultados. “É tam-

bém bastante signi cativo o custo 

que o próprio doente tem por ter a 

doença.” O trabalho teve como coor-

denador global Fernando Magro, do 

Departamento de Biomedicina da 

Faculdade de Medicina da Universi-

dade do Porto. De acordo com Ana 

Sampaio, o estudo foi proposto pela 

IQVIA, que depois contactou a APDI 

e um grupo de médicos composto, 

além de Fernando Magro, por Fran-

cisco Portela, Luís Correia, Paula 

Lago e Cristina Chagas. 

Os resultados não caram por aqui. 

Viu-se que cerca de 6000 doentes 

não têm a doença controlada. “É algo 

24 
mil é o número de doentes 
existente em Portugal com a 
doença inflamatória intestinal 

87 
milhões de euros por ano são 
custos directos da doença, como 
hospitalizações e consultas,  
e os restantes 59 milhões são 
indirectos, como absentismo 
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Cultura O lme que mudou a história do cinema de animação

Para o in nito  
e mais além:  
Toy Story faz 25 anos

— Então, onde é que trabalhas? És 

novo na indústria, não és? 

— Mais ou menos, estou numa 

empresa de animação chamada 

Pixar. 

— Pixar? Que é isso? Não sei se conhe-

ço. 

— Bem, fazemos lmes para a Dis-

ney. 

— Ah, trabalhas na Disney? 

— É quase isso. 

A Pixar já era um nome de peso 

quando o animador Bobby Podesta 

ali começou a trabalhar (Uma Vida de 

Insecto, de 1998, foi o primeiro pro-

jecto no qual assumiu um papel acti-

vo), mas, garante o agora veterano ao 

PÚBLICO, tempos houve em que o 

diálogo acima reproduzido acontecia 

de verdade em cocktails e festas mega-

lómanas da indústria cinematográ

ca. Os tempos antes de citações len-

dárias como “Tenho uma cobra nas 

botas” ou “Para o in nito e mais 

além”, antes de sequelas com níveis 

avassaladores de sucesso nas bilhe-

teiras, antes da primeira longa-metra-

gem na história da Sétima Arte anima-

da inteiramente em computadores. 

Celebram-se hoje os 25 anos da 

estreia norte-americana de Toy Story, 

o lme que ampliou as possibilidades 

daquele outrora pequeno estúdio de 

animação digital — e, por extensão, 

do cinema. Mas também podíamos 

estar a assinalar outra efeméride 

ligada à pré-história do lme, os 27 

anos do dia em que, ainda em plena 

fase de desenvolvimento do projec-

to, esteve para deixar de ser o clássi-

co contemporâneo que é hoje. O 

realizador John Lasseter — que come-

çara a explorar o universo da anima-

ção digital na Walt Disney Company 

da segunda metade dos anos 1980, 

antes de o colosso do entretenimen-

to decidir que ainda não estava pre-

parado para tal aposta arriscada — e 

Steve Jobs — que se tornou o maior 

accionista da Pixar quando, em 1986, 

esta deixou o cialmente de ser a 

Divisão Computacional da Lucas lm, 

empresa a que Lasseter se juntou 

depois de terminar o contrato com 

A primeira longa-metragem da Pixar foi também a primeira 
animação feita inteiramente em computador na história do 
cinema — mas um braço-de-ferro entre o pequeno estúdio e a 
Disney quase dava outro rumo a este clássico contemporâneo

a Disney — chamaram ao famoso 

incidente “a sexta-feira negra”. 

É uma lenda que qualquer fã de 

Toy Story conhece de trás para a fren-

te. Dia 19 de Novembro de 1993: Las-

seter e o resto da sua equipa — 

incluindo um jovem Joss Whedon 

como argumentista — mostram os 

primeiros rascunhos da longa-metra-

gem, ainda longe daquilo que hoje 

conhecemos como o produto nal, 

aos homens de Je rey Katzenberg e 

Michael Eisner, dois dos maiores 

tubarões da Disney. A empresa, que 

não gostava de produzir projectos 

com “pessoal de fora”, havia aberto 

uma excepção depois de manifestar 

vontade de desenvolver um lme a 

partir da curta Tin Toy, lançada pela 

Pixar em 1988. Os resultados são 

desastrosos: ninguém (nem mesmo 

a comitiva de Lasseter) aprecia os 

intratáveis e sarcásticos Woody e 

Buzz Lightyear, dois brinquedos que 

têm de lutar pela atenção do adoles-

cente Andy. 

Peter Schneider decide então que 

já viu tudo o que havia para ver: o 

presidente da Walt Disney Feature 

Animation está pronto para pôr o 

guião na gaveta e cancelar imediata-

mente os trabalhos de produção. Um 

Foi por insistência e in uência do 

responsável da Disney que a Pixar 

apresentou o que apresentou na 

“sexta-feira negra”. Lasseter queria 

fazer um “buddy movie” em que os 

brinquedos precisam desesperada-

mente da validação e do carinho das 

crianças para a sua existência fazer 

sentido; Katzenberg queria que 

Woody e Buzz tivessem arestas mais 

ásperas e que o guião apelasse tanto 

a miúdos como a graúdos. Este ele-

Daniel Dias

O salário não  
era fantástico, 
mas que jovem 
artista rejeitaria 
trabalhar 
no primeiro 

lme feito 
exclusivamente 
com 
computadores? 
Bobby Podesta 
Animador da Pixar

surpreendido Katzenberg pergunta 

ao colega Thomas Schumacher por 

que motivo esta primeira e rudimen-

tar versão está tão abaixo das expec-

tativas. “Porque já não é o lme 

deles, Je rey. Não tem absolutamen-

te nada que ver com o lme que o 

John se propôs a fazer”, responde 

sucintamente. 

A operação de resgate 
“Naquela altura, a Pixar ainda não 

tinha provas dadas e realizadores de 

topo. Não havia muito poder nego-

cial, especialmente considerando que 

do outro lado estava a Disney”, lem-

bra Bobby Podesta. O actual criativo 

da Pixar ainda estava a concluir os 

estudos numa universidade privada, 

o California Institute of the Arts, quan-

do Lasseter e Katzenberg protagoni-

zaram este braço-de-ferro, mas 

conheceu na faculdade alguns dos 

jovens animadores que acabaram por 

fazer parte de Toy Story — e chegou 

aos estúdios da Pixar a tempo de cola-

borar em Toy Story 2: Em Busca de 

Woody (1999) e Toy Story 3 (2010). 

Efectivamente, Lasseter e Steve 

Jobs estavam a trabalhar com um 

gigante que ditava as regras do jogo  

— e não hesitava em reforçar essa 

superioridade a cada oportunidade. 

“Toda a gente pensa que eu sou um 

tirano. Bem, eu sou mesmo um tira-

no. Mas normalmente tenho razão”, 

terá dito Katzenberg ao jovem reali-

zador e ao co-fundador da 

Apple naquela primeira 

reunião. 

fazer um “buddy movie” em que os Woody e Buzz tivessem arestas mais 

ásperas e que o guião apelasse tanto

a miúdos como a graúdos. Este ele-

a 

terá dito Katzenberg ao jovem reali-

zador e ao co-fundador da 

Apple naquela primeira 

reunião. 
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Quando o actor principal, o astro da 

companhia, entra esbaforido palco 

adentro, a poucas horas da estreia, 

gritando por medidas de segurança, 

há decerto um problema. Um proble-

ma porventura ridículo, porém sério, 

pois não é todos os dias que um actor, 

mesmo já fanado na idade, é perse-

guido desde a janela de uma cozinha 

até às portas de um teatro nacional 

por um marido — por que não dizê-lo? 

— enganado e, pior, armado. 

Como muitas outras comédias, 

Prelúdio ao Rei Lear é como uma 

matrioska, aos poucos revelando 

uma e outra e outra e outra das suas 

bonecas, isto é, através de um texto 

aparentemente simples e linear, cena 

a cena introduzindo aquilo que 

Ferenc Molnár (1878-1952) realmente 

quer mostrar: uma peça sobre o tea-

tro, sobre os actores, especialmente 

os já maduros; a sua humanidade, as 

suas imperfeições, as suas frustra-

ções, os seus ideais quase sempre 

abandonados com o tempo e pela 

necessidade; os sarilhos em que se 

Prelúdio ao Rei Lear,  
ou uma comédia de bastidores

metem e a maneira ardilosa como 

alguns, ou pelo menos Brandão (Rui 

Mendes), se saem mais ou menos 

airosamente deles. O que pode suge-

rir tratar-se apenas de uma peça 

sobre a matreirice nos bastidores de 

um teatro, mas é um pouco mais do 

que isso. Já lá vamos. 

O dramaturgo (e novelista e jorna-

lista e amante da boa vida) húngaro 

Ferenc Molnár é, a bem dizer, um 

desconhecido (embora Liliom ou a 

Vida e a Morte de Um Vagabundo, uma 

das suas mais importantes e conheci-

das obras, tenha sido apresentada no 

Festival de Almada, em 2017, mais de 

20 anos depois de o Teatro da Cornu-

cópia a ter abordado numa encena-

ção de Christine Laurent). No entan-

to, na primeira metade do século 

passado, gozou de considerável popu-

laridade, com obras suas tornadas 

sucessos de bilheteira (embora nem 

sempre de crítica), adaptadas ao tea-

tro musical, na Broadway, por Rod-

gers e Hammerstein, ou ao cinema, 

por Fritz Lang, até o talento entrar 

em pane após a fuga aos nazis e o exí-

lio nos Estados Unidos. 

Voltando ao assunto. Estava Bran-

dão ainda esbaforido mas já em trajes 

e maquilhagem de Lear, quando, 

mesmo com as medidas de segurança 

accionadas, irrompe no palco o mari-

do enganado ( João Farraia, em elenco 

que inclui ainda André Albuquerque, 

André Gomes — um inesquecível 

bombeiro versejador —, Erica Rodri-

gues, Ivo Marçal, João Gadelha, João 

DR

A personagem de Buzz 
Lightyear, um dos dois “heróis” 
deste “buddy movie”,  
num esquisso preparatório

DR

30 
A produção de Toy Story  
custou  30 milhões de dólares 
 

404,8 
O filme rendeu 404,8 milhões 
de dólares em receitas 
de bilheteira globais, 13 vezes  
o seu custo de produção

mento “maduro” está presente em 

muitos storyboards experimentais 

do lme, sendo que um deles é notó-

rio pela atracção que Bo Peep — per-

sonagem que teria sido uma Barbie 

se a Mattel não tivesse recusado a 

utilização da boneca — sente por 

Buzz. “Cuidado. Não queres estar no 

caminho do meu laser quando isto 

disparar”, diz-lhe o astronauta 

depois de “aterrar” na cama de 

Andy pela primeira vez. A resposta: 

“Ai não?” 

Depois do fracasso daquela reu-

nião, e perante a ameaça de cance-

lamento, a Pixar pediu duas semanas 

para corrigir todos os problemas do 

argumento. Sem grande margem de 

manobra, Katzenberg cedeu. Lasse-

ter, Andrew Stanton, Joe Ranft e Pete 

Docter deram a notícia do congela-

mento temporário da produção aos 

restantes membros da equipa — 

alguns dos quais haviam deixado 

outros empregos para se concentrar 

em Toy Story — antes de se fecharem 

num quarto a devolver o charme às 

suas personagens. 

“Acho que o momento em que a 

Disney tira o chão ao Lasseter acaba 

por ser libertador, apesar de na hora 

ter sido excepcionalmente stressan-

te”, re ecte Podesta. “Imagino que 

tenha pensado: ‘OK, acham que não 

somos capazes de fazer um lme 

incrível? Tudo bem. Vamos simples-

mente fazer uma história que nos 

entretenha, uma história com que 

possamos relacionar-nos.’ O pessoal 

con ou na sua intuição e nas suas 

capacidades, por mais que não tives-

se o currículo para revelar esse tipo 

de autocon ança.” 

Katzenberg e Schneider gostaram 

das mudanças e, em Fevereiro de 

1994, o resto do colectivo voltou à 

carga. Vinte e sete novos animadores 

foram contratados depois deste pon-

to de viragem, um número que não 

surpreende Podesta. “Pelo que sei, 

o salário não era fantástico, mas que 

jovem artista rejeitaria trabalhar no 

primeiro lme feito exclusivamente 

com computadores? Era a oportuni-

dade de uma vida”, diz. 

O tempo provou que a Pixar tinha 

a ideia certa. Tom Hanks deixou de 

achar o seu Woody insuportável. 

Billy Crystal, que rejeitou fazer a voz 

de Buzz, mostrou-se mais tarde arre-

pendido por não ter visto com bons 

olhos o lugar que viria a ser ocupado 

por Tim Allen (o actor fez as pazes 

com o seu erro de julgamento em 

2001, emprestando as cordas vocais 

a Mike Wazowski, do lme Monstros 

e Companhia). A produção custou 30 

milhões de dólares — Steve Jobs teve 

de recorrer à sua conta pessoal para 

salvar o projecto quando a Disney 

ameaçou desistir — e o lme rendeu 

13 vezes esse dinheiro na bilheteira. 

É difícil perspectivar onde estaria 

o cinema de animação hoje sem a 

ousadia tecnológica e o guião 

extraordinário de Toy Story. A Pixar 

voou quando podia muito bem ter-se 

limitado a cair com estilo.

Prelúdio ao Rei Lear

Companhia de Teatro de Almada.  

De Ferenc Molnár. Encenação  

de Rodrigo Francisco. Teatro 

Municipal Joaquim Benite, Almada, 

13/ 11. Até 6 de Dezembro.

mmmmm

Crítica de Teatro Tempera e Pedro Walter) pronto ao 

ajuste de contas. Acontece que a per-

sonagem é um professor universitá-

rio, vá-se lá a ver, logo especialista em 

Shakespeare e de tal modo fascinado 

pela obra, pelo autor e pelas persona-

gens que em breve cederá à argumen-

tação, quanto mais não seja por lhe 

ser impossível atacar o mito de uma 

personagem shakespeariana tão trá-

gica ali materializada pelo actor que 

— por assim dizer — lhe ofendeu a 

honra. Trata-se, assim, de uma bri-

lhante exploração da retórica (e da 

contracena), como forma de argu-

mentação, frase a frase conduzindo 

a um nal cinicamente feliz.    

O que faz mover esta encenação de 

Rodrigo Francisco (com cenogra a de 

Jean-Guy Lecat, gurinos de Ana Pau-

la Rocha, desenho de luz de Guilher-

me Frazão e som de Andreia Mendri-

co), na qual a peça de Shakespeare 

não é apenas um pretexto, mas, diga-

mos, o estado de espírito, é o tom que 

imprime a esta comédia elaborada 

cuja substância é uma singela re exão 

sobre o carácter dos actores. Para tal, 

o encenador recorre com grande 

habilidade e precisão à recriação da 

vida no interior de um palco, ao rigo-

roso movimento e às características 

dos seus actores, aproveitando ceni-

camente as subtilezas do original na 

construção de um espectáculo sensi-

velmente sarcástico que, signi cati-

vamente, termina com parte do elen-

co a representar para um plateia 

vazia. Rui Monteiro

Rui Mendes neste Prelúdio ou como recriar a vida no interior de um palco com algum sarcasmo
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Consultas “à distância” 
 também ajudam a combater  
as desigualdades

ímpar
publico.pt/impar

Potenciadas pela pandemia, aumentaram  
as consultas online de psicologia

Ainda que se debatam as vantagens e desvantagens de ter consultas através de um ecrã, o consenso  
entre os especialistas é o de que ajudam a colmatar as restrições provocadas pela pandemia

Hugo Moreira

Foi a partir de Março, quando a pan-

demia obrigou os portugueses a ca-

rem em casa, que Marta, 22 anos, 

deixou de ir ao consultório para pas-

sar a falar com a sua terapeuta à dis-

tância. As consultas de psicologia “à 

distância” não eram uma raridade, 

mas passaram a ganhar adeptos de 

forma “exponencial” depois de a 

covid-19 ter mudado as nossas vidas, 

con rma David Neto, presidente do 

conselho de especialidade de psico-

logia clínica e da saúde da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses (OPP).  

Justi ca-se não só com a transição 

para o online de pacientes regulares, 

mas também com a maior procura de 

quem nunca teve ajuda psicológica, 

acrescenta o especialista. Salvaguar-

da que os pro ssionais devem trans-

por para o online os mesmos princí-

pios aplicados em consultório. “Os 

estudos que existem, para já, apon-

tam para taxas de sucesso [entre os 

dois tipos de consultas] equiparadas”, 

acrescenta. 

Desde muito antes da pandemia 

que as consultas à distância eram já 

uma realidade para a WeCareOn. 

Criada por Paula Ribeiro, disponibi-

liza desde 2015 consultas de psicolo-

gia através da Internet. Paula Ribeiro 

conta que foram os primeiros a apre-

sentar o serviço no país e que teve de 

“validar” com a OPP a legalidade do 

projecto. “As pessoas começaram a 

ter mais atenção à sua saúde mental”, 

justi ca Paula Ribeiro face à procura 

crescente e argumenta que muitos 

dos clientes “nunca procurariam con-

sultas de psicologia”, se o contexto 

não fosse online. A videochamada é o 

meio mais procurado, mas também 

há consultas por chamada de voz, 

chat ou email. 

O aumento não se veri ca só nos 

clientes individuais. “Desde Março 

temos tido muitas empresas a procu-

rar os nossos serviços”, con rma 

Paula Ribeiro. Antes da pandemia “a 

maior parte das empresas não apos-

tava muito” em proporcionar consul-

tas aos colaboradores. 

Sem a Internet, a Blind Talk era 

impossível, explica Gonçalo Neves, 

ajudava-a a “distanciar e centrar no 

que era preciso processar”. Se a pan-

demia acabasse hoje, não duvida que 

“a decisão seria regressar ao consul-

tório”. “Mas é completamente possí-

vel fazer-se online e acho que é essen-

cial, sobretudo nesta altura em que 

tanta gente precisa”, reconhece. 

O representante da OPP lembra 

que o novo contexto permite pelo 

menos manter o acompanhamento, 

ajuda a “combater as desigualdades” 

no acesso ao apoio psicológico em 

diferentes regiões do país e permite 

“reduzir custos”. Reitera ainda a 

importância de procurar pro ssio-

nais credenciados e reconhece que 

esta é uma ferramenta que veio para 

car. “E ainda bem”, conclui.

Um casaco à prova do coronavírus 
A Confecções Manuela e Pereira e a Estamparia Têxtil Adalberto 
Pinto da Silva juntaram-se para criar casacos com tecnologia 
anticovid-19. O tecido tem um tratamento químico que repele a 
água e impede a fixação de gotículas. Os casacos, um modelo 
masculino (119€) e um feminino (92€), estão à venda na 
Springkode, um site de fábricas de confecção.

Guia

co-criador da plataforma que dispo-

nibiliza sessões de esclarecimento 

com psicólogos, mas em regime de 

anonimato. O serviço “não é de 

intervenção, mas sim de aconselha-

mento” sobre como é que a psicolo-

gia pode ajudar, sublinha. Porquê o 

anonimato? “O receio da forma 

como o problema vai ser recebido 

ou a vergonha de falar de determi-

nado assunto”, exempli ca. O objec-

tivo é que depois da sessão se possa 

procurar uma intervenção já sem 

esconder a identidade. 

Resultados “fáceis e rápidos” 
Por estes dias, 100% das consultas 

de Gonçalo Neves são online. O psi-

cólogo admite que quer os seus 

David Neto da OPP não é tão con-

ante quanto quem já pratica este 

género de consulta. “As pessoas con-

sideram os consultórios lugares segu-

ros. Já tive experiência de consultas à 

distância em que as pessoas falam 

mais baixinho, quando se abrem 

sobre outras pessoas que estão na 

mesma casa”, testemunha. Experiên-

cia semelhante tem Marta, estudante 

de Relações Internacionais, con r-

mando sentir algum “desconforto” e 

“confusão” por não se conseguir “des-

ligar” do seu ambiente. O consultório 

colegas, quer os doentes tenham 

algumas reservas em relação a este 

método, mas sublinha que “os estu-

dos que têm saído con rmam que 

há um efeito terapêutico” nas con-

sultas feitas à distância. 

Paula Ribeiro con rma que as esta-

tísticas e os estudos revelam que, “na 

maioria dos casos, os resultados nas 

consultas online são mais fáceis e rápi-

dos”. Em parte, porque as pessoas 

estão “em casa na sua zona de confor-

to”, conseguindo “explicar muito 

mais rapidamente a sua história do 

que numa sessão presencial”. Contu-

do, diz ser “fundamental criar um 

bom setting terapêutico online” para 

garantir que “a tecnologia está lá para 

suportar e não para di cultar”. 

THOUGH CATALOG/UNSPLASH
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6.30 Bom Dia Portugal 10.00 Praça da 
Alegria 13.00 Jornal da Tarde 14.15 
Unidos ao Clube 14.49 A Nossa Tarde 
17.28 Factura da Sorte 17.30 Portugal 
em Directo 19.10 O Preço Certo  
 
 
19.53  Direito de Antena  
 
 
19.59  Telejornal  
 
 
21.00  Linha da Frente  
 
 
21.32  Joker  
 
 
22.40 5 para a Meia-Noite  
 
 
 
 
 
 
0.40 Crimes Graves 2.07 RTP Arena 
2.36 O Sábio 3.19 Mundo Maravilhoso 
 

6.00 Edição da Manhã 9.15 Alô 
Portugal 10.10 Casa Feliz 13.00 
Primeiro Jornal 14.30 Linha Aberta 
16.15 Júlia 18.15 Viver a Vida  
 
 
19.00 Êta Mundo Bom  
 
 
 
 
 
 
19.57 Jornal da Noite 
 
 
 21.45 Nazaré  
 
 
22.15 Terra Brava  
 
 
23.25 Golpe de Sorte  
 
 
0.10 Totalmente Demais 1.10 
Passadeira Vermelha 2.15 Original É a 
Cultura 3.00 Investigação Criminal: 
Los Angeles 

6.32 Repórter África - 2.ª edição 7.00 
Espaço Zig Zag 10.00 Ruas com 
História e Memória 10.35 Último Tango 
em Halifax 11.30 Outra Escola 12.02 A 
História da Penicilina 12.55 Os 
Vizinhos Piratas 13.07 Chovem 
Almôndegas 13.18 Tufão 13.32 A Ilha 
dos Desafios 13.54 Folha de Sala 
14.00 Sociedade Civil 15.00 A Fé dos 
Homens 15.33 Biosfera 16.02 
Caçadores de Vulcões 16.57 Espaço 
Zig Zag  
 
 
20.31 Locais Sagrados da Terra  
 
 
21.30 Jornal 2  
 
 
22.04 Folha de Sala  
 
 
22.14 A Linha Invisível 22.56 2077 - 10 
Segundos para o Futuro 23.58 
Cinemax 1.00 Sociedade Civil 2.03 
Universidade Aberta 2.27  Euronews 

6.00 Os Batanetes 6.30 Diário da 
Manhã 10.15 Dia de Cristina 13.00 
Jornal da Uma 14.55 Destinos 
Cruzados  
 
 
15.40 Dia de Cristina  
 
 
18.15 Big Brother - A Revolução: Última 
hora  
 
 
19.15 Big Brother - A Revolução: Diário  
 
 
19.57 Jornal das 8  
 
 
21.35 O Futuro  
 
 
 
 
 
22.15 Bem Me Quer 23.00 Amar 
Demais 0.00 Big Brother - A 
Revolução: Extra 1.55  Autores 2.52 A 
Outra 

RTP1 RTP2

TVI

TVCINE TOP 

17.35 Tudo pela Justiça 19.20 Semper Fi 
21.30 Rei Escorpião: O Livro das Almas 
23.15 Operação Obscura 0.55 
Rocketman 3.00 Quarto 212 
 
 
FOX MOVIES 

18.18 Não há Família Pior! 19.47 
American Pie: O Casamento 21.15 Fogo 
Rápido 22.47 Predadores 0.24 Dead 
Man Down - Um Homem a Abater 2.24 
Predador 2 
 
 
CANAL HOLLYWOOD 

17.15 Harry Potter e a Ordem da Fénix 
19.30 A Múmia 21.30 O Regresso da 
Múmia 23.35 A Múmia: O Túmulo do 
Imperador Dragão 1.20 Sweeney Todd: 
O Terrível Barbeiro de Fleet Street 
 
 
AXN 

18.50 Mentes Criminosas 20.22 
Investigação Criminal 22.52 
Sobrenatural 23.45 A Bússola Dourada 
1.38 X-Men: O Confronto Final 
 
 
FOX 

17.18 C.S.I. Miami 18.54 Chicago P.D. 
20.34 Hawai Força Especial 22.15 
MacGyver 23.02 Investigação Criminal: 
Los Angeles 1.30 C.S.I. Miami  
 
 
DISNEY 

17.19 Lab Rats 18.03 Anfibilândia 18.25 
Cry Babies Magic Tears 18.31 Gravity 
Falls 19.16 Os Green na Cidade Grande 
20.05 Sadie Sparks 20.30 Anfibilândia 
20.55 Lab Rats 22.10 Jessie  
 
 
DISCOVERY 

17.25 Alasca: A Última Fronteira 19.10 
Desmontar a História 21.00 Iron 
Resurrection 22.55 American Chopper 
0.40 Iron Resurrection 2.15 
Curiosidades da Terra 
 
 
HISTÓRIA 

17.25 Forjado no Fogo 1.01 Mundos 
Perdidos 2.34 O Ouro Perdido da II 
Guerra Mundial 
 
 
ODISSEIA 

17.45 Mundos Inexplorados com Steve 
Backshall 18.36 O Veterinário de 
Yorkshire 19.20 Guerreiros do Ar 20.12 
Engenharia Letal 21.44 Perigo Extremo 
22.30 Engenharia Letal 0.01 Perigo 
Extremo 0.48 Engenharia Letal

Televisão

SIC

Orgulho e Glória 
AXN, 16h36  
Um thriller de acção de Gavin 

O’Connor, centrado numa família 

de polícias nova-iorquinos, de 

várias gerações, cuja credibilidade 

é posta em causa. Quando quatro 

agentes são abatidos numa rusga, 

o detective-chefe Francis Tierney 

( Jon Voight) pede ao lho Ray 

(Edward Norton) que lidere aquela 

investigação delicada. Ele aceita 

com relutância, por saber que os 

polícias assassinados integravam a 

equipa do seu irmão (Noah 

Emmerich) e do seu cunhado 

(Colin Farrell). No limite, Ray terá 

de enfrentar o dilema de optar 

pela lealdade à farda ou à própria 

família. 

 

Missão 
Cinemundo, 21h 
Frank Kitchen, um assassino 

contratado, é capturado por uma 

cirurgiã que o submete a uma 

operação de mudança de sexo. 

Quando volta a si, canaliza todo o 

choque, o treino e a fúria para um 

único objectivo: encontrar os 

responsáveis e fazê-los pagar. Com 

Michelle Rodriguez, Tony 

Shalhoub, Anthony LaPaglia, 

Caitlin Gerard e Sigourney Weaver, 

um thriller sobre vingança, 

assinado por Walter Hill, segundo 

um argumento seu e de Denis 

Hamill.  

 

A Fantástica Aventura do Barão 
AXN Movies, 21h10 
Uma tresloucada comédia de 

Terry Gilliam sobre as aventuras 

de um barão excêntrico e da sua 

pandilha. Nomeada para quatro 

Óscares, em 1990, conta com John 

Neville, Eric Idle, (companheiro 

de Gilliam na trupe de comédia 

Monty Python), Sarah Polley, 

Jonathan Pryce, Oliver Reed e 

Uma Thurman. 

 

O Agente da U.N.C.L.E. 
TVCine Action, 00h50 
Década de 1960. O mundo vive 

sob a ameaça de uma guerra entre 

duas superpotências: os EUA e a 

União Soviética. Napoleon Solo é 

um agente de topo da CIA; llya 

Kuryakin, o colaborador mais 

promissor do KGB. Face à 

descoberta de uma organização 

terrorista multinacional, os 

governos de ambos os países 

percebem que têm de criar uma 

equipa conjunta. É assim que dois 

inimigos mortais como Solo e 

Kuryakin são forçados a conciliar 

as diferenças. Com realização de 

Guy Ritchie, que co-escreve o 

argumento com Lionel Wigram, 

um lme de espionagem que 

adapta a série de televisão 

homónima criada por Sam Rolfe.

SÉRIE 
 

Schitt’s Creek 
TVCine Emotion, 22h10 
Estreia. A sitcom de e com Eugene 

e Dan Levy (pai e lho) centra-se 

numa família abastada que cou 

sem dinheiro e se viu obrigada a 

viver num motel. Composta por 

seis temporadas, que arrancaram 

em 2015, Schitt’s Creek fez história 

nos Emmys deste ano, ao arrecadar 

sete prémios na cerimónia 

principal — entre eles, o de melhor 

série do género (a primeira vez que 

tal acontece com uma produção 

canadiana) e o de melhor actriz 

principal, para a lenda da comédia 

Catherine O’Hara. 

DOCUMENTÁRIOS 

A História da Penicilina 
RTP2, 12h02 
Estreia. Realizado por Wilfried 

Hauke, documenta o percurso do 

fármaco que revolucionou a 

medicina, desde a descoberta de 

Alexander Fleming, há mais de 90 

anos — um “milagre” que viria a 

erradicar todo um conjunto de 

doenças —, ao volte-face (previsto 

por Fleming) provocado pela 

produção em larga escala e pela 

utilização excessiva do antibiótico: 

a resistência de uma enorme e 

crescente percentagem de 

bactérias. 

 

Iron Resurrection 
Discovery, 21h 
Estreia da quarta temporada. O 

ferro-velho ganha nova vida na 

o cina de Joe Martin, no Texas. A 

série observa todo o trabalho de 

recuperação de veículos 

enferrujados, amolgados ou 

arruinados, da mecânica à pintura 

nal, sem esquecer algumas 

personalizações encomendadas. 

Tudo começa com um carro, um 

camião, uma mota ou uma 

bicicleta que ali chega com poucas 

hipóteses de salvação mas que, 

nas mãos certas, se transformará 

numa preciosidade.  

TALK-SHOW 
5 para a Meia-Noite 
RTP1, 22h30 
Pedro Pinto, David Carreira e 

Valter Hugo Mãe sentam-se à 

conversa com Inês Lopes 

Gonçalves e arriscam sujeitar-se às 

perguntas disparadas na rubrica 

Pressão no Ar. Ao palco vai 

Benjamim, ao embalo do novo 

álbum, Vias de Extinção. O serão 

conta também com novidades da 

gravidez de Beatriz Gosta e uma 

reportagem de Miguel Rocha 

sobre um tal de “milagre 

português”.

CINEMA Os mais vistos da TV
Terça-feira, 17

FONTE: CAEM

RTP1
SIC
SIC

RTP1
TVI

17,2
12,5
11,9
10,7
10,6

Aud.% Share

31,6
23,4
27,3
23,1

20,5

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

Futebol - Liga das Nações
Nazaré
Terra Brava
Telejornal
Bem Me Quer

15,4%

0,8

19,7

15,9

34,3

a-Noite 

Bom

uro 
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Ao vivo

TEATRO  
O Punho 
LISBOA Clube Estefânia. De 
Bernardo Santareno, com 
versão cénica de Fernanda  
Lapa. Enc. Marta Lapa e Ruy 
Malheiro. Com Maria d’Aires, 
Margarida Cardeal, André  
Levy, Marta Lapa, Vitor Alves da 
Silva, André Leitão, Hugo 
Nicholson e Ruy Malheiro.  
De 19/11 a 20/12. Quarta a 
sábado, às 20h (sessões extra,  
à mesma hora, dias 23 e 24/11); 
domingo, às 17h. Excepto  
21 e 22/11. 12€. M/14 
A Escola de Mulheres leva à cena a 

derradeira peça de Bernardo 

Santareno, na última versão 

cénica assinada por Fernanda 

Lapa (1943-2020). Com música de 

Janita Salomé, a peça remete para 

a luta de classes durante a 

Reforma Agrária no Alentejo, 

personi cada por uma camponesa 

e uma latifundiária. 

 

Traições 
LINDA-A-VELHA Auditório 
Municipal Lourdes Norberto.  
De Harold Pinter. Enc. Durval 
Lucena. Companhia: Intervalo 
Grupo de Teatro. De 12/11 a 
28/11. Quarta a sexta, às 20h45. 
5€. Duração: 1h10m.  
Francisco Beatriz, Samanta 

Castilho e Luciano Gomes dão 

vida a uma história sobre 

adultério, cuja estrutura é 

cronologicamente invertida: a 

peça começa do m, 

desenrolando-se em direcção ao 

início dos acontecimentos. O 

objectivo é analisar o pensamento 

das personagens, o papel da 

memória e a traição do ponto de 

vista ético. 

MÚSICA 
Radiohead Jazz Symphony  
& Orquestra de Guimarães 
GUIMARÃES Centro Cultural 
Vila Flor. Dia 19/11 às 19h30. 
Grátis (mediante donativo de um 
bem alimentar para a instituição 
de solidariedade Fraterna) 
A holandesa Radiohead Jazz 

Symphony junta-se à Orquestra de 

Guimarães para um espectáculo 

que dá roupagens jazzísticas aos 

temas da banda de rock britânica 

liderada por Thom Yorke.  

A direcção (e piano) é de Reinout 

Douma. O concerto está integrado 

na 29.ª edição do Guimarães  

Jazz, que decorre até dia 22,  

na cidade vimaranense. 

 

Adriana Calcanhotto 
VILA NOVA DE FAMALICÃO 
Casa das Artes. Dia 19/11 às 
20h30. 20€. M/6 
Vinte e um anos depois de 

Maritmo e onze após Maré, 

Adriana Calcanhotto saltou para 

Margem e fechou a trilogia 

marítima. A inspiração foi a 

mesma; a preocupação, diferente. 

Se os dois primeiros discos 

navegavam no campo mitológico 

ou metafórico, este ancora-se 

numa declaração de consciência 

ambiental. Canções, vídeos e capa 

sustentam a ideia de que “os 

oceanos não são mais os de 20 

anos atrás e essa tragédia estava 

há muito anunciada”. 

 

Orquestra Gulbenkian 
LISBOA Fundação Calouste 
Gulbenkian. Direcção Lorenzo 
Viotti. Dias 19/11 e 20/11. Quinta, 
às 20h30; sexta, às 19h (com 
transmissão em directo na 
Antena 2). 16€ a 26€ 
Cabe a Lorenzo Viotti (n.1990, 

Suíça) guiar a orquestra e o 

público pela Noite Trans gurada. 

É este o nome da peça de Arnold 

Som Riscado’20 
O festival algarvio mantém a 
missão de divulgar os tons 
experimentais e cruzados da 
música, através de concertos, 
instalações sonoras e 
workshops. Para a quinta edição 
estão convocados nomes como 
Surma, Joana Gama, Miramar 
(Frankie Chavez & Peixe), Victor 
Gama, Sonoscopia, Drumming 
GP ou Grafonola Voadora & 
Napoleão Mira. 
LOULÉ Cine-Teatro Louletano, 
Convento de Santo António e 
Auditório do Solar da Música 
Nova. De 19/11 a 22/11, vários 
horários. Grátis a 5€

Em destaque
EM ESTREIA 
Gabriel e a Montanha 
De Fellipe Barbosa. Com João 
Pedro Zappa, Caroline Abras, 
Alex Alembe. FRA/BRA. 2017. 
131m. Drama. M14.  
Em 2009, depois de buscas que 

duraram semanas, o jovem 

economista brasileiro Gabriel 

Buchmann foi encontrado sem 

vida no Monte Mulanje (Malawi). 

Oito anos depois, o realizador 

Fellipe Barbosa, seu amigo, decidiu 

realizar este lme, onde são 

recriados os últimos 70 dias de 

Buchmann em África. 

 

O Nosso Cônsul em Havana 

De Francisco Manso. Com 
Elmano Sancho, Mafalda 
Banquart, Rodrigo Santos, Jorge 
Pinto, Luísa Cruz, João Lagarto. 
POR. 2020. Drama. M12.  
Em 1872, o escritor José Maria de 

Eça de Queirós é nomeado cônsul 

em Havana (Cuba). Enquanto 

representante máximo do Governo 

português, um dos principais 

propósitos que o leva àquele país é 

resolver um problema 

humanitário: libertar milhares de 

trabalhadores de origem chinesa 

usados como escravos nas 

plantações de cana-de-açúcar. Mas, 

para o conseguir, terá de contornar 

costumes enraizados e enfrentar a 

fúria de Don Zulueta, um 

escravocrata habituado a 

enriquecer às custas da 

exploração.  

EM CARTAZ 
Amor Fati 
De Cláudia Varejão. POR. 2020. 
101m. Documentário.  
O título vem de uma frase latina 

ligada aos lósofos estóicos. “Amor 

fati“ signi ca “o amor ao destino“, a 

ideia de que tudo o que acontece na 

vida, bom ou mau, acontece por um 

motivo. Este lme é uma 

manifestação dessa ideia. Apostando 

numa abordagem emocional às 

pessoas que lma, Cláudia Varejão 

constrói um mosaico para olhar o 

quotidiano de indivíduos muito 

diferentes, que se tornam de certa 

forma parecidos por estarem ligados 

por algum tipo de amor. 

 
A Linha do Horizonte 
De Mikael Marcimain. Com 
Alexander Dreymon, Allison 
Williams, Keith David. SUE. 
2020. 87m. Thriller. M12.  

Sara e Jackson encontram-se num 

avião monomotor em direcção a 

uma ilha tropical, onde um casal 

de amigos irá celebrar o seu 

casamento. Quando o piloto sofre 

um ataque cardíaco em pleno voo, 

a situação transforma-se num 

pesadelo.  

 
Vivarium - A Tua Casa.  
Para Sempre 
De Lorcan Finnegan. Com 
Imogen Poots, Danielle Ryan, 
Molly McCann, Jesse Eisenberg. 
DIN/BEL/CAN/IRL. 2019. 97m. 
Comédia, Terror.  
Em busca de uma moradia  

para comprar, Tom e Gemma 

contactam um agente imobiliário 

que os leva a um grande 

empreendimento de casas 

idênticas. Mostra-lhes a número 

nove e desaparece. Atónito, o casal 

decide ir embora. Contudo, por 

mais voltas que dêem,  

os caminhos conduzem-nos 

constantemente  

àquela casa.  

Cinema 

Donzela Guerreira 

De Marta Pessoa. Com  
Anabela Brígida, Dina Félix 
Costa, Joana Bárcia. POR. 2020. 
74m. Drama. M12.  
Com realização de Marta Pessoa, 

este lme segue a donzela 

guerreira, personagem criada a 

partir do universo literário de 

Maria Judite de Carvalho e Irene 

Lisboa, que é aqui representada 

pela gura de Emília Monforte.  

 
As Bruxas de Roald Dahl 
De Robert Zemeckis.  
Com Anne Hathaway,  
Octavia Spencer, Stanley Tucci, 
Chris Rock, Charles Edwards. 
MEX/EUA. 2020. Comédia, 
Aventura. M12.  
Depois da morte dos pais, Luke vai 

viver para o Alabama com a avó. 

Lá, apercebe-se de que um grupo 

de bruxas pretende transformar 

todas as crianças em ratos. Quando 

é notado, o menino é enfeitiçado. E 

será em forma de roedor que terá 

de encontrar forma de arruinar os 

planos delas.  

 
Um Último Golpe 
De Mark Williams. Com Liam 
Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, 
Jeffrey Donovan. EUA. 2020. 
99m. Drama, Acção, Crime.  
Durante anos, Tom fez dos assaltos a 

bancos a sua forma de vida. Mas, 

quando conhece uma mulher por 

quem se apaixona, decide mudar 

de vida e contacta o FBI com a 

promessa de entregar o dinheiro 

resultante dos assaltos, se lhe 

garantirem redução de pena.    

A lista completa  
de salas e filmes  
em cartaz em  
cinecartaz.publico.pt

Mais sugestões em lazer.publico.ptCartaz, críticas, trailers e passatempos em cinecartaz.publico.pt

As estrelas Jorge 
Mourinha 

Luís M. 
Oliveira

Vasco 
Câmara

a Mau   mmmmm Medíocre   mmmmm Razoável   mmmmm Bom   mmmmm Muito Bom   mmmmm Excelente

Amor Fati mmmmm mmmmm — 

Listen mmqmm mmmmm mmmmm 

O Ninho — mmmmm mmmmm 

Notre Dame de Paris — mmmmm mmmmm 

On the Rocks — mmmmm mmmmm 

O Nosso Cônsul em Havana a a a 

Pinóquio mmmmm — mmmmm 

Pig-Porco mmmmm mmmmm — 

Quatro Contos de Gabriel Abrantes mmmmm — mmmmm 

Rebecca — a a 

Uma Vida à sua Frente — mmmmm mmmmm

Gabriel e a 
Montanha

Contudo, por

êem,  

duzem-nos

99
Du

b

p
Vivarium  
- A Tua Casa.  
Para Sempre
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Jogos

Cruzadas 11.166

lazer@publico.pt 

Jogue também online. 
Palavras-cruzadas, 
bridge e sudoku em 
publico.pt/jogos

Bridge Sudoku

Oeste Norte Este Sul 
 passo passo 4  
Todos passam 
 
Leilão: Equipas ou partida livre. 
 
Carteio: Saída: K . Oeste joga uma 
segunda copa para o Ás de Este e Sul 
corta. Qual a melhor linha de jogo? 
 
Solução: Abrir em quatro espadas 
em terceira (ou em quarta) posição 
tendo abertura, não é incomum. 
Tendo o parceiro passado, a 
perspectiva de haver um cheleme é 
muito reduzida e, por outro lado, a 
partida é uma boa aposta. 
Numa duplicata no BBO (Bridge Base 
Online), o que de melhor há nos dias 
de hoje, dado que os clubes se 
encontram fechados, o carteador da 
primeira mesa cortou a segunda 
copa, destrunfou e jogou um ouro. A 
defesa sinalizou corretamente e Este 

Dador: Norte 
Vul: EO 
 

João Fanha/Luís A.Teixeira  
bridgepublico@gmail.com

© Alastair Chisholm 2008  
www.indigopuzzles.com

pôde tranquilamente recuar o seu Ás 
sob a Dama do morto, sem 
pestanejar. O carteador cortou outra 
copa para jogar de novo ouros, desta 
feita para o 10 e Este fez para 
encaixar também o Ás antes de sair 
de mão com a sua última copa. Sul 
teve ainda de ceder uma vaza a paus 
para um cabide. 
Mas, na outra mesa, o carteio foi 
diferente, e melhor. Depois de cortar 
e de destrunfar, o declarante desta 
mesa optou por jogar o Ás de paus e 
outro pau. Quando Oeste produziu o 
Rei, agora a Dama de paus passou a 
constituir a décima vaza. Se o Rei de 
paus estivesse em Este, Sul teria na 
mesma a possibilidade de explorar 
os ouros para duas vazas (nessa 
altura teria mais informações para 
decidir). 
  
Considere o seguinte leilão: 
 
Oeste Norte Este Sul 
 1  1  X 
passo 2  passo ? 
 
O que marcaria, com a mão 
seguinte? 

842 KQ85 93 K1076 
 
Resposta: O seu dobre negativo já 
mostra força suficiente para justificar 
a resposta de uma copa. A voz do 
parceiro mostra apenas uma 
abertura mínima com quatro cartas 
de copas, não é uma inversa! Ele 
simplesmente nos “apoiou”. O passe 
é a única voz lógica neste momento.

Problema 10.106  (Fácil)

Problema 10.107  (Médio)

Solução 10.104

Solução 10.105

HORIZONTAIS: 1 - Raciocinar ou meditar. 2 - Igualmente. «Rato que só conhece um (...), 
depressa é caçado». 3 - Preposição que designa posse. Gastou 54 milhões com testes à 
covid-19 feitos pelos laboratórios privados. Intensidade. 4 - Presilha que liga a meia à palma 
do pé (regional). 5 - Que existe como possibilidade. Meitenério (s. q.). 6 - (...) Morawiecki, 
primeiro-ministro polaco. Sufixo verbal de origem latina. 7 - Cordel que prende os testicos  
da serra. O mantra mais importante do Hinduísmo e outras religiões. 8 - Numeração romana 
(101). No caso de. Chris (...), confirmou que não houve fraude eleitoral e foi demitido por 
Trump. 9 - Eia! (interj.). Terreno onde crescem zimbros. 10 - Excedem. Pessoa notável na sua 
especialidade. 11 - Guarnecer de asas. Exercer o mister, a profissão de tanoeiro. 
 
VERTICAIS: 1 - Fiel. Tronco de videira. 2 - Caminhai. Para a covid-19, há mais de 40 em fase 
de ensaio clínico. 3 - Artigo definido e pronome francês. Filme. Pega. 4 - Organização 
Mundial de Saúde. Monarcas. Senhor (abrev.). 5 - A (...) Detesta Linhas Retas, exposição 
antológica de Gabriela Albergaria, em Lisboa, na Culturgest. 6 - Abreviatura de observação. 
Costume. Instituto da Mobilidade e dos Transportes. 7 - Interjeição que designa nojo ou 
desprezo. Tranquilidade pública. Quilómetro (abrev.). 8 - Capital da Argélia. Viktor (...), 
primeiro-ministro da Hungria. 9 - Escassa. Que veio à superfície. 10 - Calor causado pelo Sol. 
Bário (s. q.). 11 - Entrego. Ler às avessas. 

Solução do problema anterior 
HORIZONTAIS: 1 - Obama. Gleba. 2 - Fanaco. Ales. 3 - USD. Kamala. 4 - Seara. Sable. 5 - CARE. Pa. Oo.  
6 - Ar. Aceder. 7 - Alado. Ala. 8 - WC. Irra. AM. 9 - Sonoro. Nega. 10 - Anete. Nylon. 11 - Mg. Algia. Aa. 
VERTICAIS: 1 - Ofuscar. Sam. 2 - Basear. Wong. 3 - Andar. Acne. 4 - Ma. Real. Ota. 5 - AC. Cairel. 6 - Ok. 
Pedro. 7 - Asador. Ni. 8 - Lama. Anya. 9 - Elabora. El. 10 - Bello. Lagoa. 11 - ASAE. Mamana. 

Schönberg, inspirada no poema 

de Richard Dehmel e aqui 

interpretada pelo agrupamento. 

Nas pautas entra também a Música 

para cordas, percussão e celesta de 

Béla Bartók.  

CIRCO 
O Fabuloso Circo de Natal 
PORTO Alfândega do Porto - 
Immersivus Gallery.  
De 19/11 a 10/1. Terça a domingo, 
com sessões às 10h, 11h, 14h, 17h 
e 18h (dias 21 e 22/11, só de 
manhã). 7€ (dos 4 aos 17 anos, 
estudantes e séniores); 9€ 
(adultos). Grátis para crianças 
até 3 anos 
A nova criação d’OCubo convida a 

uma ida ao circo no formato 

multimédia que caracteriza os 

projectos do ateliê. Nesta tenda 

mágica, com cheiro a Natal, 

cabem palhaços, animais, 

acrobatas, malabaristas e 

orquestras, num espectáculo 

virtual e imersivo, guiado pela voz 

de Nuno Markl. 

EXPOSIÇÕES 
Festa da Ilustração 
SETÚBAL Casa da Cultura e 
outros locais. De 3/10 a 28/11. 
Segunda a sexta, das 10h às 
22h30; sábado e domingo, das 
10h às 13h. Grátis 
Os convidados desta sexta edição 

são o cartoonista cubano Osmani 

Simanca e o ilustrador português 

André da Loba. O homenageado é 

o artista brasileiro Thomaz de 

Mello, mais conhecido como Tom. 

PRÓXIMOS  DIAS 
Sexta Festival InShadow  
2020 (Lisboa, Teatro do Bairro)  
Sábado Teatro Ned Kelly (Faro, 
Centro de Artes Performativas do 
Algarve) Domingo Música 
António Rosado e Orquestra 
Metropolitana de Lisboa (Lisboa, 
Centro Cultural de Belém)  

ÚLTIMOS  DIAS 
Teatro Jogo do Fim (Caldas  
da Rainha, Teatro da Rainha.  
Até dia 21) Festival Acordeões  
do Mundo (Torres Vedras,  
Teatro-Cine. Até dia 22)

NORTE 
 6 
 10743 
 KQ1072 
 A95 

OESTE 
 842 
 KQ85 
 93 
 K1076 

ESTE 
 J3 
 AJ92 
 AJ6 
 J832

SUL 
 AKQ10975 
 6 
 854 
 A4 

Totoloto
1.º Prémio 2.800.000€

1 15 21 26 27 6

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios
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Guia

Nascente Poente Nascente PoenteNascen

Quinta-feira

Min. Máx.

EUROPA

TEMPERATURAS

PORTUGAL

Açores

MARÉS

PRÓXIMOS DIAS LISBOA

Madeira

Preia-mar

Leixões Cascais Faro

Baixa-mar

Fontes: AccuWeather; Instituto Hidrográfico; QualAR/Agência Portuguesa do Ambiente; NOAA-ESRL

Viana do Castelo

Braga

Porto
Vila Real

Bragança

GuardaViseu
Aveiro

Coimbra

Leiria

Santarém
Portalegre

Lisboa

Setúbal
Évora

Beja

Castelo Branco
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Sagres
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Ponta Delgada

Funchal
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Sexta-feira Sábado

*de amanhã
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Oslo Estocolmo
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Hong Kong
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11h18 0,9
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23h19 1,1
06h02 3,1

QUALIDADE DO AR

Porto

Coimbra

Lisboa

Faro

Évora

12º 18º12º 20º12º 21º

Índice UV
Vento
Humidade

Médio
Fraco

66%

Índice UV
Vento
Humidade

Médio
Fraco

68%

Índice UV
Vento
Humidade

Médio
Fraco

64%

MEDIDOR DE CO2

Partes por milhão
(ppm) na atmosfera
Valores por semana

Mauna Loa, Havai Portugal

8 Novembro
Última semana
Há um ano
Há dez anos

Nível de segurança
Nível pré-industrial

412,75
−

410,20
388,10

350
280

SOL

7h24 17h29 11h57 21h32

LUA
22 Nov. 04h45

30 Nov. 09h30

8 Dez. 00h37

14 Dez. 16h17

ºC

Muito
Bom

Bom
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Fraco

Mau

2m
20º

1m
19º

2m
19º

2m
17º

2m
15º

2m
19º

0,5m
22º

1m
22º

SILÊNCIO...

QUE SE VAI CONTAR O FADO

COLECÇÃO  NOVELA GRÁFICA VI
O MELHOR DA LITERATURA  ILUSTRADA

VOL. 14 – AO SOM DO FADO,

DE NICOLAS BARRAL (2020)

E D I Ç ÃO
E M  CA PA  D U R A

I N É D I TA  E M
P O RT U G U ÊS
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Um homem em busca do célebre ouro de Klondike, perdido no Grande Norte do Canadá, 
tenta juntar-se aos companheiros. Neste deserto de neve e gelo,  apenas ele e um cão.. .  A 
sua vida depende dos poucos fósforos que lhe restam, com os quais espera acender uma 
fogueira.  História simples e poderosa, servida por um desenho que nos faz sentir  o fr io de 
forma impressionante, Acender uma Fogueira  é uma adaptação para BD do conto homóni-
mo de Jack London. E é,  também, a ansiada estreia em Portugal de Christophe Chabouté 
– acarinhado autor francês que ganhou o Prémio Revelação no Festival  de Angoulême de 
1999, e autor de outra grande adaptação para BD: Moby Dick ,  de Herman Melvi l le.

loja.publico.pt 
lojaonline@publico.pt 

 210 111 010/020 
MeteorologiaIniciativas
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 Última jornada da fase de grupos da Liga das Nações Desporto

Itália e Bélgica 
são os outros 

dois estreantes

FEHIM DEMIR/EPA

Marco Vaza

Será um quarteto de estreantes aque-

le que segue para a fase nal da Liga 

das Nações. Depois de França e Espa-

nha já terem garantido a quali cação, 

Itália e Bélgica são as outras duas 

selecções com presença assegurada 

na nal a quatro que se irá realizar 

em Outubro do próximo ano, ainda 

sem anfitrião escolhido — um dos 

quatro nalistas irá receber a com-

petição. A segunda edição da Liga 

das Nações não terá, assim, nenhum 

dos quatro nalistas da estreia — o 

detentor do título, Portugal, mais 

Holanda, Inglaterra e Polónia. 

No Grupo 1 da Liga A, ainda havia 

três candidatos ao apuramento, mas 

apenas a Itália controlava o seu pró-

prio destino. E foi a “squadra azzur-

ra” a garantir o lugar, com um triun-

fo por 0-2 em Sarajevo sobre a Bós-

nia-Herzegovina, num jogo que foi 

dirigido pelo português Artur Soares 

Dias. Foi o 22.º encontro sem perder 

para a equipa orientada por Roberto 

Mancini — a última derrota já vem de 

Setembro de 2018, frente a Portugal, 

também a contar para a Liga das 

Nações. 

Foi um jogo de grande domínio 

italiano, mas de pouca pontaria, tan-

uma goleada por 4-0 sobre a Islân-

dia. Phil Foden (dois golos), Declan 

Rice e Mason Mount marcaram os 

golos ingleses que ditaram a sexta 

derrota em outros tantos jogos para 

os islandeses, que seguem para a 

Liga B. 

Esta também foi uma noite em 

que se decidiram as restantes subi-

das e descidas nas várias divisões da 

Liga das Nações. No Grupo 1 da Liga 

B, cou tudo como estava, com dois 

empates e o mesmo resultado (1-1) 

nos jogos da última jornada, Áus-

tria-Noruega e Irlanda do Norte-Ro-

ménia — sobem os austríacos, des-

cem os norte-irlandeses. No Grupo 

2, a República Checa garantiu a pro-

moção, com uma vitória por 2-0 

sobre a Eslováquia (que desceu), 

bene ciando da derrota da Escócia 

(1-0) em Israel. 

No Grupo 3, a Hungria, um dos 

adversários de Portugal no Euro 

2021, também subiu à Liga A com um 

triunfo por 2-0 sobre a Turquia (des-

promovida), enquanto a Sérvia apli-

cou uma goleada de 5-0 à Rússia. No 

Grupo 4, Gales fechou a sua campa-

nha invicta com um 3-1 à Finlândia, 

enquanto o empate sem golos entre 

Irlanda e Bulgária manteve os irlan-

deses na Liga B.

tas foram as ocasiões criadas. Aos 

22’, Belotti colocou a Itália na frente, 

com um remate de difícil execução 

após passe de Lorenzo Insigne. Os 

bósnios ainda tiveram alguma reac-

ção, mas raramente ameaçaram a 

baliza de Donnarumma, e, já na 

segunda parte, a Itália ganhou outra 

tranquilidade no resultado aos 68’, 

com um golo “made in Sassuolo”. 

Manuel Locatelli fez a assistência e 

Domenico Berardi fez o golo de for-

ma acrobática, o seu terceiro pelos 

“azzurri”. 

Triunfo inglório 
Para além de ter condenado a Bósnia 

à descida à Liga B, a vitória deixou a 

Itália com 12 pontos no topo do agru-

pamento e fora do alcance de Poló-

nia e Países Baixos, de nada valendo 

o triunfo holandês por 1-2 em Chor-

zow. Os polacos entraram com tudo 

no jogo e já estavam em vantagem 

aos 6’, com um golo de Jozwiak — o 

médio do Derby County recebeu 

uma bola no meio-campo e foi com 

ela dominada até à área holandesa 

para fazer o 1-0. Só com a segunda 

parte bem adiantada é que a selecção 

orientada por Frank de Boer chegou 

ao empate, com um penálti conver-

tido por Memphis Depay aos 77’, 

concretizando a reviravolta aos 84’, 

com um golo de Wijnaldum. 

A luta no Grupo 2 iria resumir-se 

ao embate entre a Bélgica e a Dina-

marca em Leuven. Foi um jogo ani-

mado e com bastantes golos, com o 

triunfo (e a quali cação) a cair para 

a equipa da casa, por 4-2. Lukaku foi 

uma das grandes guras da partida, 

ao marcar dois dos quatro golos bel-

gas, com Tielemans e De Bruyne a 

marcarem os outros dois. Pela selec-

ção nórdica, marcaram Jonas Wind 

e Chadli (na própria baliza). 

Foi desta forma que os belgas 

fecharam uma fase de grupos quase 

perfeita (cinco vitórias e uma derro-

ta), terminando com 15 pontos, mais 

cinco que Dinamarca e Inglaterra, 

que fechou a sua participação com 

Subidas e descidas na Liga das Nações

Apurados para a final a quatro:  
França, Espanha, Itália e Bélgica 
 

Promovidos à Liga A 
Áustria, República Checa, 
Hungria e País de Gales 
 

Promovidos à Liga B 
Montenegro, Albânia, Arménia e 
Eslovénia 
 

Promovidos à Liga C 
Ilhas Feroé e Gibraltar 
 

Despromovidos à Liga B 
Bósnia-Herzegovina, Islândia, 
Suécia e Suíça 

Despromovidos à Liga C 
Irlanda do Norte, Eslováquia, 
Turquia e Bulgária 
 

Play-off de descida à Liga D 
(descem dois) 
Chipre, Cazaquistão, Estónia e 
Moldova

Triunfos sobre a Bósnia e a Dinamarca 
levaram italianos e belgas a juntarem-se 

a espanhóis e franceses na nal  
a quatro da Liga das Nações

a da fase de grupos da 
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Desporto

A selecção sub-21 de Portugal impôs 

ontem a primeira derrota à congéne-

re dos Países Baixos (2-1), no último 

jogo do grupo 7, ainda que por mar-

gem insu ciente para garantir o pri-

meiro lugar. Estatuto decidido face 

à derrota (4-2) lusa registada no pri-

meiro duelo desta fase de quali ca-

ção para o Campeonato da Europa 

de 2021 da categoria, a realizar na 

Hungria e Eslovénia. 

O jogo começou com um brinde 

“laranja”, para Fábio Vieira transfor-

mar no golo (1’) que abria excelentes 

perspectivas a Portugal, empenhado 

em anular a vantagem de dois golos 

dos Países Baixos, conquistada há 

pouco mais de um ano. Uma entrada 

que realçou o melhor da equipa lusa 

e as imperfeições do adversário, 

obrigado a sofrer enquanto tentava 

decifrar a estratégia de Rui Jorge.  

Com situações su cientes para dar 

maior expressão ao resultado, Por-

tugal e Países Baixos iriam recolher 

empatados às cabinas. Uma aborda-

gem precipitada de Tomás Tavares, 

destacado para o corredor esquerdo 

— onde surgiu a suprir a ausência de 

Nuno Mendes (lesionado) — criou a 

superioridade holandesa e um cru-

zamento da linha de fundo que Cody 

Gakpo (42’) transformou no 1-1, resul-

tado ao intervalo. 

Portugal perdia a vantagem, mas 

regressava intocável, em termos de 

con ança, para a segunda parte. A 

atitude positiva não tardaria a ser 

recompensada e Fábio Vieira (53’), 

num remate desviado por um defesa 

holandês, repôs a diferença. E a van-

tagem podia ter sido dilatada no lan-

ce seguinte, quando Rafael Leão, 

lançado na segunda parte, viu o golo 

ser-lhe negado no último instante. 

À medida que o encontro cami-

nhava para o nal, Portugal enfren-

tava um dilema: da mesma forma 

que precisava de um golo para recla-

mar a liderança do grupo, tinha 

consciência de que um golo visitante 

signi cava o m da história. A pouco 

mais de dez minutos do nal, Fábio 

Vieira teve a possibilidade única de 

assinar um hat-trick, mas o remate 

perdeu-se pela linha nal com dois 

colegas em boa posição para alterar 

o estatuto das duas selecções. 

Sub-21 de Portugal 
derrotam Países 
Baixos, mas 
falham liderança

“Bis” de Fábio Vieira valeu 
triunfo perante rival que 
estava 100% vitorioso  
e que segurou o comando 
do grupo 7 por um golo

Augusto Bernardino

PETER CZIBORRA/REUTERS

Como extrair de uma rocha  
uma história de futebol

Gibraltar surpreendeu na 
Liga das Nações, com uma 
selecção recheada de 
irmãos e primos. Por lá há 
talento, mas falta espaço

Diogo Cardoso Oliveira

Na costa sul de Espanha há um roche-

do gigante, “the rock”, que faz sombra 

a um território com menos de sete 

quilómetros quadrados e que, na con-

tagem de 2018, tinha cerca de 34 mil 

habitantes. Lá, joga-se futebol de 

selecções. Pela demogra a, seria 

como fazer, nos concelhos de Espo-

sende ou Câmara de Lobos, uma 

selecção de futebol para competir em 

provas da UEFA. Uma quimera con-

denada ao fracasso? Provavelmente. 

Mas de Gibraltar, um território cuja 

população total nem chegaria para 

lotar os estádios da Luz, Alvalade ou 

Dragão, sai futebol. Será abusivo dizer 

que sai bom futebol, mas sai, pelo 

menos, futebol de sucesso — quanto 

mais não seja, porque esta selecção 

fez o seu primeiro jogo o cial em 2016 

e, em apenas quatro anos, já festejou 

bastante mais do que as frequente-

mente humilhadas equipas de São 

Marino, Liechtenstein ou Andorra. 

Depois do sucesso no quarto esca-

lão da Liga das Nações, a jovem for-

mação gibraltina poderá, em 2022, 

competir com equipas de tarimba 

claramente superior, na Liga C. E isto 

já é, por si só, um feito e tanto. 

Equipa de primos e irmãos 
Para atestar a limitação no recruta-

mento de jogadores há uma triviali-

dade que, na selecção de Gibraltar, 

deixa tudo em família. Se em Portugal 

há vários Silvas, mas de famílias dife-

rentes — Bernardo, Rafa, André, Rui 

ou Adrien —, na selecção de Gibraltar 

há irmãos e primos capazes de deixa-

rem meio “onze” em apenas duas 

famílias. Na equipa do uruguaio Julio 

Rivas jogam os Chipolinas — Roy, o 

capitão, que é primo de Kenneth e 

Joseph —, mas também os irmãos Cas-

ciaros — Lee, Ryan e Kyle. 

William, ex-jogador do Ben ca e do 

Vitória de Guimarães, treina há qua-

tro anos no território ultramarino 

britânico. O técnico do Lincoln Red 

Imps explica ao PÚBLICO que o suces-

so vem da aposta no talento local. 

“Decidiram que as equipas teriam de 

de primeira linha ca evidente que o 

factor nanceiro pode pesar na deci-

são de um jogador de divisões secun-

dárias jogar em Gibraltar. Mas há 

outro motivo para convencer atletas 

a apostarem na Liga gibraltina: “A 

competição é débil, mas jogar nas 

pré-eliminatórias das competições 

europeias é, nanceira e desportiva-

mente, um aliciante grande. Isto pode 

convencer um jogador.” 

Mas nem tudo é perfeito. William 

explica que o futebol do país enfrenta 

um transtorno sério. Corrupção? Fal-

ta de dinheiro? Talento a menos? 

Pouca paixão pelo futebol? Longe 

disso. Trata-se, pura e simplesmente, 

de… falta de espaço — espaço físico. 

“Tem havido evolução de 2016 até 

hoje, mas não há espaço físico su

ciente para crescer mais do que isto. 

É tudo muito apertado. Há apenas um 

estádio e as equipas têm de ir a Espa-

nha para os treinos.” 

Em Gibraltar há talento, mas não 

há espaço. Há dinheiro, mas não há 

espaço. Há vontade, mas não há espa-

ço. Em Gibraltar tudo gira em torno 

da falta de espaço. E esse ónus, por 

muito que queiram os gibraltinos, 

di cilmente será superado.

Jogo da selecção de 
Gibraltar no seu estádio, 
com o rochedo no horizonte 

Número

6,8 km2 

Gibraltar tem apenas cerca de 
7 km2 de território para fazer 
evoluir o futebol local

começar e acabar os jogos com, pelo 

menos, cinco jogadores locais”, expli-

ca. E conta ainda que, quando um 

jogador é chamado à selecção, o clu-

be recebe quatro mil euros. 

Com poucos jogadores pro ssio-

nais, a selecção de Gibraltar vive qua-

se exclusivamente do esforço de 

quem trabalha de dia e treina à noite. 

William diz ter no Lincoln polícias, 

marinheiros, controladores maríti-

mos ou bombeiros. “No Lincoln e no 

Europa FC há jogadores a ganhar qua-

tro ou cinco mil euros, mas são um ou 

dois. O normal é ganharem cerca de 

2500. Nos outros clubes ganha-se três 

ou quatro vezes menos.”  

Pelos valores praticados nos clubes 
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O FC Porto perdeu ontem, em casa, 

com o Paris Saint-Germain (PSG), por 

31-34, em jogo do Grupo A da Liga dos 

Campeões de andebol, mas mantém-

se na zona de apuramento para a fase 

seguinte da competição. 

Os “dragões” zeram uma excelen-

te primeira parte e até chegaram ao 

intervalo a vencer por 16-12, muito 

graças à grande performance de Alfre-

do Quintana na baliza. No segundo 

tempo, o PSG subiu de intensidade e 

a equipa portuguesa quebrou, 

entrando nos últimos dez minutos já 

a perder por 23-26. A diferença man-

teve-se até nal, con rmando-se a 

terceira derrota do FC Porto na Liga 

dos Campeões.  

Diogo Branquinho e Diogo Silva, 

ambos com quatro golos, foram os 

melhores marcadores dos “dragões”, 

que ocupam o quarto lugar do grupo 

(seis pontos em sete jogos), enquanto 

o PSG é quinto (quatro em cinco).

FC Porto perde 
com PSG na Liga 
dos Campeões  
de andebol

Medvedev derrotou Djokovic  
e já está nas meias-finais das ATP Finals

O número um do mundo vai 
ter de decidir com Zverev a 
continuação na competição 
que decorre em Londres

Pedro Keul

A boa forma de Daniil Medvedev já lhe 

garantiu um lugar nas meias- nais das 

Nitto ATP Finals. O russo dominou 

Novak Djokovic em dois sets, ascen-

deu ao comando do Grupo Tóquio 

1970 e somou a sétima vitória conse-

cutiva nestas condições de piso rápido 

coberto, numa série culminada com 

a conquista do seu terceiro Masters 

1000 em Paris. Esta foi a terceira vitó-

ria de Medvedev nos últimos quatro 

duelos com o líder do ranking. 

“Gosto de o defrontar porque é um 

dos melhores do mundo, via-o na TV 

quando tinha oito anos e foi o primei-

ro do Big 3 que defrontei, na Taça 

Davis”, confessou Medvedev, após 

ganhar com um duplo 6-3. Servi bem 

e joguei de forma segura nos pontos 

importantes. Honestamente, acho 

que ele não jogou o seu melhor, mas 

acontece a todos”, resumiu o núme-

ro quatro mundial. 

Djokovic, detentor de cinco títulos 

nas ATP Finals, entre 2008 e 2015, 

cedeu a partida inicial ao cometer a 

quarta dupla-falta e obteve um único 

break-point, a 0-2 do segundo set, sem 

sucesso, e continuou a ganhar muito 

poucos pontos com o segundo servi-

ço, o que lhe retirou con ança e con-

tribuiu para o excesso de erros não 

forçados: 28. Foi apenas a quinta vez 

em 52 encontros realizados nas ATP 

Finals que Djokovic saiu do court sem 

conseguiu quebrar o adversário. 

À tarde, Alexander Zverev (7.º) 

obteve a primeira vitória no elitista 

torneio ao derrotar  Diego 

Schwartzman (9.º), por 6-3, 4-6 e 

6-3. O campeão de 2018 somou 10 

ases e anulou seis de nove break-

“Diego é um jogador muito difícil, 

merece estar aqui. Estou contente 

por ganhar e por ter a possibilidade 

de chegar às meias- nais”, disse o 

alemão de 23 anos que, este ano, ape-

nas perdeu dois dos 15 encontros que 

realizou indoors, ambos frente a 

Daniil Medvedev. 

Schwartzman teve o mérito de 

recuperar de 1-3 no segundo set, mas 

reconheceu a superioridade do 

adversário. “Penso que ele mereceu 

ganhar porque jogou melhor do que 

eu nos momentos importantes e o 

serviço fez a diferença no terceiro 

set”, reconheceu o jogador de 1,70m 

de altura — menos 28 centímetros 

que o adversário. 

Hoje, disputa-se a terceira e última 

jornada do Grupo Londres 2020, 

com Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas 

a discutirem entre si o segundo lugar 

no Grupo e nas meias- nais. Antes, 

defrontam-se Dominic Thiem e 

Andrey Rublev.

points. A e cácia do serviço de Zve-

rev foi mais notória no set decisivo 

em que só executou dois segundos 

serviços e perdeu apenas três pontos 

nos quatro jogos em que serviu. 

Daniil Medvedev

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



e14a97b4-0df9-4766-8624-79d9d71e3bc7

40 • Público • Quinta-feira, 19 de Novembro de 2020

           Fique com o melhor do
     jornalismo luso-brasileiro
numa única assinatura

ASSINATURA DIGITAL ANUAL | 99,90€

  

+

Aponte para aqui a câmara ou aplicação
do seu telefone e carregue no link que aparece

OU CONTACTE-NOS 
publico.pt/assinaturas | assinaturas@publico.pt
808 200 095 (DIAS ÚTEIS DAS 9H ÀS 18H)

Aponte para aqui a câmara ou aplicação
do seu telefone e carregue no link que aparece

OU CONTACTE-NOS 
publico.pt/assinaturas/novonormal
assinaturas@publico.pt
808 200 095 (DIAS ÚTEIS DAS 9H ÀS 18H)

PENSE BEM, PENSE PÚBLICO
      O mundo precisa
  de respostas

     Confie em quem faz
  as perguntas certas

O seu jornal  
não acaba aqui. 
Continue para 
publico.pt

PÚBLICO, Comunicação Social, SA. Todos os conteúdos do jornal estão 
protegidos por Direitos de Autor ao abrigo da legislação portuguesa, da 
União Europeia e dos Tratados Internacionais, não podendo ser utilizados 
fora das condições de uso livre permitidas por lei sem o consentimento 
expresso e escrito da PÚBLICO, Comunicação Social, S.A.  

Jornalista

O que falta a Portugal? Um radicalismo de centro

O radicalismo  
de centro deve  
ter o desejo  
de se afastar 
radicalmente da 
política habitual, 
de ser um agente 
de mudança 

P
or radicalismo de 

centro entendo isto: o 

reconhecimento de 

uma necessidade 

profunda de reforma 

das instituições 

democráticas, um esforço genuíno 

e pragmático para que essas 

reformas aconteçam e a 

capacidade para as implementar 

sem cair nos extremismos das 

direitas e das esquerdas radicais. A 

palavra “centro” de ne a área 

ideológica. A palavra “radical” 

de ne a atitude, que passa por 

uma acção política sem 

contemplações para com o statu 

quo. Portugal precisa 

desesperadamente deste 

radicalismo de centro. 

Infelizmente, não se vê quem o 

possa aplicar. 

Aquilo que temos em Portugal 

são radicalismos que não são de 

centro, ou centrismos que não são 

radicais. As duas coisas juntas não 

há. O resultado, face à evidente 

paralisia do sistema e à sua 

incapacidade para enfrentar a 

estagnação económica, a 

corrupção política ou a lentidão 

judicial, é aquilo que se está a ver: 

um pântano onde medram todas 

as insatisfações, e em que a única 

preocupação do poder executivo 

parece ser com o tamanho dos 

envelopes nanceiros que vêm de 

Bruxelas. 

O problema de grande parte das 

democracias ocidentais é o centro 

ser sempre mais amorfo do que os 

seus extremos. Em tempos de 

crescimento económico e 

consenso social, isso pode ser uma 

virtude. Mas com crises 

económicas e institucionais 

prolongadas, um centro 

entorpecido torna-se presa fácil de 

ideologias radicais, como se está a 

ver. Este entorpecimento não é o 

mesmo que uma cegueira 

generalizada, pois os problemas 

estão à vista de todos e são 

identi cados enquanto tal. É antes 

uma deriva colectiva daquilo a que 

os gregos chamavam “akrasia”— 

uma fraqueza de vontade 

generalizada por parte dos agentes 

políticos, que mesmo detectando 

os erros não encontram força 

su ciente para os corrigir. 

Muito do poder sedutor de 

personagens como Donald Trump, 

Alberto João Jardim (lembram-se?) 

ou André Ventura deriva de eles 

ser anti-akráticos, desde logo na 

forma como se expressam — há 

neles um excesso de vontade, uma 

energia desbocada e uma 

capacidade para produzir certezas 

que confortam os desesperados. O 

radicalismo de centro que defendo 

não é um catálogo de soluções 

fáceis, mas deve ter o desejo de se 

afastar radicalmente da política 

habitual, de ser um agente de 

mudança, de a rmar um caminho 

transparente e de não fugir às 

palavras proibidas que infestam as 

nossas democracias — e que não 

são só “castração química de 

pedó los”, mas também 

João Miguel Tavares

O respeitinho 
não é bonito

“enriquecimento ilícito”, “delação 

premiada” e tantas outras que são 

vedadas em nome da protecção do 

Estado de direito, enquanto o 

Estado de direito de nha de dia 

para dia. 

Note-se que este radicalismo de 

centro nada tem que ver com 

terceiras vias. Não se trata de 

encontrar um meio termo entre 

esquerda e direita, até porque as 

questões centrais do regime são 

pré-ideológicas: o combate à 

corrupção não é de esquerda nem 

de direita, nem o desejo de debates 

intelectualmente sérios, nem a 

oposição a uma cultura clientelar, 

nem a falta de representatividade 

dos cidadãos, muitos deles traídos 

por um sistema eleitoral 

inadaptado à evolução demográ ca 

e ao despovoamento do interior. 

Quanto a isto, aliás, é fácil 

arranjar consensos. A vantagem de 

um radicalismo de centro é ele não 

se car por aí, recusando o 

fatalismo de um país viciado em 

diagnósticos mas alérgico a 

terapias. Essa é a grande diferença 

competitiva em relação aos 

não-radicais de centro, que, em 

vez de lutarem pela mudança, 

acabam sócios do regime e 

doutorados em suspiros 

inconsequentes.

NUNO FERREIRA SANTOS
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