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PREFÁCIO 

 

António Correia de Campos1 

 

Em 17 de junho do ano em que eclodiu a pandemia (2020) o CES realizou a terceira das 

suas conferências à distância (webinar) sobre temas associados à pandemia. Apesar de o 

título pecar por excesso - era impossível tirar lições de um fenómeno desta dimensão ao 

fim de três meses do seu surgimento - tinha decorrido o tempo suficiente para as medidas 

preventivas do confinamento, barreiras físicas interpessoais e paragem forçada de toda a 

movimentação humana no território e nas relações com o exterior terem começado a dar 

resultados visíveis.  

A curva epidémica estava claramente a “achatar-se”, o número de novos 

contaminados decrescia regularmente e os mais otimistas admitiam até que a situação 

estaria controlada, depois de vencida a primeira grande prova de fogo da vinda de 

emigrantes passar as férias da Páscoa no seu país. Foi então que a infeção se propagou no 

interior, aos doentes institucionalizados em estabelecimentos residenciais para pessoas 

idosas (ERPI) e fez prolongar os seus efeitos nos internamentos em leitos hospitalares de 

medicina, em unidades de cuidados intensivos e intermédios (UCI) e no pico de 

mortalidade então observada.  

Pela primeira vez os estabelecimentos de saúde foram sacudidos por uma procura 

atípica e tiveram que se ajustar a ela, transformando unidades de cirurgia e de 

especialidades em locais para acolhimento de doentes portadores de COVID-19. O que 

provocou não apenas uma redução da procura potencial, mas mesmo da procura expressa 

em doentes de outras patologias, com as sequelas correspondentes à ausência de 

diagnóstico e sobretudo de tratamento em tempo oportuno. Era ainda cedo para se falar 

nos efeitos que o longo confinamento provocaria na saúde mental de todos, em especial 

dos mais idosos. Mais tarde se viria a estimar um aumento de cerca de 30% nesta 

patologia.  

O tom de otimismo moderado que o País acolhia e desenvolvia com visível alívio 

permitia já a descrição e alguma análise dos efeitos da pandemia. E a reconhecida 

variabilidade de incidências, internamentos e óbitos excitava os analistas mais afoitos a 

comparações de países e territórios. Entre nós sabia-se que a pandemia começara no Norte 

industrial e fornecedor de mão-de-obra sazonal para o país vizinho, passara a Lisboa e 

Vale do Tejo nas periferias urbanas densamente povoadas de trabalhadores emigrantes 

mal pagos, mal alojados e sujeitos a transporte de massa por tempos prolongados, entrara 

pelo Centro e Alentejo logo após a Páscoa e não poupara o Algarve, apesar do 

congelamento da atividade hoteleira. O mesmo aconteceria nas Regiões Autónomas, em 

proporções associadas à sua escala populacional e às atividades económicas 

predominantes.  

Era importante, nesta conferência, situar a pandemia no território e na dinâmica 

do seu alastramento. O que foi feito de forma objetiva, quer nas determinantes 

 
1 Ex-Presidente do Conselho Económico e Social. 
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regionalmente diferenciadas que tornaram a propagação mais rápida, quer nos efeitos da 

doença coletiva nas atividades económica, laboral, cultural, educativa e social em geral, 

sempre em análise regional. Depois, haveria que extrair as conclusões possíveis no curto 

prazo, no que respeita às medidas adotadas e às recomendações para futuras ocorrências. 

Naturalmente as recomendações centravam-se muito sobre a malha institucional das 

administrações, em especial sobre recomendações de políticas públicas, novas ou 

revistas.  

O que se segue são as conclusões gerais, quase sempre concordantes nos 

principais temas e conclusões que surgiram de um interessante e muito rico debate de três 

horas. Na conferência, que chegou a ter uma assistência superior a um milhar de 

contactos, participaram como oradores especialistas em estatística, em economia, 

sindicalistas, autarcas, profissionais de saúde, dirigentes de instituições sociais, 

empresários e consultores. Tratando-se de um evento organizado pelo CES, algumas das 

representações tinham caráter oficial, enquanto outros participantes o fizeram a convite 

do organizador, o Engª Luís Braga da Cruz, a quem se deve a eficiente organização do 

evento e a proveitosa coordenação dos trabalhos. 

A primeira matéria objeto de análise foi o mapeamento das variações territoriais 

da incidência da pandemia. Ele demonstrou a influência marcante das determinantes 

económicas e sociais nas desigualdades territoriais da pandemia. A descrição da 

incidência no tempo e no território e nas localizações reflete a condição das pessoas, das 

famílias, da sua educação e trabalho e das suas caraterísticas culturais, pessoais, locais e 

adquiridas.  

A pandemia tudo desorganizou e muito reorganizou. Ela teve um impacto 

negativo enorme sobre o trabalho e o emprego, sobretudo sobre o trabalho precário, os 

estágios remunerados e os estágios de formação, bem como o trabalho a termo certo. Os 

trabalhadores de menores recursos reconheciam-se incapazes de denunciar sintomas da 

doença, com receio de perda do emprego, no qual as condições de salubridade (medições 

de temperaturas, dispositivos de proteção individual, afastamento profilático e testagem) 

demoraram tempo a ser generalizadas. O teletrabalho passou a ser defesa profilática, mas 

também mecanismo de inevitável seleção dos mais adestrados no digital, dos que 

dispunham de computador e recursos para o adquirir, dos que tinham condições de 

habitação para transformar suas casas em escritórios onde se aglomeravam chefes de 

família e seus filhos, confrontados com o encerramento generalizado de quase todo o 

sistema regular de ensino. A desigualdade na cobertura territorial das redes telemáticas 

agravou a interioridade, o isolamento, a discriminação social e informativa. Apenas o 

turismo do interior poderia ter ganho com o confinamento se os turistas se pudessem 

deslocar, restando apenas a vaga nostalgia de mudar de vida quando a pandemia 

terminasse. 

O mundo paralisado demonstrou quão importante era ou tinha sido a formação de 

base e o conhecimento adquirido para cada um de salvar na crise, adaptando-se a novas 

adversidades. Se a inteligência humana se caracteriza pela capacidade de adaptação a 

novas situações, a formação trazida da família, da escola, ou do trabalho, com as suas 

marcas de classe, determinaram fortemente a maior ou menor capacidade de adaptação. 
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As administrações privadas e públicas sofreram um profundo abalo. Se as 

primeiras beneficiaram da mão protetora do Estado através do lay-off simplificado para 

lhes permitir manter emprego e das moratórias de crédito, as segundas beneficiaram da 

estabilidade de emprego e salário e do afrouxamento inevitável da disciplina de trabalho, 

com exceção dos serviços de saúde, de apoio social, de educação, proteção civil, 

segurança, transportes e poucos mais. A restante administração paralisou, perdeu hábitos 

de trabalho e os cidadãos deixaram praticamente de a procurar ou quando o tentavam 

eram recebidos por um call-center que os enviava para fora das grandes cidades.  

Mas também se registaram mudanças de comportamento inesperadamente 

positivas: a capacidade de administrações diferentes, como os serviços desconcentrados 

da administração central da saúde, educação e segurança social se entenderem com as 

suas contrapartes municipais em parcerias antes julgadas impossíveis. Ao nível regional, 

as coisas não se revelaram brilhantes até ao momento em que o Governo decidiu nomear 

cinco secretários de estado para coordenarem a esse nível os serviços desconcentrados da 

administração central. Experiência positiva que mereceria análise, quando se regressar ao 

tema inevitável da regionalização. Curiosamente, segundo alguns dos participantes, 

órgãos institucionalizados teriam primado pela apatia, inação e mutismo. 

Ao nível local foram visíveis as dificuldades de articulação entre Saúde e 

Segurança Social, herdadas de uma longa cultura de separação. Frente ao volume da 

adversidade, muitas dessas barreiras foram abatidas pelos protagonistas locais, com ou 

sem orientação central. Foi esse tipo de impulsos que no terreno ajudou a superar muitos 

dos problemas, trazendo mais saúde às ERPI e permitindo maior escoamento social a 

doentes inadequadamente mantidos em hospitais. O que aponta para a necessidade de se 

repensar a reunião dos dois ministérios, ainda que em figurino diferente do dos anos 

setenta do século passado. 

Nas relações entre o setor público e o privado, sobretudo na saúde onde elas 

assumem contornos claramente ideológicos, uma vez mais a premência dos problemas 

derrubou reservas e preconceitos. Foram muitos os hospitais do SNS que passaram a usar 

instalações privadas para internar ou intervencionar doentes por falta de espaço nos 

hospitais reconvertidos em unidades para doenças infeciosas respiratórias. Tal como 

foram muitas as unidades do setor privado que, passada a primeira reserva, abriram as 

suas portas e recursos ao SNS, confiando num pagamento que não estava contratualizado 

e se receava incerto e tardio. O que veio demonstrar que, quando dispõem de autonomia, 

os gestores locais de instituições da administração central sabem como resolver 

problemas e gerir recursos com parcimónia e eficiência.  

As principais lições da intervenção do setor social serviram para reconhecer a 

necessidade de densificar os recursos de saúde dentro das ERPI e nos cuidados 

continuados integrados (CCI), sendo visível a diferença na mortalidade entre instituições 

com bons recursos ou com escassos recursos humanos de saúde no apoio aos seus 

internados; igual visibilidade se observou nas diferenças de qualidade e capacidade de 

gestão de cada instituição. De muito positivo regista-se a capacidade de as organizações 

particulares e privadas de solidariedade social criarem um sistema de informação em rede, 

pela qual transmitiam aconselhamento e colhiam resultados. 
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O SNS esteve submetido a várias pressões: não apenas os problemas reais a 

resolver, mas também inicialmente a crítica infundamentada, oriunda sobretudo de 

organizações de representação profissional, posteriormente silenciada pela evidência do 

generoso e competente desempenho. Os órgãos centrais, Ministério da Saúde e Direção-

Geral da Saúde, foram submetidos a ataques cerrados, institucionais e pessoais, a maior 

parte deles produto da ignorância, ou da má-fé, revelando mesquinhez na reação de 

interesses que se sentiam ameaçados ou apenas ignorados. A realidade veio deitar por 

terra quase todas as críticas e aproveitar as construtivas para aperfeiçoar a ação dos 

serviços oficiais. Poucas vezes como nesta altura se observou tão profundo contraste entre 

a generosidade do esforço público e a mesquinhez destruidora de críticas infundadas e 

interessadas. Nos media, a reputação do esforço de resposta à pandemia oscilou muitas 

vezes entre extremos de admiração e de crítica, sintoma de forte instabilidade emocional 

dos analistas, refletindo afinal, as incertezas e dúvidas que assaltavam os cidadãos. 

Entre os fatores mais positivos anotam-se os esforços dos Municípios em prestar 

a maior colaboração e em acatar as orientações das entidades técnicas competentes. 

Muitos prestaram significativa contribuição financeira, além do esforço coordenador e 

logístico. É certo que se registaram de início atitudes de descrença e de rebelião 

contrarrecomendações dos órgãos centrais, mas rapidamente os seus fautores caíram no 

real e passaram a contribuir honradamente para o esforço coletivo. 

Os três meses iniciais da pandemia que estes textos documentam com objetividade 

e franqueza demonstram, como bem afirmava um dos oradores, que é necessário “dar 

uma oportunidade à regionalização”. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Luís Braga da Cruz2 

 

Habituámo-nos a ouvir que Portugal é um país pequeno, o que está longe de ser verdade, 

tanto a nível europeu como na perceção que outros povos têm de nós. Comparando 

Portugal nos dois indicadores dimensionais - população e superfície - com os 27 países 

da União Europeia, verificamos que mais de dois terços ficam abaixo de Portugal, pelos 

menos num destes dois indicadores3. Em ambos, Portugal fica um pouco abaixo da média 

europeia4. Em termos de desenvolvimento económico, a situação é menos brilhante. O 

nosso PIB/capita médio europeu, em ppc, fica a 77% do valor médio da UE27. Estamos 

no 19.º lugar nesse ranking.  

No entanto e para a sua dimensão, Portugal será dos países com um território 

menos homogéneo, em termos de clima, hidrologia, estrutura fundiária, distribuição 

demográfica, especialização produtiva, geografia humana e cultura. Esta diversidade 

acaba por ter impacto em diferentes circunstâncias tanto de natureza social como 

económica. 

Além da diversidade sociocultural, Portugal exibe assimetrias regionais muito 

significativas que representam distorções no acesso aos bens e serviços que compõem os 

padrões de bem-estar. A este nível, as singularidades devem ser uma preocupação porque 

implicam tratamento diferenciado da população. Entramos em questões de justiça relativa 

e em défice de coesão nacional, o que é inaceitável, até porque têm implicação no distinto 

comportamento social dos portugueses. Essas diferenças podem manifestar-se em 

diferentes dimensões da realidade nacional: a nível da especialização produtiva, da 

distribuição demográfica e do padrão de ocupação do território. 

No domínio destas singularidades, não pode deixar de ser referido o nosso modelo 

de administração política centralizada. Aí, só nos podemos comparar aos muito pequenos 

países que não tem dimensão para mais de dois níveis de administração descentralizada. 

Apesar dos deputados constituintes terem definidos três níveis de autarquias locais, o 

nível estratégico da organização territorial - a região administrativa - nunca chegou a ser 

implementada. O atraso na implementação desta norma constitucional teve efeitos 

negativos, porque acentuou os desequilíbrios regionais. Acabou por reforçar a tendência 

para uma visão centralizada da organização social e política do País, o que muito tem 

condicionado o nosso desenvolvimento. As diferenças podem ser virtuosas e contribuir 

para alguma emulação entre territórios - regiões ou municípios - aquilo que poderíamos 

designar por uma por sadia competitividade territorial. Apesar das limitações que esta 

 
2 Organizador da Conferência. Político Português. Professor Universitário Catedrático da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto. 

3 Apenas 11 têm mais superfície que Portugal e apenas 10 têm mais população. 

4 62% da superfície média e 63% da população média. 
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singularidade representa, as regiões-plano têm feito um esforço por se afirmarem dentro 

das suas capacidades diferenciadoras. 

Tal afirma-se com o contributo para o crescimento económico nacional de cada 

NUT II5. A análise feita a partir de dados do INE mede tal contributo nos dois períodos 

recentes 2000-2008 e 2013-2018, nos quais houve crescimento económico em Portugal. 

Nesses períodos o crescimento médio anual do País foi, respetivamente, de 1,1% e 2,1%. 

A importante singularidade está na inversão da contribuição relativa de cada NUT II para 

o crescimento nacional.  

Quadro 1 - Contributos para o crescimento económico nacional 

 Ciclo 2000-2008 Ciclo 2013-2018 

NUT II p.p. % p.p. % 

Açores 0,04 3,6% 0,04 1,9% 

Alentejo 0,05 4,5% 0,05 2,4% 

Madeira 0,06 5,5% 0,10 4,8% 

Algarve 0,08 7,3% 0,15 7,1% 

Centro 0,16 14,5% 0,41 19,5% 

Norte 0,26 23,6% 0,56 26,7% 

AM Lisboa 0,45 40,9% 0,79 37,6% 

Portugal 1,10 100,0% 2,10 100,0% 

Fonte: INE, CCDR-N 

 

Enquanto a AM de Lisboa fora responsável por 40,9% do crescimento nacional 

no 1.º período, no segundo desceu para 26,7%. Esta redução foi acompanhada de uma 

subida do Centro e Norte de Portugal, cujas economias evoluíram para padrões mais 

sustentáveis, baseadas na produção de bens e serviços transacionáveis e orientados para 

a exportação.  

A intensidade exportadora da região Norte foi, em 2018, de 37,5%, enquanto a 

média do País andava por 28,4%. Esta situação é consistente e tem vindo a crescer de 

forma regular, desde 2002, com se pode ver na figura seguinte.  

  

 
5 Rui Monteiro e Vasco Liete, "A Evolução das Regiões Portuguesas (NUT II e NUT III) ao longo dos Ciclos de 

Programação Comunitários", CCDR-N, Porto, outubro de 2018. 
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Fonte: INE/CCDR-N. 

 

A este desempenho positivo não tem sido estranho o esforço feito para construir 

as chamadas Estratégias Regionais de Especialização Inteligente (RIS3)6 7, que serviram 

de base à preparação das propostas regionais para o último ciclo de programação dos 

fundos europeus (2014-2020), onde a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a 

internacionalização estiveram na base da conceção dos programas. Da aplicação destas 

estratégias e dos avultados investimentos a elas associados tem resultado uma evolução 

positiva, talvez pouco reconhecida, que também conduziu a uma progressiva 

diversificação produtiva e à criação de emprego. No Norte, entre 2013 e 2019, o saldo 

positivo de emprego criado foi de 172 mil, com o predomínio dos seguintes sectores: 70,1 

mil na indústria transformadora, 40,8 mil em atividades de saúde e apoio social, 32,7 mil 

no comércio e 7 mil na educação. As maiores perdas foram: 76,5 mil na agricultura e 9,4 

mil em serviços diversos.   

Ainda, no domínio das singularidades, refira-se que, no acesso ao layoff 

simplificado, apenas 29% das empresas recorreram a esta medida de proteção dos 

trabalhadores. Isto significa que as empresas de média e grande dimensão, com maior 

robustez financeira e capacidade de resposta, são as que mais beneficiam do apoio 

público, além de que muitas PME se viram afastadas do acesso ao layoff, por terem 

 
6 NORTE 2020 – Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020, CCDRN, aprovado pela Comissão europeia 

em 18.12.2014. 

7 "Estratégia de Especialização Inteligente da Região Norte (RIS3 Norte); Relatório de Monotorização", CCDR.N, 

Porto, novembro de 2019.  

Figura 1 - Intensidade exportadora em % do PIB (Norte e Portugal) 
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dívidas fiscais ou contributivas8. Mas, afinal, é este o tecido produtivo que caracteriza a 

generalidade de Portugal e que continuou a laborar mesmo com a pandemia.  

Foi este ciclo virtuoso, com disparidades regionais, que a crise do COVID-19 veio 

interromper e que o Presidente do CES achou oportuno analisar nesta conferência. No 

âmbito do tema geral "COVID19 - Como sair da crise?", sugeriu que se acrescentasse à 

reflexão sobre os temas mais óbvios - resposta sanitária, impacto no emprego e resposta 

social, efeitos económicos - um quarto tópico para tentar perceber a surpreendente 

evolução diferenciada da pandemia em Portugal. Terá sido mais uma manifestação da 

nossa diversidade regional, com níveis de incidência e de mortalidade bastante distintos? 

A esta proposta de questão geral, poderiam acrescentar-se outras:  

• Que especificidades diferenciadoras o podem justificar?  

• As respostas em termos de políticas públicas foram adequadas e tiveram em conta 

aquela variedade?  

• Que avaliação é possível fazer e que ensinamentos podem ser extraídos para 

futuro?  

• Que riscos os agentes económicos estão dispostos a correr e qual a capacidade de 

adaptação a novas exigências produtivas, na fase de retoma?  

• Qual o impacto a nível dos cuidados de Saúde, no futuro?  

• Qual o papel reservado aos atores públicos e privados, no período da retoma e em 

eventuais novos surtos. 

Em primeiro lugar, começasse por caracterizar o problema ao nível dos factos. As 

primeiras manifestações do COVID-19 tiveram lugar nas duas principais zonas de grande 

aglomeração urbana - as duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto - e quase em 

simultâneo, embora os respetivos focos tenham tido origens distintas. Sendo zonas de 

forte exposição ao turismo europeu, o turista pode ter sido o 1.º veículo transmissor, em 

especial na cidade de Lisboa.  

Os portugueses que frequentaram instâncias de turismo de inverno, em países mais 

afetados, foram também agentes de transmissão. Recorde-se que a doença entrou em forte 

expansão no Norte de Itália algumas semanas antes disso ter acontecido em Espanha e, 

depois em Portugal. 

  

 
8 Estudo do COLABR - Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, Lisboa, citado no 

"Público", 14 de junho de 2020, pp. 18 e 19.  
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Fig. 2 - Evolução Comparada RN /LVT (média 3 dias, primeiros 3 meses, a partir de 12 março.2020) 

 

Nos dias iniciais, a incidência em Portugal começou por ser mais forte em LVT - 

49,4%, em 15.03 - para, em poucos dias, passar a ser dominante no Norte - 50,1%, em 

20.03, 59,3%, em 30.03, com um máximo de 60,2% em 25.04. Isso era tão mais estranho 

por o Norte de Portugal deter 35% da população residente. As explicações começaram a 

aparecer. Algumas tentaram remetê-las para um deficiente comportamento cívico dos 

cidadãos do Norte, dado deterem de uma forma persistente os mais baixos indicadores 

educativos9. Outras razões, mais plausíveis, estão ligadas às exigências de uma economia 

mais aberta e orientada para a exportação, que obriga a contactos externos, frequência de 

feiras internacionais10 e sujeita a visitas de agentes comerciais estrangeiros às suas 

unidades industriais11.  

Numa fase mais adiantada da expansão da epidemia, foi o regresso massivo de 

emigrantes portugueses, em especial daqueles que partiram para o Norte de Espanha em 

busca de trabalho no sector da construção civil e da agricultura. O regresso às origens de 

alguns emigrantes em França facilitou a difusão da doença em ambientes mais 

vulneráveis, como no caso de lares de idosos em concelhos do interior12. De uma forma 

ou outra, tanto a aglomeração urbana difusa da faixa litoral do Norte e Centro de Portugal, 

com predomínio de uma estrutura industrial dispersa e composta por PME, como o padrão 

de comportamento de intensa interação interpessoal que caracteriza estas sociedades, 

foram fatores favoráveis à expansão descontrolada da doença. 

Hoje, que a fase mais aguda da primeira vaga da doença parece ter-se esbatido e 

em que, de forma progressiva se retoma com precaução a atividade social e económica, 

 
9 Esta disparidade era efetiva há cerca de 20 anos, mas tem vindo a esbater-se com  a melhoria da cobertura do sistema 

de ensino básico e secundário. No entanto, ainda há restrições que prevalecem, como no acesso ao Ensino Superior 

Público. A distribuição regional de vagas na entrada nas universidades e politécnicos ainda está refém de uma rígida 

estrutura de repartição histórica, que não se ajusta à população escolar de cada região, tornando mais difícil o acesso 

ao ensino superior público a um jovem que tenha concluído o ensino secundário no Norte de Portugal. 

10 Caso das feiras de calçado de Milão. 

11 Caso de Ovar, onde a rápida difusão da doença chegou a obrigar a uma cerca sanitária. 

12 Explicação atribuída para os surtos de Foz-Coa e Castro Daire. 
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tem de se reconhecer que o comportamento dos portugueses foi muito responsável e que 

as orientações da autoridade sanitária e demais decisões de natureza política, permitiram 

que a capacidade de resposta não tivesse entrado em rotura, como se chegou a recear, em 

março. 

Desde o início que se compreende que os indicadores de evolução eram 

importantes para se poder fazer alguma interpretação prospetiva. Um dos mais 

significativos era a taxa de crescimento dos novos casos confirmados. Por curiosidade 

pessoal também colecionei os números editados diariamente pela DGS. Tem de se 

reconhecer que a drástica redução desse indicador, foi fundamental para controlar a 

expansão da epidemia e evitar a rotura do dispositivo sanitário. Houve decisão política e 

orientação técnica para o País, os agentes de saúde estiveram à altura para as aplicar, a 

população colaborou. Alguns dos hospitais centrais públicos foram muito bem sucedidos, 

atribuindo-se esse êxito à grande autonomia que lhes foi concedida e à forma responsável 

como a exerceram.  

Começo por comparar a evolução da situação em Portugal com outros agregados 

internacionais. A figura 4 faz uma análise comparada da evolução no tempo dos casos 

registados em vários países do Mundo, publicada na edição digital do Financial Times, 

sobre a qual coloquei a situação portuguesa de cinco em cinco dias (estrelas vermelhas).  

 

Figura 3 - Análise comparativa da evolução da pandemia em termos absolutos. 

Casos confirmados – Posição de portugal 

 

Fonte: Financial Times 

 

A escala de ordenadas é logarítmica para permitir comparações entre países de 

diferente dimensão. Todas as curvas têm como origem o dia em que se verificaram 100 
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novos casos. Verifica-se que Portugal acompanha os países em que a incidência foi mais 

forte. Nota-se o bom comportamento de alguns territórios asiáticos (Coreia do Sul, Japão, 

Singapura, Hong-Kong). As retas em cor azul, passando na origem, definem os diferentes 

ritmos crescimentos (com duplicação do n.º de casos, respetivamente, em 1 dia, 2 dias, 3 

dias, 1 semana). Este método de representação também nos dá uma ideia do grau de 

estabilização do fenómeno em cada país. 

No que respeita à evolução em Portugal, analisasse as taxas diárias de crescimento 

da ocorrência de novos casos, desagregada por regiões, nos primeiros dois meses. Num 

mês, entre 23.03 e 20.04, por força das medidas de confinamento, as taxas de crescimento 

diário reduziram drasticamente, passando de níveis de 24% para menos de 3%. Depois 

disso a evolução em plataforma foi mais ou menos homogénea, como a figura 5 mostra. 

 

Fig. 4 - Crescimento médios diários de novos casos confirmados, por regiões (valores médios 

calculados de 5 em 5 dias, desde 21.03 a 15.05). 

 

Fonte: DGS. 

 

Nas duas últimas semanas as disparidades regionais, surpreendentemente, 

manifestaram-se de forma inversa, sendo que mais de 90% dos novos casos se manifestam 

nos municípios periféricos da Área Metropolitana de Lisboa. Eis, num quadro o resumo, 

mês a mês, da distribuição por NUT II, que compara com as respetivas populações. 
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Quadro 2 - Desagregação regional dos casos confirmados (Evolução por NUT II) 

 Pop % Pop Casos 

15-03 

% Casos Casos 

15-04 

% Casos 

15-05 

% Casos 

15-06 

% 

Norte 3690 34,9% 103 43,8% 10751 59,4% 16214 56,7% 17097 46,2% 

Centro 2328 22,0% 10 4,3% 2629 14,5% 3598 12,6% 3892 10,5% 

AM Lisboa 2822 26,7% 116 49,4% 4102 22,7% 7951 27,8% 15128 40,8% 

Alentejo 757 7,2% 0 0,0% 155 0,9% 240 0,8% 287 0,8% 

Algarve 451 4,3% 5 2,1% 295 1,6% 355 1,2% 399 1,1% 

Açores 245 2,3% 1 0,4% 100 0,6% 135 0,5% 143 0,4% 

Madeira 268 2,5% 0 0,0% 59 0,3% 90 0,3% 90 0,2% 

Total 10561 100% 235 100,0% 18091 100,0% 28583 100,0% 37036 100,0% 

Fonte: DGS 

 

Esta evolução surpreendente tem sido objeto de muito esforço interpretativo. 

Constata-se que os surtos mais ativos se circunscrevem a zonas de urbanização periférica 

de pouca qualidade, a comunidades mais estigmatizadas pela pobreza, a cidadãos que 

frequentam transportes cuja lotação excede às recomendações oficiais ou em regime de 

trabalho presencial concentrado. Ou seja, uma mistura de fatores que favorecem a 

transmissão da doença que terão de ser objeto de atenção especial. 

Porém, tudo isto acontece num período de descompressão, em que todos 

aspiramos a regressar a uma normalidade de relação social e económica. A forma como 

a evolução tem acontecido, sem sobressaltos, no resto do país, encoraja-nos a prosseguir 

com prudência, mas também com determinação. O importante é compreender bem o que 

se passou e colher ensinamentos para futuro. Temos de estar preparados para poder 

controlar novos episódios territorialmente localizados ou para novas vagas nos próximos 

invernos. Mas há também ensinamentos ao nível das formas de trabalho, da forma como 

vimemos em meio urbano, como nos deslocamos, dos nossos hábitos sociais, dos modelos 

de ensino, dos cuidados de saúde, de como lidamos com os mais velhos, com os mais 

vulneráveis, com a natureza.  

Foi nesse sentido que esta conferência foi pensada em dois momentos. Uma 

primeira parte virada para a interpretação do fenómeno em Portugal e a análise dos seus 

efeitos e uma segunda orientada para a compreensão das respostas no sentido de melhor 

preparar situações futuras e antecipar o que não pode ficar como dantes.  

Foi feito o convite a especialistas para abordarem estas duas temáticas. Assim, na 

primeira temática “Interpretação e análise dos efeitos” o professor Paulo Gomes abordará 

a evolução da pandemia e sua expressão regional, confrontando estes resultados com a 

evolução das condições de vida das famílias, no sentido de avaliar as políticas públicas 
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de combate à exclusão social e de promoção de reequilíbrio, em especial para a geração 

de um ambiente de maior coesão territorial, de maior justiça relativa e de promoção de 

uma sociedade mais inclusiva. O professor João Cerejeira fará o enquadramento das 

medidas de contenção tomadas em diferentes geografias para minimizar a disseminação 

da doença e que se traduziram na restrição da atividade económica à escala global. Porém, 

sendo o choque económico negativo e simétrico à escala global, os seus efeitos podem 

ser distintos a nível regional. Assim, os efeitos ficam dependentes do risco que os agentes 

económicos e sociais estiverem dispostos a incorrer e a vulnerabilidade de cada território 

dependerá desta dupla dimensão - a capacidade de adaptação dos seus agentes e dos riscos 

que assumirem. Usará o exemplo do Norte e Portugal, com a sua recente especialização 

produtiva inovadora e orientada para o mercado externo, para ilustrar como se poderá 

encarar uma futura oportunidade de desenvolvimento. Ainda, seguir-se-ão as 

contribuições por parte dos Representantes dos Parceiros sociais do CES - Misericórdias, 

UGT e CGTP-IN. 

Quanto à segunda temática "Compreensão das respostas e lições para futuro", o 

professor Nuno Sousa comentará a resposta dos sistemas de saúde nas diferentes fases da 

pandemia, a nível nacional e regional, com o propósito de colher os ensinamentos. 

Abordará as formas inovadoras na prestação de cuidados de saúde e nos desafios que se 

colocam à sua reorganização, com enfoque na medicina digital e no reforço da 

investigação clínica, aspetos que são centrais na prática clínica do futuro e na formação 

dos profissionais de saúde. A Dr.ª Cristina Azevedo tentará encontrar razões que 

expliquem as irregularidades regionais da manifestação da pandemia e seus efeitos, 

cruzando-as com outras especificidades diferenciadoras. Admito que se convoquem 

razões mais profundas, inclusive de natureza sociológica, bem como se caracterize o 

papel dos diferentes agentes que se identificam com cada território, nomeadamente do 

Poder Local. Que irregularidades subsistirão no final desta 1.ª vaga? Como atuar nas 

determinantes diferenciais? Qual o papel dos atores? Qual a importância da dimensão da 

governação territorial na mitigação de fenómenos similares, no futuro? São questões 

oportunas que não podem deixar de pontuar uma análise prospetiva do nosso futuro 

coletivo. Ainda, seguir-se-ão as contribuições para o debate por parte dos Representantes 

dos Parceiros Sociais do CES - Autarquias Locais, confederações patronais. Por fim, o 

Dr. António Correia de Campos procederá ao encerramento e tirará conclusões. 
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A EVOLUÇÃO DA PANDEMIA E DISPARIDADES: CONFRONTO 

COM A TRAJETÓRIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS FAMÍLIAS 

 

Paulo Gomes13 

 

Desde o inicio do surto da Covid-19 em Portugal, várias Instituições procederam a uma 

análise fina da prevalência desta epidemia caracterizando a distribuição geográfica do 

surto no território continental e ilhas, a estratificação em 3 principais grupos de doentes 

infetados – sem necessidade de internamento hospitalar, em internamento hospitalar e em 

cuidados intensivos, e as Autoridades Sanitárias procuraram, desde o início, racionalizar 

o mais possível os recursos humanos e os equipamentos face à capacidade instalada nas 

Unidades Hospitalares ou Centros de Saúde do país e ao saber mais especializado 

residente em alguns Hospitais Centrais. A preocupação dominante foi a de definir regras 

mais ou menos coercivas de confinamento da população de forma a achatar o mais 

possível a curva de evolução da Covid-19, poucas semanas depois de ter sido declarada 

a pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Essas regras, no essencial, tiveram como 

objetivo travar a contaminação junto da população mais vulnerável em termos etários, 

pois os dados rapidamente evidenciaram o elevado contraste da taxa de letalidade entre a 

população mais idosa (mais de 70 anos) e a população em geral, numa relação de 4 para 

1 (16, 6% versus 4,1%). Assim pretendeu-se travar a pressão sobre os Serviços de 

Cuidados Intensivos e por essa via minimizar o número de óbitos. Paralelamente a 

população não internada ficou sujeita a um período de quarentena mediante regras de 

isolamento do restante agregado familiar, sempre que a logística familiar assim o 

permitisse. Foram também encontradas pelas instâncias do Ministério da Saúde, pelo 

Poder Local e Instituições de Solidariedade Social, alternativas ao isolamento em regime 

domiciliário, sempre que as condições familiares assim o aconselhassem. 

Por outro lado, desde que foi declarado o estado de emergência em Portugal, 

limitando significativamente a mobilidade dos cidadãos, nomeadamente a população não 

ativa do país, tornou-se incontornável que a grave crise sanitária instalada viria a ter 

reflexos profundos na economia do país e por conseguinte nas condições de vida das 

famílias. 

Tratando-se de uma epidemia à escala planetária assumiu-se da maior importância 

o acompanhamento da evolução deste surto numa geografia abrangendo um conjunto de 

países que representam mais de 75% do destino das nossas exportações e que incluem o 

território da EU onde tem evoluído um debate profundo, em sede de políticas comuns de 

combate à crise sanitária e às suas inerentes consequências na dimensão financeira, 

económica e social num contexto de vários tipos de incerteza à escala mundial. Um Plano 

 
13 Ex-Presidente do INE. Universidade Nova de Lisboa. Information Management School. 
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Europeu de Recuperação Económica está em preparação, alocando um envelope 

financeiro sem precedentes, a concretizar no triénio 2021-2023. 

Também se procurou limitar o estudo a um conjunto de países onde o início dos 

casos Covid-19 ocorreu com um desfasamento temporal inferior a 4 semanas. Os 

resultados desta investigação proporcionaram uma análise da posição relativa destes 

países a 2 de maio e a 2 de junho, recorrendo a cinco indicadores: número total de casos, 

número total de óbitos, número total de casos ativos, número de casos em situação critica 

e número total de testes realizados. Para efeitos de comparabilidade inter-países os 

indicadores vieram expressos por 100 000 residentes. Complementarmente procedeu-se 

a uma análise comparativa da efetivação de um conjunto de oito medidas de confinamento 

que foram implementadas, total ou parcialmente, pelos governos desses países, no 

período entre 25 de fevereiro e 25 de abril. 

Este estudo circunscreveu-se a um subconjunto de dez países onde a prevalência 

da Covid-19 assumiu proporções particularmente preocupantes. A segunda parte deste 

trabalho incide sobre o território nacional acompanhando particularmente a tendência da 

prevalência da Covid-19 no período pós-estado de emergência, por comparação da 

situação a 2 de maio, 2 de junho e 17 de junho com enfoque nas Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e Porto no período pós-desconfinamento. 

Esta análise foi ainda precedida por uma breve resenha da primeira fase do surto 

em Portugal, com particular expressão na Região Norte, nomeadamente na Área 

Metropolitana do Porto, onde a prevalência da Covid-19 foi muito superior à soma dos 

valores reportados pela DGS nas restantes regiões do país. Procurou-se evocar algumas 

das principais explicações da concentração do foco epidémico neste território ao longo 

dos dois primeiros meses, assim como o número relativamente elevado de óbitos 

ocorridos nesse período na Região Norte. 

A terceira parte deste documento reúne um conjunto de indicadores avaliadores 

da evolução da vulnerabilidade das famílias portuguesas no período pós-2008, com base 

no estudo promovido pelo Instituto Nacional de Estatística sobre o “Índice de Bem-estar 

e Qualidade de Vida em Portugal”. Complementarmente recorreu-se aos dados mais 

recentes sobre a Pobreza em Portugal, particularmente a prevalência da pobreza extrema, 

a qual continua a persistir em valores percentuais muito superiores à média europeia. A 

revisitação desta temática convoca toda a sociedade para uma atenção muito particular - 

a disrupção na criação de Produto com aumento abrupto do desemprego, da precaridade 

no emprego e da eliminação de empregos que se está a registar no país e no mundo, a par 

de uma enorme incerteza quanto ao momento do início da recuperação económica e 

financeira, só pode ter como corolário tempos muito difíceis que apelam a um novo 

paradigma para o reequilíbrio social e uma agenda o mais amplamente consensual que 

atenue os efeitos sociais decorrentes de uma grave crise mundial com efeitos destrutivos 

em todo o Planeta. 
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A prevalência da covid-19 na União Europeia 

 

O estudo abrange os 27 países da União Europeia e adicionalmente cinco países 

parceiros da OCDE, Reino Unido, Suíça, Noruega, Turquia e Israel, com avaliação dos 

indicadores já referidos em dois momentos do tempo: 2 de maio e 2 de junho.14 A análise 

da correlação das variáveis avaliadoras da prevalência da Covid-19 (número total de 

casos), das consequências em sede de letalidade (número de óbitos), do risco de 

contaminação (número total de casos ativos) e da pressão sobre o Sistema Nacional de 

Saúde (número total de casos em situação crítica) registaram nos dois períodos em análise 

uma elevada correlação linear positiva. Ao contrário, a variável relativa ao número de 

testes realizados revelou uma fraca correlação linear com as quatro variáveis precedentes. 

À data de 2 de maio os resultados da análise fatorial do quadro englobando os 32 países 

e as cinco variáveis selecionadas, identificaram dois eixos fatoriais susceptíveis de 

explicar 90% da variabilidade total inerente aos dados. 

O primeiro eixo fatorial sumarizou o comportamento dessas 4 primeiras variáveis, 

isto é, hierarquizou o grau de prevalência da Covid-19 e respetivas consequências (Fig.1) 

e complementarmente o segundo eixo fatorial discriminou os países que realizaram maior 

número de testes daqueles onde esse número foi inferior à média global (não ponderada) 

de testes realizados no espaço geográfico em apreço. Os países localizados (em projeção) 

nos 1.º e 4.º quadrantes correspondem aos territórios mais atingidos pela pandemia à data 

de 2 de maio – os do 1.º quadrante [1]15 com um maior número de testes realizados por 

100 000 residentes e os do 4.º quadrante [2]16 onde esse número de testes ficou aquém 

dessa média global. No 2.º e 3 quadrantes posicionaram-se os países menos atingidos pela 

pandemia à data de 2 de maio, os do 2.º quadrante [3]17, com um maior número de testes 

e os do 3.º quadrante [4]18, com um número de testes inferior à média global. 

  

 
14 O Luxemburgo não foi considerado no estudo por ser um outlier severo no que diz respeito ao número de testes 

realizado. 

15 Bélgica, Espanha, Itália, Irlanda, Portugal e Suíça. 
16 Reino Unido, Holanda, França e Suécia 
17 Malta, Chipre, Lituânia, Israel, Dinamarca, Estónia, Noruega, Letónia, Áustria, Alemanha, República Checa e 

Eslovénia. 
18 Eslováquia, Finlândia, Turquia, Polónia, Hungria, Roménia, Croácia, Grécia e Bulgária. 
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Figura 5 - Posicionamento dos países, segundo a prevalência da Covid-19 e número de testes realizados a 

2 de maio. 

 

Considerando o objetivo de identificar clusters de países relativamente mais 

homogéneos nos valores registados nas cinco variáveis selecionadas e os mais 

heterogéneos entre si, recorreu-se a uma classificação hierárquica ascendente cujo 

dendrograma (Fig. 2) identifica possíveis níveis de agregação mais ou menos finos, sendo 

óbvia a partição em quatro grandes grupos de países. O primeiro inclui o conjunto de 

países onde a prevalência da Covid-19 atingiu maiores proporções à data de 2 de maio, 

com um valor médio total de 376 casos por 100 000 residentes (desde 247 ao máximo de 

461 casos). O valor médio máximo de óbitos também ocorreu no 1.º grupo (cerca de 37 

por 100 000 residentes) e o número médio de testes foi o segundo mais elevado entre os 

quatro grupos identificados. Nesse grupo inclui-se Portugal, que se destaca pelo fato de 

ter realizado o maior número de testes por 100 000 residentes e registar um número total 

de casos inferior ao primeiro quartil entre os obtidos nos países do grupo 1. O segundo 

grupo de países regista um valor total médio de cerca de 226 casos por 100 000 residentes 

e valores semelhantes ao 1.º grupo em termos de número médio de óbitos e casos ativos. 

Contudo, no segundo grupo o número médio de casos em situação crítica excedeu em 

50% o registado no 1.º grupo e o número médio de testes foi inferior a metade do 

observado no 1.º grupo.  
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Figura 6 - Classificação hierárquica ascendente: Dendrograma a 2 de maio.

 

 

Complementarmente os dois outros grupos de países registaram um número total médio 

de casos significativamente inferior (116 e 55 casos, em média, respetivamente nos 

grupos 3 e 4 no quadro 3). 

Quadro 3: Descrição dos clusters a 2 de maio. 

Casos por 

100 000 pessoas 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Casos 376.1 225.9 116.1 54.8 

Óbitos 36.7 33.1 3.7 2.4 

Casos ativos 163.7 185.8 50.8 26.0 

Casos críticos 3.0 4.1 0.8 0.7 

Testes 3801.2 1531.9 4122.5 1155.0 
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Complementarmente, para os países da UE pertencentes aos grupos 1 e 2, identificamos 

um conjunto de oito medidas profiláticas (em linha com diretrizes da OMS), 

implementadas total ou parcialmente por esse conjunto de 9 países19: 

• Confinamento coercivo 

• Confinamento recomendado 

• Confinamento recomendado a grupos de risco 

• Encerramento de escolas secundárias e escolas superiores 

•  Encerramento de escolas do ensino básico 

•  Encerramento de centros de acolhimento diurno 

•  Encerramento de espaços públicos 

•  Proibição de espetáculos 

O Quadro 3 identifica não só as medidas que foram implementadas por cada um desses 

países, como também a data em que as mesmas tiveram lugar, abrangendo o período de 

25 de fevereiro a 25 de abril de 2020. 

A leitura desse quadro permite retirar as seguintes conclusões: 

1. A estratégia Sueca foi completamente distinta da definida nos restantes países: 

foram apenas implementadas 3 medidas – confinamento recomendado a grupos 

de risco, encerramento das escolas secundárias e superiores e, numa fase mais 

tardia, proibição de espetáculos. 

2. A estratégia Belga não recomendou o confinamento domiciliário, nem mesmo 

para grupos de risco. 

3. A estratégia Italiana não recomendou inicialmente o confinamento e só o veio a 

impor numa fase relativamente tardia. 

4. O Reino Unido implementou todas as medidas, mas numa fase relativamente 

tardia. 

5. A “proibição de espetáculos” foi implementada numa fase precoce da pandemia 

pelas entidades governamentais da Irlanda, França, Portugal e Itália. Em oposição, 

o Reino Unido só a implementou um mês mais tarde. 

  

 
19 A Suíça não foi incluída porque não pertence à UE e não se acedeu a informação comparável para efeitos de análise. 
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Quadro 4: Lista de medidas de confinamento mitigadoras da Covid-19 

  PRT IRL ITA ESP BEL UK NL FR SE 

Confinamento 

coercivo 
N/I 26/3 12/3 15/3 20/3 24/3 25/3 19/3 N/I 

Confinamento 

recomendado 
17/3 

de 13/3 
até 25/3 

N/I 
de 08/3 
até 14/3 

N/I 
de 17/3 
até 23/3 

de 17/3 

até 

22/3 

N/I N/I 

Confinamento 

recomendado a 

grupos de risco 

10/3 13/3 04/3 12/3 N/I 17/3 13/3 N/I 20/3 

Encerramento de 

escolas secundárias 

e superiores 

12/3 13/3  04/3 12/3 13/3 22/3 12/3 17/3 18/3 

Encerramento de 

escolas do ensino 

básico 

12/3 13/3 04/3 12/3 13/3 22/3 17/3 17/3 N/I 

Encerramento de 

centros de 

acolhimento diurno 

12/3 13/3 04/3 12/3 N/I 22/3 17/3 17/3 N/I 

Encerramento de 

espaços públicos 
12/3 13/3 12/3 14/3 13/3 17/3 12/3 17/3 N/I 

Proibição de 

espectáculos 
04/3 25/2 04/3 14/3 10/3 24/3 12/3 28/2 12/3 

Nota: N/I = não implementada. 

              Por último, procedeu-se a um estudo semelhante com os dados à data de 2 de 

junho. A leitura dos dois primeiros eixos fatoriais (que explicaram 89% da variabilidade 

total) é em tudo idêntica à desenvolvida anteriormente. Contudo a análise da figura 8 e 

do Quadro 5 exibem a degradação da situação epidémica em cinco países europeus, 

Espanha, França, Bélgica, Reino Unido e Suécia com um número total médio de casos 

novos muito superior aos demais grupos constituídos pela análise de clusters, (Fig. 8). O 

mesmo se verificou quanto ao número total médio de óbitos e de casos críticos – isto é, a 

situação nos referidos países gerou uma maior pressão sobre as estruturas de saúde, por 

vezes superior ao limite da capacidade instalada, com possíveis consequências ao nível 

da letalidade explicada pela Covid-19. 
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Figura 7 - Posicionamento dos países, segundo a prevalência 

da Covid-19 e número de testes realizados a 2 de junho de 2020. 

 

Quadro 5 - Caracterização dos clusters a 2 de junho de 2020. 

 

 

Cluster 

CL1 CL2 CL3 CL4 

 

Casos por 100.000 até  

02 junho 

Média 107,62 438,19 358,12 225,11 

Desvio padrão 71,68 124,72 104,74 240,03 

Mediana 86,93 407,22 356,94 140,22 

Percentil 25 54,69 374,61 320,62 78,65 

Percentil 75 155,89 505,93 385,65 202,03 

 

Óbitos por 100.000 até  

02 junho 

Média 5,72 57,08 27,05 6,72 

Desvio padrão 7,75 15,59 18,15 7,00 

Mediana 4,36 57,54 22,20 2,61 

Percentil 25 2,51 44,18 13,96 2,04 

Percentil 75 5,51 58,02 33,45 9,95 

 

Casos activos por 100.000 até 02 

junho 

Média 15,33 213,62 45,17 12,82 

Desvio padrão 10,45 102,86 46,22 2,35 

Mediana 14,15 213,62 26,82 12,28 

Percentil 25 7,02 140,89 10,44 11,77 

Percentil 75 21,92 286,35 68,41 13,28 

 

Casos críticos por 100.000 até 02 

junho 

Média ,29 1,94 ,64 ,43 

Desvio padrão ,29 ,56 ,18 ,19 

Mediana ,16 2,00 ,70 ,35 

Percentil 25 ,12 1,43 ,63 ,33 

Percentil 75 ,34 2,30 ,73 ,62 

 

Testes por 100.000 até  

02 junho 

Média ,03 ,05 ,06 ,12 

Desvio padrão ,02 ,03 ,01 ,02 

Mediana ,03 ,06 ,06 ,11 

Percentil 25 ,02 ,02 ,05 ,11 

Percentil 75 ,05 ,08 ,07 ,12 
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Figura 8 - Classificação hierárquica ascendente: Dendrograma a 2 de junho de 2020. 

 

Até 2 de junho de 2020, destacaram-se nesse grupo, França e Suécia, pelo número 

relativamente inferior de testes realizados por 100 000 residentes. Nessa data, Portugal, 

Irlanda e Suíça juntaram-se a países com valores de prevalência relativamente próxima 

do centro de gravidade da nuvem, isto é, da média global. 

Assim, conclui-se que alguns países atingidos significativamente pela Covid -19 

à data de 2 de maio, cumpriram o objetivo maior de travar a curva epidémica ascendente 

e, por conseguinte, limitar a pressão nos serviços de internamento hospitalar e cuidados 

intensivos – de fato essa curva achatou ao longo de parte de abril e maio, o que veio a 

proporcionar algumas medidas de desconfinamento no período pós o 2 de junho. 
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A evolução da pandemia COVID-19 em Portugal: disparidades regionais 

 

Evolução da pandemia no período março e abril de 2020 

 

A 11 de março do corrente ano a OMS declarou que a epidemia da Covid-19 tinha 

atingido o nível de pandemia, e que haveria mais de 118 mil casos de infeção distribuídos 

por 114 países. Nessa data, segundo relatório da DGS, registou-se um total de 60 casos 

em Portugal e identificaram-se seis cadeias de transmissão ativas, dois casos importadas 

de Espanha e nove de Itália. A maioria dos casos confirmados situava-se no Norte do país 

(36), seguido da Região de Lisboa e Vale do Tejo (17). Apesar de algumas medidas de 

confinamento tomadas anteriormente pelas autoridades sanitárias portuguesas, (no 

quadro do estado de alerta decretado pelo Governo a 13 de março, a 18 de março Portugal 

declarou o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública, para vigorar em todo o território nacional entre 19 de março e 2 de 

abril de 2020. Até essa data teriam sido identificadas 24 cadeias de transmissão ativa e 

62 casos importados, maioritariamente provenientes de Espanha, França e Itália (77%). 

Uma semana mais tarde tinham sido reportados cerca de 3000 casos dos quais 

51% se concentrava na Região Norte e 33% na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Por 

conseguinte já nessa remota data era bem evidente que os territórios de maior densidade 

populacional seriam particularmente vulneráveis ao processo de contaminação em cadeia. 

No termo deste ciclo de estado de emergência, a prevalência da Covid-19 em 

Portugal ultrapassou os 9000 casos precisamente um mês após o início deste surto, e o 

número total de óbitos ocorridos na sequência desta doença, ultrapassou os 200. Nessa 

data a Região Norte apresentava já 59% do número total de casos e 51% dos óbitos e a 

Região de Lisboa e Vale do Tejo cerca de 24% de casos e 21% dos óbitos. Mais 

concretamente, a 2 de abril havia em cada 100000 residentes 150 casos na Região Norte, 

78 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 52 na Região Centro, 19 no conjunto das Regiões 

do Algarve e do Alentejo e 21 no conjunto dos Arquipélagos dos Açores e Madeira. Em 

termos nacionais havia 88 infetados por cada 100000 residentes. 

Concomitantemente continuava-se a verificar um crescimento exponencial em 

vários países europeus, nomeadamente em Espanha, Itália, Bélgica e França. No sentido 

de reforçar a cobertura institucional a medidas mais abrangentes e suscetíveis de travar o 

ritmo de contaminação, foi declarado a 2 de abril o 2.º ciclo quinzenal de estado de 

emergência. 

A 17 de abril o número total de casos mais que duplicou, ultrapassando os 1900 

casos dos quais 60% na Região Norte, e o número de óbitos atingiu 657, o Norte 

explicando 57%, o Centro 23% e a Região de Lisboa e Vale do Tejo 18% - isto é, até esta 

data foram praticamente inexistentes os óbitos registados no Alentejo, Algarve e Ilhas. 

Estes resultados justificaram um terceiro ciclo de estado de emergência a vigorar até 2 de 

maio. 
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A análise de evolução do surto epidémico em Portugal gerou várias reflexões 

explicativas da particular concentração da epidemia a Norte do país, com um número total 

de óbitos significativamente superior ao valor total registado no resto do país. 

Não sendo objetivo deste estudo esgotar as principais razões desta discrepância 

Norte-Sul, identificou-se seis argumentos merecedores de atenção: 

1. A Região Norte é uma região com uma economia aberta, com uma vocação 

marcadamente exportadora e com uma presença forte em certames internacionais 

relacionados com sectores que pontuam hoje na moda internacional, tais como o vestuário 

ou o calçado. Em particular o Norte da Itália, tem sido palco de muitos destes eventos. 

Também o mercado espanhol é o nosso maior cliente com intensas ligações 

transfronteiriças na decorrência da interpenetração das economias da Galiza e do Norte 

de Portugal e das Eurocidades criadas; 

2. As ligações aéreas entre a capital da Região e dezenas de cidades 

europeias, gerou um crescente intercâmbio comercial, turístico e cultural, no qual se inclui 

a população da diáspora residente nessas cidades com movimentos frequentes à terra 

natal. Até ao surto da Covid-19, o Aeroporto de Sá Carneiro foi o grande Aeroporto do 

Noroeste Peninsular; 

3. Há uma elevada concentração populacional na Conurbação do Porto que 

se estende para as sub-regiões do Ave, Cávado e Tâmega e Sousa; 

4. As características industriais da Região explicam a menor percentagem da 

população ativa que se abrigou no regime de teletrabalho; 

5. 55% dos óbitos em lares ocorreram na Região Norte; 

6. Persistem elevadas desigualdades sociais na Região, particularmente nos 

territórios eminentemente urbanos. 

 

Evolução da pandemia em maio de 2020 

 

A 2 de maio o total de casos confirmados ultrapassa os 25000 (250casos por 

100000 residentes), a Região Norte explica 59% dos casos (420 casos por 100000 

residentes), a Região Centro 14% (160 casos por 100000 residentes), a Região de Lisboa 

e Vale do Tejo 25% (210 casos por 100000 residentes) e o conjunto das restantes regiões 

2% (47 por 100000 residentes). 

A 3 de maio o governo decretou o estado de calamidade com um plano de 

transição em duas fases (até 18 de maio e dessa data a 2 de junho), com uma lista de 

obrigações e recomendações e a manutenção de uma boa parte das regras impostas ou 

recomendadas durante os períodos de estado de emergência. A 2 de junho há um balanço 

positivo em termos de evolução do surto em Portugal, com um manifesto achatamento da 
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curva epidemiológica totalizando 32895 casos, isto é, um crescimento médio diário de 

cerca de 263 casos nos trinta dias precedentes. 

Da análise desta evolução ressalta o fato da Região Norte ter passado a explicar 

51% e a Região de Lisboa e Vale do Tejo, 35%. Isto é, os dados a 2 de junho, 

proporcionaram manifestamente diferentes mensagens-chave: Diminuição sensível do 

número de casos ativos, diminuição significativa do número de doentes em cuidados 

intensivos e ainda, reposicionamento de Portugal numa lista de países onde a epidemia 

terá sido, no essencial, controlada. Contudo houve nesta data um sinal claro de 

agravamento relativo da prevalência da Covid-19 na Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

Por último, recorreu-se aos dados mais recentes de 17 de junho para evidenciar a 

confirmação do progressivo agravamento da epidemia na Região de Lisboa e Vale do 

Tejo e adicionalmente demonstrar a elevada concentração do foco epidémico num 

número reduzido de concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. 

 

 Tendências recentes da Covid-19  

 

A 17 de junho, o número total de casos ascendeu a 35672 (cerca de 347 casos por 

100 000 residentes), a Região Norte explicou cerca de 46% (481 casos por 100 000 

residentes), a Região de Lisboa e Vale do Tejo 42% (546 casos por 100 000 residentes), 

a Região Centro 10% (177 casos por 100 000 residentes) e o conjunto das demais regiões 

apenas 2% (57 casos por 100 000 residentes) – estes dados comprovam três fatos a relevar 

– nesta data a epidemia tinha uma expressão irrelevante no Alentejo, Algarve e 

Arquipélagos dos Açores e Madeira, as duas regiões mais populosas do país 

concentravam 88% dos casos Covid-19 e confirmava-se o continuado agravamento do 

foco epidemiológico na Região de Lisboa e Vale do Tejo com o maior número de 

infetados por cada 100 000 residentes. Contudo, o contributo das duas áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto para o total registado nesta data era explicado por uma 

pequena percentagem dos Concelhos – de fato apenas 15 concelhos das duas áreas 

metropolitanas explicavam 48% do total de casos no país – 5 concelhos na Área 

Metropolitana do Porto, mais concretamente na Conurbação do Porto, e 10 na Área 

Metropolitana de Lisboa, em grande maioria na área norte deste território com especial 

concentração em 5 concelhos, Lisboa, Sintra, Loures, Almada e Odivelas. 

 

Uma agenda prioritária para o reequilíbrio social no pós-covid-19 

 

Segundo o estudo divulgado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística 

sobre a evolução do Bem-Estar e Qualidade de Vida em Portugal nos últimos quinze anos, 

cuja edição mais recente data de novembro de 2019, o domínio “Emprego” foi a 

componente do bem-estar com evolução mais desfavorável, devido essencialmente ao 
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aumento do desemprego e de outras variáveis com ele relacionadas e que se acentuou a 

partir de 2009.  

Apesar dos progressos registados a partir de 2014, o emprego ainda não atingiu o 

patamar em que se encontrava em 2004. Os indicadores com o comportamento mais 

desfavorável foram os relativos ao subemprego dos trabalhadores a tempo parcial e à 

disparidade de salário entre homens e mulheres. 

No domínio da vulnerabilidade económica ressalta a evolução da taxa de 

intensidade da pobreza cuja comparação 2004-2018 evidencia uma quase estagnação do 

indicador, isto é, a persistência de uma bolsa de pobreza extrema, (Fig.10 e 11), mormente 

localizada nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. Também os dados mais recentes 

sobre as condições de vida e rendimento das famílias em Portugal indicaram que 17,2% 

das pessoas estavam em risco de pobreza em 2018 – o que correspondia à proporção de 

habitantes com rendimentos monetários líquidos (por adulto equivalente) inferior a 501€ 

mensais. E o indicador que conjuga as condições de risco de pobreza, da privação material 

severa e da intensidade laboral per capita muito reduzida, quantifica cerca de 2.2 milhões 

de residentes em risco de pobreza ou exclusão social, isto é, uma taxa de 21.6% idêntica 

à do ano anterior. 

 

Figuras 9 e 10 - Variação em Índice de Vulnerabilidade Económica e Variação em Índice de Emprego20 

 

 

 
20 De acordo com a revisão metodológica adotada, se o valor de um dado indicador ou índice num dado ano se situar 

próximo de 1, tal significa que esse valor está próximo do valor em todo o período em análise, para esse indicador, 

num conjunto de países de referência. Se esse valor se situar próximo de 0, tal significa que se trata de um valor 

próximo do valor mínimo para esse conjunto de países. Isto significa que quanto mais próximo estiver de 1, melhor é 

a posição de Portugal em relação a esse conjunto de países, para esse indicador e esse grupo. 
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Fonte: INE 

 

Os dados, por si só, são manifestamente elucidativos de um outro vírus que 

persiste em Portugal associado a uma das maiores desigualdades de rendimento entre os 

países da EU – o vírus da pobreza extrema ou da permanente ameaça da mesma. Só que 

no momento em que vivemos, em que se vislumbra uma hecatombe nunca antes 

percecionada no mundo inteiro, com potenciais consequências drásticas nas condições de 

vida das famílias em situação de pobreza, qualquer pacote de políticas públicas que venha 

a ser desenhado no pós-Covid deverá ter em consideração o combate sem tréguas a este 

outro vírus, porventura ainda mais letal do que o próprio vírus da Covid-19. 

Independentemente de iniciativas políticas meritórias implementadas nos últimos 

anos, no intuito de incrementar o poder de compra das famílias particularmente 
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desfavoráveis, parece incontornável que a dimensão social do problema que se avizinha, 

exigirá um salto qualitativo na abordagem ao problema misto de políticas de 

redistribuição de riqueza de abrangência nacional e outras por via de abordagens 

inovadoras e de proximidade aos territórios onde o vírus da pobreza atinge percentagens 

elevadas da respetiva população. Se não o fizermos em tempo útil, todos perderemos a 

paradoxal oportunidade de combater uma epidemia social que nos coloca hoje na cauda 

da europa e que, no limite, influenciará a qualidade de vida dos portugueses, muito 

particularmente aqueles que vivem nas duas áreas metropolitanas do país. 

Para cumprir este desiderato e atingirmos pelo menos o padrão médio europeu em 

poucos anos, há que criar à escala territorial mais adequada, um ambiente de inteligência 

coletiva e de confiança, com novos protagonistas, numa perspetiva de curto e médio 

prazo. A curto prazo resta-nos mitigar a dimensão da exclusão social nos territórios 

metropolitanos e a médio prazo urge realizar uma discriminação positiva desses 

territórios em todas as componentes que determinam a melhoria do bem-estar e qualidade 

de vida das respetivas populações, nomeadamente prioridade na educação e formação 

segundo modelos adaptativos e de insistente combate ao insucesso escolar, na saúde 

garantindo uma cobertura total dos médicos de família e, na habitação, mediante um 

programa de Reabilitação Urbana segundo uma agenda subordinada ao escrutínio 

público. 
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CHOQUES ECONÓMICOS GLOBAIS E EFEITOS REGIONAIS 

DESIGUAIS; RISCOS, CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO E 

VULNERABILIDADES 

 

João Cerejeira21 

 

Qual é o nosso ponto de partida? O meu ponto de partida para a análise são os dados do 

último relatório do Banco de Portugal (16 junho). Em 1º lugar, uma rapidez no contágio 

e no confinamento que leva a que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, 

tenhamos uma quebra no PIB mundial de 4,5%, no valor estimado para 2020, e uma 

quebra muito mais substancial no comércio internacional. Isto quer dizer que do ponto de 

vista do enquadramento internacional, o PIB mundial recuperará para os níveis de 2019 

talvez só no final de 2021, na zona euro demorará algum tempo, mais provavelmente só 

em 2022 é que poderemos voltar ao ponto anterior. Mesmo assim, com uma continuação 

de quedas substanciais, quer no comércio mundial quer na procura externa, isto, 

obviamente, terá um impacto grande na economia portuguesa.  

Assim, o Banco de Portugal estima uma queda de 9,5%, superior à queda que o 

Governo considerou no orçamento suplementar, mas que está em linha com algumas 

organizações internacionais, como é o caso da OCDE. O FMI, um pouco menos otimista 

do que a Comissão Europeia, mas de qualquer forma, seja como for, é uma queda muito, 

muito expressiva. Esta queda deriva essencialmente de choques por 2 vias, quer na 

procura, com uma queda muito expressiva no consumo privado, mas mais ainda nas 

exportações. Uma queda também expressiva no investimento e uma manutenção do 

consumo público. Também o impacto na oferta é significativo, a qual é identificada 

essencialmente na disrupção e na reconfiguração das cadeias de valor, numa redução da 

mobilidade que, no caso concreto e para as razões portuguesas se traduz, por exemplo, 

numa diminuição dos fluxos turísticos e num aumento da incerteza:  os indicadores de 

confiança sectoriais, nomeadamente nos serviços e na indústria transformadora, estão a 

níveis abaixo dos níveis observados durante a crise financeira de 2009, e depois das 

dívidas públicas em 2011-2013. Para além disto, podemos ter aqui agora um impacto 

também de transformação do ponto de vista da oferta ao nível do incremento dos 

processos de digitalização e automação.  

Do ponto de vista do impacto nas regiões portuguesas, qual é o nosso ponto de 

partida? Como já foi referido no início, pelo Eng.º Braga da Cruz, a Área Metropolitana 

de Lisboa e o Algarve estão nas regiões com um PIB superior à média nacional, embora 

tenha havido alguma convergência nos últimos anos, em parte devido à recessão na 

sequência da crise financeira internacional ter sido bastante mais forte nas áreas menos 

abertas ao exterior ou mais dependentes do consumo público e do consumo privado, como 

é o caso da AM de Lisboa e, portanto, nessa sequência as regiões com um PIB per capita 

 
21 Professor Auxiliar na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. 
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inferior, como é o caso da região Norte, o caso da região do Alentejo, e o Centro que 

estavam até abaixo no caso do Norte, abaixo de 80% da média nacional, portanto, vão 

verificar alguma convergência em benefício das regiões mais exportadoras. Ora, se nós 

vamos ter a queda do produto e da procura essencialmente motivada por uma quebra na 

procura externa, é natural que este processo de convergência se possa reverter ou seja, é 

possível que nos anos próximos quer a região Norte quer na região Centro, mais 

dependentes das exportações verifiquem um retrocesso neste processo de convergência, 

o mesmo para o Algarve, dada a sua dependência do setor turístico. Depois, quando nós 

analisamos a questão do impacto da digitalização e da automação, nomeadamente o 

reforço da tendência, convém considerar qual é o nosso ponto de partida em termos de 

escolaridade.  

O nível de escolaridade em Portugal é baixo como já sabemos, apesar de ter havido 

um progresso assinalável: de 2006 a 2016, todas as regiões apresentaram uma subida 

razoável na escolaridade dos trabalhadores, no entanto, apesar de termos a Área 

Metropolitana de Lisboa com uma escolaridade acima dos 10 anos em média, 11,2 anos, 

convém recordar que a escolaridade obrigatória em Portugal atualmente são 12 anos. 

Assim, a escolaridade média dos trabalhadores portugueses está abaixo daquilo que nós 

consideramos atualmente a escolaridade obrigatória de um jovem que inicia a sua 

escolaridade ou que a terminou e ingressa no mercado de trabalho. O mais preocupante 

ainda são as regiões ao nível das NUTS 3, quer do Tâmega e Sousa, quer do Ave que, 

apesar de terem até resultados muito interessantes do ponto de vista do abandono escolar, 

com reduções muito significativas e melhores até do que a média nacional, continuam a 

ter uma escolaridade muito baixa da sua população ativa. Comparando as regiões NUTS 

2 portuguesas com a média europeia, se ordenarmos a percentagem da população em 

idade ativa (25 e os 64 anos) com ensino secundário ou superior, nas 281 NUTS 2 

europeias, as que tem o nível de escolaridade inferior são as duas regiões autónomas, 

Açores e Madeira, depois o Norte, em 4º lugar temos a Estremadura (em Espanha), depois 

o Alentejo e o Centro, ou seja, com exceção de Lisboa, nós temos 5 regiões portuguesas 

dentro das 6 regiões com menor nível de percentagem da população ativa com o ensino 

secundário ou superior. Mesmo Lisboa, que se destaca a nível nacional, está na posição 

54º em 281 ou seja, está no primeiro quartil das regiões europeias com menor nível de 

escolaridade. Este facto vai ser, do ponto de vista estrutural, o principal desafio, a 

principal limitação, a principal vulnerabilidade da economia portuguesa e das regiões 

portuguesas para os tempos que se avizinham e para contrariar a crise, que já existe e que 

provavelmente ainda vai existir no futuro. 

Fizemos um exercício para avaliar as vulnerabilidades dos territórios portugueses, 

analisando o mercado de trabalho em durante a pandemia. Os nossos dados do Inquérito 

ao Emprego são ainda apenas referentes ao primeiro trimestre, não sendo assim 

suficientes para fazermos uma análise detalhada. Vamo-nos, então, basear na variação do 

desemprego registado no IEFP uma vez que são dados a nível a nível concelhio e, 

portanto, podemos fazer assim uma projeção mais granular dos impactos da crise no 

território, e dar atenção a 2 dimensões fundamentais: uma primeira relativamente ao risco 

económico, considerando a percentagem de trabalhadores por conta de outrem no setor 
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mais afetado por esta fase de confinamento, que foi o do alojamento e restauração, e a 

percentagem de trabalhadores por conta de outrem com contratos a termo que serão, num 

processo de crescimento acelerado do desemprego, os primeiros a serem dispensados 

pelas empresas.  

Numa outra vertente, numa outra dimensão, a capacidade de adaptação dos 

territórios terá em conta três variáveis principais: a percentagem de trabalhadores por 

conta de outrem com o ensino superior, a percentagem de alojamentos em cada concelho 

com acesso a banda larga e, uma medida calculada especificamente para esta conferência, 

o potencial de teletrabalho na economia portuguesa. Esta última foi construída a partir da 

análise das tarefas de cada profissão, de uma base de dados americana (O´NET) que foi 

depois de transposta para as ocupações portuguesas. Considerando a distribuição das 

profissões portuguesas pelo território, é possível estimar uma probabilidade de um 

determinado posto de trabalho poder ser convertido em teletrabalho. 

 Queremos com estas variáveis explicar a variação recente do desemprego, por 

concelho, ou seja, a variação que observamos de abril relativamente a 2019. A 

percentagem de trabalhadores por conta de outrem no setor do alojamento e restauração, 

com uma presença forte na região do Algarve e em alguns concelhos do interior, onde 

efetivamente o turismo tem um peso relevante. A percentagem de trabalhadores por conta 

de outrem com contrato a termo, com uma distribuição mais homogénea no território, 

mas também com uma presença forte, quer no interior quer no Sul do país. E depois, as 3 

variáveis, se quisermos, que mais se aproximam do tal conceito de capacidade de 

adaptação dos territórios que diz respeito à percentagem de trabalhadores com ensino 

superior - mais no litoral, embora as lacunas principais estejam nas regiões de transição 

do Interior para o litoral, nomeadamente no Tâmega e Sousa, e no Ave, bem como nos 

municípios centrais na região Centro, do Pinhal Interior, e em alguns municípios do 

Alentejo. A percentagem de alojamentos com banda larga, com uma concentração grande 

em torno das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa e depois mostrando um gradiente 

que vai diminuindo à medida que caminhamos para o interior e para territórios menos 

povoados. E depois, o potencial de teletrabalho que é uma das variáveis que está muito 

relacionada com a percentagem de trabalhadores com ensino superior - esta correlação é 

cerca de 80%. 

O modelo econométrico de regressão multivariado ajuda a perceber como é que 

nós podemos explicar esta primeira variação no desemprego de muito curto prazo, com 

estas variáveis. Ensaiamos modelos com especificações diferentes, modelos com a 

variação do desemprego de curta duração, portanto menor que um ano ou a variação total 

do desemprego. A percentagem de trabalhadores por conta de outrem no setor do 

alojamento e restauração tem poder explicativo significativo num dos modelos, noutro 

não tem. A percentagem de trabalhadores por conta de outrem, com contrato a termo, 

muito significativa em ambos modelos, com ensino superior muito significativa em 

ambos os modelos e com o efeito também esperado: quanto maior a percentagem de 

trabalhadores com ensino superior, menor foi a variação do desemprego observada em 

cada um dos concelhos, quanto maior a percentagem de trabalhadores por conta de outrem 



35 
 

com contratos a termo, maior subida do desemprego. A proporção de alojamentos com 

cobertura de banda larga não se mostrou estatisticamente significativa e, a percentagem 

de trabalhadores com teletrabalho potencial teve o mesmo sinal que a percentagem de 

trabalhadores com ensino superior, embora com menor nível de significância estatística. 

Ou seja, deste modelo, nós vamos então destacar estas 2 variáveis, tanto a primeira, da 

percentagem de trabalhadores com contratos a termo, como variável de risco e, a segunda, 

dos trabalhadores por conta de outrem com ensino superior, como uma variável 

adaptação. Os territórios que apresentarem elevadas taxas de contratados a termo e baixos 

níveis de ensino superior serão os territórios mais vulneráveis e, portanto, com elevado 

risco e menor capacidade de adaptação. Os territórios com maior número de licenciados 

e diplomados do ensino Superior e menor número de contratados a termo serão os menos 

vulneráveis. Os territórios mais vulneráveis são os territórios cujos concelho estão acima 

da mediana nessas duas variáveis, ou seja, são os territórios do Sul do país e alguns 

municípios do Interior Norte. Aparentemente as áreas menos vulneráveis situam-se em 

torno de áreas metropolitanas e também nesta zona Centro, na área em torno de Coimbra 

até perto de Viseu, no litoral, nas capitais de distrito, e nas principais cidades de Beja e 

de Évora, Vila Real, do interior do país. 

O mercado de trabalho em tempos de pandemia vai reforçar tendências anteriores 

em termos de digitalização, de automação, dada uma maior propensão das empresas para 

a substituição de tarefas que exigiam proximidade, criando também novas oportunidades 

nas áreas da saúde, das tecnologias de informação, da gestão logística, por exemplo, da 

gestão de organizações. Vai também vai reforçar as dinâmicas que já vinham, 

nomeadamente desde o início do século, em termos de polarização salarial, ou seja, de 

benefício daqueles que já têm mais qualificações, que são os que também podem 

aproveitar melhor estas oportunidades, e um aumento também do desfasamento entre as 

necessidades das empresas e das qualificações dos trabalhadores, reforçando a 

necessidade de requalificação de uma parte significativa dos trabalhadores portugueses.  

Algumas notas rápidas: mais educação não quer dizer forçosamente mais proteção 

relativamente ao risco de automação do emprego. Há uma correlação negativa entre 

ambas as variáveis, quanto maior o nível de educação médio por profissão, menor 

probabilidade de automação dessa profissão, mas, mesmo assim, temos uma dispersão 

muito grande. Não é só a questão do quanto se estuda, mas também o que se estuda. A 

pandemia veio também reforçar as vantagens da escolaridade, pois são as profissões 

científicas ligadas à informação e a gestão, habitualmente ocupadas por detentores de 

ensino superior, que exigem competências sociais e emocionais e de pensamento crítico 

e analítico, profissões estas mais facilmente exercida a partir de casa. No sentido oposto, 

as tarefas que envolvem maior esforço físico e maior necessidade de contacto de 

proximidade, predominam em profissões menos qualificadas (com exceção do setor da 

saúde), e com menor potencial de teletrabalho, reforçando assim a desigualdade. Um 

estudo recente para os Estados Unidos e para o Reino Unido mostra que quanto maior o 

nível de rendimento médio maior será a probabilidade de trabalhar em regime de 

teletrabalho. Assim, o teletrabalho aparece aqui também como um mecanismo que pode 

aumentar a desigualdade em favor daqueles que têm mais capital humano.  
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Para terminar, o que fazer?  

A questão do investimento em capital humano, onde há imenso a fazer, 

nomeadamente para os trabalhadores que estão em idade ativa, que passa por redesenhar 

o financiamento da formação de acordo com os incentivos dos agentes relevantes, através 

de um maior envolvimento das empresas e representantes de trabalhadores. O Estado deve 

assumir uma função reguladora na formação de base e na formação ao longo da vida, 

tendo em vista adequar a oferta de formação a necessidades futuras. Será também 

necessário apoiar o trabalhador em processos de transição e de mobilidade entre 

empregos, nomeadamente seja por novos instrumentos financeiros que protejam os 

rendimentos de quem está num processo de formação ou num processo de mobilidade 

entre empregos. A flexisegurança, que saiu um pouco da agenda da discussão pública, 

talvez tenha aqui uma oportunidade de voltar ao debate, porque haverá uma 

reconfiguração das necessidades e da oferta de trabalho para dar resposta à evolução 

esperada. Obviamente, a dimensão territorial aqui é fundamental, porque a formação e a 

qualificação dão-se em territórios concretos. Como a mobilidade geográfica dos 

trabalhadores é limitada, a política de formação tem que estar ancorada na política 

também de desenvolvimento territorial. 
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INTERVENÇÕES DO 1º PAINEL 
 

1ª Intervenção 

Manuel Caldas Almeida22 

 

A estrutura base na UMP já assegurava uma ligação Nacional central, regional e 

dos órgãos Regionais e de gestão de cada uma das Misericórdias muito próxima e eficaz. 

Desde o princípio da epidemia  criámos grupos de WhatsApp, um  do Secretariado 

Nacional, outro do Conselho Nacional e de ainda outros de cada Secretariado regional 

com as Misericórdias do seu Distrito, o que quer dizer que nós conseguíamos ter 

informação ao dia ou à hora do que se passava em cada concelho, e termos decisões 

centrais com a Comissão científica e a Comissão de Controlo de infeção, que no próprio 

dia chegavam com orientações aos locais ás Misericórdias e a sua estruturas técnicas e de 

gestão. Eu penso que foi esta ligação entre a infraestrutura base que nós tínhamos e a 

utilização das novas tecnologias que nos permitiu, de facto, atuar com bastante eficácia e 

transmitir mais tranquilidade. Dizer que houve dois outros fatores, com a ligação às 

autarquias que foi muito eficaz e, eu diria que nós na maioria dos concelhos não fizemos 

parcerias com as autarquias, fizemos, de facto equipas com as autarquias para ultrapassar 

este momento. Já não posso dizer o mesmo entre o Ministério da Saúde e Segurança 

Social em que numa situação extrema, crítica às duas áreas culturais não trabalharem em 

conjunto, com grandes problemas para quem estava no terreno, isto ultrapassou-se 

parcialmente com muito êxito quando foram nomeados 5 secretário de Estado para ficar 

cada um deles responsável por uma região do país e isto deu um salto enorme qualitativo 

no acompanhamento que tivemos.  

Isto para dizer que continuamos com uma preocupação muito grande em relação 

ao seguimento das pessoas mais velhas, eu não posso deixar de apoiar tudo o que os meus 

colegas anteriores disseram, da necessidade de uma educação eficaz das pessoas e de 

conseguirmos ter uma população com nível educacional completamente diferente, isto é 

fundamental para o nosso futuro. Também temos de reconhecer as necessidades 

diferentes das pessoas mais velhas e da adaptação das respostas.  

Por isso uma conclusão que nós tiramos é que as estruturas que nós temos 

montadas quer a nível de apoio domiciliário, quer de centro de dia, quer de lar, estão 

totalmente desajustadas para as necessidades que os nossos idosos têm hoje e, portanto, 

nós tivemos não só que nos adaptarmos muito rapidamente durante a pandemia, mas 

principalmente temos de pensar no futuro fora da pandemia com uma atitude radicalmente 

diferente em relação ao envelhecimento. Durante a pandemia teremos que ter a habilidade 

de conseguir ligar a segurança que é isso que nós estamos a tentar fazer com a qualidade 

de vida que as pessoas mais velhas e mais frágeis vão querer ter até podermos terminar 

esta fase. Este momento em que começou a haver uma maior liberdade na comunidade 

 
22 Representante das Misericórdias. 
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implica um enorme agravamento dos riscos para as pessoas mais frágeis e mais idosas, 

quer as que estão em casa, quer as que estão em instituições. Infelizmente, nos últimos 

dias, temos visto o aparecer de casos, nalgumas instituições e o que me surpreendeu em 

relação ao que eu esperava, eu sabia que isto ia acontecer, pensava que ia ser muito 

contido quando acontecesse e não é isso está a acontecer. O que quer dizer que lares em 

que, durante a noite só ficam auxiliares e, em que houve uma maior libertação em relação 

aos cuidados de segurança e de higiene, quando entra o vírus rapidamente chegamos 

novamente aos 40 a 50 casos. Com as medidas de higiene e de segurança que estamos a 

seguir, mas com os momentos de aumento na comunidade era esperável que aumentasse 

a entrada 

Até agora não temos estado preocupados com os gastos que temos mas o que é 

um facto, é que a sustentabilidade de muitas instituições está em perigo e, nós estamos a 

sentir a nível local e, quando digo nós, nós e as autarquias com quem trabalhamos, e a 

sensação que temos a nível local é que agora é que vão começar os verdadeiros problemas 

de pequenas empresas que vão falir, pequenos empregos vão desaparecer e que vem ter 

connosco de certeza numa perspetiva de apoio e, portanto, pedimos também aqui que tem 

que haver um esforço de sustentabilidade deste setor para nós podermos depois dar uma 

sustentabilidade eficaz a quem vai ter problemas a nível local. 
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2ª Intervenção  

 

Manuel Teodósio23 

 

Não temos memória de um acontecimento, que num espaço de tempo tão curto 

tivesse provocado efeitos tão drásticos em todos os países. Esta pandemia do COVID19, 

não escolheu continentes, não escolheu países, não escolheu raças nem tão pouco 

escolheu estratos sociais. As alterações radicais que provocou em todas as atividades 

humanas, leva-nos a afirmar que nunca mais o nosso dia-a-dia, voltará a ser como era 

antes. Mesmo estando todos nós empenhados em conseguir que ele volte a ser o mesmo, 

o melhor que iremos conseguir é que volte a ser o mais parecido com o que era. De um 

dia para o outro, fomos obrigados a fechar as fronteiras, a limitar significativamente a 

livre circulação das pessoas, a encerrar as escolas, a impedir as visitas a hospitais, lares e 

prisões, a cancelar as atividades desportivas e culturais, tendo sido ainda adiados ou 

suspensos os Congressos, as Conferências, os Seminários e as reuniões de quase todas as 

organizações da nossa sociedade.  

O encerramento das escolas, obrigou a que fossem criadas alternativas em tempo 

recorde, para que o ano escolar terminasse com a normalidade possível. Professores, 

Alunos e Pais foram obrigados a adaptar-se, de um dia para o outro, a uma realidade 

completamente diferente, com aulas pela internet e pela televisão, sem que para isso 

tivesse havido tempo para a desejável formação nas novas ferramentas digitais, e cada 

um à sua maneira e à boa maneira portuguesa, teve de desenrascar-se. A escola acabou 

por entrar na casa dos professores e dos alunos, expondo-os de uma forma pública, através 

de plataformas pouco seguras, como infelizmente se veio a verificar em várias situações. 

Só a grande capacidade e profissionalismo, de adaptação e empenho à causa pública por 

parte dos professores, permitiu que a solução encontrada tivesse algum sucesso, mas foi 

demasiado esgotante para eles e também para os alunos e pais. Acabou por ser um bom 

remendo, mas não pode ser solução para o próximo ano letivo. A grande preocupação 

mundial, que havia com a proteção dos dados pessoais, foi e continua suspensa, e 

aparentemente deixou para já de ser uma grande preocupação. 

Assistimos à rápida implementação do teletrabalho em grande escala, nas áreas 

em que tal era possível, e foi-nos repetidamente solicitado que não saíssemos de nossas 

casas. De uma maneira geral, as pessoas deram uma resposta responsável a essa 

solicitação. A UGT gostaria de realçar e de enviar um forte abraço de reconhecimento a 

todos os profissionais que tiveram de continuar a trabalhar diariamente para que o país 

não parasse, como é o caso dos profissionais de saúde, que estiveram na denominada linha 

da frente, mas também os bombeiros, as forças de segurança pública, os trabalhadores 

 
23 Secretário Nacional da UGT, Presidente da UGT-Viseu e Representante da UGT na 

Unidade de Missão de Valorização do Interior. 
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dos lares, das fábricas, dos transportes, dos hipermercados e de tantos outros que 

colocaram diariamente em risco a sua saúde e a da sua família. Neste tempo de 

confinamento, o país praticamente parou. Foi desolador ver as cidades e as vilas 

completamente desertas, sem automóveis e sem pessoas, e as poucas que se viam, eram 

geralmente de idade avançada e de estratos sociais bastante baixos. Percebia-se que, 

muito provavelmente, viviam em situações de isolamento, sem o importante apoio 

familiar. 

Foi notório neste período que as pessoas acabaram por acatar com alto sentido de 

responsabilidade as indicações dadas pelos responsáveis da saúde pública, e foram os 

jovens os mais cumpridores, dando o exemplo com a sua conduta e influenciando 

positivamente as respetivas famílias e a sociedade. As famílias e os amigos deixaram de 

se visitar, tendo a internet desempenhado um papel importante ao permitir que de uma 

forma virtual, as pessoas pudessem estar próximas, principalmente em momentos 

especiais como nos aniversários, permitindo que mesmo à distância se continuassem a 

cantar dos parabéns em família e entre amigos. Reconhecemos que a implementação da 

Lay-Off permitiu atenuar a situação dramática de trabalhadores, impedindo um maior 

aumento do desemprego. Mesmo assim, é bom que tenhamos a consciência de que são 

muitos os postos de trabalho que desapareceram e que ainda irão desaparecer, e alguns 

setores da atividade económica irão levar anos a recuperar das perdas sofridas. A UGT 

defende o reforço dos meios de fiscalização do mercado de trabalho, para combater as 

eventuais falsas Lay-Off, em que os trabalhadores na realidade continuam a trabalhar.  

Os dados oficiais dizem-nos que foi no interior do país, que se registaram menos 

casos de Covid19 tantos em valores absolutos como em valores percentuais, tendo até 

havido dezenas de concelho onde não se verificou nenhum caso. Para isso, muito 

contribuiu o facto de ser precisamente nesta zona do país, que se encontram os territórios 

de baixa densidade e onde são quase inexistentes as grandes empresas. Estes dois fatores 

que tanto têm penalizado estas regiões, acabaram por ser fatores diferenciadores pela 

positiva neste caso. Grande percentagem dos casos positivos de Covid19 nestes 

territórios, estiveram associados a Lares de 3ª idade, no entanto e felizmente apenas numa 

pequeníssima parte deles. Importa também referir que também é no interior que 

encontramos a população mais envelhecida.  

 Registamos com o devido reconhecimento, que os autarcas de uma maneira geral, 

foram muito importantes na implementação de atitudes propedêuticas, nomeadamente 

quando se empenharam e apelaram a comportamentos responsáveis das populações, 

chegando até a pedir aos seus emigrantes para que não viessem passar a Páscoa às suas 

terras, pois é claramente nestas zonas, que se encontra o maior índice de migração, tanto 

para o estrangeiro, como para as grandes áreas urbanas de Portugal. Feita a análise da 

realidade do interior do país perante esta pandemia, importa agora perspetivar o seu futuro 

a curto e médio prazo. Entendemos que é neste tempo de grandes dificuldades, que se 

deverão implementar medidas capazes de se transformarem em grandes oportunidades. 

Para o interior, esta poderá ser uma grande oportunidade, um momento de 

viragem, que não pode nem deve ser desaproveitada. Será realisticamente, uma espécie 
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do tempo do “agora ou nunca”. Sabemos que principal preocupação do ser humano é 

manter-se vivo e com saúde. Nestes tempos do Covi19, são os territórios do interior que 

protagonizam esse positivo e enorme fator diferenciador. São nestas regiões que todos 

nos sentimos muito mais seguros e protegidos do vírus, pelo que com toda a naturalidade 

as pessoas irão olhar para o interior como a grande e importante alternativa em termos de 

viagens, férias e até de trabalho. Sendo assim, o interior deve preparar-se para dar essa 

resposta eficaz a estes importantes anseios. A sua extraordinária beleza natural e 

patrimonial, por si só, é altamente galvanizadora e atrativa para viagens, bastando 

pensarmos nas magníficas paisagens do Gerês, do Douro, da Serra da Estrela e das 

Planícies Alentejanas, conjugadas com o importante e magnífico património edificado 

que possuímos, como atestam os inúmeros Castelos, Mosteiros, Catedrais, Palácios, 

Pontes, Aldeias, Quintas e Herdades.  

Já relativamente a férias e trabalho, é crucial que existam medidas de grande apoio 

a estruturantes projetos económicos na implementação de empresas na área do turismo, 

mas também em muitas outras, por forma a dar-se uma resposta eficaz e de qualidade à 

perspetivada procura. Os trabalhadores vão preferir trabalhar em zonas que lhe deem a 

reconfortante segurança em termos de saúde pública. Se forem criados os desejados 

postos de trabalho nestas zonas do interior, com toda a naturalidade muitos trabalhadores 

irão trocar as zonas densamente povoadas por estas. Mesmo para férias, as pessoas irão 

procurar essencialmente zonas que não tenham grandes afluências. Dessa forma ganharão 

uma importância acrescida, o Turismo de Habitação, o Turismo Ecológico, o Turismo de 

Natureza, as Praias Fluviais e os Percursos Pedestres entre outros. Aliás, até já é bem 

visível e significativa a acentuada procura destes destinos. Constatamos que atualmente 

estes territórios de baixa densidade populacional até estão razoavelmente servidos de 

infraestruturas físicas, como são o caso de Escolas, Hospitais, Centros de Saúde, Piscinas, 

Bibliotecas, Espaços Desportivos, faltando no entanto, o crucial e necessário grande 

reforço de recursos humanos, para que possam dar uma resposta eficaz e de qualidade às 

populações, muito particularmente na área da saúde. 

Espera-se das Entidades Competentes a criação dos meios e das medidas 

legislativas específicas que permitam alavancar a economia no interior, potenciando a 

criação de novas empresas e a deslocalização de outras para o nosso interior, de forma a 

potenciar a criação de muitos postos de trabalho. Gostaria aqui de relembrar algumas 

medidas estruturantes que a UGT vem propondo nos últimos anos na defesa e 

dinamização do interior do País, e realçaria entre elas, a diminuição significativa de 

impostos como o IRS, o IRC e o IMI assim como grande diminuição no valor das 

portagens nas autoestradas do interior. A eventual deslocalização de empresas para o 

interior, será sempre bastante mais fácil para as que são da área das tecnologias digitais, 

mas é bom que tenhamos a noção que a banda larga do nosso interior não tem a mesma 

largura da banda larga do litoral. Esperamos, pois, um enorme esforço económico por 

parte das operadoras, no reforço e na ampliação da atual rede digital, por forma a 

potenciar as condições de atratividade e de fixação das empresas e das pessoas. 
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Se se concretizarem as necessárias e desejadas opções políticas, com a 

implementação de fundamentais fatores de descriminação positiva, teremos finalmente 

um país mais homogéneo, esbatendo-se as grandes assimetrias que ainda hoje existem 

entre litoral e interior. Irá agradecer o interior, mas feitas as contas, no final, irá agradecer 

o País no seu todo. Se até aqui o pensamento político apontava para a impossibilidade do 

aumento da população nestes territórios, e até já se considerava um enorme sucesso, se 

se conseguisse estancar a desertificação que se tem verificado nas últimas décadas, hoje 

fruto desta pandemia na saúde pública provocada pelo Covid19, essa possibilidade passou 

a ser credível, ao conjugaram-se diversos fatores alavancadores da sua concretização. Se 

essas grandes decisões vierem a ser tomadas pelo poder central, espera-se depois que as 

autarquias também elas estejam ao seu melhor nível, empenhando-se e facilitando a 

implementação dos projetos económicos a nível concelhio. 

A UGT sempre esteve e continuará a estar particularmente preocupada com os 

trabalhadores que se encontram na situação de desemprego. Temos a perfeita consciência 

de que todos os indicadores apontam para um significativo aumento do desemprego, o 

que irá naturalmente honorar bastante os gastos da Segurança Social. Se o Estado utilizar 

do erário público verbas para a criação de emprego, irá posteriormente poupá-lo através 

da redução do número de subsídios de desemprego a pagar. 

Gostaria ainda de relembrar que a UGT e os seus sindicatos, colocam-se sempre 

do lado da solução e não do lado do problema, exercem um sindicalismo de propositura, 

de negociação, pautado por atitudes responsáveis, defendendo a existência de um trabalho 

digno e de qualidade, pugnando pela implementação dos direitos dos trabalhadores 

consignados em legislação e empenhados sempre na criação de mais e de melhor 

emprego. A UGT vai continuar a lutar, dentro do quadro das suas atribuições e 

competências, pela concretização deste enorme desafio nacional que é ao mesmo tempo 

um crucial desafio económico e social. 
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3ª Intervenção 

 

Luís Pereira Garra24 

 

Fui apresentado como representante da CGTP-IN no Conselho consultivo da 

unidade de Missão para a valorização do Interior. No entanto não reúne há muito tempo, 

há muitos anos, falta saber se existe ou não existe e até podia se um fórum de reflexão e 

proposta e deixou de o ser. 

O CES lança-nos um desafio de reflexão e de proposta sobre os impactos da 

pandemia nos planos da saúde pública e da economia e sobre as suas consequências no 

plano social e na diversidade territorial do nosso país e, não nos sendo possível fazê-lo 

nos 10 minutos que nos são recomendados, este contributo será complementado com o 

documento “40 Medidas para Combater as Assimetrias e Desenvolver o Interior” que em 

Fevereiro de 2020 a CGTP-IN fez chegar ao governo e que, a nosso ver, ganharam agora 

redobrada importância e atualidade.  

Numa análise necessariamente simplista, que necessita de sustentação científica, 

verificamos que no Interior do País o nível de contágios com o Covid 19, tirando um ou 

outro caso pontual, foi imensamente inferior ao do Litoral e dos grandes centros e, a nosso 

ver, este dado positivo é explicável por más razões como sejam; i) o dramático estado de 

despovoamento a que este território chegou; ii) a sua débil estrutura económica, muito 

assente na micro, pequena e alguma, pouca, média empresa; iii) e o baixo número de 

empresas ligadas ao sector exportador e, por isso, menos expostas à mobilidade de 

pessoas entre países.    

No entanto, se ao nível da saúde esta tem sido a realidade, já no tecido económico 

e social a verdade, o Interior do País está a sentir de forma intensa e dura as consequências 

pandémicas no seu, prejudicando a tão desejada coesão territorial do país. Lembramos 

que, dada a fragilidade económica do Interior do país e o baixo rendimento da sua 

população, qualquer oscilação no nível do emprego e no aumento do desemprego tem 

impactos devastadores que acentuarão, ainda mais, o definhamento e o abandono destes 

territórios. Tomando como exemplo quatro antigos distritos do Interior (Bragança, 

Guarda, Castelo Branco e Portalegre), que são por esta ordem os que apresentam piores 

índices de desenvolvimento e de rendimento per-capita, verificamos que em Abril o 

desemprego registado era de 19.200 desempregados e aumentou 2.200 entre o final de 

Fevereiro e o final de Abril. Note-se que ao desemprego registado, que é menor que o 

real, devemos acrescentar os 7.200 desempregados ocupados em estágios profissionais, 

contratos emprego-inserção e formação profissional, perfazendo um total de 26.500 mil 

pessoas. É muito desemprego para tão pouca alternativa e tão débil atividade económica. 

 
24 Coordenador da União de Sindicatos de Castelo Branco e representante da CGTP-IN 

na Unidade de Missão de Valorização do Interior. 
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É verdade que a variação foi inferior à média nacional (13%), mas mesmo assim 

foi muito significativa nos distritos de Castelo Branco, Guarda e Portalegre. Tenhamos 

em conta que também aqui as variações são diferenciadas em função da estrutura 

económica com Castelo Branco a liderar, já que entre fevereiro e abril teve um aumento 

de 20,8% no número de desempregados, Portalegre teve um aumento de 17,3%, a Guarda 

10,4% e Bragança 3,3%. Como sempre alertámos os trabalhadores com vínculos 

precários foram os primeiros a ser despedidos, representando mais de metade dos registos 

dos novos desempregados e, nestes dois meses, o crescimento do desemprego ocorreu 

sobretudo entre as mulheres e jovens. Chamamos ainda atenção que nestes quatro 

distritos, até 2 de junho, se candidataram 4.861 empresas ao regime de Layoff 

simplificado o que significou e ainda significa uma perda de rendimento brutal para quem 

aufere salários já por si muito baixos. Qualquer trabalhador que aufira uma remuneração 

acima do SMN (635 euros) teve uma redução de rendimento. Há trabalhadores que estão 

a ganhar menos 400 euros do que ganhavam. Ninguém aguenta esta situação. E não se 

diga que uma parte significativa das empresas não pode suportar a diferença entre o que 

paga a Segurança Social e a remuneração do trabalhador. É que, no atual formato do 

Layoff simplificado, as empresas recebem, a segurança social paga e os trabalhadores 

perdem e muitas delas, entre o que recebem, o que deixam de pagar e os lucros que 

acumularam, podem suportar a diferença.  

Estes dados demonstram o que atrás dizemos quanto ao perigo real de acentuação 

do despovoamento, da desertificação e do definhamento económico e social e a 

degradação ambiental decorrente do abandono do território que, inevitavelmente faz 

crescer o perigo de incêndios. E esta realidade podia ser diferente? Sim podia! Se a 

pandemia de saúde depende de muitos fatores que não apenas os económicos e 

financeiros, já a pandemia económica e social depende muito das opções politicas que os 

sucessivos governos, incluindo o atual que é sucedâneo do anterior, foram tomando e que 

a nosso ver nunca olharam com objetividade e vontade real para os problemas da coesão 

territorial, já que boas politicas para o Interior são também benéficas para o Litoral e para 

o país. Mas, infelizmente, o amor pelo Interior tem sido mais ou menos como os amores 

de verão: passam depressa! 

Veja-se que passados três anos e meio do lançamento do Programa Nacional para 

a Coesão Territorial, entretanto reformulado em 2018 sobre a nova designação de 

Programa de Valorização do Interior, confirma-se o que afirmámos inicialmente quanto 

ao carácter limitado, à escassez de meios envolvidos e à falta de uma visão global do país 

e de uma estratégia integrada de ordenamento do território, não se tendo avançado nada 

em termos de coesão territorial. Aliás, olhando para as questões da coesão territorial, 

constatamos que tínhamos razão quando alertámos para o caminho curvilíneo que o 

governo estava a seguir na definição e aplicação de medidas para a chamada valorização 

do Interior e para o combate às assimetrias regionais, pois elas, em regra, foram avulsas, 

desconexas, contraditórias, quase sempre ineficazes e apenas centradas (e mesmo assim 

muito pouco e em sentido errado) nas empresas e na economia. Esta é a análise que 

fazemos ao passado, aliás, passado bem recente. Mas vejamos com objetividade e verdade 

o que preconiza o governo para o presente imediato e para o futuro. Peguemos no 
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pequeno, mas importante, exemplo das portagens nas ex SCUT no Interior em que o 

governo persiste num modelo de descontos que não terá qualquer impacto real no 

orçamento das pessoas que têm de se deslocar para trabalhar e ou visitar familiares e 

daqueles, por exemplo os turistas, que nos queriam visitar e deixam de vir, dado o custo 

das portagens.   

É cada vez mais claro que a questão da abolição das portagens não é meramente 

económica e é, essencialmente, uma questão de opções políticas, pois, os custos com a 

abolição das portagens são ínfimos quando comparados com os custos da destruição do 

tecido económico e social que arrastará consigo mais desemprego, mais despovoamento, 

mais atraso cultural e mais subdesenvolvimento do Interior. E sim, estamos preocupados 

porque vemos que a má opção do governo em relação às portagens está inserida numa 

opção, também ela má, quanto às políticas para o Interior do País. É que olhando para a 

lista de investimentos públicos prioritários que constam do Programa de Estabilização 

Económica e Social, que suporta o Orçamento Suplementar, verificamos que, embora 

haja investimentos transversais, ainda assim insuficientes, a todo o território nacional, o 

Interior é praticamente esquecido, principalmente nos investimentos que poderiam 

potenciar a criação de postos de trabalho. Se a isto juntarmos a situação de calamidade da 

nossa produção agrícola no Interior, a tentativa de acabar com a lavandaria hospitalar do 

SUCH no Fundão, o atraso nas obras da linha de Beira Baixa e a suspensão de comboios 

nas ligações Guarda – Lisboa, facilmente vemos que não há uma aposta séria para resolver 

a situação e as necessidades do Interior. 

Mas esmiuçando algumas medidas específicas do PEES para o Interior o que 

temos é a repetição das medidas já aprovadas em conselho de ministros realizado em 

fevereiro, em Bragança, e que nos parecem ser insuficientes, ineficazes e algumas 

inadequadas. É que estas medidas não respondem ao cerne do problema que, como todos 

sabemos e o governo também sabe, radica numa economia frágil e no baixo rendimento 

da população do interior (de que algumas empresas que estão bem e são competitivas se 

servem). Assim sendo, quaisquer medidas que não tenham como objetivo o aumento dos 

salários, onde se inclui o aumento do Salário Mínimo Nacional e dos Salários em Geral, 

não produzirão os efeitos desejados e apenas serão panaceias conjunturais para um 

problema que é profundamente estrutural. Prevê-se um apoio financeiro a quem decida 

mudar-se para o interior para trabalhar. Para a CGTP-IN, dar um apoio quando se mantém 

a matriz de baixos salários, tem valor simbólico, mas não resolve o problema e até pode 

criar alguma perplexidade para todos os que decidiram cá ficar, viver e trabalhar.  

Ora, os salários baixos são um obstáculo à fixação e à atracão de trabalhadores, 

em especial os jovens e os mais qualificados, são um travão ao desenvolvimento e só 

favorecem os que se aproveitam da falta de emprego para terem mão-de-obra com fartura 

e dócil, prejudicando assim o futuro do Interior. 

Outra medida consagra mais apoios às empresas que contratem. Para a CGTP-IN 

esta não é boa medida pois, com ela o Estado paga, as empresas recebem e, ainda assim, 

os problemas não se resolvem. Em alternativa ao financiamento pelo Estado do emprego 

no privado, com dinheiro de todos nós, a CGTP-IN defende a redução dos custos de 
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contexto para as empresas que estão e ou venham a estar no Interior, nomeadamente os 

relacionados com transportes e comunicações, portagens, água, energia, combustíveis, 

impostos (não contribuições) e no acesso ao crédito.  

Aposta-se muito no “investimento” no teletrabalho como se este fosse a panaceia 

para todos os problemas de emprego e fosse a forma “nova” de trabalhar no futuro. Ora, 

o teletrabalho, salvo exceções, é um método de trabalho conjuntural que não substitui o 

trabalho em equipa e presencial. Aos que apenas conseguem ver o mundo do trabalho a 

partir da sua própria experiência, apelamos a que vejam o conjunto de áreas e 

trabalhadores que continuaram a funcionar e a trabalhar e facilmente verificarão que a 

maioria das atividades implica ação no terreno e nunca a partir de casa (ou de “espaços 

de trabalho comum”). E mesmo as que são possíveis têm um conjunto de implicações 

que, na maioria, são negativas para os trabalhadores. Uns dirão que estamos ultrapassados 

e nós responderemos que estamos muito à frente, porque o trabalho e o futuro vai 

continuar a ser construído de relações e de socialização entre os seres humanos e, neste 

caso, entre os trabalhadores.  

Não haja dúvidas: O problema central que leva ao despovoamento deste território 

e à situação económica que os números mostram é o baixo rendimento das pessoas, desde 

logo dos trabalhadores, e o alto custo da habitação e da mobilidade (preço das portagens 

e dos transportes em geral) e sobre isto que é preciso intervir e agir. O Interior está perante 

uma emergência económica, social e cultural e esta emergência necessita de uma 

intervenção dirigida à canalização de investimento público e à dinamização da atividade 

económica nas suas diversas componentes (sectores primário, secundário e terciário), 

dando particular prioridade à defesa das empresas existentes e à industrialização do 

interior com a captação de investimento privado em sectores de forte potencial 

tecnológico e alto valor acrescentado, que sejam ambientalmente sustentáveis e geradores 

de emprego de qualidade e com direitos.  

Mas precisa de mais! Precisa de uma verdadeira política de coesão territorial e de 

combate às assimetrias que, contendo as linhas de ação que atrás refiro, implica também: 

uma visão integrada de desenvolvimento do território, tendo o repovoamento como 

questão central; o reforço dos serviços públicos, em particular os da saúde, da proteção 

social a crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiência, da educação e da justiça, 

incluindo a reabertura dos que foram encerrados; a melhoria das infraestruturas de apoio 

às populações e às atividades económicas; a concretização da regionalização tal como 

consagrado na Constituição da República, condição indispensável à participação 

democrática das populações na sua estratégia de desenvolvimento.  

 

A concretização destes objetivos torna imperioso que: 

• Se proceda a uma revisão do Plano de Valorização do Interior, centrando-

o no investimento produtivo e no emprego seguro e com direitos, qualificado e bem 

remunerado; 
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• Se canalizem para o interior investimentos públicos e privados 

direcionados para a dinamização da produção nacional e a criação de emprego de 

qualidade, o que implica intervir para melhorar e aumentar o baixo rendimento em muitos 

concelhos do interior, qualificar os trabalhadores do interior e criar incentivos salariais e 

outros para fixação e dos trabalhadores, incluindo os mais qualificados, com objetivo de 

estancar as saídas e atrair trabalhadores de outras regiões; 

• Se redirecionem os fundos estruturais europeus e nacionais para o apoio 

ao desenvolvimento da produção de bens e serviços transacionáveis para substituir 

importações e aumentar as exportações e consignar um plano específico com dotação 

financeira própria e substantiva, dirigido ao interior do país; 

• Se valorize o sector agrícola para garantir a soberania alimentar, 

aproveitando os recursos nacionais; substituindo bens alimentares importados por 

produção interna. 

Em suma: precisamos de novas políticas para o interior e para o seu 

desenvolvimento económico, social, ambiental e cultural. Novas políticas de fixação e 

atracão de empresas e de realização de investimentos públicos, de valorização do trabalho 

e dos trabalhadores com uma justa distribuição da riqueza, de melhoria da resposta dos 

serviços públicos e de abolição das Portagens. Estes, e as 40 medidas já apresentadas, são 

contributos da CGTP-IN para uma reflexão e um debate que tem de ser permanente, mas 

que não pode paralisar a decisão e a ação. Já se perdeu demasiado tempo e por cada dia 

que passa mais urgentes e tornam as medidas concretas. 
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A RESPOSTA DOS SISTEMAS DE SAÚDE, NAS DIFERENTES FASES 

DA EPIDEMIA E A NÍVEL REGIONAL; QUE ENSINAMENTOS? 

 

Nuno Sousa25 

 

Eu queria dizer esta pandemia apresenta um “movimento rotatório”, que começou 

na Ásia e que agora está mais centrada no continente americano. Gostaria de a partir de 

exemplos do que se passou em alguns países, retirar alguns ensinamentos dos bons 

exemplos e sobretudo construir conhecimento em cima desses exemplos, para evitar erros 

que se estão a cometer por todo o planeta.  

Eu vou começar por fazer uma análise de 2 países asiáticos, Taiwan e a Coreia do 

Sul. Em Taiwan, como sabem, e só falarei de exemplos de sucesso, em Taiwan houve 

440 casos e 7 mortos. Estes números, provavelmente, devem-se ao facto de rapidamente 

terem fechado as fronteiras e terem uma resposta muito centralizada num sistema de saúde 

com pagador único, em que os prestadores de cuidados de saúde estão intimamente 

envolvidos em ações de literacia (nomeadamente para esta área). Podemos dizer que é 

um exemplo próprio, que tem um contexto próprio. Contudo, se analisarmos o que se 

passou na Coreia do Sul vemos um país que teve 11.902 casos, 272 mortes, portanto, 

houve também uma resposta muito precoce, muito “agressiva” que fez com que apenas 

0,02% da população sul-coreana de facto, tenha ficado infetada pelo vírus. A Coreia do 

Sul adaptou-se, reinventou-se e, portanto, teve a flexibilidade de começar a investir 

fortissimamente na capacidade de testar, e essa capacidade traduziu-se num enorme 

controlo sanitário da infeção. Isto é, obviamente, um exemplo para o mundo e esta 

vigilância contínua, este rastreamento de contactos, o isolamento efetivo dos casos fez 

com que os resultados sanitários tenham sido excecionais e, consequentemente, com um 

impacto reconhecidamente menor do ponto de vista económico.  

Tendencialmente, nós, no espaço europeu dizemos que isso é possível porque a 

cultura asiática é muito diferente da Cultura mais ocidental. Então passemos analisar o 

que se passou na Oceânia. Neste continente, vou dar como exemplo o que se passou na 

Nova Zelândia e na Austrália, onde existem contexto políticos muito distintos. A Nova 

Zelândia optou também por uma resposta extraordinariamente rápida. Pode-se sempre 

dizer que é uma ilha e, portanto, relativamente isolada, o que pode ser conveniente nestas 

situações de pandemia, mas a verdade é que esta resposta sanitária foi muito rápida e 

acompanhada de um conjunto de medidas socioeconómicas relevantes, o que fez com que 

as pessoas aderissem fortemente as recomendações do Governo da Primeira-Ministra 

Ardern e tivessem uma resposta absolutamente extraordinária, com índices de coesão 

social muito elevados e de grande satisfação na resposta coletiva. O Primeiro-Ministro 

Morrison na Austrália que, vem de um quadrante político totalmente distinto, e que é 

conhecido por ter posições às vezes até de alguma hostilidade para com a evidência 

 
25 Presidente da Escola de Saúde da Universidade do Minho. 
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científica, optou por montar uma resposta altissimamente coordenada, em que os 

funcionários do Governo australiano de todo o espectro político estavam envolvidos na 

resposta na fase mais crítica à pandemia da covid, e com uma enorme humildade e 

deferência à evidência científica, houve uma convocatória à comunidade científica para 

ajudar no processo de tomada de decisão. Qual é o resultado de tudo isto? A Nova-

Zelândia tem 1504 casos com 22 mortes, esteve 3 semanas sem nenhum novo caso e, só 

muito recentemente, por terem aberto as fronteiras aéreas, é que tiveram alguns casos. A 

Austrália é um país com 21 milhões de habitantes, teve 7000 casos apenas e 102 mortes. 

Há aqui claramente lições a retirar e note-se que agora falamos de países culturalmente 

muito mais próximos, onde foi possível reagir rapidamente e valorizar a ciência.  

Na Europa, são bons exemplos a preparação que foi feita na Alemanha e a resposta 

rápida que foi dada na Grécia, mas também há exemplos menos bem sucedidos, com os 

quais também devemos aprender, nomeadamente na Bélgica, no Reino Unido e na Suécia 

onde, ao não optarem atempadamente por uma estratégia de confinamento eficaz, de 

facto, apresentam hoje números de infetados e sobretudo de taxas de mortalidade 

muitíssimo elevadas.  

No continente americano os exemplos também não são propriamente bons, mas 

os ensinamentos que vem dos Estados Unidos ou do Brasil são de natureza diferente. Os 

números muito negativos que temos no Brasil, ainda podem encontrar alguma explicação 

no sistema de saúde relativamente pobre e muito heterogéneo na sua organização e no 

acesso. No caso da EUA, o sistema de saúde é realmente muito heterogéneo e pôs a nu a 

questão da iniquidade social dos cuidados de saúde. Esta lição é muito importante; 

estamos perante uma infeção que atinge todos, mas, infelizmente, atinge por razões 

sanitárias de forma muito mais marcada e com consequências muito mais graves os mais 

idosos e aqueles que estão em situação socioeconómica desfavorável e isto também é 

saúde pública. 

Analisemos então que se passou em Portugal até Junho de 2020.  Hoje temos cerca 

de 37.500 casos e 1523 mortes. Como vimos na análise de cluster, estes números são um 

“relativo sucesso” que se deve, provavelmente, à resposta rápida e flexível, ao 

encerramento precoce das escolas e universidades que ocorreu em Portugal a 16 de março. 

Apesar de cerca de 22% dos cerca de 10 milhões de portugueses terem mais de 65 anos, 

o que nos torna particularmente vulneráveis a esta pandemia e à mortalidade a ele 

associada, tal como os vizinhos espanhóis e italianos, o país tem menos mortalidade do 

que aquilo que se passou em Itália em Espanha. De facto, em Espanha, um país com 

quatro vezes e meia o número de habitantes em Portugal, nós temos cerca de 200.000 

casos e 20.000 mortos, uma taxa de mortalidade de 10% entre os infectados e, Itália com 

seis vezes mais população tem 175.000 casos e 23.000 mortos, também uma taxa de 

mortalidade bem mais elevada do que Portugal. Diria, portanto, que quando comparamos 

os resultados a Junho de 2020 entre estes 3 países, onde a comparação é bastante 

“legítima”, diria que a resposta em Portugal foi uma resposta de qualidade, porque se 

evitou a coisa mais importante que era uma taxa de mortalidade muito elevada (quando 

comparada com outros pontos do globo). Também me parece claro que conseguimos 



50 
 

evitar o colapso do sistema de saúde e fomos capazes de prestar os bons cuidados de 

saúde possíveis aos portugueses. Diria, também, que este sucesso relativo foi muito 

alavancado e condicionado pela sociedade civil que obrigou, em certa medida, a serem 

tomadas as medidas certas, na hora certa. Com efeito, 6 dias após o encerramento dos 

estabelecimentos de ensino em Portugal foi declarado o estado de emergência em 

Portugal quando nós tínhamos 448 casos. Chamo a atenção que em Espanha, este 

confinamento aconteceu a 14 de março, depois de haver o registo de 6000 casos. Aqui 

uma palavra muito importante para o conhecimento, para a Ciência. Houve uma 

mobilização notável da Academia, das instituições de investigação, nomeadamente, para 

coletivamente aumentar a nossa capacidade de realização de testes de diagnósticos, de 

criar ventiladores e planear corretamente, um handicap que nós tínhamos dramático no 

número de camas em cuidados intensivos. Sim, porque importa salientar que à partida 

Portugal tinha uma das mais baixas taxas de camas em unidades de cuidados intensivos 

do espaço europeu, o que nos remete para a importância de investir nos sistemas de saúde.  

O investimento de saúde vale sempre a pena, mas em abono da verdade, importa 

dizer que a dinâmica temporal da crise pandémica de COVID-19 nos ajudou. Nós tivemos 

os primeiros casos mais tarde que outros países na Europa e, por isso, podemos preparar-

nos um pouco melhor para isso. Mas alertaria igualmente para o facto de que há vários 

meses havia registo de casos de infeção em vários países e nós não prestamos muita 

atenção. E este facto é relevante, pois importa aprender com aquilo que correu menos 

bem. Concentremo-nos, por exemplo, no episódio de confinamento. Houve posições 

absolutamente antagónicas da Direção-Geral da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, 

e de outras oriundas da sociedade civil, por exemplo, a expressa pelo Conselho de Escolas 

Médicas, ou pelas Universidades, sem que existisse um debate sério sobre as diferentes 

perspetivas. Diria mesmo, que houve alguma desorientação, desinformação e falta de 

humildade. Vejam as previsões que foram feitas, a negação dos factos, os erros nos 

números que já foram reportados, a falta de dados, que nos impediu muitas vezes de ter 

acesso à melhor informação e os “especialistas” de conveniência (tipicamente aquelas 

pessoas que estão sempre ali à volta, a aconselhar de forma quase acéfala e que estão 

muito longe da realidade no terreno) que levaram a que se cometessem “erros de 

palmatória”. Veja-se, por exemplo, o que se passou nas recomendações para o uso de 

máscaras onde, durante algum tempo, foram dadas indicações absolutamente 

contraditórias sobre o tema (sendo que hoje é unanimemente considerado, como foi 

publicado recentemente numa meta-análise da Lancet o efeito protetor do uso destes 

equipamentos). Veja-se a desvalorização e o descrédito que foi dado à saúde pública, que 

é um elemento essencial para o sistema de saúde. Por último e, abordarei isso um pouco 

mais à frente, a desorganização das administrações regionais de saúde - temos cinco ARS, 

com uma realidade no território continental muitíssimo heterogénea, mas frequentemente 

com respostas totalmente desarticuladas.  

Analisemos o processo de resposta às crises. Há, tipicamente ,4 fases das respostas 

às crises: há uma fase de preparação, uma fase de resposta, uma fase de recuperação e 

uma fase de mitigação. Nestas fases, é reconhecido que a cadeia de comando nestas fases 

deve ser diferente. Enquanto numa fase inicial nós temos que ter uma resposta rápida, 
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uma resposta centralizada, numa fase subsequente a tomada de decisão deve informada 

por variações regionais/locais, pois é uma resposta de precisão, uma resposta quase 

cirúrgica. Por último, chegamos à fase de mitigação e aqui temos de recorrer a uma análise 

muito mais profunda, analítica, e que nos prepara para as fases seguintes. Isto reflete um 

pouco aqui que são os sistemas humanos e os sistemas homeostáticos. Importa, pois, 

aprender o que se passa e criar um novo normal.  

E aqui importa dar voz ao valor da prevenção. A prevenção dos cuidados de saúde 

é crítica, e implica mudança em Portugal? Importa mudar a imunidade das populações 

através de vacinas; contudo, como a esta data ainda não temos vacinas disponíveis, temos 

de apostar em políticas de prevenção da infeção. Usemos a gripe como exemplo; a 

densidade dos aglomerados de pessoas faz com que haja mais gripe no Inverno ainda que 

haja também características na cápsula de alguns vírus que favoreçam essa época do ano 

para que haja o maior número de infeções. Temos de nos preparar para estes momentos 

que sabemos que trazem novos desafios. E analisar o que é a nossa realidade atual. Uma 

análise superficial poder-nos-ia dizer que não temos nos números atuais nada de novo: os 

locais e conselhos onde há mais pessoas têm mais infeção e, os que têm menos, têm menos 

infeção, com umas variações na região do Algarve e no Norte do país, muito 

provavelmente relacionadas com fluxos migratórios com a fronteira espanhola. Mas isto 

não é verdade, porque é uma análise que não interpreta a dinâmica nem usa a lente correta. 

O início da crise, dia 25 março, revela epicentros, nomeadamente um fortíssimo epicentro 

na região Norte que, em dada fase representou cerca de 60% dos casos. Em 29 de Maio 

nós temos a emergência de novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, e depois umas 

ocorrências e algumas linhas de transmissão muito focais. Isto revela uma 

heterogeneidade regional, que implica uma resposta coordenada, que infelizmente não 

existiu. Vou ilustrar esta afirmação com o exemplo das estruturas de retaguarda - foram 

criadas estruturas de retaguarda em Lisboa e Vale do Tejo quando a maioria dos casos 

estavam no Norte do país. Ou seja, fica evidente que há problema na liderança e na tomada 

de decisão destes processos, com excessivo centralismo. Com efeito, as cadeias de 

comando estão populadas por indivíduos que não estão preparados para enfrentar as crises 

do século XXI porque estão há muito afastados da realidade do terreno. Todos querem 

ajudar, mas um esforço fragmentado e balcanizado não ajuda e, torna-nos incapazes de 

dar resposta correta para cada momento. Faço, pois, um apelo para um maior 

conhecimento da realidade demográfica e socioeconómica regional, e pela 

implementação de lideranças competentes, capazes de ativar um conjunto de medidas 

muito importantes. Temos que fomentar a coesão social e política para implementar 

medidas efetivas de saúde. 

Voltando ao ângulo do que se aprendeu com esta crise e como podemos melhorar 

na resposta, diria que à medida que a crise pandémica evolui temos mais dados e estamos 

seguramente melhor preparados. Contudo, continuamos a necessitar de reformar o 

sistema de saúde, reforçando os modelos de prestação de cuidados de saúde, centrados 

nas pessoas e nas comunidades e nas suas necessidades. Temos, ainda, que preparar os 

profissionais e as lideranças para os desafios do século XXI, que não são resolvidos com 

as soluções do século XX, e que requerem novos mecanismos de monitorização, 
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proatividade nos cuidados de saúde, interoperabilidade dos sistemas por forma a evitar a 

fragmentação da informação em saúde (foi dramático o que se passou em Portugal a este 

respeito). Temos que nos adaptar, permitindo regulação para o uso de novas tecnologias 

e isto vai-nos permitir reinventar a prestação de cuidados de saúde, fomentando a 

prestação remota e que chega a todos, mesmo aqueles que estão mais distantes dos 

cuidados de saúde, através do uso de novas tecnologias que reforça os modelos de 

prestação de cuidados de saúde centrados nos doentes e nas comunidades, que garante a 

equidade no acesso à saúde, que promove determinantes que modificam radicalmente os 

indicadores de saúde, como sejam os  determinantes comportamentais e sociais.  

O investimento em saúde é um garante essencial de coesão social. Temos que 

saber distribuir profissionais de saúde onde eles são precisos e não concentradas numa 

microficha do litoral do país. Tem de haver coragem política, tem que haver uma 

reorganização do território e do sistema de organização de saúde onde esses hospitais 

mais centrais localizados no litoral são também responsáveis pelas cadeias de comando 

da Saúde mais no interior, e com eles garantem que se consegue o melhor acesso aos 

cuidados de saúde.  

Termino com uma citação de Mary Lasker, pessoa muito empenhada na promoção 

de melhor saúde para todos a nível global - “se pensam que a saúde é cara, experimentem 

a doença”. 
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QUE IRREGULARIDADES SUBSISTIRÃO NO FINAL DA 1ª VAGA? 

RETOMA: COMO ATUAR NAS DETERMINANTES DIFERENCIAIS?  

 

Cristina Azevedo26 

 

A análise empírica simples, do impacto geográfico da pandemia (a esta data) 

parece fazer crer que estamos a olhar para um problema territorialmente delimitado aqui 

como no mundo; fui, então, à procura da resposta para a seguinte pergunta: se o impacto 

foi territorial será que a governação desta crise a ser igualmente territorial? A crise foi 

regional, como todos até agora aqui partilhamos; o facto de ter havido, uma troca de 

intensidade entre o Norte e Lisboa na verdade não altera o problema, o de a crise não ter 

sido homogénea, distribuída equitativamente pelo território nacional; não o foi em 

Portugal como não o foi em França, onde muito rapidamente a concentração nas regiões 

de Île de França e do Grand-Est responderam por 62% dos casos; como não o foi em 

Espanha, onde a Catalunha e Madrid também concentraram uma esmagadora maioria dos 

casos reportados, ou em Itália onde igualmente muito cedo se percebeu que a Lombardia 

ia ser a região mais sacrificada, ou mesmo na Alemanha, onde três grandes regiões 

registaram o principal número de casos reportados. A geografia de uma crise concentrada 

de forma desigual, distribuída de forma desigual pelos territórios foi uma constante.   

Portanto, a minha procura foi no sentido de tentar perceber se a esta questão com 

incidência territorial delimitada correspondia, ou não, uma resposta igualmente 

territorializada do ponto de vista do modelo de governação. A OCDE publicou, ainda que 

a título preliminar, um documento que nos explica de forma muito clara que na maioria 

dos países da OCDE é o nível da gestão subnacional que está na linha da frente do ataque 

à crise sanitária. Desde logo porque são os governos de nível subnacional que, na maioria 

dos países estudados, podem desempenhar um papel fundamental na mobilização, entre 

outros, de instrumentos digitais para melhor conseguir fazer o tracking epidemiológico, 

quer por testagem quer por identificação de pessoas que tiveram contacto com pessoas 

infetadas e informar a partir do território, os níveis de decisão clínicos para que sejam 

tomadas as melhores decisões. Alguns municípios austríacos passaram a entregar 

refeições a pedido de indivíduos ou famílias necessitadas ou doentes; mais de 60 cidades 

chinesa puderam alterar, na sua própria governação municipal, legislação sobre posse de 

terra ou moratórias contratuais; autoridades locais na Grécia passaram a ser obrigadas a 

criar e a manter um registo de cidadãos com necessidade de vários tipos de assistência; o 

Reino Unido flexibilizou regras orçamentais para os governos locais; nos Estados Unidos 

os Estados conseguiram implementar medidas para permitir uma mais eficaz gestão da 

crise, inclusivamente a nível interestadual. 

 Como corolário desta realidade, reconhece-se transversalmente, no mesmo 

estudo, o stress financeiro exercido sobre este nível de governação no curto, médio, longo 

 
26 Consultora. 
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prazo, bem como o impacto económico diferenciado que as diversas especializações 

produtivas irão impor. A grande parte dos países OCDE prepara-se para organizar um 

esforço de recuperação através de planos regionais e locais de estímulo, de acordo com o 

perfil económico e social de cada território. Ora isto só acontece porque neste conjunto 

de países da OCDE a governação multinível é otimizada permitindo a delegação de 

competências para os níveis sub-regionais. Portugal não está neste grupo porque 

simplesmente não apresenta níveis de desconcentração e descentralização através dos 

quais carrear esta flexibilização. Os números são claro. Enquanto na maioria dos países 

da OCDE 33,5% da despesa, é desconcentrada, em Portugal apenas 11% da mesma sai 

da esfera central. 

Enquanto que na maioria dos países da OCDE a despesa desconcentrada 

corresponde a 15,3% do GDP, em Portugal não ultrapassamos os 7%. A mesma coisa se 

passa, obviamente, no setor da Saúde em que o nível de despesa feito abaixo do nível 

central é quase inexistente. Esta rigidez tem obviamente custos muitíssimo elevados 

particularmente evidentes no decurso de uma crise pandémica. Portanto, o problema está 

no grau de centralização do nosso modelo de governação onde mesmo que se pretendesse 

inovar ao nível da política pública e carrear a flexibilização ao longo da cadeia, os níveis 

não estão devidamente definidos e as suas funções não estão devidamente padronizadas. 

Gera-se apenas caos e entropia em tentativas pouco estruturadas. 

  A reivindicação de flexibilização, contribuindo para uma maior proximidade na 

gestão da crise, foi notoriamente comunicada e vários autarcas reclamaram, durante a fase 

mais aguda desta crise, diversos tipos de medidas que pudessem ajudar a sua atuação no 

terreno, desde a flexibilização da contratação pública e dos ajustes diretos, à criação de 

linhas de crédito com custo zero para que se pudesse afetar despesa a pagamentos que 

tinham que ser feitas, quando a receita já tinha sido consumida em questões relacionadas 

diretamente com a pandemia ou autorização para fornecimento de equipamento 

necessários àqueles que estavam na linha da frente. No nosso modelo de governação há 

espaço para a ação do Governo central, algum espaço para a ação do governo local, mas 

a ausência de um nível intermédio, que é suposto suportar e coordenar as áreas 

metropolitanas e as comunidades intermunicipais, das quais os municípios poderiam 

também recolher gestão consolidada já mais descentralizada, simplesmente não existe e 

não funciona.  

Este espaço intermédio que, na ausência de regiões, está formalmente ocupado 

pelos serviços desconcentrados do espaço é simplesmente inviável, por falta de 

autonomia, muitas vezes de credibilidade, o que decorre da primeira condição, e sempre 

muito pouca coordenação entre si. Na verdade, este é um nível de governação 

praticamente invisível ao do cidadão e até à própria administração como um todo pela 

simples razão de, como se pode ler no relatório da Comissão Independente para a 

Descentralização, nem no mapa é possível desenhar. A Comissão não encontrou um 

levantamento sistemático atualizado; procurou pela via das leis orgânicas, mas não foi 

possível o inventário porque há uma omissão sistemática sobre os serviços que estão 

desconcentrados e deslocalizados e também não se conseguiu através do Orçamento do 



55 
 

Estado, uma vez que é igualmente omisso quanto aos orçamentos dos serviços específicos 

que existem. 

Qual é então a relação de tudo isto, desta imperfeição da nossa governação 

multinível, com o que vem acontecendo? Parece inevitável assumir que a rigidez da 

governação, impede uma ação mais flexível e mais rápida, junto dos focos onde essa ação 

mais rápida porventura se impõe, e justifica, em parte, os resultados graves que temos 

vindo a registar do ponto de vista da gestão sanitária. Mas também a gestão do impacto 

económico da crise, diz a OCDE nestes trabalhos preliminares, vai ser diferente de região 

para região, dependendo do grau de exposição aos setores de bens transacionáveis e às 

cadeias de valor; regiões fortemente expostas ao turismo serão mais afetadas do que 

outras que o não são. Regiões abertas ao exterior e fortemente inovadoras e /ou 

exportadoras, estão igualmente sob maior ameaça. A análise preliminar mostra que as 

áreas metropolitanas poderão vir a ter um risco relativamente maior de destruição de 

emprego.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, 50 dos países mais atingidos pela covid 

representam 60 milhões de empregos e 36% do GDP, portanto, o impacto económico será 

também territorial. Se primeiro instante é preciso pôr dinheiro, é preciso carrear tesouraria 

para pagar salários aos trabalhadores, mais tarde é preciso tratar outros problemas que 

duram mais tempo e que são mais específicos: o preço da terra, dos edifícios, a atribuição 

de apoios financeiros municipais ou regionais, os instrumentos de financiamento, a 

modelação das taxas de juro, os apoios na disponibilização de espaços e equipamentos de 

comunicações a preço abaixo do mercado enfim toda uma outra panóplia de apoios que 

tem que durar no tempo e que não é compaginável com uma decisão central igual para 

todos. Isto é ainda mais importante e ainda mais facetado se olharmos para a questão, por 

exemplo, das finanças locais, que vão sofrer de forma tripla. Sofrem num primeiro 

instante do ponto de vista da desvalorização dos seus ativos, do ponto de vista do aumento 

do stock de dívida, mas sofrem no médio longo prazo com a diminuição de subsídios ou 

transferências de capital, com a baixa de receitas próprias ou partilhadas, com a baixa das 

receitas por via das taxas de utilização de serviços ou equipamentos, pela diferenciação 

das condições de acesso ao crédito e do lado das despesas, do aumento de custos sociais, 

dos custos com recursos humanos, dos custos com compras de bens e serviços, dos 

subsídios que tem que outorgar, dos custos financeiros com infraestruturas, dos custos de 

capital, etc. 

 O que se vai passar em Portugal deste ponto de vista segundo as projeções da 

OCDE não é propriamente fácil. Estaremos a falar de quebras de PIB entre os 9 e os 11%, 

dependendo se estivermos num cenário de evento único ou de evento duplo, portanto, se 

houver uma recaída como ainda não sabe se haverá, a tão famosa 2ª vaga, de uma quebra 

das exportações entre 15,5% e 18,5%, da taxa de desemprego a ficar entre os 11,6% e os 

13%, do défice a derrapar para entre 7,9% e 9,5%. O nosso Governo no orçamento 

suplementar que acabou de apresentar, de facto, adere a uma versão um bocadinho mais 

simpática, mas mesmo assim estamos a falar de 6,9% de quebra do PIB, uma baixa nas 

exportações de 15,4%, desemprego de 9,6%, défice de 6,5% e uma dívida pública a atingir 
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os 131% do PIB. Um pequeno estudo feito já também pela Dun & Bradstreet , aponta que 

as regiões com maior cariz ou maior perfil exportador e mais abertas ao exterior, 

designadamente, por causa do turismo ou questões associadas ao turismo terão um 

impacto alto ou médio em 83% das suas empresas. 

 Ora, considerando de facto que, o Norte de Portugal é responsável por quase 40% 

das exportações nacionais, sendo a segunda região do país em boom turístico não parece 

haver nenhuma dúvida no que diz respeito a esta região de que será duramente atingida e 

precisará de um leque de medidas e de uma gestão claramente subnacional. Mas o que 

temos nós em cima da mesa como resposta a estas questões? Pois temos exatamente o 

contrário, temos um plano económico de estabilização social que apresenta 62 medidas 

completamente universais, vinte para o emprego, sete de cariz social, vinte e uma para 

empresas e quatorze de nível institucional, iguais para todo o país, iguais para todas as 

empresas, iguais para todos os grupos sociais, sem qualquer tipo de aproximação aos 

territórios a que se destinam. Em vários países, por exemplo em França e como já referi, 

há comissões regionais que estão a fazer os seus planos de recuperação em articulação, 

obviamente, com os poderes locais e com o poder central, mas mandatados para perceber 

o que é melhor preparar para os seus territórios. 

 Em Portugal passaremos da emergência à recuperação através de um plano 

unipessoal, sem qualquer reparo à qualidade específica do seu autor, onde não se 

descortina a auscultação ou o movimento imperativo das contribuições da base para o 

topo. Do ponto de vista da reconfiguração do modelo de governação, por outro lado, 

viveremos com uma lei que visa a transferência de competências para as autarquias locais 

e para as entidades intermunicipais fortemente controversa e com um sinal de 

desconcentração, através de um novo método de eleição dos presidentes das comissões 

de coordenação, artificial e ineficaz. 

  



57 
 

INTERVENÇÕES DO 2º PAINEL 

 

1ª Intervenção 

 

José Manuel Ribeiro27 

 

Esta pandemia veio-nos mostrar muita coisa que nós já sabíamos, algumas elites 

sabiam mais do que a população em geral, mas também nos veio mostrar muita coisa, a 

muitos em todo o mundo, designadamente no nosso país, há aqui problemas que existem 

há muitos anos e que nós teimamos em fazer de conta. Face a esta visibilidade que a 

pandemia trouxe e também à forma como entrou na casa das pessoas é imperioso lançar 

um debate sobre o que o nosso país deve fazer nos próximos anos com todos estes 

recursos que temos ou teremos para responder a este desafio que é, o que é que nós 

podemos fazer na indústria, na agricultura, no turismo, nas energias no território na 

educação para como país resistirmos a tudo, termos resiliência e resistirmos a tudo. Nós 

já sabemos o que é que uma pandemia pode provocar, pode parar tudo. Este é um desafio 

ótimo porque este é o momento em que temos um referencial. O que é que nós temos que 

fazer nos próximos anos para ser resilientes e resistentes a tudo, mesmo até um simples 

vírus porque eu acredito, sinceramente e profundamente que este é um tempo de sermos 

disruptivos, sem medo, porque esta é uma das grandes lições da crise e as pessoas têm 

que perceber, os políticos, os académicos, os dirigentes sindicais e empresários, este é 

tempo de sermos disruptivos. Eu aconselho todos a lerem o que está a acontecer na 

Alemanha, o debate que está a acontecer na Alemanha, o Governo alemão vai lançar um 

plano disruptivo brutalmente de tudo o que é o modelo competitivo alemão, vale a pena 

ler o que está a acontecer na Alemanha.  

Eu gostaria de, em primeiro lugar, começar por apresentar alguns factos, alguns 

já foram aqui referidos, mas que são de facto objetivos, e que esta crise da pandemia do 

COVID-19 nos revelou: em 1º lugar a pandemia mostrou que as desigualdades territoriais 

e socioeconómicas das famílias têm aqui uma correspondência na capacidade de acesso 

aos serviços de comunicação, aos meios tecnológicos e digitais agravando como 

aconteceu, e vê-se, as desigualdades de partida nos mais diversos domínios, desde logo o 

acesso das crianças e dos jovens aos conteúdos escolares com qualidade e um 

acompanhamento social de grupos desfavorecidos e de idosos como foi aqui bem referido.  

Em 2º lugar, ficaram expostas desigualdades tradicionais entre o trabalho manual 

presencial que inclui a indústria, a agricultura, as pescas, a recolha do lixo, os serviços de 

limpeza, o turismo, a restauração, os serviços de saúde, lares de ação social e o trabalho 

qualificado, nos serviços, na banca no Estado, no sistema de saúde e, permitam-me dizer 

que a crise não foi a mesma para quem é da função pública ou de quem trabalha numa 

 
27 Presidente da Câmara Municipal de Valongo 
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câmara, quem trabalha para o Estado continuou a receber exatamente o mesmo, quem não 

trabalha para o Estado não teve exata mesma situação, isto é uma coisa que nos deve fazer 

pensar porque se nós não encaramos esta questão, nós vamos ter sempre um país a 

desconfiar do outro país.  

Depois em 3º lugar manifestou-se também aqui uma questão ligada ao défice de 

investimento em tecnologias de informação e comunicação, em muitas empresas e 

organizações, com escassez de computadores e ligações à rede.  

Em 4º lugar, o atraso no processo de transição digital, havia mesmo muita 

resistência, é público, antes da pandemia havia muita resistência à transição digital na 

generalidade das empresas, organismos da administração pública e, isso tornou-se 

evidente em domínios como a desmaterialização de processos e organização teletrabalho. 

Eu sou autarca há 6 anos 8 meses e 7 dias, eu gosto de dizer isto porque sou eleito e, 

portanto, é sempre bom ter presente que nós estamos temporariamente nos cargos, nós 

somos e às vezes muitos políticos esquecem-se, e comportam-se como donos do sítio 

onde estão e deviam comportar-se mais como inquilinos, porque estamos 

temporariamente, mas eu lembro-me que há 5 anos tomamos a decisão de materializar 

tudo, a câmara era tudo em papel, foi uma resistência brutal. A verdade é que quando veio 

a pandemia o meu município e outros, mas o município fez a transição, naturalmente, 

porque nós já tínhamos tudo desmaterializado, mas foi muito difícil, portanto, isto 

também é outra das questões ligadas à pandemia.  

Depois em 5º lugar, a elevada dependência que a nossa economia tem de 

determinados setores, veja-se a questão do turismo, o turismo com pandemia não funciona 

e também a questão dos mercados, nós temos uma excessiva concentração da nossa 

máquina exportadora nalguns mercados, o que revela uma vulnerabilidade grave que tem 

que ser também enfrentada, não só pelo país, mas pelas empresas e pelas regiões, 

obviamente, por outro lado verificou-se uma capacidade de resposta de muito bom nível 

do Serviço Nacional de Saúde, acho que isso já foi aqui dito, em todo o território, apesar 

de, naturalmente nenhum sistema no mundo estar dimensionado para responder a uma 

crise destas, uma crise sanitária desta dimensão. Verificou-se também um grande 

equilíbrio territorial, isto tem que ser reconhecido porque, por vezes não é reconhecido, 

na disponibilidade de infraestruturas de comunicações digitais, as empresas de 

telecomunicações responderam bem, temos de ser muito corretos, eu conheço não só a 

área Metropolitana, mas também conhece o interior bem, evidente que há zonas onde há 

problemas, mas a resposta foi boa face à procura que houve, o fluxo de dados e, portanto, 

acho que aqui temos que reconhecer que houve aqui uma boa resposta. Verificou-se 

também uma capacidade das instituições do Estado central e das Autarquias para tomarem 

diariamente decisões baseadas na ciência, já foi aqui dito, decisões baseadas no 

conhecimento, na ciência, na melhor informação disponível, tendo esse sido um eixo 

estrutural das políticas públicas colocadas em prática nos meses de março, abril e maio. 

Dou um exemplo, nos primeiros dias fiquei muito desesperado, não tenho problemas em 

reconhecer, porque nestas coisas ninguém está preparado e eu não acredito em Super-

homens, nem em supermulheres, embora alguns acham que existam. Tomamos uma 



59 
 

decisão curiosa que, eu acho que foi uma boa decisão. Nós, durante mais de 2 meses 

reuníamos diariamente toda a Comissão Municipal de proteção civil e durante 2 meses 

ou mais de 2 meses, o diálogo quase de 20 pessoas, médicos, bombeiros, polícias, Guarda 

Nacional Republicana, juntas de freguesia câmara, etc., isto cria uma capacidade de rede 

notável, foi uma das grandes lições que retiramos. Não foi o modelo seguido em todos os 

territórios e foi uma experiência, portanto, os municípios portugueses também revelaram, 

na minha opinião e acho que é reconhecido aqui, uma enorme capacidade de estarem na 

linha da frente da resposta à crise pandémica provocada pelo COVID-19, tendo 

implementado um vasto conjunto e muito diversificado medidas de caráter extraordinário 

de apoio às famílias às instituições e às empresas, foram, aliás, múltiplas as ações 

concretizadas pelos municípios ao longo da crise, as quais contribuíram, não tenho 

dúvida, para atenuar os desequilíbrios territoriais também que expostos, que se revelaram 

de forma intensa e aos quais já me referi. 

Deste diagnóstico muito breve, naturalmente, o que eu posso tirar como lições 

para preparar uma agenda de políticas territoriais para o futuro é o seguinte: O primeiro 

ponto é que este debate tem de contar desde logo com a seguinte constatação, o interior 

de Portugal mostrou-se como conjunto de regiões quase imune à COVID-19, o que 

aumentou muito a sua competitividade enquanto território. Eu estou para ver, enquanto 

autarca, dentro de pouco tempo, alguns colegas meus a aparecerem com o selo “covid-19 

free territory”, não tenho dúvidas que isto vai valer, já está a valer. Eu tive oportunidade, 

agora recentemente de estar num território do Interior, muito longe, próximo de Espanha 

e, isto já é válido, já está a acontecer. Esta mais-valia sanitária, não tenho dúvida, pode 

ser posta ao serviço da fixação de pessoas nos seus territórios de origem, da aceleração 

da economia local e da criação de novas oportunidades para setores muito qualificados 

da sociedade portuguesa. O primeiro domínio que já está a registar um aumento da 

competitividade dos territórios é o do interior e no domínio do turismo, cujas unidades 

verificaram um súbito e muito expressivo aumento de procura já para este Verão, 

verificou-se também que os atuais nómadas digitais, todos aqueles que desenvolvem o 

seu trabalho remotamente, para qualquer parte do mundo, estão a usar essa liberdade para 

se transferirem das áreas metropolitanas para territórios de menor densidade 

populacional. Este êxodo urbano temporário, não sabemos, embora moderado está a fazer 

com que muitas pessoas que estão hoje em regime de teletrabalho estejam a voltar às suas 

terras, o que é uma boa notícia, claro que regressam pelo conforto, segurança, sobretudo 

pela segurança, o medo, talvez seja o grande drive disto que está a acontecer, mas que, 

no fundo acabam por ter um impacto, porque vão com as famílias. Neste processo, 

obviamente que o Governo pode ter um papel fundamental, desenvolvendo políticas de 

contratação, incentivo para as empresas que atuem neste domínio e as autarquias, quer as 

do Interior, quer as do litoral, quer as das áreas metropolitanas, têm também de se preparar 

para esta nova realidade, desde logo as do interior que irão ter este Verão uma subida 

muito acentuada de visitas de turistas e que devem preparar políticas e medidas de gestão 

para responder em tempo útil a estas novas solicitações. Quanto ao já visível aumento de 

população residente, que alguns municípios estão a registar devido ao teletrabalho é 

também necessário que se organizem para acolher esta nova população, pela qual tanto 
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suspiraram e que agora está a chegar lentamente. Essas autarquias deverão orientar as 

suas políticas municipais para tornar os seus territórios mais atrativos para a atividade 

empresarial, investindo na qualidade dos equipamentos de educação, saúde, desportivos, 

na recuperação do património, no fundo, qualidade de vida. Quanto às autarquias do 

litoral e, em especial das áreas metropolitanas, têm agora uma oportunidade de ouro para, 

com menos pressão, reavaliarem, por exemplo, a gestão dos transportes nos seus 

territórios desenvolvendo políticas para que a pendularão casa-trabalho-casa se faça de 

forma menos concentrada por razões de segurança sanitária dos seus municípios, mas 

também para reavaliarem as estratégias de desenvolvimento urbano, a massificação fica 

visível com esta pandemia, tem uma relação direta à forma como nós vivemos a 

pandemia. Esta pandemia pôs a nu a qualidade do desenvolvimento urbano dos territórios, 

obviamente que concelhos que investiram em habitação de determinada qualidade, com 

amplas zonas verdes é uma situação diferente daquelas em que há uma massificação e as 

pessoas vivem em prédios, basicamente, é terrível, não é comparável, portanto, esta 

pandemia também pôs a nu e é uma oportunidade. A digitalização forçada destes meses, 

a qual envolveu a maioria da população em Portugal, tal como as populações de outros 

países, produziu efeitos que serão, e já são, estruturais, ninguém sai imune desta 

experiência intensiva de digitalização. O trabalho, tal como ensino, na minha opinião 

voltará a ter um perfil sobretudo presencial, mas poderá não ser como dantes, por isso, 

volto novamente a dizer que estamos num tempo de colocar novamente a questão de saber 

que país queremos e, sobretudo, que organização é que queremos para o país, de que 

forma é que queremos que este país funcione. As entidades que gerem os territórios, desde 

logo as autarquias, devem antecipar os efeitos e as necessidades desta nova tendência 

estrutural, e produzir políticas públicas que as permitam gerir da melhor forma, para bem 

da qualidade de vida das populações.  

Como é que se irá fazer esta coordenação de políticas territoriais entre autarquias 

do Interior, autarquias do litoral e das áreas metropolitanas? Podemos colocar de outra 

forma, que fator de interpretação e de gestão do território pode ser disruptivo e permitir 

uma saída mais rápida mais consistente e mais sustentada da crise económica e social em 

que a pandemia da COVID-19 nos lançou? A minha resposta, aliás, vai ao encontro do 

que já aqui foi dito, nós temos que dar uma oportunidade a uma nova escala, há aqui um 

problema de escala, nós temos que mudar escala sem medo, a escala territorial de decisão 

e há que dar uma oportunidade à regionalização, há 40 anos que o centralismo tem uma 

oportunidade de gerir o país e este trabalho de coordenação da gestão do território e de 

políticas territoriais só é eficaz se for feito por regiões, aliás, o Governo da República 

reconhece isso mesmo, essa necessidade, quando nomeou 5 secretários de Estado. O 

Governo da República reconhece que há uma falha de articulação territorial, uma falha 

ao nível das regiões e, portanto, por isso é que optou por essa nomeação de 5 secretários 

de Estado. Portanto, a recuperação da crise será mais fácil, na minha ótica, se não estiver 

tolhida por esta, para mim permitam-me uma palavra forte, mas eu acho que o centralismo 

é uma doença no nosso país, porque tem limitado potencial desenvolvimento de Portugal 

e veja-se as gritantes disparidades em termos de riqueza por regiões que aqui foram 

apresentadas, há aqui um problema e não tenho dúvidas. Antigamente havia o PIDDAC 
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e hoje, o PIDDAC foi substituído pelos fundos comunitários, o Estado não consegue fazer 

um orçamento de Estado sem os fundos comunitários, a capacidade das regiões e das 

autarquias e de qualquer ator que está aqui neste debate, poder atuar e decidir o que quer 

que seja em termos de recursos financeiros, é quase zero. É ao nível central que se definem 

para onde vão os recursos financeiros, os alentejanos saberão muito melhor o que é 

melhor para o Alentejo do que alguém em Lisboa, ou os algarvios, ou o as pessoas da 

região Centro, ou da própria região de Lisboa Vale do Tejo, ou da região Norte. Há aqui 

uma questão importante, o interesse das regiões, o sucesso das regiões é o sucesso de todo 

o país, e isto tem que ser encarado de uma vez por todas, a defesa do interesse regional 

não só, não prejudica, como manifestamente beneficiará o interesse nacional, a boa gestão 

dos recursos, a promoção do desenvolvimento económico do país e a qualidade de vida 

das populações. Esta é, aliás, a principal razão pela qual os regionalistas, como eu, 

defendem a regionalização, a regionalização não pode ser para arranjar lugares, a 

regionalização e a autonomia político-administrativa é seguir o bom caminho da maior 

parte esmagadora maioria dos países na União Europeia, que são todos eles 

regionalizados, porque essa é a forma de competir com mais velocidade. Nós, permitam-

me esta comparação, nós temos obviamente um bom carro imaginemos que é um 

Carocha, é um ótimo carro, não partia, era um carro de guerra, mas já ninguém compete 

no mundo com carochas, para competirmos temos que ter carros mais avançados, mais 

rápidos, mais reativos, mais tecnológicos. Criam outros problemas, mas andam mais 

rápido, respondem mais rápido e, portanto, se nós quisermos continuar a andar com um 

Carocha tudo bem, agora vamos estar a condenar parte do nosso território à velocidade 

do Carocha, que é lenta, não vale a pena, é o que é, uma imagem muito simples, mas acho 

que é uma boa imagem daquilo que nós temos no nosso país.  

Como tenho defendido noutros debates são precisas novas competências políticas, 

novas caras para combater as desigualdades territoriais e socioeconómicas persistentes 

que esta crise do COVID-19 veio mostrar com mais força e acentuar e, na minha opinião, 

e para terminar, a regionalização seria um trunfo importante e decisivo para estes desafios 

que se colocam a Portugal. 
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2ª Intervenção 

 

Nuno Flora28 

 

Nas últimas décadas, Portugal tem vindo a apresentar um padrão de crescente 

envelhecimento populacional, em paralelo com um aumento contínuo da despesa em 

saúde por parte das famílias. Esta despesa, paga diretamente pelas famílias, é um dos 

fatores que mais afeta a equidade no acesso à saúde, à qual se alia uma evidente 

desigualdade territorial no poder de compra. Se a tudo isto juntarmos o encerramento de 

vários serviços de proximidade, podemos observar que existe uma necessidade urgente 

de criar serviços de proximidade capazes de dar resposta às necessidades das populações 

mais isoladas e desfavorecidas. Para mais, estas necessidades sofreram um agravamento 

acentuado com a pandemia de COVID-19. 

Diria mesmo que as medidas de confinamento e emergência esconderam as 

necessidades de saúde da população para lá do COVID-19 e, como hoje já bem sabemos, 

o desconfinamento e o retomar da atividade não permitem voltar a março passado: a 

realidade é hoje pior e mais difícil de resolver. A nosso ver será por isso necessário 

implementar um Plano de Emergência de Recuperação da Atividade Assistencial do SNS, 

em que uma das componentes terá de ser a organização e contratualização local na saúde 

através de respostas de proximidade. A CCP defende esta posição e considera essencial 

para o futuro trabalhar mais em rede, para poder dar resposta às necessidades locais em 

saúde, às necessidades dos portugueses no que toca à questão da coesão territorial, e 

também de controlo da Pandemia. A atual pandemia torna ainda mais premente o reforço 

do sistema de saúde, mas também obriga a olhar com urgência e em específico para os 

impactos da luta contra a COVID-19 na resposta de saúde global aos portugueses. De 

resto, o próprio Programa de Governo para esta legislatura prometeu dar resposta à saúde 

dos portugueses e concretizar muitas das medidas já pensadas, algumas ensaiadas, outras 

em desenvolvimento. 

O compromisso do Governo traduziu-se logo no início da legislatura na 

publicação de uma Resolução do Conselho de Ministros, de dezembro de 2019, com o 

“Plano de Melhoria da Resposta do SNS” contendo 14 medidas que se traduzem, se 

concretizadas, em parte importante destas transformações fundamentais para o sistema. 

Só deste forma, poderemos reduzir as desigualdades no acesso à saúde, aprofundar 

modelos de assistência ambulatória a populações mais desprotegidas e garantir a presença 

de serviços de saúde em todo o território. Mas também integrando e expandindo a 

hospitalização domiciliária, promovendo a telemedicina e desenvolvendo serviços 

específicos para assistência no domicílio, em articulação com o sistema de saúde, os 

prestadores locais, os municípios e as associações de doentes. Devemos capacitar e 

organizar o sistema de saúde para dar como resposta complementar, por exemplo, a 

 
28 Membro da Direção da CCP 
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medicina à distância, evitando deslocações desnecessárias dos doentes e familiares, e a 

monitorização com mais frequência de algumas doenças crónicas. 

Acreditamos que, só colocando o SNS mais próximo das populações, será possível 

criar um potencial de acompanhamento e controlo também da Pandemia, que está hoje 

desaproveitado e/ou é inexistente.  

Em conclusão, diria que uma resposta mais eficaz à pandemia precisa de um SNS 

mais eficiente e mais próximo das populações, conjugando diversos serviços de forma 

descentralizada e coerente em todo o território. Por último, importa salientar que para o 

controlo local da pandemia a mensagem para o futuro deverá ser o reforço da prestação 

local de cuidados de saúde integrados.  

A COVID 19 deu-nos, a nível mundial, uma grande lição e um enorme desafio. 

Com a lição aprendemos que uma variação significativa na saúde tem um impacto brutal 

na Economia. Estes meses de pandemia estão a ter um impacto atroz na vida das pessoas 

e a provocar alterações negativas que podem demorar anos a recuperar. Com o desafio 

estamos a aprender que é obrigatório investir fortemente nos serviços de saúde, para 

termos capacidade de resposta para os enormes desafios que temos pela frente. Preparar 

o sistema de saúde implica medidas urgentes para as quais todos temos de contribuir. É 

preciso que as pessoas e os líderes políticos não o esqueçam e preparem os serviços de 

saúde para o tempo presente e para o futuro. 
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CONCLUSÕES 

 

Luís Braga da Cruz29 

 

A concluir esta sessão, gostaria de resumir o que de mais significativo pode ser retido. O 

Prof. Paulo Gomes, antigo presidente do INE, recordou que as primeiras razões para a 

maior difusão e incidência relativa da doença no Norte de Portugal, se prendem com as 

singularidades do seu padrão produtivo. Estudos sobre a prevalência do vírus nos 27 

países da UE e em 5 outros da OCDE, mostram que a incidência foi distinta de país para 

país, mas que Portugal esteve na contingência de ser um dos países mais atingidos. 

Considerou que, apesar desse risco Portugal soube tomar algumas decisões que se 

revelaram de boa estratégia. São disso exemplo: ter tentado, sempre que possível, reter os 

doentes na sua própria casa para não saturar o dispositivo médico; a realização massiva 

de testes; confinar precocemente a população no seu domicílio, reduzindo a probabilidade 

de contágio. Pode dizer-se que houve eficácia, em especial quando nos comparamos com 

outros países onde a situação se agravou, a partir do mês de junho.  

Uma certa inversão nas últimas 2 a 3 semanas, em alguns territórios nacionais, em 

especial no interior, está relacionada com o perfil demográfico e o envelhecimento da 

população. Mais de metade dos óbitos na Região Norte estão correlacionados com a sua 

população envelhecida e com o facto do modelo de assistência à terceira idade não ter 

sido tecnicamente preparado para poder resistir à pandemia. Podemos estar nas vésperas 

de uma situação social preocupante, dado que a evolução da vulnerabilidade económica 

foi crescente desde a crise 2008-2013. Portugal exibe hoje uma maior desigualdade social 

e elevadas taxas de exclusão do mercado do trabalho, com um reflexo negativo ao nível 

de famílias. Um ambiente de austeridade sobreposto a uma situação de exclusão social, 

pode gerar sobressaltos e fazer crescer o risco de pobreza, recordando que 21% da 

população portuguesa já está afetada por uma situação de pobreza. Concluiu que é, 

prioritário cuidar não só do COVID, mas também do "vírus da pobreza" de forma 

cirúrgica e adequada à especificidade de cada região. 

 

O Prof. João Cerejeira, da escola de Economia e Gestão da Universidade do 

Minho, tomou como ponto de partida o recente relatório do Banco de Portugal sobre a 

situação económica nacional face às previsões do impacto da pandemia na economia 

global. Em termos mundiais pode haver uma quebra de 4,5% no PIB, mas uma contração 

ainda maior no comércio mundial. Em Portugal, a queda do PIB poderá ser, este ano, de 

9,5% com uma provável recuperação para o nível de 2019, apenas em 2022. 

 
29 Organizador da Conferência. Político Português. Professor Universitário Catedrático da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto 
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A evolução nas diferentes dimensões da economia, também se fará sentir, com 

quebras no investimento, na procura, no consumo público e nas exportações. Também 

seremos confrontados com uma disrupção na oferta de bens intermédios. Vai ser 

necessário avaliar a bondade do regime de teletrabalho na administração pública e nos 

serviços privados. Terá havido ganhos em certas atividade (banca, vendas online, por 

exemplo). Porém também se registaram inaceitáveis reduções de produtividade. 

Identificadas grandes fragilidades no regime de teletrabalho, nas regiões onde a 

população tem menor escolaridade, como no caso do Norte de Portugal. Temos que 

aumentar a taxa de população ativa com o Ensino Secundário e o Ensino Superior 

concluído, porque estamos mal em termos europeus nestes indicadores. Esta é uma grande 

vulnerabilidade, sendo um grande desafio para encarar as consequências da crise do 

COVID. É fácil de compreender que as populações com melhor formação, estarão mais 

bem defendidas.  

As oportunidades do teletrabalho são reais, mas reclamam capacidade de 

adaptação, formação específica e disponibilidade de equipamento na casa de cada um. É 

matéria que merece ser devidamente avaliada, sector a sector. Uma evolução sem 

precauções especiais para o regime de teletrabalho pode aumentar as desigualdades 

territoriais. O mesmo risco tem sido identificado com a generalização do ensino à 

distância nas instituições de ensino superior dos territórios do Interior, dado o risco de 

fuga de alunos para as escolas mais prestigiadas do Litoral. 

Ao nível dos agentes económicos, tudo se joga na respetiva capacidade de assumir 

riscos e de se saberem adaptar a novas situações. Porém, há territórios com maior 

suscetibilidade do que outros, por exemplo os centros urbanos de menor dimensão. 

Portugal tem que reconhecer que estas crises também revelam a debilidade das 

populações com menor formação, para concluir como é importante e necessário investir 

no capital humano.  

O COVID pode obrigar a uma maior propensão para a mudança de emprego, 

tornando-se necessário proteger quem pode ser compelido a entrar em mobilidade de 

emprego. O Dr. Manuel Caldas de Almeida, da Misericórdia de Mora, em representação 

das misericórdias portuguesas, começou por enfatizar a grande diversidade de situações 

que se podem identificar no território nacional, para demonstrar como é necessário pensar 

em soluções distintas para cada uma delas e sempre adequadas às suas diferentes 

especificidades. O acompanhamento em tempo real, prestado pelas misericórdias, via 

Whatsapp, foi decisivo. Dessa forma conseguiram transmitir informações e orientações 

de forma rigorosa, rápida e útil. No entanto, as misericórdias dispunham de uma comissão 

científica na retaguarda que avaliava e reagia às situações reportadas. 

Referiu que a experiência demonstrou a necessidade de dispor de recursos 

humanos com melhor formação específica, para poder dar uma resposta adequada. 

Estudos feitos mostraram que as estruturas existentes estão desajustadas às necessidades 

dos idosos, sendo imperativo avaliar e corrigir tais situações no futuro. Está convicto que 

a crise nas empresas só agora vai começar a manifestar-se. 
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O Sr. Manuel Teodósio, das estruturas de Viseu da UGT, reportou a sua 

experiência a partir de uma cidade de dimensão intermédia e referiu alguns problemas 

com que se confrontam as regiões do interior de Portugal. Considerou, por exemplo, que 

a telescola tem de ser entendida como uma solução de recurso perante uma situação de 

emergência, não podendo ser adotada como padrão para futuro, por penalizar a 

necessidade de socialização das crianças e jovens. 

Acha que no período de confinamento o comportamento dos portugueses pode ser 

considerado muito responsável, mesmo nestas regiões. Admitiu que no período de verão 

que se avizinha se pode manifestar uma maior procura interna do turismo em espaço rural. 

Considera que, nesta fase de confinamento, a previsível quebra no número de turistas 

estrangeiros pode ser compensada por uma maior procura interna e uma oportunidade 

para as regiões do Interior.  

Ficou patente a necessidade de reforçar a capacitação dos recursos humanos na 

área da Saúde, para que as respostas sejam satisfatórias. Também defendeu que o Interior 

disponha de melhores condições para a comunicação digital. Ironizando, admitiu que em 

Portugal poderá haver "banda larga, mas infelizmente com diferentes larguras". Concluiu 

afirmando que no período pós-covid, muito provavelmente, vai aumentar o desemprego, 

pelo que é necessário reforçar o orçamento da Segurança Social. 

O Sr. Luís Pereira Garra, da estrutura de Castelo Branco da CGTP-IN, insistiu na 

necessidade de levar muito a sério a questão do Interior. Recordou, a este propósito, que 

o Conselho da Unidade de Missão de Valorização do Interior, já não reúne há muito 

tempo, o que considerou inaceitável e lamentável. A valorização do Interior não pode ser 

uma flor na lapela política, um "amor de verão", que passa depressa. Considera que as 40 

medidas para combater as assimetrias têm agora um redobrado interesse. O Interior tem 

uma débil estrutura económica. Qualquer oscilação na estrutura do emprego nacional, 

tem aí um maior e mais negativo impacto económico, como prova a evolução do 

desemprego que subiu, em apenas dois meses, para 10%. Além de que as maiores 

vulnerabilidades ocorrem nos grupos mais frágeis: mulheres, jovens, precários. 

Referiu a importância do PNPOT (Programa Nacional de Política de Ordenamento 

do Território), tendo referido que chegou o momento de passar da análise à fase da ação, 

com todas as suas implicações nos programas e nas políticas sectoriais.  

O Prof. Nuno Sousa, Presidente da Escola de Medicina da Universidade do 

Minho, começou por referir como é importante compreender a rotação da pandemia da 

Ásia para a Europa e Américas. Também considera ser útil explicar os fatores de sucesso 

de países asiáticos: 

• Taiwan - que registou até ao momento apenas 7 óbitos; 

• Coreia do Sul - que revelou capacidade de testar, desde muito cedo, o que permitiu 

fazer o controlo sanitário da infeção e o isolamento dos fatores de risco;  

• Nova Zelândia - onde a resposta foi rápida, mas com medidas também de natureza 

socioeconómica;  
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• Austrália, cuja resposta foi bem coordenada e unívoca, sendo dada especial 

atenção à evidência científica. 

Considerou ser muito importante colher como ensinamento que as respostas têm 

de ser rápidas, mas sempre apoiadas nas indicações da Ciência.  Quanto aos USA e ao 

Brasil, referiu tratar-se de duas situações negativas, mas de natureza diferente, cujo 

elemento comum está no facto de a integridade social dos cuidados de saúde não ter sido 

garantida. Algo semelhante está a acontecer agora nas periferias da Área Metropolitana 

de Lisboa.  

O sucesso do caso Português (hoje, com 35.000 casos e 1.500 óbitos) estará na 

capacidade de resposta ter sido rápida e flexível. Em Portugal, a elevada percentagem de 

população com mais de 65 anos, representa um fator de vulnerabilidade. Referiu que, 

comparativamente com situações similares em Espanha e Itália, ficámos bem na 

fotografia, ao nível dos cuidados de saúde. Andámos bem, mas, apesar de tudo, tivemos 

sorte. Por exemplo, a nível da capacidade das UCI (unidades de cuidados intensivos), a 

pandemia apanhou-nos com as taxas mais baixas da UE. Isto, quer dizer que estivemos 

bens, embora pudéssemos ter feito melhor. 

Considerou ser legítimo dizer que aprendemos todos - SNS, DGS, Escolas de 

Saúde - sobre a necessidade de dispor de um sistema de informação e reporte mais eficaz, 

que permitisse controlar melhor a dicotomia entre a capacidade de resposta e a 

mortalidade. Ficou patente alguma desorganização ao nível das ARS, com as suas 5 

realidades muito heterogéneas, com défices nas cadeias de comando, as quais, numa 1.ª 

fase, terão obrigatoriamente de ser centralizadas. Porém, a seguir, as respostas têm e ser 

de maior precisão e proximidade. Na fase de mitigação tudo é mais crítico, dispondo de 

um caracter mais analítico e de produção de cuidados de saúde para construir a imunidade 

das populações. 

Na fase inicial, houve vários epicentros. As respostas não foram equitativas em 

função da expressão da pandemia. Alguns recursos foram afetos prioritariamente à região 

de Lisboa e Vale do Tejo, quando a maior incidência ocorria no Norte. Como se pode 

melhorar a resposta perante novos surtos ou uma 2.ª vaga? A resposta tem de ser mais 

bem preparada. Em termos de reforma do sistema de saúde, a resposta tem de ser centrada 

nas pessoas. Para uma melhor performance das políticas de saúde, com soluções do século 

XXI, é crítico: evoluir no sentido da monitorização dos cuidados de saúde, redesenhando 

os sistemas de informação e valorizando o recurso às novas tecnologias. Enfim, 

implementar um controle da política de saúde mais equilibrado. 

A Dr.ª Cristina Azevedo, como especialista de Política Regional, insistiu que o 

impacto da pandemia teve expressões territoriais muito distintas de região para região. 

entendeu que a questão a colocar é esta: Não deveria a governação da crise ter sido 

também territorial? A crise foi regional em todos os países, isto é, teve expressão não 

homogénea, sendo mais conhecidas a situação nos países europeus mais afetados - 

França, Espanha, Alemanha, Itália - onde as manifestações foram muito desiguais e com 

predomínio nas grandes cidades. Referiu que um estudo recente da OCDE mostra que as 
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melhores respostas às crises correspondem a modelos de governação subnacionais, 

conjugando a gestão sanitária com o impacto económico, isto é, com soluções desenhadas 

em termos nacionais, mas desenvolvidos regionalmente e de aplicação local. Entende que 

deve haver uma especialização territorial nas respostas, com flexibilidade e por nível de 

governação. São muito importantes as respostas de proximidade. Portugal não o consegue 

fazer, porque não dispõe do escalão regional como a grande maioria dos países europeus. 

A solução centralizada tem custos acrescidos e resultados menos eficazes. 

A atuação a nível municipal também não foi isenta de dificuldades. Por exemplo, 

os municípios não puderam afetar despesas em meios de proteção individual, porque não 

terem tido autorização para alocar recursos a este tipo de defesa. A nível regional, houve 

dificuldades de cooperação entre serviços desconcentrados do Estado. Estes serviços da 

administração do Estado continuam desalinhados em termos de mapa. Estas imperfeições 

têm reflexo na eficiência da governação e são geradoras de injustiças relativas, afetando 

a coesão nacional. Os indicadores de formação mais negativos tendem a persistir no 

tempo, em algumas regiões, sendo que a inversão de tais situações é complexa e não tem 

encontrado respostas adequadas com as atuais abordagens. 

Com a pandemia a situação das finanças locais sofreram duplamente: tanto por 

haver um menor volume de receita, como por se terem tornado mais difíceis as condições 

de acesso ao crédito. A crise económica vai ser persistente e demorada, afetando 

desigualmente os diferentes territórios. Nas atuais previsões, o PIB poderá reduzir este 

ano entre 9% e 11% e o emprego entre 11% e 13%. Quanto mais aberta for a economia, 

como é o caso da região Norte, mais severos serão os impactos, o que revela a necessidade 

de medidas específicas para problemas de natureza diferente. A preparação do Plano de 

Recuperação Económica tem de dedicar especial atenção às questões diferenciais. As 

melhores soluções têm de ser construídas com participação, mas, de baixo para cima... 

O Dr. José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo e em 

representação da ANMP (Associação Nacional dos Municípios Portugueses) trouxe a 

experiência de um importante município urbano na periferia da Área Metropolitana do 

Porto. Referiu que só com um debate alargado se conseguem encontrar as melhores pistas. 

Interrogou-se sobre o que tem de ser feito, em cada sector económico ou em cada contexto 

social, recordando que estamos num tempo de soluções disruptivas, para podermos 

resistir melhor a tudo. Necessário saber romper com as rotinas. 

A crise não afetou a todos por igual - Estado e privados - pondo a nu o atraso em 

que estamos em matéria de transição para o digital. Para as câmaras municipais que já 

tinham feito um esforço para desmaterializar procedimentos a gestão desta crise revelou-

se muito menos difícil. Em termos de comércio externo, perante a nossa elevada 

dependência de certos mercados, como é o caso do comércio bilateral com Espanha, a 

pandemia tornou-nos mais vulneráveis. Temos de reconhecer a boa resposta das empresas 

de telecomunicações, durante a fase mais aguda da crise. Foi fundamental para o êxito 

alcançado ter valorizado sempre o conhecimento. A Câmara Municipal de Valongo, no 

auge da crise, reuniu a Comissão Municipal de Proteção Civil em contínuo, para discernir 

em tempo real e poder decidir o que fazer em cada dia. 
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Importa facilitar a vida aos nómadas digitais, motivando-os a transferirem-se para 

o Interior? Temos que identificar o que precisam, para que esse retorno possa acontecer. 

Em conclusão, com a pandemia: 

• As câmaras municipais que já estavam conscientes das mudanças em curso, 

mesmo antes da pandemia, souberam resistir melhor aos novos desafios que esta colocou. 

O mesmo aconteceu com os territórios mais estruturados; 

• Ficou mais evidente que é necessário rever os sistemas de transportes, dotando-os 

de capacidade de adequação a situações críticas;  

• Ou de desenvolver novas estratégias para saber viver em meio urbano;  

• O que o cidadão mais espera do poder local é que zele pela qualidade de vida em 

ambiente urbano. 

Admitiu que o trabalho presencial pode não ser igual ao que existia antes da 

pandemia, o que obriga a discutir a organização que queremos para o País. Resolver 

questões complexas com soluções simples não é uma boa via. Tudo reclama reflexão e 

discussão para encontrar as melhores soluções, não sendo aceitável derramar 

simplesmente dinheiro sobre os problemas. 

A pandemia veio evidenciar muitas debilidades organizativas, sendo necessário 

discutir os modelos de coordenação dos territórios. Considera que temos condições para 

repensar uma nova escala para os problemas e dar uma oportunidade ao escalão regional. 

Já foi dada uma oportunidade ao modelo centralizado da administração do Estado, nos 

últimos 46 anos, que não resultou. O centralismo é também uma doença. É tempo de fazer 

cumprir a Constituição da República Portuguesa, quanto á criação do primeiro nível de 

autarquia local - a região administrativa.  

Temos que nos interrogar se aprendemos alguma coisa com o que aconteceu, se 

estamos disponíveis para enfrentar os interesses estabelecidos e de ser capazes de encarar 

com determinação os novos problemas e tentar encontrar novas soluções. Este desafio é 

territorial e estrutural. O que está em causa é ter mais respeito pelos nossos jovens, 

conseguir retê-los, proporcionar-lhes ocupação profissional decente e remunerar bem esse 

trabalho. 

O Dr. Nuno Flora, da Direção do CCP, focou-se no impacto que a pandemia teve 

na atividade comercial e como perturbou o comportamento das pessoas nas suas 

comunidades. Considerou que as questões de saúde são importantes e têm implicação nos 

temas ligados ao território. Considerou que o plano de recuperação do SNS pode ser 

centralizado, mas tem de ter respeito pelas questões de proximidade, obrigando a 

trabalhar em rede e implicando todas as organizações na sua aplicação concreta local.  

O Dr. António Correia de Campos, na qualidade de presidente do CES, procedeu 

ao encerramento desta sessão. Começou por agradecer a todos os participantes 

convidados e aqueles que a seguiram à distância. D acordo com as indicações recebidas, 
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esta sessão terá tido no total 1.016 visualizações, o que é motivo de satisfação para o CES. 

Revela também o interesse que o tema despertou e como foi oportuno trazê-lo ao debate.  

Centrou as suas conclusões em seis pontos: 

1. Esta crise deu origem a uma muito forte mobilização social, que constitui um bom 

exemplo de comportamento cívico. Devemos interrogar-nos sobre o que aprendemos de 

facto, porque não podemos desperdiçar um tão significativo acervo de ensinamentos. 

2. Segundo os dados do INE relativos a 2019, a população residente em Portugal, acusava 

um saldo positivo da ordem dos 20.000 indivíduos. Este saldo é maioritariamente devido 

ao acolhimento de trabalhadores estrangeiros que demandaram o nosso país. O que vamos 

fazer desta gente? Não podemos ficar à espera do que o mercado os orientes. 

3. Como devemos encarar devidamente o défice de formação da nossa população ativa? 

Temos que de encarar com urgência este problema e encontrar solução para ele. 

4. Perante as desigualdades em matéria de acesso à digitalização, temos que atuar de 

forma determinada e consequente, porque o emprego o reclama e porque não pode ser 

mais um fator de exclusão social.  

5. Nos próximos tempos podem vir a ser descarregados sobre o nosso país um 

impressionante volume de recursos financeiros da União Europeia. Como garantimos, 

nos próximos anos, a sua boa gestão e a aplicação ajustada à natureza de problemas, já 

suficientemente identificados. 

6. Finalmente, que não seja por falta de modelo de governação ou de soluções 

territorialmente ajustadas que deixemos de aplicar bem estes recursos financeiros. 

Recordou Sá de Miranda quando, no século XVI, dizia:  

Não me temo de Castella, donde inda guerra não soa, mas temo-me de Lisboa, que ao 

cheiro desta canela, o Reyno no despovoa.     
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