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EDITORIAL

QUAL DE NÓS NÃO SONHOU QUE, 
com a incrível descoberta da vacina 
para a covid-19, o mundo voltaria a ser 
o que era antes desta pandemia? Infe-
lizmente, são poucos os sinais de que 
assim venha a acontecer. Não falo das 
debilidades da própria vacina, da sua 
aceitação ou da sua eficácia, que tam-
bém se encontram postas em causa. 
Nem sequer da capacidade de os hos-
pitais poderem acolher os que são afe-
tados por esta doença e por todas as 
outras. Mesmo sabendo que este final 
de ano é, muito provavelmente, o mais 
impróprio, senão mesmo perigoso, 
para fazer previsões, projetar tendên-
cias ou simplesmente tentar adivinhar 
o que aí vem, vale a pena olhar para a 
frente e procurar entender aquilo que 
nos espera. O pouco que já se sabe do 
muito que está por vir deixa, contudo, 
uma certeza: nada voltará a ser como 
dantes. Porque à crise sanitária se jun-
tou, como seria inexorável, uma crise 
so cial, uma económica e, claro está, 
uma de contornos políticos bem vin-
cados. A derrota de Trump às mãos de 
Joe Biden não promete, antes pelo 
contrário, o fim dos populismos. Tanto 
lá fora como cá dentro. Da mesma ma-
neira que os confinamentos e o tele-
trabalho continuarão a afetar os mais 
idosos, as mulheres e os menos prepa-
rados para um mundo em que o ad-
vento digital conheceu uma profunda 

aceleração nos últimos meses. A po-
breza regressará, triunfal, como se an-
dássemos para trás vários anos ou dé-
cadas, mas não afetará todos na mes-
ma medida. E os ecrãs, de tamanho 
pequeno como o de um smartphone ou 
gigante como o da televisão mais cara, 
terão uma importância cada vez maior 
nas nossas vidas, ocupando a nossa 
atenção durante muito mais tempo. 
Todos os dias, a todas as horas e em 
qualquer lugar. Mesmo instituições 
estruturantes do nosso quotidiano, 
como o almoço, veem a sua existência 
ameaçada, não tanto pela crise que 
afeta os restaurantes mas pelo facto de 
começarem a ser obsoletas face às no-
vas rotinas do trabalho à distância. É 
de todo este admirável e, por vezes, 
enublado mundo que nos fala “Tur-
ning Points”, uma nova publicação, 
produzida a meias entre o Expresso e 
o “The New York Times”. Convocando 
os melhores especialistas de cada área, 
em Portugal e no mundo, procurámos 
identificar alguns dos mais poderosos 
movimentos que se têm registado na 
nossa sociedade e que se tornarão 
mais claros no ano que vem. Porém, 
quem diz saber como vai ser 2021 
pode estar bem enganado. Mas as mu-
danças, ou mesmo as ruturas mais ra-
dicais, estão aí à vista de todos. Uma 
certeza fica: não há certezas. Mas, afi-
nal, não foi sempre assim?

Uma só certeza:  
não há certezas

Miguel Cadete
Jornalista, diretor-adjunto 

do Expresso

com artigos do
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2020
COISAS QUE 

ACONTECERAM PELA 
PRIMEIRA VEZ

Das enormes ondas  
da Nazaré ao espaço  

sem fim, este foi um ano 
de estreias. Vinte 

momentos que ficaram 
para a história

Textos Tricia Tisak e Ricardo Marques
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A surfista brasileira Maya 
Gabeira surfou a maior 
onda registada de 2020, 
tornando-se a primeira 
surfista feminina com essa 
distinção. A onda, ao lar-
go da costa da Nazaré me-
dia 22,4 metros. O feito de 
Gabeira foi certificado pela 
Liga Mundial de Surf e pelo 
Guinness World Records.

Menos de um dia depois da 
entrada em vigor de uma 
nova lei de segurança mui-
to contestada em Hong 
Kong, a 30 de junho, a po-
lícia local fez as primei-
ras detenções ao abrigo da 
mesma. Críticos dizem que 
a lei irá minar a autonomia 
do território e dar ao Go-
verno chinês mais poder 
para restringir a imprensa 
e os protestos aí existentes.

Foi uma ultrapassagem 
para os livros de História. À 
entrada para a última curva 
da última volta do Grande 
Prémio da Estíria, na Áus-
tria, Miguel Oliveira estava 
em terceiro lugar. A curva 
era para a direita e os dois 
da frente, numa luta ter-
rível, pareciam ter fecha-
do todo o espaço interior. 
Era impossível passar por 
ali. Claro que impossível é 
apenas algo que nunca nin-
guém fez — e o piloto por-
tuguês, desafiando toda a 
lógica, acelerou por dentro 
e só largou a mão quando 
cruzou a linha da meta. Se-
ria sempre histórica a pri-
meira vitória de um portu-
guês na categoria rainha do 
motociclismo, mas assim 
tornou-se épica. 

Em abril, a Administração 
Trump designou o Movi-
mento Imperial Russo, um 
grupo ultranacionalista, 
como uma ameaça terro-
rista global. Foi a primeira 
vez que o Governo norte-
-americano utilizou esta 
classificação para um gru-
po supremacista branco.

Muitas casas de moda ven-
deram máscaras faciais 
protetoras em 2020, mas a 
Louis Vuitton tornou-se a 
primeira a apresentar uma 
viseira de proteção como 
parte da sua coleção Crui-
se 2021. A peça, que custa-
rá 961 dólares e inclui um 
acabamento em tecido com 
o exclusivo monograma da 
marca de luxo, pode ser 
usada com a viseira virada 
para cima ou para baixo, 
dependendo dos requisitos 
de distanciamento social.

Os BTS, uma banda pop 
sul-coreana que tem feito 
os pré-adolescentes guin-
char desde 2013, consegui-
ram chegar ao nº 1 do top 
Hot 100 Singles da Billbo-
ard em setembro com ‘Dy-
namite’, uma canção can-
tada em inglês.

Em março, o município de 
Tilloy-lez-Marchiennes, 
uma vila com cerca de 600 
habitantes, elegeu o pri-
meiro presidente de câma-
ra abertamente transgéne-
ro em França. Marie Cau, 
que se candidatou com um 
programa que enfatizava a 
sustentabilidade ecológica, 
disse que acredita ter sido 
eleita por causa dos seus 
valores, e não por causa da 
sua identidade de género.

2.

6.
5.

3. 4.1.

7.

NUMA ESTREIA PARA  
A INDÚSTRIA DE LUXO,  
A LOUIS VUITTON LANÇA 
UMA VISEIRA DE PROTEÇÃO

AUTORIDADES AMERICANAS 
CLASSIFICAM GRUPO 
SUPREMACISTA BRANCO RUSSO 
COMO TERRORISTA GLOBAL

MULHER SUPERA  
A MAIOR ONDA DO 
ANO AO LARGO DA 
COSTA PORTUGUESA

POLÍCIA DE HONG KONG FAZ 
AS PRIMEIRAS DETENÇÕES 
AO ABRIGO DE NOVA LEI 
CONTROVERSA

PRIMEIRA VITÓRIA 
DE UM PORTUGUÊS 
NO MOTO GP

BANDA K-POP CHEGA 
AO TOP DAS TABELAS 
NOS ESTADOS UNIDOS 
PELA PRIMEIRA VEZ

TOMA POSSE  
EM FRANÇA O PRIMEIRO 
PRESIDENTE DE CÂMARA 
TRANSEXUAL

Em janeiro, astrónomos 
mostraram as imagens 
mais pormenorizadas do 
Sol até à data, tiradas pelo 
novo telescópio solar Da-
niel K. Inouye, o maior do 
mundo. O telescópio foi 
instalado no vulcão havai-
ano Haleakala, que signi-
fica adequadamente “casa 
do sol”.

8.
IMAGENS DE TELESCÓPIO 
DETALHAM A SUPERFÍCIE 
SOLAR
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Pela primeira vez no seu 
pontificado, o Papa Fran-
cisco expressou o apoio às 
uniões civis entre pessoas 
do mesmo sexo. Numa en-
trevista no documentário 
“Francesco”, que se estre-
ou em outubro no Festival 
de Cinema de Roma, Fran-
cisco falou sobre como os 
homossexuais têm o direi-
to de estar numa família 
e descreveu-os como “fi-
lhos de Deus”. É o primeiro 
Sumo Pontífice a apoiar as 
uniões civis.

Cientistas do Museu Real 
do Ontário e da Universi-
dade McMaster identifi-
caram osteosarcoma, um 
tumor maligno dos ossos, 
num espécime de Centro-
saurus apertus, um dinos-
sauro herbívoro que viveu 
há cerca de 76 milhões de 
anos. De acordo com um 
artigo publicado na revista 
médica “Lancet Oncolo-
gy”, é o primeiro diagnós-
tico confirmado de tumor 
maligno num dinossauro.

Em julho, a empresa esta-
tal chinesa Aerospace and 
Technology lançou a sua 
primeira missão a Marte, 
chamada Tianwen-1. A Ti-
anwen-1 leva um veículo 
móvel, um módulo de ater-
ragem e um satélite; a son-
da deverá pousar em Marte 
no início de 2021. Em se-
tembro, a agência espaci-
al chinesa reportou outra 
grande conquista: aterrou 
com sucesso uma nave es-
pacial reutilizável pela pri-
meira vez, usando tecnolo-
gia experimental.

18.

16.
17.

CANCRO DESCOBERTO 
EM OSSO DE 
DINOSSAURO

SUMO PONTÍFICE DIZ 
QUE APOIA AS UNIÕES 
CIVIS ENTRE PESSOAS 
DO MESMO SEXOCHINA LANÇA MISSÃO A 

MARTE E POUSA A PRIMEIRA 
NAVE ESPACIAL 
REUTILIZÁVEL

A Arábia Saudita anunciou, 
em junho, que os peregri-
nos de fora do país seriam 
impedidos de viajar para 
a Grande Mesquita, o lo-
cal mais sagrado do Islão, 
cancelando a peregrinação 
realizada à cidade santa de 
Meca (hajj) pela primeira 
vez na história moderna. 
Embora a guerra, condi-
ções traiçoeiras de viagem 
e pandemias anteriores te-
nham afetado ao longo da 
história o hajj, uma pere-
grinação que acontece des-
de 632, esta foi a primeira 
vez que uma proibição ofi-
cial fez com que o ritual sa-
grado fosse suspenso.

O Chega faz parte dos par-
tidos que apoiam a coliga-
ção que vai governar o ar-
quipélago dos Açores nos 
próximos quatro anos. 
Ao garantir suporte par-
lamentar ao governo do 
PSD/CDS/PPM, o partido 
de André Ventura alcan-
ça algo inédito na histó-
ria da democracia portu-
guesa: a presença de uma 
força política de extre-
ma direita numa solução 
governativa.

10.9.
PEREGRINAÇÃO A MECA 
CANCELADA PELA PRIMEIRA 
VEZ NA HISTÓRIA MODERNA

UM PARTIDO EXTREMISTA 
VIABILIZA GOVERNO NOS 
AÇORES

Em agosto, a empresa tec-
nológica SkyDrive con-
cluiu o primeiro teste pú-
blico bem-sucedido de um 
carro voador no Japão. O 
veículo tripulado, chama-
do SD-03, circulou duran-
te quatro minutos o Toyo-
ta Test Field, sede da divi-
são de desenvolvimento da 
empresa. A SkyDrive pla-
neia disponibilizar o au-
tomóvel aos consumidores 
até 2023.

Em março, um pacien-
te cego nos Estados Uni-
dos foi submetido a uma 
operação utilizando a fer-
ramenta de edição genéti-
ca CRISPR. Foi a primeira 
vez que esta tecnologia foi 
utilizada num ser huma-
no. Numa tentativa de res-
taurar a visão do paciente, 
que tem um distúrbio ge-
nético raro que impede que 
o corpo produza uma pro-
teína necessária para con-
verter a luz em sinais para 
o cérebro, os médicos inje-
taram gotas microscópicas 
contendo a ferramenta de 
edição dentro do seu olho.

Em agosto, a Alemanha e 
Israel realizaram exercícios 
militares conjuntos em solo 
alemão pela primeira vez — 
um evento que destacou o 
vínculo complexo entre dois 
países que compartilham 
uma história profunda e do-
lorosa. Estes exercícios vie-
ram num momento crítico 
para as forças armadas ale-
mãs, que têm lutado para se 
modernizar e lidar com pre-
ocupações de que simpati-
zantes de extrema-direita se 
infiltraram nas suas fileiras.

12.

15.

11.

CIENTISTAS USAM 
FERRAMENTA DE EDIÇÃO 
GENÉTICA DENTRO DE 
UM SER HUMANO

CARRO VOADOR 
JAPONÊS SOBE  
EM VOO DE TESTE

CAÇAS ALEMÃES  
E ISRAELITAS TREINAM  
EM CONJUNTO NO ESPAÇO 
AÉREO ALEMÃO
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Com os investidores a pro-
curarem mais segurança 
no meio da incerteza cau-
sada pela pandemia de co-
vid-19, os preços do ouro 
atingiram um recorde no 
verão de 2020, atingindo 
mais de 2 mil dólares por 
onça. Outros metais preci-
osos, como a prata e a pla-
tina, também têm atingi-
do picos.

Em outubro, o general Sal-
vador Cienfuegos Zepeda, 
ex-ministro da Defesa me-
xicano, tornou-se o pri-
meiro oficial militar me-
xicano de alta patente de-
tido nos Estados Unidos 
por acusações relaciona-
das com droga. As autori-
dades prenderam o general 
Cienfuegos, que serviu du-
rante o mandato do Presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
de 2012 a 2018, depois de 
este ter aterrado em Los 
Angeles com a família.

Balões de alta altitude, ali-
mentados a energia solar, 
foram usados para forne-
cer serviço de internet no 
Quénia, um caso inédito 
em África. Uma subsidiária 
da Alphabet, empresa-mãe 
da Google, lançou 35 balões 
em julho para fornecer uma 
rede 4G LTE para a maioria 
das zonas central e ociden-
tal do país.

20.

19.

13.

EX-OFICIAL MEXICANO 
PRESO NOS ESTADOS 
UNIDOS

PREÇOS DO OURO 
ACIMA DOS 2 MIL 
DÓLARES POR ONÇA

BALÕES DISTRIBUEM 
INTERNET  
NO QUÉNIA

Dario Calmese, que foto-
grafou a atriz Viola Davis 
para a capa de julho-agosto 
da “Vanity Fair”, tornou-se 
o primeiro fotógrafo negro 
na história da revista a fa-
zer a fotografia da capa, de 
acordo com o editor. A de-
cisão seguiu-se à contro-
vérsia em torno da foto da 
capa de agosto da “Vogue” 
de Simone Biles, uma gi-
nasta medalhada, fotogra-
fada pela célebre fotógrafa 
Annie Leibovitz. Críticos 
afirmaram que as fotogra-
fias de Simone Biles não fa-
ziam jus ao seu tom de pele, 
sugerindo que deveriam ter 
sido feitas por um fotógra-
fo negro em vez de Annie 
Leibovitz.

14.
FOTÓGRAFO NEGRO 
FOTOGRAFA PARA  
A CAPA DA “VANITY FAIR”

OLHANDO PARA A FRENTE PARA 2021

PRIMEIRA MISSÃO ESPACIAL  
TRIPULADA DA ÍNDIA
A Índia planeia enviar uma tripulação para 
o espaço em dezembro de 2021. O projeto, 
chamado Gaganyaan, foi construído com 
tecnologia indiana e lançará três astronautas e um 
robot humanoide para órbita durante uma semana, 
de acordo com a agência espacial nacional 
indiana.

SENSIBILIZAÇÃO L.G.B.T.Q.  
NO CURRÍCULO ESCOLAR DA ESCÓCIA
Até maio de 2021, todas as escolas na Escócia 
deverão incluir história e sensibilização L.G.B.T.Q. 
nos seus currículos, sendo o primeiro país a fazê-
lo. A Escócia legalizou o casamento entre pessoas 
do mesmo sexo em 2014.

BARCO NAVEGA PELO ATLÂNTICO  
SEM TRIPULAÇÃO 
O barco autónomo de investigação “Mayflower” 
foi apresentado em setembro, no 400º 
aniversário da viagem do “Mayflower” original ao 
Novo Mundo, e deverá ser submetido a ensaios 
marítimos de preparação para a sua primeira 
viagem em abril de 2021. Será o primeiro barco 
comandado pela inteligência artificial a navegar 
através do oceano, refazendo a rota aproximada 
do seu homónimo.

Tradução Joana Henriques
© 2020 The New York Times Company and Tricia Tisak
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Se a internet é a resposta para 
muitos dos nossos problemas, 
a cibersegurança é a pergunta! 
Atualmente, as empresas operam 
com um crescente volume de dados, 
que outrora, ou não existiam, ou 
não eram obtidos e armazenados. A 
amplificação da comunicação entre 
dispositivos fomentou a intensidade 
de transações e promoveu falhas de 
segurança organizacionais, o que 
diligenciou a abertura a fraudes. De 
notar que por semana subsistem 
cerca de 400 ataques informáticos a 
empresas portuguesas, tendo como 
autores principais cibercriminosos 
de todos os cantos do mundo, 
produzindo danos catastróficos e 
muitas vezes irreversíveis. Por este 
motivo, proteger os dados revela-  
-se como um processo imperativo, 
sendo a Inteligência Artificial uma 
importante ajuda na deteção de 
padrões de atividade maliciosa, 
por vezes invisível aos olhos dos 
especialistas.

Para fazer face a esta problemática 
cada vez mais ameaçadora aos 
pilares das organizações, é essencial 
que as empresas se munam 
de fortes e sólidas soluções de 
cibersegurança, capazes de prevenir 
e/ou antecipar estes ataques que 
se assumem como um verdadeiro, 
súbito e constante perigo para o 
futuro organizacional. 

Cibersegurança: Uma visão 
integrada para proteger o 
futuro das organizações

A COVID-19 veio despertar e potenciar 
o crescimento do fenómeno internet 
ao nível das organizações, indústrias 
e governos, tendo revelado uma das 
maiores ameaças virtuais globais, o 
cibercrime. O impacto pérfido destes 
incidentes tem intensificado o debate 
global sobre cibersegurança e utilização 
segura de sistemas digitais conectados 
em todos os pontos do globo

A Inteligência de Segurança 
surge, assim, para combater estas 
ameaças, tendo por base uma 
análise em tempo real, capaz de 
detetar, instantaneamente, riscos, 
através da combinação da análise 
preditiva com a análise de tempo 
real. Este sistema recolhe, analisa 
e normaliza os registos (logs) 
das infraestruturas de redes e 
dispositivos, removendo falsos 
positivos, identificando ameaças e 
permitindo uma visão holística do 
processo de utilização dos dados. 
A grande maioria destes programas 
de Inteligência de Segurança são 
adaptáveis a pequenas, médias e 
grandes empresas, conduzindo à 
segurança efetiva na proteção de 
dados e na propriedade intelectual, 
por parte de invasores. 

Com a COVID-19 
o volume de ataques 
informáticos 
a empresas triplicou

Soluções-chave 
para a proteção 
de informação 

Existem no mercado, várias soluções-  
-chave para a proteção de informação, 
que permitem a segurança cibernética 
de entidades e instituições, em 
tempo real, detetando ameaças 
e ataques e impedindo desastres 
organizacionais digitais. O IBM Security 
QRadar é um produto sofisticado e 
líder de indústria, que constrói uma 
análise de segurança inteligente 
para obtenção de informações sobre 
ameaças consideradas críticas. Este 
produto oferece visões abrangentes 
da situação de segurança da infra-
estrutura da empresa para detetar, 
investigar e responder a todas as 
ameaças avançadas persistentes 
(APTs – advanced persistente threats), 
caraterizadas pela concretização de 
ações aparentemente inócuas, ao 
longo de períodos de tempo alargados, 
decorrentes da atividade empresarial.

Através de inteligência artificial e 
aprendizagem automatizada, deteta 
ataques conhecidos ou desconhecidos 
(zero day), não enquadrados no 
comportamento normal dos sistemas 
de informação (SI), e acelera o 
processo de investigação em mais 
de 50%, fornecendo feedback relativo 
às deteções de ameaça e alertas 
e economizando o tempo dos 
colaboradores, através da incorporação 
de inteligência de segurança externa e 
da aprendizagem automatizada.

Este produto de inteligência de 
segurança ramifica-se em duas 
soluções, o QRadar SIEM e o      
QRadar Cloud.

O QRadar SIEM apoia as equipas de 
segurança na deteção e priorização 
precisa de ameaças, fornecendo 
insights inteligentes, para que 
estas equipas atuem rapidamente 
e reduzam significativamente o 
impacto dos incidentes. Permite 
uma visão sólida e abrangente 
de logs, fluxos e eventos, em 
ambientes locais, SaaS (software as 
a service) e IaaS (infrastructure as 
a service), e reduz dramaticamente 
tarefas manuais, o que possibilita a 
concentração da equipa de segurança 
na investigação e resposta a 
incidentes. Também deteta ameaças 
em tempo real, permitindo uma 
gestão em conformidade com as 
políticas organizacionais internas ou 
regulamentações externas, através de 
modelos predefinidos. 

O QRadar Cloud, assume-se como 
o mesmo sistema SIEM, mas em 
nuvem, podendo as equipas de 
segurança aceder a este programa 
online, detetando, da mesma 
forma, ataques de segurança 
cibernética e violações de rede. 
Sendo que este programa está 
hospedado em nuvem, as equipas 
terão um foco maior em rever as 
condições anómalas e corrigir as 
vulnerabilidades dos ativos da 
empresa. Esta solução permite a 
colaboração e gestão na prevenção 
de ameaças, correlaciona atividades 
para priorizar a ação em incidentes, 
analisa potenciais riscos em tempo 
real, mantendo apertadas políticas 
de privacidade e proteção de dados. 

Para intensificar a potencialidade deste 
produto é fundamental encontrar uma 
equipa de segurança experiente, com 
competências ao nível da instalação, 
integração e manutenção da solução, 
bem como na configuração de use 
cases em função da arquitetura do 
SI de cada cliente. Neste sentido, a 
Redshift é um dos parceiros IBM em 
Portugal, apresentando uma equipa 
certificada e especializada na solução 
QRadar, das mais experientes em 
Cibersegurança e Inteligência de 
Segurança no mercado. A combinação 
de um produto de sucesso, como o 
QRadar, com uma equipa composta 
pelos melhores profissionais da 
área, como a Redshift, é a solução 
perfeita para acelerar a proteção das 
organizações neste panorama cada 
vez mais sombrio e preocupante.

Segundo a Canalys (2020), estima-se 
que o investimento em segurança 
cibernética tenha aumentado 9,7%, 
num investimento total de 10 biliões de 
dólares, só no primeiro trimestre de 2020, 
devido ao incremento do teletrabalho

Mais do que nunca, as 
empresas devem munir-se 
de soluções de segurança 
inteligentes que combatam 
uma das maiores ameaças 
virtuais, o cibercrime!

Proteja a sua empresa! 
Descubra mais sobre esta 
solução em:

redshift.global
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UM REGRESSO À DECÊNCIA
A ordem mundial pós-1945, liderada pelos americanos, 
desapareceu; a presidência de Biden não a irá reavivar.  

A pandemia revelou um mundo sem liderança

Donald Trump foi igual a si próprio até ao fim: incapaz 
de aceitar a derrota nas presidenciais americanas
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como os liderados por Donald Trump, Vladimir Putin e Vik-
tor Orbán, o primeiro-ministro húngaro. O principal desafio 
para as democracias liberais é a criação de uma resposta que 
deve ter como ponto de partida mais oportunidades econó-
micas e educacionais, bem como equidade fiscal. A impu-
nidade para os ricos e a crescente desigualdade desagrega-
ram a “sociedade”, entendida como uma comunidade com 
certos interesses partilhados.

Nos Estados Unidos, o abismo cultural entre as elites 
urbanas e as regiões do interior permanece acentuado. Os 
72 milhões de votos de Trump refletem mais do que ba-
ter com a mão no peito e gritar “America First”. Barack 
Obama, numa entrevista recente à revista “Atlantic”, 
afirmou que “estamos a entrar numa crise epistemoló-
gica nos Estados Unidos”. O ex-Presidente observou que 
os norte-americanos estão a perder a capacidade de dis-
tinguir a verdade da falsidade, e, nessas condições, a de-
mocracia falha.

OK, mas eu tentei imaginar como a “crise epistemo-
lógica” iria acontecer em Rifle, Colorado, onde recente-
mente fiz algumas reportagens no restaurante Shooters 
Grill, de Lauren Boebert, uma republicana da linha mais 
à direita do partido, amante de armas, de 33 anos, que 
acabou de ser eleita para o Congresso.

A própria linguagem está dividida entre os liberais e 
o resto da América que pensa de forma diferente. Donald 
Trump, um impostor ardiloso, percebeu o espaço políti-
co que esta abordagem lhe dava. A sua nostalgia deriva 
de um momento não identificado de grandeza america-
na, quando os senhores proprietários brancos governa-
vam sozinhos, as mulheres ficavam em casa e o domínio 
global da nação era incontestado. Trump prosperou com 
a inquietação e o sentimento de humilhação que a rápida 
mudança demográfica e uma paisagem económica mutá-
vel trouxeram. É pouco provável que Trump desapareça; 
e se desaparecer, talvez para uma cela prisional, o trum-
pismo irá encontrar algum outro expoente.

iden vai fazer algumas coisas 
rapidamente: voltar a aderir ao 
Acordo de Paris sobre as alte-
rações climáticas; reafirmar a 
importância dos valores ame-
ricanos, incluindo a defesa da 
democracia e dos direitos hu-
manos; reconstruir laços aba-

lados com a União Europeia e os aliados de todo o mun-
do; restaurar o lugar da verdade para que a palavra dos 
EUA volte a ter valor; e rejeitar a abordagem ‘soma zero’ 
de Trump, que não conseguiu compreender os benefíci-
os mútuos do comércio livre e de uma ordem global ba-
seada em regras.

Presidente Trump ainda não 
desapareceu, mas foi silen-
ciado, marginalizado e está 
moribundo. A democracia 
americana foi contestada na 
sua própria essência — que é 
o respeito pela verdade — por 
Donald Trump. Joe Biden to-

mará posse em janeiro como o 46º Presidente dos Estados 
Unidos. A decência regressará à Casa Branca, numa mu-
dança moral fundamental. Os ditadores de todo o mun-
do já não terão carta branca para fazerem o seu pior sem 
serem contestados...

Biden ganhou com algum espaço de manobra, com 
306 votos no Colégio Eleitoral, o mesmo número com que 
Trump ganhou em 2016, quando apelidou a sua vitória de 
“esmagadora”. Todos os protestos e fanfarronices do Pre-
sidente Trump não podem anular os factos. A obscenidade 
da recusa do Presidente em conceder parece menos gritan-
te numa nação habituada à indignação. Ainda assim, de-
monstra a extensão das tentativas de Trump de subverter 
as instituições e as tradições da democracia.

Um desvio autoritário americano representava um 
perigo real. A Europa já se sentia isolada na sua defesa do 
Estado de Direito e dos direitos humanos. Essa voz insi-
diosa, lisonjeira e lamuriante da Sala Oval, muito cen-
trada em si própria, entrou-nos pelos ouvidos adentro. 
O génio político de Trump residia no seu gosto pelo lado 
obscuro da natureza humana e no modo como apelava ao 
mesmo com uma energia feroz, impulsionada pelas redes 
sociais. O volume baixou à medida que o pesadelo se vai 
desvanecendo. De repente, há espaço mental para pen-
sar novamente.

Há muita coisa em que pensar. A ordem mundial pós-
1945, liderada pelos americanos, desapareceu; a presidên-
cia de Biden não a irá reavivar. Com uns Estados Unidos 
ausentes e um Conselho de Segurança das Nações Unidas 
ineficaz, a pandemia revelou um mundo sem liderança. As 
barreiras que o vírus tem erguido não serão rapidamente 
desmanteladas. Nem desaparecerá a economia baseada no 
trabalho remoto, acompanhada pelo impacto psicológico 
potencialmente devastador da solidão. As sociedades oci-
dentais enfrentam desafios insistentes ao seu modelo de-
mocrático por parte de uma China em ascensão, com o seu 
estado de vigilância repressiva, e de uma Rússia do Presi-
dente Vladimir Putin, para quem o liberalismo é “obsole-
to”, porque pressupõe que “os migrantes podem matar, 
pilhar e violar com impunidade”.

A migração em massa, as perturbações da tecnologia, 
as dificuldades económicas ligadas ao vírus e a miséria da 
classe média criam condições das quais o nacionalismo e a 
busca de bodes expiatórios dependem para prosperar. Estas 
condições continuarão a incentivar movimentos antiliberais 
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No Médio Oriente, Biden afastar-se-á do apoio acrítico 
de Trump a Israel, caminhando para uma abordagem ame-
ricana mais equilibrada ao conflito palestiniano, e procu-
rará formas de reavivar o acordo nuclear do Irão. Irá res-
taurar o processo para a política americana. Na verdade, irá 
restabelecer a política, no lugar da intuição e do impulso, 
o modus operandi de Donald Trump, sobretudo quando se 
trata da resposta caótica à pandemia.

Esta remodelação de Biden é muito boa e positiva, 
mas o mundo avançou, e a procura do status quo anterior 
não pode ser a bússola do novo Presidente. A beligerân-
cia de Trump e o ‘Brexit’ galvanizaram a Europa em dire-
ção àquilo que o Presidente francês, Emmanuel Macron, 
designou de “autonomia estratégica”. Pela primeira vez, 
a Alemanha admitiu a federalização da dívida europeia, 
permitindo à União contrair empréstimos como se de um 
governo se tratasse, um passo importante para uma Eu-
ropa mais forte e mais integrada. Chegou o momento de 
um New Deal entre a Europa e os Estados Unidos que re-
conheça a emancipação europeia e altere as prioridades 
americanas, cimentando simultaneamente uma aliança 
de valores e, muitas vezes, sobrepondo interesses.

A evolução da Europa tem sido evidente nas relações 
com a China, que costumavam ser puramente comerciais. 
Agora, a China expansionista do Presidente Xi Jinping é 
vista como um rival sistémico.

A União Europeia tem sido crítica do historial da China 
em matéria de direitos humanos, impondo sanções em res-
posta à repressão chinesa em Hong Kong, e está, justamen-
te, cética em relação à pretensão chinesa da sua resposta 
superior à pandemia. Ainda assim, as nações europeias 

querem trabalhar com a China. Um dos maiores desafios 
para o Ocidente, à medida que a Administração de Biden 
toma posse, será encontrar o ponto ideal para confrontar a 
China do Presidente Xi com firmeza ao mesmo tempo que 
evita o confronto descarado.

A China é uma ameaça explícita ao modelo liberal oci-
dental. Esta ameaça tem de ser reconhecida e rejeitada. A 
tecnologia chinesa, por exemplo, não é neutra. Canaliza 
informações para Pequim. Mas a China também é parte 
integrante da economia global. Um slogan furioso “Chi-
na First”, que a afastaria do envolvimento global, não be-
neficiaria ninguém. A beligerância gratuita e incoerente 
de Donald Trump complicou desnecessariamente a difí-
cil relação entre a grande potência mundial e a potência 
que a substituiria.

As eleições americanas foram um ponto de viragem. 
Mostraram mais uma vez que aqueles que desfazem a de-
mocracia o fazem por sua conta e risco. As democracias 
são lentas a reagir, são muitas vezes incómodas e ineren-
temente confusas. São também teimosas e, quando pro-
vocadas, são intransigentes. Sabem que as imposições de 
um autocrata são inconciliáveis com a busca pela digni-
dade e liberdade humanas. Podem levantar-se e dizer a 
um agressor: “Estás despedido!” — as palavras que Trump 
ainda não consegue ouvir. O resultado é o renascimento 
da esperança, ainda que ténue, para o século XXI.

As vacinas podem estar a caminho. Um Presidente 
americano decente certamente que está.

Tradução Joana Henriques
© 2020 The New York Times Company and Roger Cohen

O mundo avançou, e a procura do status quo anterior 
não pode ser a bússola do Presidente Joe Biden
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AUTORIDADES CHINESAS ORDENAM 
CONFINAMENTO EM WUHAN
No final de janeiro, as autoridades chinesas proibiram 
a saída de transportes públicos de Wuhan, onde se 
pensa que o novo coronavírus teve origem. Nessa 
altura, a covid-19 já se tinha espalhado a países de 
todo o mundo. As restrições encerraram eficazmen-
te o principal polo industrial e comercial de 11 mi-
lhões de pessoas. O encerramento repentino, que 
foi o culminar de recomendações anteriores do 
Governo para evitar viagens de e para Wuhan, foi 
anunciado pouco antes da época movimentada de 
viagens por causa do ano novo lunar. A Organização 
Mundial da Saúde e outros peritos internacionais de 
saúde apelidaram a resposta de adequada. No en-
tanto, a nível interno e externo, os líderes chineses 
tinham sido alvo de críticas por tentarem ocultar a 
extensão do surto.
FOTOGRAFIA NOEL CELIS/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

O REINO UNIDO SAI FORMALMENTE DA UNIÃO EUROPEIA
À meia-noite de Bruxelas e às 11 horas de Londres do dia 31 de janeiro o Reino Unido deixou formal-
mente a União Europeia, após 47 anos de adesão e mais de três anos de incerteza pós-referendo. 
Um relógio de contagem decrescente foi projetado no nº 10 de Downing Street, a residência oficial 
do primeiro-ministro. Alguns defensores do ‘Brexit’ celebraram a saída na Praça do Parlamento 
empunhando bandeiras, enquanto os apoiantes da permanência na União Europeia levaram a cabo 
protestos. O primeiro-ministro, Boris Johnson, um proeminente defensor da campanha pela saída, 
expressou esperança na “nova era” do país no seu discurso à nação. Os líderes europeus reconhe-
ceram que a retirada do Reino Unido exigiria ajustamentos importantes no seio da própria UE.
FOTOGRAFIA ANDREW TESTA/THE NEW YORK TIMESJaneiro
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VIOLÊNCIA POPULAR CONTRA  
MUÇULMANOS EM NOVA DELI
Pelo menos 53 pessoas morreram e mais de 200 ficaram 
feridas depois de quase uma semana de violência entre 
grupos de hindus e muçulmanos em Nova Deli, no final 
de fevereiro. Os confrontos começaram horas depois de 
Kapil Mishra, um político local do partido nacionalista 
hindu no poder, ter prometido dispersar os manifestan-
tes que se opunham a uma nova lei de cidadania de 2019 
que excluía os muçulmanos. Nos dias que se seguiram, 
as autoridades concentraram as suas investigações nos 
líderes muçulmanos, embora a maioria das vítimas fosse 
muçulmana e grande parte da destruição de proprieda-
de fosse dirigida aos muçulmanos. A polícia, que estava 
sob o comando do partido do governo, foi criticada por 
não apresentar queixa contra Kapil Mishra e também foi 
acusada de participar na violência antimuçulmana.
FOTOGRAFIA ATUL LOKE /THE NEW YORK TIMES

GAFANHOTOS CAUSAM ESTRAGOS NA ÁFRICA ORIENTAL
Em fevereiro, a Somália tornou-se o primeiro país da África oriental a declarar uma emergência 
devido a uma praga de centenas de milhões de gafanhotos que devastaram a região. Os insetos 
migradores voavam em grandes nuvens que engoliam cidades inteiras e ameaçaram o abastecimen-
to alimentar de dezenas de milhões de pessoas. A agricultura queniana foi particularmente devas-
tada pelo surto, o pior a atingir o país em 70 anos. Cientistas afirmam que a praga foi exacerbada por 
fatores relacionados com as alterações climáticas, incluindo o aquecimento do oceano Índico, o que 
causou chuvas anormalmente intensas, criando as condições ideais para os insetos se reproduzirem 
e se espalharem.
FOTOGRAFIA KHADIJA FARAH/THE NEW YORK TIMES Fevereiro
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UM ESPECTRO PAIRA SOBRE  
A ‘GERINGONÇA’. OU NÃO?

Visto do seu cadeirão em São Bento, António Costa parece destinado  
a uma missão impossível, com os portugueses cansados de restrições, mais 

cansados ainda de duas décadas de sucessivos apertos de cinto

David Dinis
Jornalista, diretor-adjunto do Expresso
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N

Jerónimo de Sousa, ou a inevitabilidade 
de uma aproximação entre o PC e o PS

emos mesmo uma luz ao fun-
do do túnel. Mas o túnel é ain-
da muito comprido e bastante 
penoso.” Penoso foi, portanto, 
a palavra que António Cos-
ta escolheu para definir 2021. 
Mas o momento que escolheu 
para a dizer é ainda mais sig-

nificativo: foi o dia em que anunciou o plano de vacina-
ção contra a covid-19.

Se nos sentarmos por momentos naquela cadeira em 
São Bento e olharmos ao virar da esquina do ano novo, 
“penoso” pode parecer tímido.

Primeiro na pandemia: a ameaça de uma terceira vaga 
no inverno; a imprevisibilidade na aprovação e chegada de 
vacinas; o desafio nunca antes visto de vacinar toda a popu-
lação; os meses que serão precisos para que exista imunida-
de de grupo — e, portanto, de voltarmos ao velho normal.

Mas também na economia: a probabilidade de muitas 
(mesmo muitas) empresas não aguentarem estas ou mais 
restrições; o mais do que provável aumento do desempre-
go; a forte hipótese de sectores âncora do país chegarem 
destruídos ao momento da retoma, dificultando a mesma 
e criando brutais desigualdades; a total imprevisibilidade 
da recuperação da economia europeia ou, sequer, da che-
gada e aplicação dos fundos europeus.

E ainda sobram os problemas derivados: as famílias e 
empresas terão de pagar as dívidas suspensas por mora-
tórias; a banca terá muitos mil milhões de novo malpa-
rado por resolver; o Estado estará com uma dívida explo-
siva, que não lhe dará muita margem para servir de rede.

É em cima de tudo isto que mais se pede um Governo 
forte. Mas é precisamente em cima deste cenário “peno-
so” que, à volta de António Costa, muitos adivinham um 
fim antecipado. Eis como terminou o ano de 2020: com 
uma maioria mais escassa a apoiar a renovação dos esta-
dos de emergência; com o Bloco a sair de cena da apro-
vação do Orçamento; com uma maioria negativa a tra-
var a injeção de um euro sequer no Novo Banco. É só um 
dos empecilhos políticos para o ano novo: o Novo Banco. 
Mais a TAP, que precisará de (muito) mais dinheiro para 
sobreviver, encolhida por uma negociação com Bruxelas. 
A mesma Bruxelas que pode acionar de novo as regras do 
Pacto de Estabilidade lá para o final do ano, obrigando os 
governos a fazer um novo esforço de apertar o cinto.

Apertemos, então: visto do seu cadeirão em São Bento, 
António Costa parece destinado a uma missão impossível, 
com os portugueses cansados de restrições, mais cansa-
dos ainda de duas décadas de sucessivos apertos de cin-
to — e ao comando de um Governo de minoria sem papel 
passado, preso por um PCP que terá dois desafios difíceis 
de superar: eleições presidenciais, em janeiro, e autárqui-
cas, lá para finais de setembro.

“T

os meios socialistas, há quem 
fale de um trauma que volta à 
tona: nunca um Governo lide-
rado pelo PS sobreviveu mais 
de seis anos. Foi assim com 
José Sócrates, que caiu com o 
resgate financeiro. Foi assim 
com António Guterres, cujo 

Governo soçobrou em 2001, depois de umas eleições au-
tárquicas de onde saiu inesperadamente derrotado em 
toda a linha. Nesse ano, nesse dia, Guterres demitiu-se e 
saiu de cena, manifestando-se incapaz de assegurar es-
tabilidade política. A essa situação chamou o “pântano”.
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Pedroso Lima, a jornalista do Expresso que o viu, subli-
nhou o resultado do duelo: “respeito”, “confiança” e “or-
gulho”. Não eram palavras de confronto eleitoral, antes 
de paz, parceria. “Acho que, aqui, ninguém comeu nin-
guém”, disse o próprio Jerónimo, depois de questionado 
sobre os quatro anos passados.

Ao virar da esquina deste ano de 2020, já depois de 
aprovado o Orçamento pela menor maioria da era Costa, o 
PCP renovou os votos num congresso que tinha tudo para 
ser tremido. Mas nem os congressos são o que eram an-
tes nem o PCP é como os outros partidos: depois de qua-
tro perdas eleitorais seguidas, depois de audível e inédita 
contestação interna à ‘geringonça’, depois de um anunci-
ado fim de liderança, Jerónimo saiu de Loures “com força” 
para mais quatro anos e aplaudido na sua estratégia para 
continuar a nego ciar com o PS, ano a ano, dia a dia. Os 
comunistas, claro, mantêm o olhar na “revolução”, mas 
por agora contentam-se com a palavra “resistência”. Tra-
dução da linguagem comunista: forçar o braço ao PS em 
apoios sociais, proteção do emprego.

De lá, de Loures, trouxeram um argumento novo: 
travar o Chega — ou a potencial aliança Rio-Ventura, 
desvendada agora nos Açores. “Os projetos e os cálcu-
los que a direita e os seus sucedâneos procuram levar 
por diante” pedem uma convergência de esquerda, ex-
plicou o próprio Jerónimo num “Expresso da Manhã”. 
Não é um pormenor nem só justificação: ao contrário do 
Bloco de Esquerda, os comunistas já sentiram na pele o 
desafio que a nova extrema-direita populista represen-
ta para os seus eleitores. A palavra “resistência” encaixa 
aqui na perfeição.

Assim sendo, não faltam motivos para que António 
Costa e Jerónimo de Sousa mantenham a palavra dada no 
ano que entra. É que “respeito” ou “confiança”, nas pa-
lavras de António Costa ditas em 2019, não são palavras 
poucas em política. Que o diga Passos Coelho, o único (até 
chegar António Costa) que conseguiu levar um Governo 
de coligação até ao fim.

Certo: nem por isso o ano que vem deixa de ser um 
desafio hercúleo, quase impossível de atravessar ileso 
para qualquer político. Mas a esta ‘geringonça’ PS-PCP já 
se decretou mais vezes a morte do que ao próprio Mark 
Twain. É claro: um dia, esse prognóstico acabou por se 
confirmar. Mas neste caso, se isso acontecer em 2021, não 
será apenas porque a pandemia tudo levou — será tam-
bém porque António Costa falhou a sua aposta.

F

ANTÓNIO COSTA CHEGOU AGORA AO CENÁRIO QUE REALMENTE 
DESEJOU: GOVERNAR EM NEGOCIAÇÃO COM JERÓNIMO DE SOUSA. 

SÓ COM ELE (E, VÁ LÁ, O PAN TAMBÉM)

Mas para António Costa há “uma 
luz” ao fundo do túnel. E a luz é a 
vacina e que ela carregue, ao longo 
de 2021, uma recuperação económi-
ca acelerada, permitindo desatar os 
muitos nós de que falámos acima: 
trazendo de volta a vida, levando alí-
vio aos portugueses, criando emprego, desbloqueando a 
banca, desafogando o Orçamento.

O desafio, como disse o primeiro-ministro, é que “o 
túnel é ainda muito comprido e bastante penoso”. Terá 
por caminho um inverno de inferno e, depois, uma pri-
mavera e um verão de purgatório. Tudo isto parece já 
certo (dentro desta temível imprevisibilidade). A dúvi-
da, politicamente falando, é se Costa terá companhia ao 
longo desse túnel, para conseguir atingir a sua versão de 
paraíso. Logo agora, quando paira um espectro sobre a 
‘geringonça’.

açamos a pergunta para o ano 
novo: no momento em que 
perdeu o Bloco, a ‘geringon-
ça’ coxa pode andar melhor?

Qualquer resposta é um 
risco. Mas a resposta é que 
pode, sim. Porque António 
Costa chegou agora ao cená-

rio que realmente desejou: governar em negociação com 
Jerónimo de Sousa. Só com ele (e, vá lá, o PAN também).

Para dissipar dúvidas, recue um ano, até à campanha 
das legislativas. Numa entrevista ao Expresso, nesse agos-
to de 2019, Costa previa já uma legislatura mais dura, com 
uma crise económica que adivinhava “pior do que a de 
2008” — mal podia imaginar que a pandemia viria para 
o confirmar. Mesmo nesse cenário, respondia assim à dú-
vida sobre se queria um acordo de Governo de papel pas-
sado: “Se pergunta se é mais saudável, é. Mas não tenho 
dificuldade em acompanhar Jerónimo de Sousa quando 
ele diz que entre gente de bem basta um aperto de mão 
ou mesmo olharmo-nos olhos nos olhos. E na minha ex-
periência de trabalho com Jerónimo de Sousa, não tenho 
a menor das dúvidas.”

A resposta também não deixava as dúvidas. Se o PCP 
era classificado como “estável”, “coerente”, “sustentável”, 
“previsível”, “muito fácil trabalhar com ele”, o Bloco era 
comparado a um movimento orgânico, imprevisível e não 
confiável. A comparação era feita assim, na terceira pes-
soa: “Há um amigo meu que compara o PCP ao Bloco de 
uma forma muito engraçada: é que o PCP é um verdadeiro 
partido de massas, o Bloco é um partido de mass media.”

Poucas semanas mais tarde, Jerónimo e Costa encon-
travam-se na SIC, no primeiro debate televisivo. Rosa 
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2021
O QUE VAI  

DAR QUE FALAR
A agenda nacional e internacional do ano de 2021 
reflete, ao mesmo tempo, o impacto da pandemia  

e a esperança de que tudo regresse ao normal. 
Haverá alguns eventos que foram adiados em 
2020, o que levará a que provas desportivas  

e certames artísticos decorram praticamente  
em simultâneo um pouco por todo o mundo.  

Ao mesmo tempo, parte do que acontecia cara a 
cara passará a existir no espaço virtual. De uma 

forma ou de outra, o caminho é para a frente

Textos Masha Goncharova e Ricardo Marques
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itinerário global do 
ano passado, publi-
cado em dezembro 
de 2019, aguarda-
va com expectativa 
os diversos eventos 
mundiais que deve-
riam moldar o ano 

de 2020: em Tóquio, os Jogos Olímpicos de ve-
rão mais caros da história; no Dubai, a primei-
ra Exposição Mundial a ser realizada no Médio 
Oriente; em Bruxelas, um “tapete de flores” de 
75 metros de comprimento fabricado com mais 
de 500 mil flores...

Meu Deus, como errámos nessas previsões. 
À medida que a pandemia do coronavírus varria 
o mundo, as normas sanitárias e as restrições de 
viagens proibiram encontros de grandes grupos 
na maioria dos países, forçando muitos eventos 
a serem cancelados ou adiados para 2021.

E, no entanto, mostrámos uma resiliên-
cia notável no nosso isolamento. Veja-se, por 
exemplo, os protestos contra a brutalidade po-
licial que eclodiram em todo o mundo após a 
morte de George Floyd em Minneapolis, em 
maio. Ou as corridas de cavalos Royal Ascot em 
Berkshire, Inglaterra, em junho, mesmo sem a 
presença da rainha Isabel II pela primeira vez 
em 68 anos de reinado. Ou até mesmo a mara-
tona de Tóquio, em março, que se realizou res-
tringindo a participação dos 300 mil corredores 
que originalmente se tinham inscrito para ape-
nas cerca de 200 atletas de elite, uma solução 
que os organizadores estão a considerar repetir 
para a corrida de 2021.

Tradução Joana Henriques
© 2020 The New York Times Company  

and Masha Goncharova

O JANEIRO
ESTADOS UNIDOS
Um dos principais eventos de Las Vegas desde 
1979, a CES (a feira de eletrónica de consumo) 
irá acolher o seu primeiro evento totalmente 
online, repleto de keynote speakers, demonstra-
ções ao vivo e oportunidades de networking di-
gital, e com a promessa para os seus mais de 170 
mil participantes virtuais de que irá regressar 
ao Strip em 2022.

6
- 9

18
- 3

1 AUSTRÁLIA
Os jogadores de ténis que chegarem ao Open 
da Austrália podem evitar uma quarentena de 
14 dias. Cinco bolhas biosseguras serão abertas 
seis semanas antes do início do torneio, permi-
tindo que os jogadores se adaptem e comecem 
a treinar. Mas atenção: no Open dos Estados 
Unidos em 2020, o francês Benoît Paire testou 
positivo para a covid-19, enquanto estava den-
tro de uma dessas bolhas, um dia antes do iní-
cio do torneio.

FEVEREIRO
PORTUGAL
Entre o medo da doença e a esperança da vaci-
na, os portugueses serão confrontados com os 
60 anos do início da Guerra Colonial — um dos 
temas mais fraturantes da história recente do 
país. Os massacres no norte de Angola ocorre-
ram no início de fevereiro de 1961, levando ao 
destacamento de militares oriundos de Lisboa. 
O conflito durou 13 anos e foram colocados mi-
lhares de soldados portugueses em vários tea-
tros de operações em Angola, Moçambique e 
Guiné-Bissau.

4
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SUÍÇA
Com o que se parece uma Davos digital? Em 
primeiro lugar, será queimado muito menos 
combustível de jatos privados. E, para já, ape-
nas acontecerão os Diálogos de Davos ao mais 
alto nível, organizados digitalmente, dando 
aos organizadores tempo para decidir uma 
data segura para que os líderes mundiais se 
reúnam pessoalmente e discutam o modesto 
tema de “projetar um caminho comum de re-
cuperação e moldar o ‘grande reinício’ na era 
pós-covid-19”.

25
-2

9

ALEMANHA
Um pequeno passo para um festival de cinema 
internacional, um salto gigante para a igualdade 
de género. O Festival de Cinema de Berlim tor-
nar-se-á o primeiro festival deste tipo a definir 
os prémios de desempenho de uma forma neu-
tra em termos de género, eliminando as catego-
rias de “melhor ator” e “melhor atriz” e atri-
buindo os seus cobiçados Ursos de Prata à “me-
lhor atuação” e “melhor atuação secundária”.

11
- 2

1

26
- 9

 M
A

IO COREIA DO SUL
[Adiada de 4 de setembro a 29 de novembro de 
2020] A Bienal de Gwangju, que diz ser a maior 
e mais antiga bienal de arte da Ásia, foi origi-
nalmente criada para se concentrar no “espec-
tro da mente estendida através de meios artís-
ticos e teóricos”, sendo o tema de 2020 “Minds 
Rising, Spirits Tuning” (“Mentes em Ascensão, 
Espíritos em Sintonia”). Se avançarmos alguns 
meses para uma altura em que a maior parte da 
socialização ainda acontece através de Zoom, 
FaceTime ou Skype, o tema assume um signifi-
cado totalmente novo.

PORTUGAL
O simbolismo maior do lançamento da candi-
datura de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência 
da República foi ter acontecido numa pastelaria 
perto do Palácio de Belém. O atual Presidente 
é o que está mais perto da vitória e, de acordo 
com as sondagens, deverá garantir a reeleição à 
primeira volta, deixando os outros candidatos a 
uma distância considerável. O campeonato dos 
segundos será aquele que maior discussão po-
derá gerar. A pandemia de covid-19 será um dos 
fatores a ter em conta na ida às urnas.

24
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MAIO HOLANDA

Liguem o cronómetro! O Festival Eurovisão da 
Canção terá lugar no palco da Arena Ahoy de 
Roterdão, que em 2020 foi transformada em hos-
pital de campanha para doentes com covid-19. 
Embora as regras exijam que os países enviem 
novas músicas, muitos optaram por manter os 
artistas que tinham sido originalmente selecio-
nados para o concurso de 2020 que foi cancelado.

CHINA
A Universal abre o seu quinto parque temático, 
em Pequim. Com sete zonas de atrações — in-
cluindo a “Terra dos Mínimos”, a “Terra Ex-
traordinária do Panda do Kung Fu” e o “Mun-
do Mágico de Harry Potter” — e tecnologia de 
reconhecimento facial apoiada pela Alibaba 
para a entrada e venda de bilhetes, há apenas 
uma questão: quando a pandemia de covid-19 
abrandar, será que os 10 milhões ou mais de vi-
sitantes anuais esperados ainda vão aparecer?
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1MARÇO
9 ESTADOS UNIDOS

[Adiado de julho a outubro de 2020] Sete anos 
após o lançamento da Theranos, uma empresa 
privada que prometeu revolucionar os testes la-
boratoriais médicos utilizando métodos alega-
damente inovadores para extrair e testar sangue 
e interpretar os resultados, Elizabeth Holmes 
e, mais tarde, o seu parceiro Ramesh “Sunny” 
Balwani vão a julgamento acusados de mais de 
10 crimes de fraude. As testemunhas podem in-
cluir o ex-secretário de Estado norte-americano 
Henry A. Kissinger, o presidente executivo da 
News Corp, Rupert Murdoch, e o ex-secretário 
da Defesa James Mattis.

ÍNDIA
O festival sikh de Hola Mohalla é uma celebra-
ção de três dias de artes marciais em que os lu-
tadores participam em exercícios militares e 
combates simulados, demonstrando habilida-
des como lutas com espadas e corridas a cava-
lo. O festival tem origem no tempo do guru sikh 
Gobind Singh, que realizou o primeiro even-
to deste tipo na cidade de Anandpur, em 1701. 
Depois de todos os combates, os participantes 
embarcam em manobras mais melódicas, in-
cluindo recitar poesia e cantar hinos sagrados.
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ABRIL
ESTADOS UNIDOS
As cerimónias de entrega de prémios da indús-
tria do entretenimento fazem o jogo das cadei-
ras: a Academia de Artes e Ciências Cinemato-
gráficas irá realizar a sua 93ª cerimónia dos Ós-
cares em abril, dois meses depois do habitual, 
de modo a prolongar o período de elegibilidade 
para filmes forçados a adiar os seus lançamen-
tos devido à pandemia de covid-19; os Globos 
de Ouro, tipicamente realizados na primeira 
semana de janeiro, serão adiados, em confor-
midade, para 28 de fevereiro; e os prémios da 
British Academy of Film and Television Arts 
(BAFTA), muitas vezes considerados um baró-
metro para os Óscares, serão adiados de 13 de 
fevereiro para 11 de abril.

PORTUGAL
É o pior cenário, porque pressupõe atrasos sig-
nificativos no processo de vacinação contra a 
covid-19 em Portugal. Ainda assim, as autori-
dades esperam que durante o mês de abril, no 
pior dos casos, esteja terminada a primeira fase 
da vacinação — um processo que terá começado 
em janeiro. Ao todo, cerca de 950 mil pessoas 
estarão já vacinadas contra a doença que para-
lisou o mundo desde março de 2020.

ÍNDIA
Qual é o remédio para um ano de confinamen-
to? Para alguns, pode ser fazer a maior viagem 
de autocarro de luxo do mundo. O Autocarro 
para Londres parte de Deli e visita 18 países no 
Sudeste Asiático, na Ásia Central e na Europa, 
percorrendo 20 mil quilómetros em 70 dias a ca-
minho de Londres.

ITÁLIA
[Adiada de 23 de maio a 29 de novembro de 
2020] A abertura tardia da 17ª Bienal de Ar-
quitetura de Veneza, com curadoria de Hashim 
Sarkis, pode marcar o início de um impasse 
pós-pandémico no mundo da arte. A edição 
de 2021 da Bienal de Veneza, provavelmente o 
evento artístico mais importante do mundo, já 
foi adiada para 23 de abril a 27 de novembro de 
2022, ou seja, irá compartilhar datas com a Do-
cumenta, uma exposição de arte alemã realiza-
da de cinco em cinco anos e que irá acontecer 
entre 18 de junho e 25 de setembro de 2022, e 
a com Bienal de Lyon, que foi adiada para se-
tembro de 2022.
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FRANÇA
Enquanto avança pelas colinas ondulantes de 
Bordéus, pare e tome uma bebida, um Château 
Lafite Rothschild, talvez. Pode querer acompa-
nhá-lo com algumas iguarias regionais, claro — 
umas ostras ou um bife —, e depois continuar 
até à meta. Pelo menos é assim 
que se faz na Marathon du Mé-
doc, considerada por alguns a 
mais demorada do mundo, por 
causa das muitas paragens que 
se fazem para comer, beber ou 
ouvir música de artistas regio-
nais ao vivo.

11

JULHO

AGOSTO

INGLATERRA
No que seria o 60º aniversário da princesa Dia-
na, os seus filhos, o príncipe William, duque de 
Cambridge, e o príncipe Harry, duque de Sus-
sex, estão a unir forças, apesar da distância fí-
sica (e talvez simbólica) entre Londres e Los 
Angeles, para erigir uma estátua em honra da 
sua mãe nos Jardins de Sunken, no Palácio de 
Kensington, onde ambos cresceram.

INTERNET
A Microsoft vai desligar o seu navegador com 
25 anos, o Internet Explorer. O seu substituto, 
o Microsoft Edge, irá utilizar o Chromium, um 
software de código aberto desenvolvido pela 
Google que também é a base do Google Chro-
me e de muitos outros navegadores de internet. 
Assim, a Google expande a sua influência so-
bre os padrões de privacidade por todo o uni-
verso online.

1

17
JUNHO

VÁRIOS PAÍSES EUROPEUS
[Adiado de 11 de junho a 11 de julho de 2020] 
Fãs de futebol, preparem-se para um espeta-
cular mês de junho! O Campeonato da Euro-
pa da UEFA, em que Portugal defende o título 
conquistado em 2016 em França, vai finalmen-
te realizar-se. Em simultâneo, do outro lado do 
Atlântico, decorrerá o torneio internacional de 
futebol mais antigo do mundo, a Copa Améri-
ca, adiada em 2020. O Campeonato da Europa 
de Futebol Feminino foi transferido para 2022.
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9 FRANÇA
Era suposto ser o ano em que o amor dinamar-
quês pelo ciclismo estaria em evidência, com 
as primeiras etapas da Volta a França, conhe-
cidas como Grand Départ, a serem realizadas, 
pela primeira vez, na Dinamarca. Mas já deve 
ter percebido que esse evento de referência teve 
de ser mudado para um novo local, devido a um 
conflito de programação com o Campeonato 
da Europa de Futebol e os Jogos Olímpicos. Os 
dinamarqueses terão de esperar até 2022 para 
acolher a Grand Départ, que em 2021 aconte-
cerá na cidade de Brest, que vai receber o início 
da corrida pela quarta vez na história da Volta.
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OUTUBRO

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
[Adiada de 20 de outubro de 2020 a 10 de abril de 
2021] O Dubai acolhe a World Expo, tornando-se 
o primeiro país do Médio Oriente a receber a ex-
posição em cerca de 170 anos de existência do Bu-
reau International des Expositions. A Expo espera 
ter mais de 190 países representados. Como disse-
mos no ano passado, conheça as mascotes Rashid 
e Latifa enquanto embarca numa emocionante 
viagem, liderada por Salama, a sábia árvore ghaf.

RUANDA
[Geralmente realizada durante uma semana em 
setembro] Os gorilas de montanha bebés nasci-
dos no Parque Nacional dos Vulcões do Ruan-
da recebem nomes de guardas-florestais, gui-
as, supervisores, rastreadores e veterinários na 
cerimónia anual de Kwita Izina, que significa 
“batizar” em kinyarwanda, a língua oficial do 
Ruanda. Esta tradição faz parte de um programa 
de eventos que dura uma semana, focado em 
iniciativas de conservação dos gorilas. 1-
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AUSTRÁLIA
Os dromedários do sul de Queensland tornam-
-se, audaciosamente, o centro das atenções no 
Festival Bianual de Cultura e Corridas de Came-
los de Tara, que também inclui dançarinos ma-
ori de haka, corridas de lagostins de água doce, 
exibições de motocrosse em estilo livre e reci-
tais de poesia australiana. Milhares de carava-
nistas e campistas deslocam-se para a pequena 
cidade agrícola de Tara, com uma população re-
sidente de cerca de 2200 pessoas, mas que nessa 
altura atrai 12 mil visitantes.

JAPÃO
[Adiados de 24 de julho a 9 de agosto de 2020] 
Tóquio acolherá os primeiros Jogos Olímpicos 
adiados da história recente, tendo enfrentado 
desafios políticos, económicos e logísticos com 
que nenhuma outra nação anfitriã se deparou, 
incluindo onde armazenar a chama olímpica 
durante um ano. Os Jogos Olímpicos de inver-
no em Pequim irão começar a 4 de fevereiro de 
2022, menos de seis meses depois.
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RÚSSIA
No meio de uma corrida lunar de vários países, 
a Rússia regressa ao espaço com a sua primei-
ra missão lunar desde 1976. O módulo “Luna 
25” vai dirigir-se ao polo sul da Lua, marcando 
o primeiro passo de um plano para lançar um 
voo tripulado e uma aterragem lunar em 2030.

1
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ALGURES EM 2021

DEZEMBRO
ESTADOS UNIDOS
[Adiada de 3 a 6 de dezembro de 2020] A mais 
quente das feiras de arte internacionais de Basel, 
a Art Basel de Miami Beach, voltará depois de 
um ano confinada às salas de visualização onli-
ne e de o seu local de exposições, o Miami Beach 
Convention Center, ter sido usado como hospital 
de reserva e local de testes à covid-19 drive thru.

BARBADOS
Esta antiga colónia britânica que ganhou a in-
dependência em 1966 tenta livrar-se dos restos 
do seu passado retirando o título de monarca 
à Rainha Isabel II — sendo o primeiro país em 
quase três décadas a fazê-lo. A rainha continua 
a ser a “governante” cerimonial dos outros 16 
países que compõem a Commonwealth, inclu-
indo a Austrália, o Canadá e a Nova Zelândia.

2-
5

1-
30

ESCÓCIA
[Adiada de 9 a 19 de novembro de 2020] A 26ª 
Conferência das Partes das Nações Unidas sobre 
as Alterações Climáticas da Convenção Quadro 
das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, 
ou COP26, será a maior cimeira internacio nal que 
o Reino Unido alguma vez acolheu. A conferên-
cia irá beneficiar do adiamento: com a eleição, em 
2020, de Joseph R. Biden Jr. para a presidência dos 
Estados Unidos, espera-se que os EUA alterem as 
suas políticas de alterações climáticas e conserva-
ção, voltando a assinar o Acordo de Paris de 2015.

1-
12

EGITO Um dos mais prestigiados — e atrasados 
— projetos de construção de museus do século 
XXI, o Grande Museu Egípcio, será revelado em 
Gizé, apresentando cerca de 5600 objetos da 
Coleção Tutankhamon em conjunto pela primeira 
vez. Originalmente, o museu estava programado 
para abrir em 2011, mas foi atrasado devido  
aos acontecimentos da Primavera Árabe.

SUÍÇA Chega-te para lá, dinheiro. As startups  
de criptomoeda desafiam pacificamente  
a tua posição de rei no cantão de Zug, Suíça, 
apelidado de Crypto Valley. Os cidadãos terão  
a opção de pagar os seus impostos — até 100 mil 
francos suíços (cerca de 110 mil dólares)  
— nas criptomoe das Ether ou Bitcoin.

OCEANOS Com o lançamento da Década da 
Ciência do Oceano para o Desenvolvimento 
Sustentável, que irá durar até 2030, as Nações 
Unidas esperam abordar o elefante na sala  
— o estado dos oceanos mundiais, cuja saúde  
em declínio ameaça diretamente o bem-estar dos 
3 mil milhões de pessoas que deles dependem 
para a sua fonte primária de proteínas.

ESPAÇO Dependendo de dois voos  
de teste bem-sucedidos, o fundador da Virgin 
e empresário bilionário Richard Branson voará 
para o espaço num foguetão da Virgin Galactic. 
Naturalmente.

CHINA O Partido Comunista Chinês celebrará não 
só o seu 100º aniversário como a concretização 
do objetivo a longo prazo do Presidente Xi Jinping 
de eliminar a pobreza extrema na China. Apesar da 
antecipada vitória de Xi Jinping, a pandemia expôs 
as dificuldades do partido em dar pouco mais do 
que um pequeno número de garantias sociais aos 
cidadãos mais vulneráveis do país, especialmente 
nas áreas rurais.

ESTADOS UNIDOS Ao fim de 14 anos, vai para 
o ar a última temporada do programa televisivo 
“Keeping Up With the Kardashians” no canal E! Se 
as Kardashians provaram alguma coisa durante 
a sua incessante e interminável viagem é que a 
fama é um recurso infinito que pode ser usado por 
qualquer pessoa que saiba como trabalhar com 
uma câmara. Ou não.

NOVEMBRO
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NÃO PARTILHE JORNAIS 
E REVISTAS NAS 
REDES SOCIAIS

Sabia que está a cometer um crime ao partilhar jornais ou 
revistas em redes sociais como o Whatsapp ou Telegram?
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Uma 
oportunidade 
para reparar  
as brechas  
na nossa 
democracia
Os últimos quatro anos 
mostraram-nos o quão 
delicadamente frágeis são  
as instituições que asseguram  
a igualdade, a liberdade política, 
os serviços civis de qualidade, 
uma imprensa livre e ativa  
e o Estado de direito

Joseph E. Stiglitz
Economista, Prémio Nobel em 2011

AGENDA GLOBAL 2021

34



O Presidente Donald Trump a sair do Air Force One, 
em New Hampshire, num dia de tempestade
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al como muitos dos meus co-
legas americanos, fiquei per-
plexo quando o Presidente 
Trump recusou comprome-
ter-se com uma transferência 
pacífica do poder presidenci-
al, caso perdesse as eleições 

de 3 de novembro. E revelou-o em outubro, enquanto as 
sondagens consistentemente davam o ex-vice-presiden-
te Joseph R. Biden Jr. como eventual vencedor nas urnas.

Depois, para piorar as coisas, o senador Mike Lee, do 
Utah, um republicano com assento no Comité Judicial do 
Senado, seguiu a mesma linha de pensamento com este 
tweet: “A democracia não é o objetivo; a liberdade, a paz 
e a prosperidade são. Queremos que a condição humana 
prospere. A ‘democracia hierárquica’ pode impedir isso.” 
Democracia hierárquica? A única coisa que salva esta de-
claração é que, finalmente, um político republicano esta-
va a ser honesto sobre as suas intenções e que este pode-
ria muito bem ser um ponto de viragem na narrativa do 
nosso país e do nosso discurso nacional.

Se não houver uma transição pacífica, ou mesmo su-
ave, do poder, e se pessoas como o senador Lee levarem 
a sua avante e se virarmos as costas à democracia, então, 
as nossas vidas e a nossa ideia dos Estados Unidos como 
um bastião da representação popular e do respeito pelos 
direitos humanos mudarão para sempre.

Há mais de um ano, no meu livro “Pessoas, Poder e 
Lucro: Capitalismo Progressista Para uma era de Descon-
tentamento”, refleti sobre o dilema que o Partido Repu-
blicano enfrenta. Tem defendido um conjunto de políti-
cas que são contrárias à maioria dos americanos, que ex-
pressaram a sua crença no acesso universal aos cuidados 
de saúde, melhor acesso à educação, salários mínimos 

mais elevados, controlo mais rigoroso no porte de arma, 
etc. A única maneira de o Partido Republicano continu-
ar a ter poder é através de políticas antidemocráticas — 
expropriação (supressão de eleitores), enfraquecimento 
(“engenharia eleitoral” dos distritos eleitorais) e acon-
dicionamento do Supremo Tribunal, a fim de restringir 
o que um Congresso Democrático ou Presidente podem 
conseguir fazer.

Temos assistido ao que os republicanos têm realmen-
te feito, por muito incongruente que possa ser, agitando 
bandeiras e com apelos constantes à Constituição dos 
EUA. Agora começaram a falar mais abertamente sobre as 

T
O

VAMOS AGORA ENFRENTAR A ASSUSTADORA, MAS REVIGORANTE,  
TAREFA DE REFORÇAR A DEMOCRACIA AMERICANA

suas intenções. Agora talvez possamos ter uma conversa 
real sobre o tipo de país que queremos que a América seja. 
Concordamos com o objetivo do senador Lee? Os obje-
tivos justificam os meios? Estaremos dispostos a desistir 
da nossa democracia para o conseguir? E se desistirmos 
da democracia, chegaremos realmente lá? Seguramente, 
a História fornece-nos muitos avisos.

s últimos quatro anos mostra-
ram-nos o quão delicadamen-
te frágeis são as nossas institu-
ições, tais como as que assegu-
ram a igualdade, a liberdade 
política, serviços civis de qua-
lidade, uma imprensa livre e 

ativa e o Estado de direito. Quando fui economista-chefe 
do Banco Mundial, há cerca de 20 anos, falávamos aos pa-
íses sobre a criação de boas instituições e, na altura, olhá-
vamos para os Estados Unidos como um modelo e um pa-
radigma. Não sabíamos como se criavam boas instituições, 
nem sequer conseguíamos definir o termo com exatidão, 
mas conseguíamos reconhecê-lo. Envolvia normas, bem 
como leis. As sociedades com bom desempenho tinham 
ambas — o Estado de direito era necessário, mas as normas 
respeitadas por todos os cidadãos tinham maior flexibili-
dade. Não é possível codificar em lei tudo o que está implí-
cito no “bom comportamento”. O mundo era demasiado 
complexo e estava em constante mudança.

Alguns anos mais tarde, fui presidente de um grupo 
internacional chamado Comissão sobre a Avaliação de 
Desempenho Económico e Progresso Social. O nosso ob-
jetivo era avaliar economias saudáveis, onde os cidadãos 
gozavam de um elevado nível de bem-estar, e perceber 

o que tinha sido feito, e o que 
sustentava estas sociedades. 
Uma componente que anali-
sámos, e que foi muitas vezes 
deixada de fora em análises 
anteriores, foi a confiança — 
a confiança dos cidadãos uns 

nos outros e nas suas instituições comuns.
E durante a minha juventude em Gary, Indiana, apren-

demos na escola sobre os pontos fortes da democracia 
norte-americana, sobre os nossos sistemas de controlos e 
equilíbrios e sobre o Estado de direito. Falávamos de uma 
democracia em que a voz da maioria era claramente ouvi-
da, mas os direitos da minoria também eram respeitados. 
Não falávamos de confiança — era tida como garantida 
— ou fragilidade institucional, que era o tipo de coisa que 
afligia as repúblicas das bananas. Olhávamos sobranceiros 
para outros países onde o dinheiro manchava o processo 
político. Ainda não tínhamos tido decisões do Supremo 
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Presidente Trump e o senador Lee conti-
nuarem no comando, a História mostra-
-nos onde iremos acabar, e já começamos a 
ter algumas pistas. O rapto de manifestan-
tes pacíficos por forças de segurança mal 
identificadas em carros não identificados 
em Portland, no Oregon, no verão passa-
do suscita uma sensação de mau agouro 
e traz consigo o odor amargo dos camisas 
castanhas das Secção de Assalto de Hitler. 
Tal como as afirmações de um Presiden-
te de que está, muito simplesmente, acima 
da lei, ou dos resultados de uma eleição li-
vre e justa.

Assumindo, no entanto, que a nossa 
democracia sobrevive, este ponto central 
pode levar-nos a uma direção bastante di-
ferente: vamos agora enfrentar a assusta-
dora, mas revigorante, tarefa de reforçar 
a nossa democracia. Vimos as fraquezas, a 
fragilidade da sua estrutura. Vimos a dinâ-
mica destrutiva do dinheiro na nossa po-
lítica, vimos como mina a confiança e cria 
condições que agravam as desigualdades 
sociais. Vimos como este processo conduz a 
uma maior polarização, transformando um 
sistema virtuoso de controlos e equilíbri-
os num sistema de impasses e confrontos.

Não conseguiremos restaurar a confi-
ança e o sentimento de coesão social até 
enfrentarmos as nossas, interligadas, de-
sigualdades raciais, étnicas e económicas. 
Estes cismas dividem-nos inevitavelmen-
te e minam as exigências da democracia 
solidária.

A reconstrução da nossa democracia 
será assustadora, mas também nos elevará. 
As democracias são mais do que eleições a 

cada quatro anos. As democracias bem-sucedidas impli-
cam um envolvimento cívico generalizado com um con-
junto de instituições da sociedade civil; a ação coletiva é 
mais do que apenas o governo ou as instituições públicas. 
Não destrói a individualidade nem a liberdade, mas pode 
fortalecê-las e permitir que todos prosperemos.

Aproximámo-nos da beira do fim dos nossos prezados 
direitos democráticos, olhámos para o precipício e con-
templámos o que se encontra mais abaixo e essa visão 
aterradora pode ter dado o impulso para o tipo de solida-
riedade nacional de que o povo americano precisa para 
reconstruir a nossa democracia.

Tradução Joana Henriques
© 2020 The New York Times Company and Joseph E. Stiglitz

Intervenção policial em Portland,  
em julho; o senador Mike Lee, do Utah

Tribunal como a dos Cidadãos Unidos contra a Comissão 
Federal de Eleições, que consagrou o papel do dinheiro das 
empresas na nossa política. E nem sequer podíamos ima-
ginar uma América permanentemente dominada por uma 
minoria política que não respeitasse os direitos da maioria.

Bem, nos últimos anos tivemos um Presidente que 
desrespeita as normas e nos ensinou a não tomar as nos-
sas normas como garantidas, e deixou claro que teremos 
de transformar comportamentos há muito estabelecidos 
— como o respeito pelo papel dos inspetores-gerais, a pre-
venção de conflitos de interesse e a divulgação de decla-
rações fiscais — em leis.

Espero que este momento crucial do nosso discur-
so nacional não seja um ponto de viragem no rumo da 
nação. Se aqueles que desprezam a democracia como o 
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MULHERES NO MÉXICO PROTESTAM 
CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÉNERO  
COM UMA MARCHA E UMA GREVE
Dezenas de milhares de mulheres por todo o México 
saíram às ruas no Dia Internacional da Mulher, 8 de 
março, para chamar a atenção para a violência que 
sofrem. Embora os protestos tenham começado pa-
cificamente, houve alguns confrontos entre manifes-
tantes e a polícia. No dia seguinte, milhares de mulhe-
res entraram numa greve nacional em que faltaram ao 
trabalho, desapareceram dos espaços públicos e não 
compraram nada, para simbolizar um dia sem mulhe-
res. Estima-se que a taxa de feminicídio do México 
— a morte de mulheres e raparigas por causa do seu 
género — tenha aumentado 137% desde 2015.
FOTOGRAFIA LUIS ANTONIO ROJAS/THE NEW YORK TIMES

CORONAVÍRUS FORÇA A EUROPA A INICIAR PARALISAÇÕES
A 9 de março, a Itália tornou-se o primeiro país europeu a instituir um confinamento nacional em 
resposta ao surto de coronavírus. A 18 de março, a Europa tinha registado mais casos e mortes por 
coronavírus do que a China. E a 19 de março, a Itália tinha registado mais mortes do que a China. Numa 
rápida sucessão, outros países europeus, incluindo a Espanha, a França, a Alemanha e o Reino Unido, 
começaram a aplicar várias medidas restritivas para controlar a circulação pública e conter o vírus. 
À medida que os casos confirmados aumentaram em toda a região, os legisladores começaram a 
comparar as respostas dos governos para reduzir o custo económico do surto.
FOTOGRAFIA ANDREA MANTOVANI/THE NEW YORK TIMESMarço
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RETRATOS DE UM PAÍS PARADO
Março foi um mês só de nome. Na realidade, é como 
se nunca tivesse existido. As lojas fecharam, os carros 
desapareceram, e as pessoas com eles. Das grandes 
cidades, como Lisboa e Porto, às mais pequenas al-
deias, os portugueses fecharam-se em casa. Mesmo 
antes de ser essa a indicação. Com as escolas encer-
radas, o ensino fez-se à distância, através da internet 
e da televisão, como sucedera décadas antes. As 
imagens dos centros das cidades desertas vai ficar 
para sempre como uma das grandes marcas da pan-
demia que assolou o mundo em 2020.
FOTOGRAFIA RUI DUARTE SILVA/EXPRESSO

A PRESSÃO NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
As imagens que chegavam de Itália e da China foram o primeiro grande embate da 
pandemia em Portugal — mesmo antes dos números e das mortes. As unidades de 
cuidados intensivos esgotadas, a agonia dos doentes e o drama dos médicos e enfer-
meiros que chegavam pela televisão fizeram temer o pior. Quando os efeitos da co-
vid-19 começaram a sentir-se, os hospitais portugueses prepararam-se para o pior. No 
final de março, o Expresso esteve no Hospital de São João, no Porto, e documentou o 
dia de trabalho dos profissionais de saúde na última linha de combate à doença.
FOTOGRAFIA RUI DUARTE SILVA/EXPRESSO
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A exigência  
que recai  
sobre 2021
No passado, o erro foi esquecer  
o futuro. No presente não há 
espaço para o erro. O próximo 
ano é muito mais difícil e 
determinante para o nosso 
futuro coletivo do que 2020

Mário Centeno
Economista, governador  

do Banco de Portugal
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Podemos continuar a negar o país que temos, 
mas isso só ajuda os demais, não os portugueses

FO
T

O
G

R
A

F
IA

 R
U

I D
U

A
R

T
E

 S
IL

V
A

/E
X

P
R

E
S

S
O

41



ano de 2020 termina da for-
ma oposta àquela como co-
meçou. A ciência apontou o 
caminho de saída da pande-
mia. O maior desafio que te-
mos pela frente não será lidar 
com um vírus invisível, que 

nos impõe distância, mas resistir à complacência e ao 
oportunismo que sempre espreitam quando a emergên-
cia política passa.

A reação à pandemia foi rápida e eficaz, ainda que nem 
sempre com a ponderação que todos podiam entender ou 
desejar. Sob ameaça que não era nossa, rompemos tabus. 
Entendemos os limites da nossa liberdade individual e 
demos resposta, em democracia, aos desafios que não tí-
nhamos identificado.

Portugal provou o papel que, em tempos de crise, cabe 
às políticas públicas no apoio aos cidadãos, trabalhadores 
e empresas, sem se iludir sobre as suas limitações. Nisso 
ficou demonstrada a razão do trabalho passado para criar 
espaço e capacidade de resposta, sem colocar em causa as 
funções do Estado, nem a estabilidade financeira. A par 
das instituições europeias, é o Estado que tem a obrigação 
de estar sempre pronto e capaz de agir.

Na Europa, a reação política fez-se de novas políticas 
comuns. Em apenas três meses, o BCE, o Eurogrupo, a 
Comissão e o Conselho Europeu compreenderam a ne-
cessidade de agir. A política monetária e a política or-
çamental, esta, infelizmente, ainda não suficientemente 
comum, coordenaram-se como nunca antes na história 
do euro. Seria um erro não lhe dar continuidade em 2021.

O elemento fundamental dessa resposta foi construí-
do sobre o projeto do orçamento para o euro — um ins-
trumento de coordenação de investimentos públicos e re-
formas para todos os Estados-membros, mas flexível para 
apoiar os mais afetados. O acordo para a emissão de dívida 
europeia conferiu-lhe o poder financeiro que faltava. E foi 
assim que os fundos no apoio à economia, às empresas e 
às famílias resultaram num número com 12 zeros.

Não nos livrámos ainda da ideia de que damos os pas-
sos mais importantes na tormenta. Se, como tudo indica, 
o sol voltar a brilhar em 2021, com o controle da pande-
mia pela vacina, nada seria mais errado do que reverter e 
parar o processo de integração europeia e voltar à velha 
retórica das dúvidas e da falsa oposição entre a redução 
do risco ou da sua partilha.

Essa é a exigência que recai sobre 2021.
Neste sentido, o próximo ano é muito mais difícil e 

determinante para o nosso futuro coletivo do que 2020. 
A história saberá colocar a resposta que construímos na 
última primavera nas páginas de destaque da construção 
europeia, mas 2021 deverá crescer para a responsabilida-
de de lhe suceder.

Portugal tem, como teve nos últimos anos, um pa-
pel crucial. Não apenas porque ocupa a Presidência da 
União Europeia no primeiro semestre, mas é o exem-
plo de como a confiança na Europa se faz de compro-
missos e do seu cumprimento. Não podemos desbara-
tar esse capital.

os últimos anos, a economia 
portuguesa superou todas as 
previsões de quem não acre-
ditava na sua capacidade de 
renovação, nem das suas po-
líticas cumprirem os objetivos 
com que se comprometiam.

Em 2021, para entender como Portugal pode cumprir 
o nosso desejo de ultrapassar a crise e retomar a conver-
gência com a UE, devemos compreender como aqui che-
gou. E poucos, muito poucos o souberam prever.

No sistema financeiro e bancário, temos de enfrentar 
a última fase de um longo processo de estabilização, que 
respondeu às consequências da crise financeira global 
de 2008 e se adensaram com a crise da dívida soberana.

Em 2021, Portugal tem que concluir aquilo que a gene-
ralidade dos países europeus concluiu antes de 2012. As 
dúvidas sobre o cumprimento por cada uma das partes 
envolvidas — bancos, Estado, reguladores e supervisores 
— não podem deixar de ser isso mesmo, dúvidas, e torna-
rem-se certezas de estabilização o mais depressa possível. 
Portugal não pode perder em semanas o que levou mais 
de cinco anos a construir. A sua credibilidade externa não 
pode ser questionada.

O Estado deve cumprir o seu papel de estabilizador 
económico e social, credibilizando a política orçamental 
e promovendo as medidas sociais que apoiem as famíli-
as. O excedente das contas públicas e a trajetória de redu-
ção da dívida não são miragens, mas sim o que permitiu 
a aposta pública nesta fase difícil. Podemo-nos concen-
trar nas funções essenciais do Estado sem receio de que 
financeiramente não o consigamos fazer. Qualquer hesi-
tação neste domínio fará com que 2021 marque um retro-
cesso de consequências negativas, em especial quando os 
demais países se concentram na fase de recuperação das 
suas economias.

Numa economia moderna, o sector financeiro e o Es-
tado são instrumentais para a capacidade produtiva das 
empresas e das famílias. Os primeiros sinais de 2020, na 
preparação de 2021, demonstram que a lição não está to-
talmente aprendida. Em Portugal não podemos repetir o 
erro; manter uma visão do sector financeiro incompatível 
com a construção de um país moderno.

O sector não financeiro é representado por um uni-
verso de mais de um milhão e trezentas mil empresas. 

O
N
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Desde o ponto mais baixo da crise de dívida soberana, 
este enorme universo produtivo teve uma transformação 
única e em si mesmo inédita. Inédita, porque acrescen-
tou sustentabilidade a sectores produtivos que muitos di-
ziam que não conseguiriam promover a convergência da 
economia portuguesa com as médias europeias. Mas essa 
convergência aconteceu, e a produção destas empresas 
em seis anos cresceu 50%.

Este aumento da atividade deveu-se à conjugação de 
dois fatores inusuais: o investimento mais do que dupli-
cou e o endividamento das empresas medido por com-
paração com os seus bens (ativos) caiu para metade. E as 
empresas tornaram-se mais eficientes, com a produtivi-
dade do trabalho a crescer 15%.

Este crescimento foi inclusivo, contou com o empre-
go e as remunerações. O número de trabalhadores nestas 
empresas aumentou 25% e as remunerações totais 41%, 
em apenas seis anos. O peso das remunerações no valor 
acrescentado cresceu 3,3 pontos percentuais, atingindo 
um valor próximo dos 60%.

Desalavancagem financeira, investimento, mais em-
prego e trabalhadores mais produtivos.

Foi este o retrato do país que construímos após a crise 
soberana e até ao final de 2019. Devemos isso ao esforço 
das empresas e das famílias portuguesas.

Não chegamos à crise pandémica sem o trabalho de 
casa feito. Se o deixamos agora a meio, de pouco ou nada 
terá servido. Podemos continuar a negar o país que temos, 
mas isso só ajuda os demais, não os portugueses. E 2021 
tem consigo essa exigência, e não é coisa pouca.

A dinâmica que descrevi é explicada pelo que acon-
teceu nas Pequenas e Médias Empresas. O seu investi-
mento aumentou 131% e a produtividade 23%. A re-
dução do peso da dívida no ativo atingiu 65 pontos 
percentuais e o índice de solvabilidade progrediu 18 
pontos percentuais. Todos estes indicadores estão aci-
ma da média nacional.

A realidade sectorial é ainda mais impressiva da trans-
formação que ocorreu em Portugal, em especial nos úl-
timos cinco anos. O aumento da produtividade foi maior 
nos sectores mais atingidos pela crise pandémica: 50% 
no Alojamento e Restauração; 52% no Imobiliário; 32% 
na Indústria Transformadora e 26% no Comércio. A de-
salavancagem foi particularmente forte no Comércio e no 
Imobiliário, menos 100 pontos percentuais, a dívida pas-
sou de 280% do ativo para 180%.

A pandemia colocou um travão a alguns destes desen-
volvimentos e desafios a todos eles. Este travão foi severo, 
mas será temporário se conseguirmos manter a capaci-
dade produtiva e estivermos preparados. Já demonstrá-
mos, a partir de junho, estarmos prontos para retomar a 
atividade por completo. Nesta crise, o investimento mos-
trou uma resiliência que nunca observámos em crises 

passadas. Este é o sinal de que o país está preparado para 
não só retomar a atividade, mas para ir mais além.

emos de estar conscientes de 
que, a médio prazo, o sobre-
-endividamento pode ser um 
travão ao investimento, enfra-
quecendo a competitividade 
e o crescimento económico. 
Para fazer face a esta dificul-

dade são necessárias medidas de fortalecimento do capi-
tal das empresas, para reduzir a alavancagem e aumentar 
a sua capacidade de serviço da dívida.

A Europa deve fazer parte deste esforço, como aconte-
ce em todas as grandes áreas económicas do mundo. Não 
podemos ser Europa só quando há crises.

A utilização eficiente dos fundos públicos exige o esta-
belecimento de procedimentos que permitam uma iden-
tificação das empresas e dos projetos viáveis, que devem 
ser as recetoras privilegiadas destes apoios. Não é o mo-
mento de descobrir os sonhos, é o momento de acudir à 
realidade. Projeto a projeto, medida a medida, avaliadas 
e sem deixar contas para o futuro. No passado, o erro foi 
esquecer o futuro. No presente, não há espaço para o erro.

A capacidade de investir define o futuro mais próximo. 
A pandemia não foi o produto de excessos e desequilíbri-
os e não justifica um ajustamento em sentido económico. 
Mas a crise pode influenciar a forma como produzimos, 
trabalhamos e consumimos e deverá acelerar as transi-
ções climática e digital. Teremos de estar preparados para 
investir nas pessoas, em educação e formação, num sal-
to qualitativo.

Em paralelo, é necessário garantir a resiliência do sis-
tema bancário para enfrentar um provável aumento nas 
perdas de crédito. Apesar do alívio das moratórias e do 
crédito com garantia pública, as entidades bancárias co-
meçaram desde logo a provisionar os riscos de crédito. 
Mas o sistema bancário continua a enfrentar problemas 
de rentabilidade e tem de responder aos desafios provo-
cados pela digitalização.

Noutras jurisdições reforçam-se e consolidam-se os 
sistemas financeiros, Portugal decidiu jogar um papel di-
ferente nas últimas semanas de 2020. A continuar, 2021 e 
os anos seguintes pagarão um preço elevado.

Por isso volto à proposição inicial: o maior desafio que 
enfrentamos é 2021. Maior do que o de 2020, o ano em 
que conseguimos estar unidos, em Portugal e na Europa.

Se 2021 seguir outro caminho não será um digno tri-
butário de tudo o que conseguimos em 2020. Porque é 
mais fácil responder a um choque, mesmo quando tem 
dimensões sísmicas, do que às nossas próprias dificulda-
des. Essas deixam-nos sempre mais sozinhos.

T
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UM RAMADÃO VIRTUAL
O mês sagrado do Ramadão começou no final de abril no 
meio de confinamentos e medidas de distanciamento 
social em resposta à pandemia. Nos países de maioria 
muçulmana, os governos baniram orações comunitárias 
ou colocaram restrições variadas aos encontros físicos, 
forçando as pessoas a viver virtualmente o Ramadão, 
um tempo de jejum diurno, oração e quebra de jejum 
com amigos e familiares. A maioria dos locais mais sa-
grados do Islão, como as mesquitas de Meca e Medina 
na Arábia Saudita e o complexo da Mesquita Al Aqsa em 
Jerusalém, ficaram fechados a fiéis.
FOTOGRAFIA ALEXANDRA RADU/THE NEW YORK TIMES

CORONAVÍRUS FORÇA PRODUTORES HOLANDESES DE TÚLIPAS A DESTRUIR FLORES
Em abril, com as vendas de flores a cair a pique devido às repercussões económicas da pandemia de 
covid-19, os produtores holandeses de túlipas destruíram cerca de 400 milhões de flores, incluindo 
140 milhões de túlipas. Normalmente, a época forte da indústria das flores holandesa é de março a 
maio, meses com a Páscoa, o Dia da Mãe e o Dia Internacional da Mulher, e as vendas diárias de flores 
totalizam 30 milhões de dólares em média. Embora os Países Baixos tenham instituído medidas de 
distanciamento social moderadas, muitas floristas permaneceram abertas. Mesmo assim, a procura 
por túlipas caiu e os produtores com clientes internacionais relataram grandes perdas de receita. 
FOTOGRAFIA ILVY NJIOKIKTJIEN/THE NEW YORK TIMESAbril
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DESINFEÇÃO PREVENTIVA NA MAIOR 
COMUNIDADE CIGANA EM PORTUGAL
O Bairro das Pedreiras, construído em 2005 em Beja, 
começou por ter 50 habitações, para um total de 250 
pessoas. Atualmente tem cerca de 800, porque ao 
lado das casas foram aparecendo barracas, tendas e 
velhas rulotes, para albergar sobretudo filhos de mo-
radores que se foram casando. É a maior comunidade 
cigana em Portugal, garantiu ao Expresso Prudêncio 
Canhoto, presidente da Associação de Mediadores 
Ciganos. Sem água, eletricidade ou saneamento, fo-
ram várias as iniciativas para explicar como os mora-
dores se deviam proteger da covid-19. Em abril, ainda 
sem qualquer caso, a autarquia procedeu à segunda 
desinfeção preventiva do Bairro das Pedreiras.
FOTOGRAFIA ANA BAIÃO/EXPRESSO

OS AVIÕES PARARAM. A TAP ATRAVESSA 2020 AMEAÇADA PELA TURBULÊNCIA
Olhar os riscos no céu e imaginar o destino dos aviões é um passatempo mais comum do que parece. 
Ou melhor, era. Em 2020, a maior parte das aeronaves passou mais tempo em terra do que no ar. Um 
pouco por todo o mundo, os aeroportos transformaram-se em gigantescos depósitos de aviões. 
Portugal não foi exceção e a quase totalidade da frota da TAP ficou encostada. Nos meses seguintes, 
a quebra no turismo acentuou os problemas da transportadora aérea portuguesa — que chega ao 
fim do ano em crise e no centro de uma polémica à volta do plano de reestruturação do Governo. 
FOTOGRAFIA NUNO BOTELHO/EXPRESSO
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Porque  
o meu pai

fugiu 
ao  
confinamento  
em Seul
Em fevereiro de 2020, 
Daegu, na Coreia do Sul, 
tornou-se o palco  
do primeiro grande surto  
de covid-19 fora da China

Hye-Young Pyun
Escritora sul-coreana, autora  

dos romances “The Law of Lines”,  
“City of Ash and Red” e “The Hole”
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meu pai sentia-se abandona-
do. Tinha feito trabalho braçal 
toda a vida, na construção ci-
vil. Aos 70 anos, tornou-se se-
gurança. Quando ficou velho 
demais para trabalhar, passa-
va o tempo num centro de dia 

da cidade. Jogava janggi com outros idosos, ia ler para a 
biblio teca pública e caminhava num parque da vizinhan-
ça. Mas com o surto de covid-19, tudo isso encerrou de re-
pente, eliminando qualquer possibilidade de socialização. 
O meu pai teve de passar o inverno confinado ao pequeno 
quarto na casa do filho e da nora, onde vivia há 20 anos, 
reduzido a poucas palavras e a ainda menos metros qua-
drados. Em fevereiro, o surto teve uma evolução ameaça-
dora, com grupos de infetados a emergir rapidamente na 
cidade de Daegu. A perspetiva era sombria. Com o con-
tágio a espalhar-se rapidamente em lares e alas hospi-
talares vedadas e as mortes a subir em flecha, tornou-se 
claro que os tentáculos da covid-19 estavam a chegar aos 
mais vulneráveis.

O meu pai já tinha passado por tantas coisas. Nas-
cido em 1940, durante a parte final da longa ocupação 
japonesa, era criança durante a Guerra da Coreia, um 
jovem durante a impiedosa industrialização que come-
çou nos anos 60 e um homem de meia-idade durante 
as ondas de choque da democratização. Quando tinha 
apenas 10 anos, um militante comunista matou o seu 
pai. Embora ele fosse apenas um civil inocente, a polí-
cia pensou erroneamente que era um simpatizante co-
munista. Sempre que nos contava a história, o meu pai 
começava por dizer: “O vosso avô morreu injustamen-
te.” Como se saber isso fosse a chave para compreen-
der tudo o resto.

Considerado culpado por associação, o meu pai não 
pôde seguir os seus próprios sonhos. Trabalhou em es-
taleiros por todo o lado, mas nunca conseguiu viajar em 
lazer. Não bebia, não ficava com nada que não tivesse ga-
nho e nunca jogou. Porém, a vida jamais recompensou o 

seu bom comportamento. Uma vez estava no trabalho e 
quase caiu de um arranha-céus; outra vez foi deportado 
quando se encontrava a trabalhar no estrangeiro, por não 
ter os papéis necessários. Perdeu cedo a sua mulher, mi-
nha mãe, por doença. Anos depois, conseguiu obter o tes-
temunho de vizinhos e polícias da sua juventude e travou 

O
uma batalha judicial para investigar a causa da morte do 
seu pai e limpar o seu nome de patriota. Não foi fácil, mas 
teve sucesso. Ficou exultante, como se isso validasse, por 
fim, a vida difícil que vivera.

Mas agora, com tudo fora do alcance — mesmo o Ce-
mitério Nacional de Seul, onde o meu avô tinha recente-
mente sido reenterrado para descansar com honra —, o 
meu pai jamais se sentira tão sozinho. Não se resignando 
a viver os seus anos dourados em quarentena, começou 
a ansiar pela sua terra natal, uma aldeia perto da cidade 
de Gwangju, no sul do país. Sempre tinha dito a si mesmo 
que um dia voltaria para lá, mas agora a epidemia deci-
dira por ele. Se tinha de passar os seus dias em solidão, 
porque não fazê-lo entre as suas colinas e riachos favo-
ritos? Ciente de que ou objetaríamos aos seus planos ou 
insistiríamos em ajudar, fez viagens secretas entre Seul e 
Gwangju em busca de uma casa para alugar, apenas nos 
informando um dia depois de se ter mudado.

s meus irmãos — duas irmãs 
e um irmão mais velhos — e 
eu ficámos indignados. Como 
é que um cidadão sénior de 
alto risco a viver sozinho po-
dia cumprir o distanciamen-
to social? Nós, habituados a 

entreter-nos online e a ter entregas de tudo ao alcance de 
um botão, não podía mos compreender quão tóxico o iso-
lamento havia sido para ele. Ainda não sabíamos o que era 
ser velho. Nem qual a sensação de ser ignorado e negli-
genciado em casa, em nome da segurança.

Os meus irmãos e eu apressámo-nos a apanhar um 
comboio para Gwangju, com o objetivo de trazer o nosso 
pai de volta para Seul e convencê-lo da segurança de se 
isolar com a família. O comboio estava vazio. Nesse dia, 
29 de fevereiro, tinha havido 813 novos casos confirmados 
de coronavírus, o maior número desde que se registara o 
primeiro, a 20 de janeiro. Mantivemos as nossas másca-

ras postas durante cada se-
gundo da viagem de duas ho-
ras e meia.

Encontrámos o nosso pai 
na sua casa alugada, mas ele 
recusou partir connosco. E 
como a casa era dema siado 
pequena para todos dormi-

mos lá, tivemos de passar a noite num pequeno hotel, 
também aí desafiando as recomendações de quarentena 
das autoridades para ficar em casa e evitar ajuntamentos. 
O hotel praticamente vazio parecia assustador. Eu e as mi-
nhas irmãs fomos dormir preocupadas com a insistência 
do nosso pai em permanecer onde estava.

O

COMO É QUE UM CIDADÃO SÉNIOR DE ALTO RISCO  
A VIVER SOZINHO PODIA CUMPRIR O DISTANCIAMENTO SOCIAL?
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No final da manhã, fomos com o meu pai à procu-
ra de um lugar para comer. As ruas de Gwangju estavam 
desertas. Andámos bastante sem encontrar nenhum lu-
gar aberto. Por fim, chegámos a um mercado ao ar li-
vre próximo de um hospital universitário. “Quando eu 
tinha 15 anos”, disse o meu 
pai, “costumava fazer o ca-
minho todo até este mercado 
para vender melancias.” Eu 
sabia pouco sobre a sua in-
fância. A imagem mais jovem 
dele que tinha visto era uma 
fotografia de ar severo tirada 
quando andava pelos 20 anos, 
logo antes de se mudar para Seul. Quantos rostos usa uma 
vida? No rosto fechado e solitário que ele usava agora, eu 
não conseguia ver nenhum traço do miúdo tenaz que ca-
minhava quase 20 quilómetros para ir vender melancias 
ou do jovem tenso a preparar-se para se mudar para uma 
metrópole.

“Era tão quente e tão longe.” Com estas palavras, os 
seus diferentes rostos sobrepuseram-se. Ele tinha-se de-
sembaraçado por sua própria conta. Isso era a raiz e a base 
da sua autoestima. A sua irmã ficara na terra natal a culti-
var pêssegos. Fomos criados a comer esses pêssegos, mas 
era pouco provável que pudéssemos vir a desfrutar alguns 
este ano. Antes do surto, ela tinha-se aleijado gravemente 
na perna e ainda estava a convalescer no hospital. Com a 
covid a espalhar-se, os hospitais tinham interrompido as 
visitas. O meu pai já se lamentava de que provavelmente 
jamais poderia voltar a vê-la. Contou-nos o que ouvira o 
filho dela dizer: “Ela acha que toda a gente a abandonou.”

Quando pensei em todas as pessoas na mesma situa-
ção da minha tia — incapacitada e convencida de ter sido 
abandonada na sua cama de hospital —, um sentimento 
desconfortável invadiu-me. Isto era o nosso futuro. A vida 
tornar-nos-ia pessoas doentes a todos.

ncontrámos um restauran-
te aberto no mercado. Após 
o pequeno-almoço, a cami-
nho do metro, passámos pelo 
hospital. Trabalhadores com 
equipamento protetor sobre o 
corpo inteiro assistiam pesso-

as que esperavam a vez delas no centro de testes instalado 
junto à entrada. Nas notícias dessa manhã tínhamos visto 
que alguém da área dera positivo, e agora estavam a testar 
toda a gente com quem essa pessoa estivera em contacto. 
A visão do centro de testes e o estarmos tão próximos dele 
deixou-nos apreensivos. A ideia de o vírus levar o nosso 
pai aterrorizava-nos.

À entrada do metro, o nosso pai entrou na escada ro-
lante, com a mão firmemente presa ao corrimão. Na car-
ruagem, agarrou um poste para não se desequilibrar. Tudo 
o que uma pessoa jovem poderia fazer sem tocar em nada 
era impossível para os idosos. Por mais cuidadoso que ele 

tentasse ser, entrava em contacto com as mãos e a respi-
ração de muito mais gente do que nós e, portanto, ficava 
muito mais exposto à infeção.

É assim que a covid-19 rouba os nossos velhos. Perde-
mos a nossa mãe com tensão alta, a nossa avó luta com a 
diabetes, a nossa irmã tem um problema cardíaco cróni-
co. As nossas conexões com essas pessoas são a razão por 
que nos devemos proteger do vírus. Esse dever de preven-
ção não é interferir na higiene pessoal de outras pessoas ou 
retirar-lhes a sua liberdade mas simplesmente fazermos o 
que é necessário para não nos tornarmos uma fonte de in-
feção, uma ameaça para as vidas dos nossos entes queridos.

O meu pai acabou por ficar em Gwangju até julho, 
quando problemas de saúde o obrigaram a voltar para 
junto de nós. Desde então, tem seguido as notícias sobre 
o desenvolvimento de vacinas. Algumas encorajam-no, 
embora a notícia de que alguns países poderosos estão a 
competir para “vender o arroz mesmo antes de ser colhi-
do” — isto é, comprar uma vacina que ainda não existe — 
o tenha levado a dizer: “Mesmo que apareça uma vacina, 
pessoas como nós conseguirão recebê-la?” Os seus anos 
a sofrer pobreza, discriminação, desilusões e frustração 
fazem-no dizer isso. Ao longo da sua vida, por mais que 
“pessoas como nós” tentássemos, a resposta aos nossos 
esforços era muitas vezes a exclusão.

Recentemente, vi um documentário onde pessoas da 
região italiana da Lombardia faziam uma manifestação a 
exigir reformas do sistema público de saúde. Familiares 
enlutados erguiam uma bandeira onde se lia “La salute è 
un diritto” (a saúde é um direito), e via-se raiva nos seus 
rostos. A saúde é mais do que uma mera responsabilidade 
pessoal; é um bem social que tem de ser garantido por um 
sistema nacional de saúde robusto. Gostava que já não fos-
se preciso convencer ninguém de que a saúde das nossas 
comunidades depende da saúde individual de cada um 
dos seus membros.

Tradução Luís M. Faria
© 2020 The New York Times Company and Hye-young Pyun

E

QUANDO TINHA APENAS 10 ANOS, UM MILITANTE COMUNISTA MATOU  
O SEU PAI. “O VOSSO AVÔ MORREU INJUSTAMENTE.” COMO SE SABER ISSO 

FOSSE A CHAVE PARA COMPREENDER TUDO O RESTO
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A ESTRADA PASSOU A TER UM FIM E NASCERAM FRONTEIRAS DENTRO DO PAÍS
Um agente da PSP fotografado pelo Expresso junto à Ponte D. Luís I, no Porto, durante uma ação de fiscalização de trânsito em abril, quando foi decretada 
pela primeira vez a proibição de circulação entre concelhos. A medida seria repetida várias vezes nos meses seguintes, colocando um fim administrativo 
às estradas. A ideia de ter fronteiras dentro do próprio país tornou-se algo quase banal no fim de 2020.
FOTOGRAFIA RUI DUARTE SILVA/EXPRESSO
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Não 

Falhámos para com os mais 
desprotegidos. Para mitigar a 
falha temos de ir além da nossa 
bolha e compreender que as 
pessoas podem não ser números, 
mas que os números são pessoas

não 
estamos 
juntos

Luís Aguiar-Conraria

Economista, professor na Universidade 
do Minho, colunista do Expresso
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A crise económica, ao ser tão assimétrica, mais que 
pôr a nu as desigualdades existentes, agrava-as

FO
T

O
G

R
A

F
IA

 R
U

I D
U

A
R

T
E

 S
IL

V
A

/E
X

P
R

E
S

S
O

53



Valensisi, da UNCTAD, estima que aumente em 68 mi-
lhões o número de pessoas a viver com menos de 1 euro 
e meio por dia. O grosso concentra-se nos Países Menos 
Desenvolvidos, que representam apenas 14% da popula-
ção mundial. É fácil perceber o que estes números impli-
cam relativamente às desigualdades entre países: alarga-
-se o fosso entre ricos e pobres.

Nos países desenvolvidos, a crise também é assimé-
trica, exacerbando desigualdades. Por exemplo, a covid 
é mais dura com minorias étnicas. Em grande parte, isso 
acontece porque as minorias estão sobrerrepresentadas 
nas classes mais pobres. Por exemplo, um estudo para 
o Reino Unido, feito por Richard Blundell (da Universi-
ty College London) e Mónica Costa Dias (da Universida-
de do Porto), com outros coautores, mostra isso mesmo.

Outra desigualdade exaltada com esta crise é a de género. 
Sabíamos que seria assim. Se é sobre elas que recai o trabalho 
doméstico, é óbvio que são elas quem sofre mais com escolas 
fechadas. À habitual atenção que os filhos em casa exigem 
somou-se a necessidade de os apoiar no ensino à distância. 
Vários estudos confirmam a nossa intuição. Cito as conclu-
sões de um para Israel: “We find that the consequences of 
the economic downturn following the coronavirus for gen-
der equality are harsh, with women’s employment and in-
come more severely affected than men’s.” Outros trabalhos 
encontram resultados similares para Espanha, Alemanha, 
Reino Unido, etc. A Organização Internacional do Trabalho 
é clara: no 2º trimestre, em Portugal — o país europeu com 
maiores quedas salariais — a quebra salarial sofrida pelas 
mulheres foi 40% superior à dos homens.

Finalmente, temos as desigualdades educativas. Mui-
tos alertaram para o potencial desastre social em constru-
ção. Logo em abril, a revista científica “The Lancet Public 
Health” publicou um trabalho cujo título resumia tudo: 
“Covid-19, school closures, and child poverty: a social 
crisis in the making”. Basta saber que a única refeição 
decente que muitas crianças pobres têm é na escola. Mas 
há mais. A importância de ter escolas abertas é ilustrada 
por vários estudos que mostram que é durante as férias 
grandes que as desigualdades educativas aumentam em 
muitos países. Escola em casa é pior, porque as condições 
que as crianças têm são diferentes e também porque a ca-
pacidade de reação das escolas foi muito heterogénea, não 
havendo comparação entre as escolas frequentadas pelas 
classes altas e médias-altas e as outras.

Um estudo que usa resultados de 350 mil exames fei-
tos a estudantes na Holanda 
antes e após o fecho das es-
colas confirma as expectati-
vas mais pessimistas. Basica-
mente, é como se os alunos 
tivessem perdido as oito se-
manas de aprendizagem em 

UM MUNDO DE GENTE QUE POUCO SOFRE E UM OUTRO COM A VIDA ESTRAGADA. O 
PRIMEIRO MOSTRA POUCA EMPATIA PELO SEGUNDO, SE É QUE SEQUER O CONHECE. 
PERCEBI-O AO VER A LEVEZA COM QUE SE ACEITOU O FECHO DAS ESCOLAS

m 21 de novembro, Pedro 
Melo Lopes contou uma pe-
quena história acabada de vi-
ver no hospital: “Chegou a pé. 
Um senhor de 55 anos. Barri-
gudinho mas com bom aspe-
to. A história era tosse e falta 

de ar há uma semana. E um contacto com um positivo 
ontem. No meio da tensão. Ripostei. Ontem? Uma sema-
na? E não sabia que era para ficar em casa em isolamen-
to? Levantou uma chave automóvel. Olhou para o chão e 
disse: Doutor, não tenho casa. Estou a viver numa carri-
nha. Perdi tudo desde março.”

No mesmo dia, Lili Caneças publicou um vídeo no Ins-
tagram, mostrando cumprir a bordo de um barco o de-
cretado confinamento: “Não tenham inveja, por amor de 
Deus. Estamos em confinamento, mas, como a minha que-
rida sobrinha tem este barquinho, achámos que estávamos 
melhor no mar. Não há mais nenhum barco senão o nosso.”

Os dois episódios caricaturam o que observamos des-
de março: um mundo de gente que pouco sofre e um outro 
com a vida estragada. O primeiro mostra pouca empatia 
pelo segundo, se é que sequer o conhece. Percebi-o ao ver 
a leveza com que se aceitou o fecho das escolas. Não em 
março, quando era inevitável, mas com a falta de reação 
nas semanas que se seguiram ao anúncio feito em mea-
dos de abril, quando soubemos que as escolas estariam 
fechadas até setembro.

São as consequências de ter a classe alta e média-alta 
a viver num mundo à parte: quem tinha os filhos em bons 
colégios privados (e algumas escolas públicas) pôde vê-los 
a ganhar (ainda mais) terreno às crianças das outras classes. 
É a única explicação que encontro para a passividade com 
que políticos (quer no governo quer na oposição) e opinion 
makers aceitaram a decisão. Entre as raras exceções, des-
taco Alexandre Homem Cristo no “Observador”.

A crise económica, ao ser tão assimétrica, mais que pôr 
a nu as desigualdades existentes, agrava-as. E se os efeitos 
imediatos no exacerbar das desigualdades são claros, como 
mostro a seguir, corremos o risco de que se prolonguem.

EFEITOS IMEDIATOS NA POBREZA,  
EDUCAÇÃO E NA DESIGUALDADE DE GÉNERO
Será a maior recessão mundial desde os anos 30 do sécu-
lo passado. O número de famílias em situação de pobreza 
extrema disparou, depois de 22 anos a diminuir. Giovanni 

E
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de trabalho em período de recessão é feita com salários 
mais baixos, situação que demora muitos anos a rever-
ter. Um dos melhores trabalhos sobre o tema usou dados 
portugueses, foi feito por um português e publicado no 
“American Economic Journal”. Pedro Martins, professor 
na Queen Mary University of London, mostra que quem 
começa a trabalhar durante uma recessão entra com sa-
lários mais baixos (1,8% de redução por cada aumento de 
um ponto percentual no desemprego). Um outro traba-
lho, este usando dados americanos, conclui que os efeitos 
negativos persistem durante pelo menos 10 anos. E, como 
sempre, os efeitos são muito maiores nos jovens com me-
nos escolaridade.

CONCLUSÕES?
Tracei um quadro realista sobre os efeitos da atual crise na 
pobreza e na desigualdade. Falhámos para com os mais des-
protegidos. Para mitigar a falha temos de ir além da nossa 
bolha e compreender que as pessoas podem não ser núme-
ros, mas que os números são pessoas. Sejam os números do 
desemprego, de empresas falidas, de crianças sem aulas ou 
de quem recorre ao banco alimentar contra a fome.

que as escolas estiveram fechadas na Holanda (menos 
que em Portugal). E, novamente, o retrocesso na apren-
dizagem concentra-se em crianças de famílias com me-
nos escolaridade.

Mais exemplos poderia dar, mas quem me lê deve estar 
agora a perguntar se estes retrocessos são reversíveis. In-
felizmente, tudo indica que os impactos serão duradouros.

EFEITOS DE LONGO PRAZO
Há estudos que estimam os impactos económicos de lon-
go prazo da falta de aulas. O “Journal of Labor Economics” 
publicou no ano passado um muito interessante. Nele, 
mostra-se que, décadas depois, os alunos mais afetados 
por greves de professores tinham percursos profissionais 
significativamente piores. E, surpresa!, os impactos eram 
maiores nas crianças que partiam em desvantagem.

Mas não são só as crianças e jovens em idade escolar 
que sofrerão a longo prazo. Os dados indicam que os jo-
vens adultos foram os que mais perderam o emprego e 
rendimentos ao longo do ano. A estes somam-se os jo-
vens à procura do seu primeiro emprego. “Escolheram” 
uma péssima altura para o fazer. A entrada no mercado 

Os jovens adultos foram os que mais perderam 
o emprego e rendimentos ao longo do ano
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O ÚLTIMO ADEUS
A solidão dos doentes é uma das marcas da co-
vid-19. Isolados em casa, internados no hospital, 
longe de tudo e de todos. Longe das famílias. Os dias 
transformam-se em semanas e as semanas parecem 
intermináveis. Até na hora da morte, a solidão deixou 
a sua marca. Para evitar novos surtos da doença, a 
presença nos funerais era limitada à família mais 
próxima e com distanciamento social. Na imagem, o 
funeral de uma vítima de covid-19, em Cascais.
FOTOGRAFIA TIAGO MIRANDA/EXPRESSO

A SOLIDÃO DO HOMEM QUE CELEBROU SOZINHO O 25 DE ABRIL
Carlos Alberto Ferreira, de 71 anos, tirou do armário o melhor fato, guardado com zelo para ocasiões especiais. 
Vestiu o casaco branco, calçou as luvas a condizer e ajeitou ao pescoço um laçarote preto. Depois, abriu a 
janela onde tem colado um cartaz antigo do Movimento das Forças Armadas, ligou a velha aparelhagem no 
máximo e deixou Zeca Afonso a cantar para toda a praceta. Por fim, segurou a enorme bandeira de Portugal 
com cravos vermelhos e brancos na haste e saiu (...) Quando desceu do comboio no Rossio não estava nin-
guém. Subiu a Avenida da Liberdade. Sozinho, representou um país inteiro, agora preso em casa, que há 46 
anos ajudou a libertar. Foi assim a reportagem do Expresso sobre um homem invulgar num dia especial. 
FOTOGRAFIA TIAGO MIRANDA/EXPRESSOAbril
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MORTE DE GEORGE FLOYD  
DESENCADEIA PROTESTOS NACIONAIS  
POR UMA JUSTIÇA RACIAL NOS EUA
Depois de George Floyd, um homem negro, ter mor-
rido sob custódia policial em Minneapolis, a 25 de 
maio, centenas de milhares de pessoas juntaram-se 
em manifestações por todo o país para expressar a 
sua indignação relativamente ao racismo e à brutali-
dade policial. Nos vídeos da detenção, que circularam 
nas redes sociais, pode ver-se Floyd preso no chão 
com um polícia a pressionar o joelho contra o seu 
pescoço durante vários minutos até o deixar incons-
ciente, enquanto outros polícias assistiam. Os quatro 
agentes envolvidos acabaram por ser despedidos e 
acusados de homicídio em diferentes graus. As mani-
festações, desencadeadas pela morte de George 
Floyd, tornaram-se violentas em muitos estados e 
levaram a várias reformas na aplicação da lei.
FOTOGRAFIA ALYSSA SCHUKAR/THE NEW YORK TIMES

MANIFESTANTES EM HONG KONG OPÕEM-SE  
AOS PLANOS DE SEGURANÇA NACIONAL DA CHINA
Os protestos antigoverno em Hong Kong, que durante meses no ano passado encheram as ruas da 
cidade semiautónoma, recomeçaram a 24 de maio, quando milhares de pessoas se reuniram nos 
bairros mais movimentados da cidade. A polícia disparou gás lacrimogéneo, balas de borracha e 
canhões de água, espoletando horas de confrontos dispersos que resultaram em pelo menos 180 
detenções. Os manifestantes desafiaram as regras de distanciamento social para se oporem à pro-
posta de Pequim de reforçar o controlo sobre Hong Kong através da legislação nacional em matéria 
de segurança. Muitos residentes temiam que esta legislação usurpasse as suas liberdades civis.
FOTOGRAFIA LAM YIK FEI/THE NEW YORK TIMES

Maio
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A covid-19 foi 
um golpe para 
as mulheres 
trabalhadoras. 
Podemos 
emergir mais 
fortes?
Uma em cada quatro mulheres 
nos Estados Unidos está 
atualmente a pensar abrandar  
a sua carreira ou deixar 
completamente o mundo 
laboral. Estas tendências 
ameaçam desfazer anos  
de progresso das mulheres  
no mercado de trabalho

Trabalhadora da indústria têxtil em sua casa em Bangalore, 
na Índia. A pandemia ameaça as conquistas das mulheres

Amy Bernstein
Editora da revista  

“Harvard Business Review”, coautora 
do podcast “Women at Work”
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ue muitas mulheres têm tra-
balhado a dobrar e a triplicar 
durante a pandemia já não é 
notícia. Quando têm de con-
ciliar as suas responsabilida-
des laborais com uma fatia 
desproporcional dos cuida-

dos familiares e domésticos — como muitas de nós faze-
mos — a situação rapidamente se torna sombria. Vários 
estudos têm confirmado isso. Um relatório anual sobre 
o local de trabalho elaborado pela McKinsey & Com-
pany, a empresa de consultoria de gestão, em conjunto 
com a LeanIn.org, uma associação não-lucrativa dedi-
cada às mulheres e ao local de trabalho profissional, re-
vela os custos da pandemia e da consequente recessão 
nos Estados Unidos: as mulheres, em especial as de cor, 
têm uma probabilidade maior de haver perdido os seus 
empregos; para as que ainda os têm, as estruturas que 
tornavam possível a muitas trabalhar e cuidar da famí-
lia ruíram. As escolas, por exemplo, mudaram para au-
las à distância ou híbridas, obrigando muitas mulhe-
res trabalhadoras a fazer de professoras assistentes ao 
mesmo tempo que cumprem as suas responsabilidades 
profissionais. Segundo o relatório, uma em cada quatro 
mulheres nos Estados Unidos estão atualmente a pen-
sar abrandar as suas carreiras ou deixar completamente 
o mundo laboral, o que não deve surpreender ninguém. 
Essas tendências ameaçam desfazer anos de progresso 
das mulheres no mercado de trabalho.

Mas os números não contam a história toda. As mu-
lheres têm de lidar com uma quantidade de stresse an-

tes inimaginável. Gente habituada a manter muitas bolas 
no ar deixa-as cair regularmente agora, à medida que os 
vários papéis — de profissional, de cuidadora — entram 
em conflito direto hora após hora, minuto após minu-
to. Conforme notou recentemente Katherine Goldstein, 

Q

apresentadora do podcast “The Double Shift” (“O Turno 
Duplo”): “Parece-me que as mulheres têm de assentar 
numa nova frase para começar as conversas. Em vez de 
perguntar como têm passado, será algo tipo: ‘Choras-
te hoje?’”

Sete meses após o início da pandemia, três mulheres 
que perderam trabalho este ano abriram-se no podcast 
“Women at Work” (“Mulheres no Trabalho”) da “Harvard 
Business Review”, que eu coapresento, e contaram-nos 
como estão a aguentar a situação. Ouvimos Veronica, que 
tinha finalmente passado do web design para a massagem 
terapêutica — a sua carreira de sonho — e estava a ado-
rar a sua nova vida. A pandemia forçou o estúdio onde 
trabalhava a encerrar, e agora ela tenta regressar ao web 
design. Veronica está a fazer os necessários ajustamen-
tos à sua nova realidade, fazendo o que tem de fazer para 
ganhar a vida.

ambém ouvimos Emily, uma 
artista cuja companhia de 
ópera fechou em março e que 
não atua há meses. “A luta não 
tem a ver com o trabalho. Tem 
a ver com o sentido”, disse-
-nos. “Sou uma cantora se não 

estou a cantar?” Para aqueles cujo sentido de si própri-
os está inextrincavelmente ligado ao trabalho que fazem, 
não trabalhar pode ser um golpe existencial. Como escre-
veu a socióloga Aliya Hamid Rao: “O emprego, ou a sua 
falta, tornou-se um marcador intrínseco do valor moral 
da pessoa.”

Mas enquanto procuramos lidar com a nossa nova e 
brutal realidade, têm emergido sinais de esperança. Mi-
lhões de nós já não temos de lidar com a miséria da ida 
para o trabalho, e as empresas tornaram-se muito mais 
flexíveis quanto às formas de trabalhar, uma tendência 
que deverá manter-se.

Porém, não podemos ig-
norar o facto de que, não ten-
do de ir para o emprego, tra-
balhamos mais horas — e não 
somos pagos por esse tempo. 
Toda essa nova flexibilidade 
coloca desafios mais difíceis 
ao nosso equilíbrio trabalho-
-vida, e temos de os enfren-
tar. A reverência que existe 

há muito pelo “trabalhador ideal” está a ser seriamente 
afetada. A ideia de que o trabalhador com mais valor é 
aquele que cumpre mais horas, que está sempre dispo-
nível e que dá prioridade ao trabalho sobre tudo o resto 
nunca fez muito sentido para a maioria das mulheres que 

T

A IDEIA DE QUE O TRABALHADOR COM MAIS VALOR É AQUELE  
QUE CUMPRE MAIS HORAS, QUE ESTÁ SEMPRE DISPONÍVEL E QUE  
DÁ PRIORIDADE AO TRABALHO SOBRE TUDO O RESTO NUNCA FEZ  
MUITO SENTIDO PARA A MAIORIA DAS MULHERES QUE TRABALHAM
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trabalham. Ao fim e ao cabo, elas sempre tiveram de con-
ciliar as responsabilidades no trabalho e em casa.

Joan C. Williams, fundadora e diretora do Center for 
WorkLife Law do Hastings College of the Law (Univer-
sidade da Califórnia), notou este ano num artigo que o 
conceito do trabalhador ideal depende ele próprio do 
modelo “ganha-pão masculino-doméstica”, uma relí-
quia de uma era anterior em que o homem médio saía 
para trabalhar e a mulher média ficava a tomar conta da 
casa. Williams alega que “a norma do ‘trabalhador ideal’ 
tem custos altos para as mulheres há muito tempo. Elas 
não só fazem o seu trabalho diário como se espera que 
lidem com responsabilidades para com as suas famílias 
e a casa”. E continua: “Se alguma vez houve uma altu-
ra para afastar essa velha noção do trabalhador ideal, é 
agora.” Ámen.

Também estamos a adquirir uma maior 
compreensão do facto de que o nosso valor 
não depende de termos um emprego for-
mal. Tim O’Brien, presidente do progra-
ma Liderança para o Século 21 da Harvard 
Kennedy School, nota que quando associa-
mos os nossos papéis profissionais com o 
nosso sentido do eu perdemos perspetiva, 
e o nosso juízo sofre. “Este padrão piora 
quando ligamos o nosso papel à autoesti-
ma, pensando que só temos valor e utilida-
de conforme o papel que desempenhamos 
formalmente”, escreveu ele este ano. Emi-
ly, a nossa cantora de ópera, parece estar a 
tomar realmente em conta essa ideia. “Não 
sei quando vou conseguir atuar novamen-
te”, disse-nos. “Acho que tenho de me re-
cordar de que não sou um ser humano com 
base no meu trabalho. Não me defino por 
isso.” Afastada da vocação que segue há 15 
anos, vê-se a si mesma com um olhar novo.

Estes últimos meses, sem dúvida, têm 
obrigado muitas mulheres a tomar uma nova 
perspetiva. Lisa, uma empresária da indús-
tria dos cuidados de saúde que foi a terceira 
convidada do nosso podcast, disse: “Quando 
a covid nos atingiu, tudo parou. Saí da pas-
sadeira e de facto até foi uma sensação fres-
ca. Embora esteja a ser difícil, foi bom para 
mim em termos pessoais. Consegui transfor-
mar um negativo num positivo”.

Do mesmo modo, a dra. Rao, na sua pes-
quisa, identificou resiliência e determina-
ção em muitas das mulheres que sofreram 
a perda do emprego. “Obriga as mulheres a 
repensar como querem voltar para o mer-
cado de trabalho”, disse-me. “Pensam em 

voltar nos seus próprios termos: ‘Prefiro ter mais controle 
sobre aquilo que faço. Talvez abra um escritório particu-
lar ou me torne consultora e trabalhe para mim mesma.’”

Não quero pintar um retrato demasiado cor-de-rosa. 
Este último ano foi impiedoso. Muitas mulheres vão ter 
muito terreno para recuperar em progresso profissional e 
honorários. Algumas poderão nunca vir a recuperar ple-
namente. Outras descobrirão caminhos em última análise 
mais compensadores. Isso será bem-vindo. Mas se há uma 
lição das crises de 2020, é que todos — tanto empregados 
como mulheres — precisamos de reconfigurar as nossas 
expectativas em relação às profissionais do sexo feminino. 
Não vamos voltar ao “normal”. E talvez isso seja bom.

Tradução Luís M. Faria
© 2020 The New York Times Company and Amy Bernstein
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VITÓRIA HISTÓRICA PARA TRABALHADORES 
HOMOSSEXUAIS E TRANSEXUAIS
A 15 de junho, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos 
deu uma vitória há muito esperada ao movimento para 
a igualdade L.G.B.T.Q. quando decidiu que a Lei dos 
Direitos Civis de 1964 protege os trabalhadores homos-
sexuais e transexuais. Antes da decisão, era legal em 
mais de metade dos estados americanos despedir 
funcionários com base na sua orientação sexual ou 
identidade de género. A decisão histórica, que é uma 
derrota para a Administração Trump que instou o tribu-
nal a decidir contra os trabalhadores homossexuais e 
transexuais, alcançou um objetivo há muito desejado 
por defensores dos direitos dos homossexuais.
FOTOGRAFIA BRENDAN MCDERMID/REUTERS

PROTESTOS INSPIRAM SOLIDARIEDADE NA EUROPA
As manifestações em massa que apelam à reforma na sequência da morte de George Floyd nos 
Estados Unidos ressoaram em várias cidades europeias. Em junho, milhares de manifestantes come-
çaram a sair às ruas em solidariedade e a chamar a atenção para o racismo e a violência policial nos 
seus próprios países. Em cidades como Paris e Londres, os manifestantes empunhavam cartazes com 
as frases “Somos todos George Floyd” e “Black Lives Matter” ou com os nomes das vítimas da bru-
talidade policial nos seus próprios países. Estátuas de colonizadores e comerciantes de escravos 
foram derrubadas ou desfiguradas. As exigências dos manifestantes para abordar uma longa história 
de discriminação e racismo sistémico foram em grande parte negadas pelas entidades oficiais.
FOTOGRAFIA GEOFFROY VAN DER HASSELT/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGESJunho
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A REABERTURA DAS FRONTEIRAS  
QUE JÁ NÃO EXISTIAM
A 1 de julho, a fronteira entre Portugal e Espanha, encerrada três meses e meio antes devido à 
pandemia de covid-19, foi reaberta. A cerimónia decorreu em Badajoz e Elvas, com a presença 
dos chefes de Governo, do Presidente da República e do Rei de Espanha. A linha que divide os 
dois países, e que a livre circulação no Espaço Schengen transformara numa mera memória, voltou 
aos mapas e em traço carregado durante grande parte da primavera deste ano. O mesmo sucedeu 
um pouco por toda a Europa.
FOTOGRAFIA NUNO BOTELHO/EXPRESSO

UM ESTÁDIO DESERTO, UMA AVENIDA  
(MEIO) CHEIA E O PORTO É CAMPEÃO
Uma vitória sobre o Sporting no Estádio do Dragão, a 15 
de julho, deu ao F.C. Porto o título de campeão nacional 
de 2020, o ano mais estranho do futebol português — e 
mundial. Num estádio deserto, valeram os golos de 
Danilo e Marega para garantir aos azuis e brancos a 
conquista da prova mais importante do calendário. 
Nessa mesma noite, e desafiando as regras de afasta-
mento e confinamento, dezenas de adeptos do Porto 
invadiram a Avenida dos Aliados para celebrar. Por um 
instante, como mostra a imagem do Expresso, a festa 
fez esquecer tudo o resto. 
FOTOGRAFIA RUI DUARTE SILVA/EXPRESSO
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Como pode 
um vestido 
ser mais 
barato  
do que uma 
sandes?
As perspetivas para os 
trabalhadores com salários 
baixos são sombrias, 
especialmente quando o mundo 
enfrenta uma doença mortal

Imran Amed
Fundador e CEO do site  

“The Business of Fashion”
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Manifestação de trabalhadores do sector têxtil em Dhaka, Bangladesh,  
contra a falta de salários durante a paragem forçada pela pandemia
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ste ano, o mundo enfrentou 
dois desafios gigantescos: a 
covid-19 e a catástrofe eco-
nómica que a doença deixou à 
sua passagem. Ambas trouxe-
ram enormes consequências 
aos trabalhadores economica-

mente vulneráveis, que já tinham salários baixos e pou-
cas proteções sociais. A sua situação expôs a desigualdade 
generalizada predominante em muitos cantos do mundo 
globalizado — incluindo a indústria da moda.

As pressões económicas criadas pela pandemia de-
monstraram o quanto a moda está dependente da explo-
ração da mão de obra barata e como essa interdependên-
cia pode ser devastadora em tempos de calamidade. Com 
o Banco Mundial a avisar que, até ao final de 2021, cerca 
de 150 milhões de pessoas poderiam voltar a cair na po-
breza extrema devido à pandemia, esta questão não pode 
ser ignorada.

No início deste ano, quando a covid-19 começou a 
alastrar e os confinamentos paralisaram o mundo, mi-
lhões de trabalhadores menos remunerados do sector do 
vestuário nos países em desenvolvimento aguentaram 
grande parte do sofrimento. À medida que as cadeias de 
fornecimento foram sendo interrompidas, os pagamentos 
congelados e as encomendas canceladas, os proprietários 
de fábricas no Vietname, no Camboja, na Índia e no Ban-
gladesh sofreram um valente golpe. Muitos trabalhado-
res foram enviados para casa sem receber, deixados à sua 
sorte no meio de uma crise sanitária única.

Enquanto a covid-19 continuava a aumentar, os ativis-
tas dos direitos humanos também chamaram a atenção 
para o papel cúmplice da indústria da moda na repressão 
da população de Uighur, na região chinesa de Xinjiang.

A maior minoria étnica muçulmana do país, os uigu-
res, tornou-se alvo de uma campanha de repressão por 
parte do Partido Comunista no poder; cerca de um mi-
lhão de pessoas foram detidas, forçadas a abandonar o 
seu modo de vida tradicional e usadas em programas de 

E

trabalhos forçados. De acordo com um relatório do Aus-
tralian Strategic Policy Institute, entre 2017 e 2019, pelo 
menos 80 mil pessoas foram transferidas de Xinjiang para 
fábricas em toda a China, onde foram postas a trabalhar, 
proibidas de sair e sob vigilância constante.

De acordo com os meios de comunicação social es-
tatais chineses, as transferências parecem ter continua-

do em 2020, mesmo quando o 
país enfrentava a pandemia. 
Em julho, uma coligação de 
organizações internacionais 
denominada End Uyghur For-
ced Labor (Acabem com os 
Trabalhos Forçados dos Ui-
gures) publicou os nomes das 
marcas que considera não te-

rem tomado medidas adequadas para garantir que as suas 
cadeias de abastecimento não estão ligadas aos trabalhos 
forçados de Xinjiang (cerca de 85% do algodão da Chi-
na — totalizando quase 20% da produção global — vem 
de Xinjiang).
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Trabalho numa fábrica têxtil  
no Bangladesh durante a pandemia

VÁRIAS FÁBRICAS DE VESTUÁRIO NO REINO UNIDO  
FICARAM ABERTAS DURANTE A PANDEMIA, COM POUCA CONSIDERAÇÃO 
PELAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
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Os trabalhadores têxteis na Ásia não são os únicos em 
dificuldades. Em julho, uma investigação do “The Sunday 
Times” de Londres descobriu que os trabalhadores de uma 
fábrica em Leicester, que faziam roupas para o retalhista de 
ultra-fast fashion (moda rápida e barata) Boohoo, recebiam 
apenas 3,50 libras, ou 4,64 dólares, por hora. (Na Grã-Bre-
tanha, o salário mínimo para 
pessoas com mais de 25 anos 
é de 8,72 libras por hora.) De 
acordo com o Labour Behind 
the Label, uma organização 
sem fins lucrativos que luta 
pelos direitos dos trabalhado-
res, várias fábricas de vestuário 
em Leicester permaneceram 
abertas durante a pandemia, com pouca consideração pe-
las medidas de distanciamento social; alguns trabalhado-
res disseram que tinham sido informados que teriam de ir 
trabalhar mesmo que testassem positivo para a covid-19.

cima de tudo, as perspetivas 
para os trabalhadores com sa-
lários baixos são sombrias, es-
pecialmente quando o mundo 
enfrenta uma doença mortal. 
Um estudo realizado por in-
vestigadores no Imperial Col-

lege London indica que, nos países de rendimentos baixo 
e médio-baixo, os pobres têm muito mais probabilidade 
de morrer de covid-19 do que os ricos. Nos Estados Uni-
dos, as repercussões económicas da pandemia foram pio-
res para os adultos de baixos rendimentos.

Em 2016, na Voices, uma reunião de inovadores da in-
dústria da moda organizada pela Business of Fashion, Li 
Edelkoort, uma analista de tendências holandesa, per-
guntou: “Como é possível que uma peça de roupa seja 
mais barata do que uma sandes? Como é que um produto 
que precisa de ser semeado, cultivado, colhido, penteado, 
fiado, tricotado, cortado e cosido, acabado, impresso, ro-
tulado, embalado e transportado custe um par de euros?”

Fiquei sempre a pensar nesta pergunta. As indús trias 
do algodão, dos têxteis e do vestuário estavam ligadas à 
exploração laboral muito antes de a covid-19 expor esta 
podridão. A indústria da moda é, há muito tempo, cúm-
plice de um sistema que paga salários abaixo do limite da 
subsistência a fim de maximizar os lucros. Este modelo 
de negócios, focado na venda de pilhas de roupa a preços 
inerentemente insustentáveis, deu cada vez menos em 
troca àqueles que as criam.

Veja-se o Bangladesh, que alberga 4 milhões de tra-
balhadores do sector do vestuário. Muitos deles ganham 
pouco mais do que o salário mínimo estipulado pelo 

Governo: apenas 8 mil taka, ou menos de 100 dólares por 
mês. Os defensores de salários justos dizem que os tra-
balhadores precisam de receber o dobro desse valor para 
viverem confortavelmente.

Mesmo as maiores marcas de moda participam na explo-
ração dos trabalhadores mais vulneráveis nas suas cadeias 

de fornecimento. Marcas de luxo como a Dior e a Yves Saint 
Laurent muitas vezes subcontratam na Índia a produção de 
intrincados bordados e enfeites a custos mais baixos. Os arte-
sãos altamente qualificados, contratados para fazer o traba-
lho, recebem pouco mérito ou dinheiro pelo seu trabalho. Na 
verdade, as empresas contratadas fazem frequentemente a 
montagem final do vestuário na Europa e rotulam-nas, enga-
nadoramente, como “feitas em Itália” ou “feitas em França”.

izem que o verdadeiro carác-
ter de uma pessoa se mostra 
na maneira como reage du-
rante uma crise. O mesmo po-
deria ser dito da indústria glo-
bal da moda, avaliada em 2,5 
biliões de dólares, e dos desa-

fios que enfrenta. A pandemia levou a uma queda signifi-
cativa das suas receitas, a uma onda de falências entre os 
retalhistas e a uma incerteza entre os consumidores. Um 
relatório conjunto da Business of Fashion e da McKinsey 
& Company, no qual fui coautor, estima que a indústria 
irá registar uma contração de até 30% até ao final do ano.

Conseguirá a indústria da moda tirar partido da ur-
gência do momento e mudar para melhor?

A indústria deve assumir uma maior responsabilidade 
pela revisão de um modelo de negócio que está funda-
mentalmente enraizado na injustiça. A solução não é can-
celar contratos, mudar a produção para fábricas locais e 
substituir os seres humanos por robôs, mas sim dedicar 
recursos significativos à melhoria das condições de tra-
balho para os trabalhadores mais essenciais do sector: as 
pessoas que fabricam as nossas roupas. As empresas da 
moda devem pensar nelas enquanto planeiam o longo ca-
minho para a recuperação.

Tradução Joana Henriques
© 2020 The New York Times Company and Imran Amed
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MONÇÕES NO SUL DA ÁSIA  
DEVASTAM O BANGLADESH
No final de julho, a época das monções no Sul da Ásia 
trouxe chuvas torrenciais que inundaram um quarto 
do Bangladesh. Por toda a região, inundações mata-
ram dezenas de pessoas, desalojaram milhões, arra-
saram casas e destruíram fontes de alimentos. As 
chuvas torrenciais, que normalmente caem entre 
junho e setembro, são essenciais para a economia 
agrária do subcontinente indiano. No entanto, nos 
últimos anos, tornaram-se mais fortes e mais fre-
quentes, provocando inundações nos rios que afe-
tam principalmente zonas baixas como o Bangla-
desh, um país com mais de 165 milhões de pessoas. 
À medida que as alterações climáticas aumentam a 
frequência das chuvas extremas, os cientistas espe-
ram que o padrão de cheias intensas se agrave.
FOTOGRAFIA MOHAMMAD PONIR HOSSAIN/REUTERS

FRANÇA TRANSFORMA VINHO NÃO VENDIDO  
EM DESINFETANTE PARA AS MÃOS
Milhares de vitivinicultores franceses, confrontados com um mercado em colapso devido à pandemia 
de covid-19 e às tarifas da Administração Trump, tomaram a difícil decisão de enviar o excesso de 
produção para as destilarias. Como parte de uma operação subsidiada pelo Governo francês e pela 
União Europeia, o vinho foi fermentado até ser só álcool e foi transformado em desinfetante para as 
mãos. Em julho, só na região da Alsácia, camiões cisterna recolheram mais de seis milhões de litros 
de vinho. Os vitivinicultores foram compensados com menos de um dólar por litro.
FOTOGRAFIA DMITRY KOSTYUKOV/THE NEW YORK TIMESJulho
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APELOS À MUDANÇA POLÍTICA DEPOIS  
DE EXPLOSÃO MORTÍFERA EM BEIRUTE
A 4 de agosto, duas explosões atingiram a zona portuária 
de Beirute, capital libanesa, matando pelo menos 190 
pessoas e ferindo milhares. A segunda explosão, maior, 
aconteceu segundos depois da primeira e lançou fumo e 
detritos que se espalharam por vários quarteirões. As 
explosões, que fontes oficiais declararam mais tarde te-
rem sido causadas por milhares de toneladas de nitrato 
de amónio armazenadas num depósito no porto, criaram 
uma onda de choque que derrubou pessoas, capotou 
carros e devastou bairros inteiros. Muitos libaneses viam 
a explosão como um reflexo da corrupção e negligência 
dos seus líderes. Após a explosão, os manifestantes reu-
niram-se em manifestações diárias que levaram a con-
frontos violentos com as forças de segurança, fazendo 
eco dos protestos antigovernamentais do ano passado. 
O primeiro-ministro, Hassan Diab, e o seu governo demi-
tiram-se no meio da polémica sobre a explosão.
FOTOGRAFIA HANNAH MCKAY/REUTERS

JAPÃO DESPEDE-SE DE UM CARROSSEL CENTENÁRIO
Depois do encerramento do Parque de Diversões Toshimaen, em Tóquio, no final de agosto, um 
carrossel com 113 anos foi guardado. O carrossel El Dorado foi desenhado em 1907 por um engenheiro 
mecânico alemão e chegou ao Japão em 1969 depois de ter estado em funcionamento em Coney 
Island. A parte inferior da cobertura apresenta pinturas ao estilo art nouveau de deusas e cupidos. O 
El Dorado não tem idade suficiente para ser considerado património cultural no Japão e organizações 
de proteção de património histórico temem que o carrossel fique fechado se a população não se 
reunir para lhe encontrar uma nova casa. O carrossel e o resto de Toshimaen vão dar lugar a um parque 
temático do Harry Potter.
FOTOGRAFIA NORIKO HAYASHI/THE NEW YORK TIMES
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O efeito borboleta
A alternância política é essencial para o bom funcionamento  

da democracia. Mas para que tal aconteça, os partidos principais  
e centrais na democracia portuguesa não devem estar muito 
distantes, para facilitar a transferência de votos dos eleitores 

centristas, que são maioritários

a teoria do caos existe um fe-
nómeno chamado “o efeito 
borboleta”, que ocorre quan-
do uma pequena mudança 
provoca impactos não line-
ares sobre um sistema com-
plexo. O conceito é por vezes 

descrito como o de uma borboleta a bater as suas asas 
causando um tufão.

Em Portugal, em outubro de 2019, com uma direita em 
queda e um aumento generalizado da fragmentação par-
lamentar, o líder do Chega foi eleito para a Assembleia da 
República. Que diferença faz um deputado? Afinal, não 
foi só este novo partido que apareceu na cena política 
nos últimos tempos. O PAN, o Livre e o Iniciativa Liberal 
também são partidos recentes no Parlamento. A diferença 
prende-se com o facto de o Chega integrar o movimento 
populista de direita radical. Com a eleição deste deputa-
do, Portugal junta-se ao grupo de países com partidos de 
extrema-direita xenófoba no Parlamento. Menos de um 
ano depois, no verão de 2020, o Chega ligou-se ao grupo 

N
europeu Identidade e Democracia, que já é a quinta força 
do Parlamento Europeu, onde pontificam a Liga, de Sal-
vini (Itália), a Frente Nacional, de Marine Le Pen (Fran-
ça), e VOX (Espanha).

A eleição do Chega teve, por isso, impacto, embora 
não tanto pelas razões normalmente invocadas. Ao con-
trário do que afirma Fátima Bonifácio, este partido não 
vem permitir “a livre expressão de quem não se revê no 
socialismo” (“Público”, 30 de novembro de 2020). Desde 
a direita eurocética, antirrendimento mínimo garantido 
de Paulo Portas, nos anos 90, à direita liberal de Durão 
Barroso (2002-04) ou de Passos Coelho (2011-15), a di-
reita livre e descomplexada não tem precisado do Chega 
para se assumir em Portugal.

Ao contrário do que proclama Ventura, é altamente 
improvável o Chega tornar-se o maior partido da direita 
em Portugal já nas próximas eleições legislativas. André 
Ventura apresenta uma agenda que combina racismo e ul-
traliberalismo com um discurso antissistema. É uma nova 
postura na direita portuguesa, não por ser de direita, mas 
por ser antidemocrática. Ao querer negar direitos a 

Marina Costa Lobo
Politóloga, investigadora do Instituto  
de Ciências Sociais da Universidade  

de Lisboa
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cidadãos portugueses só porque são minorias sociais, algo 
de inédito em Portugal, este partido questiona princípios 
básicos da democracia.

São estas as características do Chega, que veio ocupar 
um espaço eleitoral, mas não tem vocação maioritária 
no eleitorado de direita em Portugal. A principal conse-
quência da novidade Ventura é dificultar a alternância no 
poder entre a esquerda atual e a direita liderada por Rio. 
Uma alternância que é vital para o bom funcionamento 
da democracia em Portugal.

sua microescala, o Chega de 
Ventura assemelha-se ao Par-
tido Republicano liderado por 
Donald Trump. Tal como ex-
plicam os politólogos Jacob 
Hacker e Paul Pierson no livro 
“Let Them Eat Tweets: How 

the Right Rules in an Age of Extreme Inequality”, os repu-
blicanos com Trump combinavam uma agenda económi-
ca radical de redução de impostos, ao mesmo tempo que 
faziam apelos raciais e culturais cada vez mais incendi-
ários à sua base eleitoral. Esses apelos racistas eram dis-
trações que “viralizavam” nas redes sociais e depois eram 
discutidas ad nauseum pela imprensa. Enquanto a opinião 
pública se distraía com os tweets cada vez mais inflama-
dos de Trump, no Congresso os republicanos iam imple-
mentando uma agenda de diminuição de direitos sociais 
e redução de impostos sobretudo para os americanos com 
mais rendimentos.

Mas tendo sido bem-sucedido nos EUA, pelo menos 
até 2019, é precisamente esse tipo de discurso que cria 

À
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problemas à ambição eleitoral do Chega, que quer ser o 
maior partido de direita.

Não houve ainda nenhuma eleição, mas as sondagens 
indicam que o Chega é o partido que mais sobe nas inten-
ções de voto — entre 6% e 7%, ultrapassando, à direita, o 
CDS-PP e o IL. Nos últimos tempos, a realidade social em 
Portugal oferecia claramente a oportunidade para a emer-
gência de um partido populista de direita. Sucessivos in-
quéritos têm indicado que atitudes populistas de direita, 
tal como atitudes racistas ou a rejeição das elites políticas 
são muito comuns entre o eleitorado. Todavia, o aumento 
nas sondagens do Chega não tem sido propriamente me-
teórico, especialmente tendo em conta o sucesso dos par-
tidos de extrema-direita radical noutros países europeus.

wen Hutter e Hanspieter Kri-
esi no seu livro, “European 
Party Politics in Times of Cri-
sis”, publicado em 2019, mos-
tram como as sucessivas cri-
ses europeias têm tido efeitos 
diferenciados nos países eu-

ropeus. Se na Europa do norte, os temas identitários têm 
ganho muito relevo, no sul da Europa, em Espanha, Grécia 
e Portugal, isso não tem acontecido tanto. Os perdedores 
da crise da zona euro e os descontentes com o resultado 
das políticas públicas tendem a votar à esquerda: em Por-
tugal no BE e PCP, em Espanha no Podemos, e na Grécia 
no Syriza. O euroceticismo e antiglobalização nestes pa-
íses favorece a esquerda populista que é eurocética, mas 
por razões económicas.

Rui Rio, ao romper o cordão sanitário entre o PSD e 
o Chega numa putativa ‘geringonça’ de direita nas pró-
ximas eleições legislativas, cria dificuldades ao regres-
so da direita ao poder, que ele pretende capitanear. Ao 
contrário do que alguns argumentam, não é legítimo 
comparar a ‘geringonça’ de esquerda com a ‘geringon-
ça’ aceite por Rio. A verdade é que o cordão sanitário 
do PS com o PCP durou 40 anos, e foi fundamental para 
criar confiança do eleitorado centrista nos socialistas. 
O líder do PSD, ao não excluir acordos com o Chega a 
nível nacional, vem legitimar o partido de André Ven-
tura de uma forma totalmente precoce. Mais grave é 
ser um tiro no pé, porque prejudica o seu PSD a nível 
nacional. Muitos centristas dificilmente votarão num 
PSD que poderá levar para a órbita do poder um parti-
do como o Chega.

O PSD precisa dos descontentes do PS para voltar ao 
Governo. Gradualmente, com o prolongamento da crise 
económica devido à pandemia, é natural que os eleitores 
centristas que votaram no PS procurem uma alternativa 
aos Governos de António Costa. Mas hesitarão em optar 
pelo PSD se essa alternativa avalizar políticas racistas e 
ultraliberais no país. A alternância política é essencial 
para o bom funcionamento da democracia. Mas para que 
tal aconteça, os partidos principais e centrais na demo-
cracia portuguesa não devem estar muito distantes um 
do outro, para assim facilitar a transferência de votos dos 
eleitores centristas, que são maioritários. Logo, a prin-
cipal consequência do aparecimento do Chega e a aber-
tura de Rui Rio a um possível acordo de coligação com 
este partido liderado por André Ventura, põe em risco 
essa alternância democrática. Este é o efeito borboleta 
do Chega.

S

AO CONTRÁRIO DO QUE ALGUNS ARGUMENTAM, NÃO É LEGÍTIMO 
COMPARAR A ‘GERINGONÇA’ DE ESQUERDA COM A ‘GERINGONÇA’  

ACEITE POR RIO. A VERDADE É QUE O CORDÃO SANITÁRIO DO PS  
COM O PCP DUROU 40 ANOS, E FOI FUNDAMENTAL PARA CRIAR  

CONFIANÇA DO ELEITORADO CENTRISTA NOS SOCIALISTAS
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PROIBIÇÃO DE TATUAGENS PARA 
MOTORISTAS DE TÁXI NUMA CIDADE CHINESA
Em setembro, o comité de transportes de Lanzhou, 
uma cidade no noroeste da China, recusou-se a re-
verter a sua proibição de tatuagens para motoristas 
de táxi, em resposta a um motorista que apelidou a 
decisão de discriminatória. A medida, implementada 
em agosto, fez parte de uma campanha para melho-
rar a imagem dos taxistas de Lanzhou. As autorida-
des municipais disseram que as tatuagens poderiam 
causar desconforto a mulheres e crianças, mesmo 
não tendo apresentado provas deste desconforto. 
Pediram aos motoristas tatuados para removerem 
as suas tatuagens, mas não explicaram como essa 
remoção poderia ser feita. A proibição coincidiu com 
os esforços nacionais para travar a popularidade das 
tatuagens e reacendeu um debate sobre o estigma 
da arte corporal num país onde muitas vezes esta é 
associada à criminalidade, mesmo com as gerações 
mais jovens a tatuarem cada vez mais o seu corpo.
FOTOGRAFIA LAM YIK FEI/THE NEW YORK TIMES

NOS PAÍSES MAIS POBRES, AS CRIANÇAS VÃO  
TRABALHAR À MEDIDA QUE AS ESCOLAS FECHAM
Henrietta Fore, diretora executiva da UNICEF, alertou em setembro que cerca de 24 milhões de crian-
ças podem desistir da escola devido aos efeitos da pandemia de covid-19. Centenas de milhões de 
rapazes e raparigas nos países em desenvolvimento não têm acesso à internet ou não têm escola e 
muitos são empurrados para trabalhos muitas vezes ilegais e perigosos. Na Indonésia, crianças de 8 
anos pintam o corpo de prateado para posarem como estátuas de rua e pedir dinheiro. Quando as 
escolas fecharam, o trabalho infantil aumentou na Índia, país onde o Governo estava a conseguir com-
bater o problema. Outro alto funcionário da UNICEF disse que a pandemia poderia minar os progressos 
realizados nos últimos anos no que diz respeito à alfabetização infantil, mobilidade social e saúde.
FOTOGRAFIA IRENE BARLIAN/THE NEW YORK TIMESSetembro
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ASSIM SE VIU A ORGANIZAÇÃO DO PC
Com meio país a banhos, e as festas de verão proibidas de 
norte a sul, o Partido Comunista Português, que desde a 
primeira votação sempre esteve contra o estado de 
emergência, decidiu avançar com a realização da Festa 
do “Avante!”, explicando que se tratava de uma “grande 
realização político-cultural” e não de um mero festival. O 
assunto tornou-se rapidamente o grande tema da discus-
são nacional, provocando uma divisão entre a classe po-
lítica, mas os comunistas não recuaram. E assim, com a 
devida distância e muito menos animação, a Quinta da 
Atalaia, no Seixal, ficou pintada de vermelho.
FOTOGRAFIA NUNO BOTELHO/EXPRESSO

DENUNCIANTE? CRIMINOSO? RUI PINTO EM TRIBUNAL
Ténis azuis com atacadores verdes, jeans e uma camisa azul que não deixava ver o colete à prova de 
bala, Rui Pinto, 32 anos, levou consigo, para o primeiro dia de julgamento, uma garrafa de água e um 
caderno de capa azul. Desta vez, e ao contrário da fase de instrução, sem algemas. Sentou-se na 
cadeira mais à direita de uma fila de 15 lugares praticamente vazia. “Estou neste tribunal numa es-
tranha situação, por um lado como arguido, por outro como testemunha protegida. Não me considero 
um hacker, sou um denunciante e whistleblower”, disse, com voz trémula. Está acusado de 90 
crimes: acesso ilegítimo, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso indevido e 
extorsão na forma tentada.
FOTOGRAFIA RUI DUARTE SILVA/EXPRESSO
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Os nossos 
oceanos,  
o nosso 
futuro

Vivemos num sistema  
de circuito fechado.  
Na verdade, não podemos deitar 
coisas ‘fora’. O plástico que 
atiramos para o lixo acaba 
frequentemente dentro  
do corpo dos animais marinhos, 
antes de encontrar o caminho 
de volta para dentro de nós

Esboço da estação de investigação submarina Proteus, que permitirá 
aos cientistas passar longos períodos no fundo do oceano

Fabien Cousteau
Aquanauta e ambientalista,  

fundador do Fabien Cousteau Ocean 
Learning Center

77



em oceanos, não há vida.” 
Sendo um Cousteau, esta 
mensagem faz praticamente 
parte do meu código genético. 
E é uma mensagem que tentei 
partilhar com o mundo atra-
vés dos meus muitos anos de 

trabalho como advogado ambiental.
Infelizmente, tendo em conta o estado terrível dos 

nossos oceanos, é evidente que a mensagem não chegou 
à maioria das pessoas.

À medida que refletimos sobre 2020 — um dos anos 
mais difíceis a nível social e científico, na memória recen-
te — e procuramos maneiras de avançar, é crucial que en-
tendamos este simples facto: Sem oceanos saudáveis, não 
teremos um futuro saudável.

Muitos de nós já vivenciámos a magia e a beleza do 
oceano. No entanto, a sua ligação vital à nossa vida quo-
tidiana, a forma como fornece o oxigénio que respiramos 
e alimenta as culturas que comemos — continua a ser 
pouco compreendida.

Tive o desafio — e o privilégio — de passar 31 dias 
seguidos a viver num habitat submarino, o que me deu 
uma perspetiva única sobre o valor intrínseco do oceano 
como sistema de suporte de vida primário. Parafraseando 
Arthur C. Clarke, a verdade é que o nosso planeta devia 
chamar-se Oceano e não Terra. Sem a nossa água, a Terra 
seria apenas uma das milhares de milhões de rochas sem 
vida que flutuam no vazio negro que é o espaço.

Como podemos mudar a nossa perspetiva sobre os 
oceanos, no que diz respeito ao nosso planeta? Podemos 
começar por retirar algumas lições de 2020. Embora o 
coronavírus tenha causado grande sofrimento e tragédia, 
também realçou algumas das estruturas invisíveis que 
sustentam as nossas vidas quotidianas, desde a injustiça 
racial até às enormes disparidades de riqueza que sobre-
carregam as nossas comunidades. Embora estas realida-
des tenham sido sempre claras para alguns, foram neces-
sárias alterações sísmicas criadas pela pandemia para se 
tornar claro para muitos.

A pandemia também serviu para nos lembrar da bele-
za da natureza. À medida que a covid-19 se espalhou pelo 
mundo durante a primavera, levando países atrás de paí ses 
a impor medidas rígidas de confinamento, o mundo natu-
ral reafirmou-se ligeiramente: os turvos canais de Veneza 
ficaram mais límpidos. O smog dissipou-se sobre Hollywo-
od Hills. Os carros desapareceram das estradas, levando a 
uma queda significativa, embora temporária, nas emissões 
de dióxido de carbono. Estes desenvolvimentos foram en-
corajadores, sugerindo que era possível uma mudança dra-
mática e que afinal havia esperança num futuro mais verde.

No entanto, com o continuar da pandemia, a utiliza-
ção de plásticos descartáveis subiu em flecha. Sacos de 

“S
compras e luvas de látex encheram os nossos caixotes 
de lixo. Máscaras descartáveis escoam pelos esgotos das 
ruas das nossas cidades e desaguam nos nossos cursos de 
água, podendo prejudicar a vida marinha. Quer perceba-
mos ou não, os plásticos descartáveis sufocam a vida do 
nosso ecossistema.

Tanto a poluição ambiental como a pandemia parti-
lham uma característica angustiante: os mecanismos e 
processos que as sustentam permanecem invisíveis a olho 
nu. Não podemos ver os contaminantes microplásticos 
que podemos estar a ingerir quando comemos alimen-
tos vindos do mar, tal como não podemos ver as gotícu-
las respiratórias do coronavírus à medida que passam de 
pessoa para pessoa. Este facto pode fazer com que essas 
ameaças pareçam particularmente esmagadoras.

Mas não estamos sozinhos nestas lutas. Nenhum de 
nós é naturalmente imune ao vírus ou aos efeitos da po-
luição e das alterações climáticas. E podemos criar uma 
verdadeira mudança se agirmos coletivamente.

As ações quotidianas, aparentemente pequenas, po-
dem ajudar a combater a poluição e o vírus. Por exemplo, 
usar uma máscara lavável e reutilizável é uma forma fácil 
de proteger a saúde do seu vizinho e garantir que menos 
plástico acaba no oceano. Para proteger ainda mais os 
nossos cursos de água devemos evitar comprar bens de 
consumo embalados em plástico, o que, por sua vez, re-
duzirá a procura desses produtos.

Vivemos num sistema de circuito fechado. Na verda-
de, não podemos deitar coisas ‘fora’. O plástico que ati-
ramos para o lixo acaba frequentemente dentro do corpo 
dos animais marinhos, antes de encontrar o caminho de 
volta para dentro de nós.

Tal como o meu avô, Jacques-Yves Cousteau, acredito 
que protegemos aquilo que amamos e amamos aquilo que 
compreendemos. Temos a capacidade de ditar a magnitu-
de do coronavírus e das crises climáticas se conseguirmos 
simplesmente absorver as lições da ciência, incluindo a 
dura verdade de que, se não agirmos depressa, o que nos 
espera é a devastação. Temos de aprender que estar do 
lado da natureza é estar do lado da Humanidade.

gora, mais do que nunca, pre-
cisamos de ter esperança. Mas 
não podemos ficar à espera; 
temos de a criar.

Estou a construir um fu-
turo mais esperançoso — e a 
contribuir para a tentativa de 

encontrar soluções para os problemas prementes que en-
frentamos — através da criação do Proteus, um habitat e 
estação de pesquisa subaquática destinada a ser a mais 
avançada do mundo. A primeira de uma rede projetada 

A
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Quer percebamos ou não, os plásticos descartáveis 
sufocam a vida do nosso ecossistema

de habitats Proteus estará localizada a 18 metros abaixo 
da superfície do Mar do Caribe, ao largo da ilha de Cura-
çao, e servirá, essencialmente, como uma estação espacial 
internacional para a exploração dos oceanos, permitindo 
que cientistas e observadores de todo o mundo vivam de-
baixo do mar durante semanas ou mesmo meses.

À medida que o fizerem, mais segredos dos oceanos 
serão desvendados. Com apenas cerca de 5% dos oceanos 
da Terra explorados até agora, há uma necessidade urgen-
te, e uma oportunidade ideal, para compreender melhor 
como os oceanos afetam as alterações climáticas, e o que 
nos podem ensinar sobre energia limpa e sustentabilida-
de alimentar.

E, claro, há a impressionante biodiversidade dos oce-
anos. Que avanços médicos poderemos descobrir através 
da descoberta de novas espécies?

O primeiro habitat Proteus, criado para estar concluído 
em 2023, irá incluir um estúdio de produção de vídeo, para 
que milhões de pessoas em todo o mundo tenham a oportu-
nidade de vivenciar as maravilhas da vida debaixo do mar. 
Através do Proteus, mais pessoas irão compreender o po-
der da nossa simples mensagem: Sem oceanos, não há vida.

Todos os dias em que não conseguimos encontrar so-
luções para a crise climática são dias que ficamos mais 
perto de perder outra espécie devido aos malefícios de 
um planeta em aquecimento. As alterações climáticas 
não vão esperar para que as nossas prioridades possam 
recuperar esse atraso.

No entanto, tenho esperança. Uma estação de pesquisa 
como o Proteus é essencial para proteger as nossas águas 
e para garantir o nosso futuro: creio que o ambiente ma-
rinho pode conter compostos naturais que podem ajudar 
a aliviar esta pandemia ou a próxima.

Historicamente, em tempos de crise extrema, a Hu-
manidade junta-se para partilhar ideias, pôr em prática 
soluções ousadas e encontrar novas formas de sobrevi-
vência. Chegou a altura de nos juntarmos. Ao olharmos 
para 2021 e mais além, temos finalmente de tomar as me-
didas necessárias para proteger os nossos oceanos, com 
base na ciência e no poder do talento humano. As nossas 
vidas dependem disso.

Tradução Joana Henriques
© 2020 The New York Times Company and Fabien Cousteau
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PRESIDENTE TRUMP  
INFETADO COM COVID-19
A 2 de outubro, o Presidente Trump revelou, num tweet, 
que ele e a primeira-dama, Melania Trump, tinham tes-
tado positivo para o novo coronavírus. Trump foi trans-
portado de helicóptero para ser tratado no Hospital 
Militar Walter Reed, onde continuou a trabalhar e a 
atender chamadas, segundo fontes da Casa Branca. 
Durante meses, Donald Trump menosprezou a gravidade 
da covid-19 e continuou a fazê-lo depois de regressar à 
Casa Branca após três noites no hospital. Apesar da sua 
infeção, o Presidente retomou o trabalho na Sala Oval 
nessa mesma semana, à medida que pessoas que tinham 
estado em contacto com ele ou que haviam compare-
cido em eventos na Casa Branca testavam positivo.
FOTOGRAFIA ANNA MONEYMAKER/THE NEW YORK TIMES

CAOS NO QUIRGUISTÃO
Centenas de manifestantes saíram às ruas da capital do Quirguistão, Bishkek, para protestarem 
contra os resultados das eleições legislativas de 4 de outubro que apelidaram de fraudulentas. 
Grupos da oposição tomaram o controlo do Parlamento e libertaram vários líderes políticos que 
estavam detidos, levando a violentos confrontos com a polícia que deixaram pelo menos um morto 
e centenas de feridos. Sob uma pressão crescente, a Comissão Eleitoral do país, que havia concedido 
a maioria dos assentos no Parlamento a representantes alinhados com o Presidente Sooronbay 
Jeenbekov, anulou os resultados das eleições. O primeiro-ministro, Kubatbek Boronov, demitiu-se 
no meio de contínuos protestos, aprofundando a crise política na antiga república soviética, onde 
nos últimos 15 anos já foram destronados dois presidentes.
FOTOGRAFIA VYACHESLAV OSELEDKO/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGESOutubro
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FÁTIMA E OS DIAS DE FÉ  
EM TEMPOS DE PANDEMIA
Quatro mil pessoas estiveram no recinto do Santuário 
de Fátima para a Procissão do Adeus, a 13 de outubro, o 
ponto mais alto das cerimónias religiosas de Fátima. 
Uma vez mais, com o país sujeito a regras de distancia-
mento impostas devido à pandemia de covid-19, a 
presença de milhares de pessoas no Santuário foi um dos 
assuntos do mês — isto depois de, em setembro, os 
responsáveis do espaço terem sido obrigados a encerrar 
os acessos devido ao número de fiéis presentes.
FOTOGRAFIA ANTÓNIO PEDRO FERREIRA/EXPRESSO

O ROSA FICA-LHE BEM. O MIÚDO QUE ENCANTOU EM ITÁLIA
À partida para a Volta a Itália, João Almeida não era um absoluto desco-
nhecido, embora só fosse conhecido entre os mais atentos adeptos do 
ciclismo. Considerado um dos mais promissores jovens ciclistas portu-
gueses, Almeida, de 22 anos, tornou-se a estrela improvável do mês de 
outubro. Manteve durante vários dias a camisola rosa, de líder do Giro, e 
fez com que os portugueses voltassem a passar tardes inteiras a olhar para 
a televisão. Resistiu até à subida do Stelvio, o teste mais duro de todas as 
montanhas. Terminou a prova em quarto lugar. Ruben Guerreiro, outro 
português, foi o vencedor do prémio da montanha.
FOTOGRAFIA TIM DE WAELE/GETTY IMAGES
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Dar à 
economia da 
inteligência 
artificial um 
toque 
humano
Se fizermos tudo bem,  
a inteligência artificial irá 
libertar-nos para abraçarmos  
não apenas a nossa criatividade  
e compaixão uns pelos outros, 
mas também a nossa humanidade

Os visitantes da Conferência Mundial de Inteligência Artificial,  
que decorreu em Xangai este ano, foram recebidos por pessoas e por robôs

Kai Fu Lee
Cientista, empresário e autor 

especializado em inteligência artificial,  
CEO da empresa tecnológica  

Sinovation Ventures
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esde há anos que a automa-
ção, a robótica e as tecnologi-
as de inteligência artificial es-
tão a assumir tarefas rotinei-
ras. A pandemia de covid-19 
aumentou rapidamente essa 
tendência, impulsionada pe-

las necessidades triplas de aumento de produtividade, 
redução de custos e segurança humana. De repente, o 
contacto humano é, ao mesmo tempo, indesejável e mais 
desejado do que nunca. As empresas de distribuição, os 
canalizadores e até mesmo alguns prestadores de cuida-
dos médicos gabam-se agora do seu serviço de “contac-
to zero”, mas aproveitamos todas as oportunidades para 
partilhar uma refeição ou fazer uma reunião presencial.

Ao mesmo tempo que assistimos ao futuro de uma 
economia de inteligência artificial, 2020 ensinou-nos a 
importância das ligações humanas.

Quando comecei a minha carreira em inteligência ar-
tificial (IA) em 1983, descrevi-a, na minha candidatura 
ao programa de doutoramento da Universidade Carnegie 
Mellon como “a quantificação do processo de pensamen-
to humano, a explicação do comportamento humano” e o 
nosso “passo final” para nos compreendermos.

De certa forma eu estava errado, e de certa forma eu 
estava certo. Os programas de IA são capazes de mime-
tizar e mesmo ultrapassar o cérebro humano em muitas 
tarefas. Mas se a inteligência artificial permite realmente 
a autocompreensão, será porque nos liberta do aborre-
cimento mecânico das tarefas rotineiras e permite con-
centrarmo-nos na nossa humanidade e nas ligações so-
lidárias entre nós.

Já sabemos que não voltaremos a fazer muitos dos tra-
balhos que estão a ser substituídos, porque a IA os pode 
fazer muito melhor do que nós, quase sem custos. Isto irá 
gerar um enorme valor económico, mas também resul-
tará numa deslocação de trabalho sem precedentes. No 

meu livro, “As Superpotências da Inteligência Artificial: 
A China, Silicon Valley e a Nova Ordem Mundial”, digo 
que por volta de 2033 a IA e a automação serão capazes de 
fazer 40 a 50 por cento dos nossos trabalhos.

Para nos prepararmos agora para os milhões de pos-
tos de trabalho deslocados e enfrentar a formação para as 

D
novas competências que serão necessárias para quando 
a IA for simultaneamente uma colega de trabalho e uma 
ferramenta, proponho os três R — reaprender, recalibrar 
e renascer — como parte de uma reimaginação gigantesca 
de como vivemos e trabalhamos para lidar com a questão 
económica central do nosso tempo: A revolução da IA.

O primeiro, e talvez o mais fácil, é redirecionar pes-
soas com postos de trabalho ameaçados e estabelecer 
programas para que possam reaprender as suas áreas de 
trabalho no contexto da inteligência artificial. A boa no-
tícia é que existem muitas habilidades “humanas” que a 
IA não consegue dominar: criatividade, interação soci-
al, trabalho físico complexo ou que exija destreza e, cla-
ro, usar ferramentas de inteligência artificial que exijam 
operadores humanos.

s escolas profissionais preci-
sam redesenhar os seus currí-
culos para aumentar os cursos 
para empregos sustentáveis. 
Os governos poderiam assu-
mir a liderança e fornecer in-
centivos e subsídios para es-

ses cursos, em vez de prosseguirem cegamente medidas 
económicas abrangentes, como o rendimento básico uni-
versal. As empresas também poderiam fornecer progra-
mas, como o programa de escolha de carreira da Amazon. 
Este programa paga até 12 mil dólares por ano, ao longo 
de quatro anos, aos funcionários da Amazon, para ganha-
rem competências em áreas de elevada procura, como 
mecânicos de aeronaves, design assistido por computa-
dor e enfermagem.

Com ou sem pandemia, a importância e o número de 
empregos de serviços centrados no homem, como a en-
fermagem, crescerão à medida que a riqueza e a esperan-
ça média de vida aumentam. A Organização Mundial de 

Saúde prevê que em 2030 es-
taremos longe do número de 
profissionais de saúde neces-
sários para atingir o objetivo 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel das Nações Unidas de “boa 
saúde e bem-estar para todos” 
em cerca de 18 milhões. É ur-
gente reavaliar esses papéis vi-
tais, ainda subvalorizados, dos 

serviços centrados no homem, tanto em termos de como 
são vistos como de quanto são pagos. Estes empregos irão 
formar a base para a nova economia de IA.

À medida que preparamos as pessoas para a eventu-
al transição para uma economia impulsionada pela inte-
ligência artificial, também teremos de recalibrar muitos 

A BOA NOTÍCIA É QUE EXISTEM MUITAS HABILIDADES “HUMANAS” QUE A IA 
NÃO CONSEGUE DOMINAR: CRIATIVIDADE, INTERAÇÃO SOCIAL, TRABALHO 
FÍSICO COMPLEXO OU QUE EXIJA DESTREZA E, CLARO, USAR FERRAMENTAS  
DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE EXIJAM OPERADORES HUMANOS

A

AGENDA GLOBAL 2021

84



dos empregos atuais. Tal como o software o fez há 
algumas décadas, a inteligência artificial pode 
aumentar o pensamento criativo dos 
seres humanos através da capacidade 
implacável do computador de produ-
zir uma grande quantidade de dados, 
dar hipóteses alternativas ou otimizar 
os resultados. Não haverá uma única 
ferramenta IA genérica, mas várias ferramentas 
específicas, personalizadas para cada profissão 
e aplicação. Podemos ter um programa de ge-
ração de moléculas com base na inteligência 
artificial para cientistas que investigam novos 
medicamentos, um planificador de publici-
dade com base na IA para marketeers ou um 
verificador de factos com base na inteligên-
cia artificial para jornalistas.

Juntar a otimização da IA ao toque huma-
no irá reinventar muitos postos de trabalho e 
criará muitos mais. A inteligência artificial irá 
tratar das tarefas rotineiras em conjunto com os 
seres humanos, que passarão a tratar das tarefas que 
necessitam de, bem, mais humanidade. Por exemplo, os 
futuros médicos continuarão a ser o principal ponto de 
contacto com o paciente, mas dependerão de ferramen-
tas de diagnóstico com base na inteligência artificial para 
determinar o melhor tratamento. Isto irá redirecionar o 
papel dos médicos para o de cuidadores compreensivos, 
dando-lhes mais tempo para os seus pacientes.

al como a internet móvel criou 
empregos como condutores da 
Uber, a inteligência artificial 
vai criar empregos que ainda 
nem sequer imaginamos. Os 
exemplos de hoje incluem en-
genheiros de IA, cientistas de 

dados, rotuladores de dados e mecânicos de robôs. Deve-
mos estar atentos ao surgimento de tais funções e sensi-
bilizar as pessoas para as mesmas, dando-lhes formação.

Por fim, tal como as cidades e os comerciantes italia-
nos ricos financiaram o período do Renascimento italiano, 
esperemos que a inteligência artificial inspire um renas-
cimento próprio. Com as máquinas a fazerem muitos dos 
deveres e tarefas da nova economia, a IA dará flexibilida-
de aos padrões de trabalho tradicionais, permitindo-nos 
repensar a forma como equilibramos a vida pessoal com 
o trabalho e transformando a rotina diária e os limites da 
reforma. Com mais liberdade e tempo neste novo contrato 
social, as pessoas ficarão livres para seguirem as suas pai-
xões, criatividade e talentos, e para deixar que o autoco-
nhecimento atualize as suas carreiras como nunca antes.

Pintores, escultores e fotógrafos poderão utilizar fer-
ramentas de inteligência artificial para compor, experi-
mentar, enumerar e aperfeiçoar as suas obras de arte. Os 
romancistas, jornalistas e poetas usarão as novas tecno-
logias para levar a sua escrita por caminhos nunca antes 
imaginados. Os educadores, livres da burocracia e das no-
tas, podem finalmente despender a sua energia criando 
aulas que encorajem a curiosidade, o pensamento crítico e 
a criatividade. Os programas de inteligência artificial po-
dem ajudar a ensinar os factos e números de modo a que 
os professores possam passar mais tempo a desenvolver 
a inteligência emocional dos estudantes.

Os três R representarão um compromisso inigualável 
para a Humanidade. As empresas precisarão de formar 
novamente um grande número de trabalhadores deslo-
cados. Os governos devem angariar uma quantia astro-
nómica de dinheiro e redistribuí-la para financiar esta 
transição. As escolas precisam reinventar a educação 
para produzir licenciados criativos, sociais e multidisci-
plinares. Tudo deve ser redefinido: a ética de trabalho da 
socie dade, os direitos dos cidadãos, as responsabilidades 
das empresas e o papel dos governos.

Em tudo isto, o papel das tecnologias de IA é crucial. Se 
fizermos tudo bem, a inteligência artificial irá libertar-nos 
para abraçarmos não apenas a nossa criatividade e compai-
xão uns pelos outros, mas também a nossa humanidade.

Tradução Joana Henriques
© 2020 The New York Times Company and Kai-Fu Lee
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Uma mão robótica controlada  
por um programa de inteligência  
artificial da empresa OpenAI  
aprendeu a resolver o cubo mágico  
com uma destreza quase humana
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OS DIAS DE VIDA NO FIM DA VIDA
A solidão de muitos idosos nos lares não é um tema 
novo. Nem o rebuliço dos fins de semana, quando 
chegam filhos e netos para as visitas. Mas 2020 foi um 
ano cruel. Para proteger os mais velhos, um dos grupos 
de maior risco na pandemia de covid-19, muitas ins-
tituições fecharam as portas durante meses seguidos 
— agravando ainda mais a solidão. Mas a doença en-
trou mesmo assim, e os surtos e as mortes em lares 
sucederam-se. As visitas, quando permitidas, eram 
feitas sem contacto entre famílias.
FOTOGRAFIA NUNO BOTELHO/EXPRESSO

DIEGO ARMANDO MARADONA. O ADEUS DE UM GÉNIO
Ver Diego Armando Maradona, peito cheio em camisola azul, a acelerar com a bola no pé, a driblar 
jogador atrás de jogador e a rematar, em queda, para dentro da baliza inglesa, quando até o podia ter 
feito antes, é talvez a melhor forma de descrever, sem palavra alguma, o génio de um dos mais geniais 
jogadores de futebol da história. Maradona morreu a 25 de novembro.
FOTOGRAFIA RICARDO MORAES/REUTERS

Novembro
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EDUARDO LOURENÇO,  
PENSADOR DE PORTUGAL
“Lourenço foi um sábio que usou a erudição e o conheci-
mento com leveza, com humor, com elegância e com 
generosidade. E com uma ironia desapiedada que não se 
esconde, mesmo nos escritos de densidade. Se Eça nos 
descreveu, Lourenço escreveu-nos como ninguém.” Clara 
Ferreira Alves, cronista do Expresso, escreveu assim sobre 
Eduardo Lourenço, o pensador e ensaísta português que 
morreu no dia 1 de dezembro de 2020. Tinha 97 anos.
FOTOGRAFIA TIAGO MIRANDA/EXPRESSO

O ROSTO DAS NOTÍCIAS. DAS MÁS, DAS BOAS E DE TODAS
Graça Freitas levava dois anos à frente da Direção-Geral da Saúde quando o mundo mergulhou na 
pandemia de covid-19. De um dia para o outro, tornou-se omnipresente na vida dos portugueses. 
As conferências de imprensa diárias, com os números de doentes infetados, internados e mortos 
transformaram-se num ritual que poucos conseguiam ignorar. Mantendo-se sempre fiel às orienta-
ções da Organização Mundial da Saúde, começou por desvalorizar o uso de máscaras, em março, 
para se tornar mais tarde uma das suas mais acérrimas defensoras. No início de dezembro, foi ela 
própria infetada com o vírus.
FOTOGRAFIA ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA Dezembro
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Ecrã

O vírus foi o reagente  
que faltava à nova  
alquimia doméstica,  
em que teremos tudo, 
exceto o toque dos outros 
e uma casa maior ou pelo 
menos diferente

do outro 
lado do 
espelho

total 

Pedro Boucherie Mendes
Escritor, membro da direção  

de programas da SIC
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streaming subiu 36% entre fevereiro e março, com a te-
levisão tradicional e as notícias a aumentar bastante no 
período crítico.

Os grandes players americanos haviam escolhido 2020 
para lançar as suas plataformas e assim sucedeu, numa fe-
liz coin cidência. Haverá perto de 900 milhões de contas 
em todo o mundo e perto de 1,3 mil milhões a cinco anos, 
que representarão em breve 80% do uso da internet. Séri-
es e documentários falados noutras línguas e de diversas 
culturas impuseram-se porque, no sofá da pandemia, a 
qualidade se tornou prio ritária à proveniência.

O azar do cinema é outro catalisador de assinantes para 
o streaming — com filmes a estrear diretamente — e não 
surpreende que o cord cutting (deixar de pagar para ter te-
levisão, optando apenas por acesso à internet) continue 
uma opção muito seguida nos Estados Unidos, com 6 mi-
lhões a fazê-lo em 2020, também por motivos financeiros.

m Portugal, a SIC lançou a 
OPTO, num país onde, segun-
do a Marktest, 77% das pesso-
as já sabem o que é a Netflix, 
mais de um terço paga por um 
serviço, muitos partilhando a 
conta. Em certos horários, os 

canais clássicos são claramente preteridos, com o televi-
sor a ser usado para ver cabo, streaming, jogar e assistir 
streamers, pessoas que jogam e conversam em direto para 
um público virtual. A PS5 e a nova consola da Microsoft, 
lançadas a tempo do Natal, são virtuais, têm comunida-
des próprias e funcionam como pontos de acesso ao stre-
aming. As plataformas de gaming, como a Twitch, com-
petem com o YouTube, crescem e alastram: Alexandria 
Ocasio-Cortez jogou “Among US” em direto para 440 mil 
pessoas nas recentes eleições americanas, e não é difícil 
compreender a importância para as democracias que as 
comunidades virtuais virão a ter. Enquanto isso, nos ecrãs 

mais pequenos, correm-se as 
redes sociais, veem-se vídeos, 
trocam-se mensagens, joga-
-se e ouve-se a palavra falada, 
cujo valor resiste. Rádios e ca-
nais de televisão tradicionais 
disponibilizam os programas 
em áudio como podcasts e a 
Spotify pagou 100 milhões de 

dólares pelo exclusivo do podcast de Joe Rogan e experi-
menta o vídeo: o podcast de Rogan vem com versão vídeo. 
Em breve, todos oferecerão tudo.

Ao moderno some-se o existente. Em Portugal, as as-
sinaturas digitais dos jornais de referência cresceram três 
dígitos, o que pode ser decisivo para salvar o jornalismo 

té março, para muitos execu-
tivos, a videoconferência era 
uma experiência aborrecida, 
própria dos que não tinham 
influência para a empresa lhes 
pagar a viagem para irem a 
uma reunião noutro país. Por 

mais que a tecnologia fosse evoluída, assuntos impor-
tantes implicavam trolley, avião, hotel e o inerente cost 
signaling. No arranque do ano, seria preciso uma colos-
sal presciência para investir forte em ações da empresa 
Zoom, mas teria dado certo, porque esta solução simples 
de videoconferência emergiu como termo de moderni-
dade e principal, mais influenciadora, transformadora 
e ativa solução tecnológica de 2020 e dos próximos lon-
gos anos. Se a covid fosse um filme à procura de solução, 
o engenhoso Zoom (e outras soluções análogas) seria o 
Deus ex-máquina.

Encurralados por um vírus contagioso, passámos a ter 
reuniões por ecrã com colegas do dia a dia e funcionou 
inesperadamente bem, com poupanças de conversa mole, 
interrupções, atrasos e procrastinações. Nos programas de 
televisão clássicos e sérios, nas conferências de imprensa, 
nos comunicados solenes, a solução impôs-se depressa e 
serenamente. Não somos de ficar parados, e não ficámos.

Este foi o ano da domesticação do ecrã, onde, segun-
do a Deloitte, do pequeno ao maior, se produziram 3,2 mil 
milhões, agora que em muitos empregos passámos ao pa-
radigma anywhere-plus-office. Nas quarentenas e confi-
namentos, trabalhar, ter aulas, receber consultas médi-
cas, foi possível e — para alguns sectores — quase igual. O 

diabolizado ecrã evitou o colapso económico e social. O 
vírus foi o reagente que faltava à nova alquimia domésti-
ca, em que teremos tudo, exceto o toque dos outros e uma 
casa maior ou pelo menos diferente.

Tudo o que era para ser consumido no ecrã cres-
ceu, talvez para sempre. A Nielsen diz que o consumo de 

A

E

A NIELSEN DIZ QUE O CONSUMO DE STREAMING SUBIU 36%  
ENTRE FEVEREIRO E MARÇO, COM A TELEVISÃO TRADICIONAL E AS 
NOTÍCIAS A AUMENTAR BASTANTE NO PERÍODO CRÍTICO
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e, em novembro, a Netflix francesa introduziu um botão 
“direto” no site com um canal linear gerado automatica-
mente com séries ou documentários, aceitando a natureza 
humana, que, não sabendo o que ver, sabe que lhe apete-
ce ver alguma coisa.

Unido pela covid, o mundo parece cortado ao meio, 
entre os nativos digitais e os 
que ainda veem excentrici-
dade no que acontece e se vão 
acostumando e envolvendo. 
Dentro ou fora de casa, con-
tinuamos com a cara metida 
no telemóvel, o principal in-
termediário para a realidade. 
A rede social Instagram, an-
tes uma mina de imagens bo-
nitas de comida, já é o destino onde as gerações até perto 
dos 40 mais obtêm as notícias. O “The Economist” é um 
dos meios mais atentos, usando linguagem e tom próprios 
para estabelecer reputação junto dos mais de 5 milhões 
de seguidores, que espera converter em assinantes e alvo 
para os anunciantes.

O chinês Tik-Tok cresceu muito na pandemia e profis-
sionaliza-se. Já o Facebook, amachucado pelas fake news 
e outras maquinações, procura rejuvenescer e lançou 
este dezembro “Rival Peak”, um reality show (de anima-
ção) em tempo real em que os utilizadores decidem o que 
acontece aos concorrentes. Noutros ecrãs, o jogo “Fort-
nite” conseguiu 15 milhões de jogadores em simultâneo 
em direto, demonstrando que a partilha ao vivo através 
do ecrã é um não problema. Da próxima vez, serão mais. 
Centenas de outros jogos e outros a lançar tornam a cri-
ativa e intensiva indústria do gaming um dos principais 
players na economia da atenção.

disto que se trata, de aten-
ção, economia, dinheiro, so-
brevivência, com os principais 
media outlets ajustando-se ao 
tipo de ecrã e ao intermediário 
onde o seu leitor, consumidor, 
utilizador está. Marcas e anun-

ciantes idem, com algoritmos e estratagemas, tratando 
cada de um nós como o indivíduo que diz ser na internet.

Protegendo-nos da covid, verificámos que somos alguém 
que habita o ecrã alheio, como estrelas, com as nossas es-
tantes atrás, mais ou menos distensos a usar o vídeo com fa-
miliaridade. O futuro chegou acelerado e infiltrou-se através 
da imagem que veem de nós. Há muita matéria para a filo-
sofia e para a vida prática. Doravante, talvez possamos tirar 
cursos universitários online sem sermos olhados de esguelha 
por recrutadores. Talvez os doentes possam não ter de faltar 

É

às aulas e negócios e reu niões por vídeo possam benefici-
ar do aporte de colegas que não costumavam viajar. Talvez 
certas zonas interiores e desertificadas sejam repovoadas, se 
a nossa empresa for como o Twitter, onde a presença física 
no escritório nunca mais será necessária. Se quiser, o homo 
economicus será muito mais caseiro, a viver o mundo atra-

vés dos ecrãs domesticados, e mesmo na montanha poderá 
remar. O Hydrow, uma das 100 inovações tecnológicas de 
2020 para a “Time”, combina uma máquina de remo com 
um ecrã e ligação à internet e permite o treino em tempo real 
com instrutores e equipas em sincronia.

u nada disto. Continuamos 
humanos, a usar telefones 
com baterias que aguentam 
meio dia ou abandonando sé-
ries porque o animal de es-
timação (!) não estava a gos-
tar, como revela um estudo 

da Netflix. Saber que um dos maiores êxitos deste 2020 
foi “Gambito da Dama”, uma série sobre uma jogadora 
de xadrez baseada num livro de 1983, é um refrigério de 
redenção para a nossa costela ludista. Os bildungsroman 
continuam irresistíveis e escolhidos por pessoas, sem 
sombra de inteligência artificial.

A tecnologia serve-nos, distrai-nos, ajuda-nos, mas a 
nossa fundação é a mesma e nem tudo o que nos luz vale 
ouro. No livro “Alquimia — O Poder Surpreendente das 
Ideias Absurdas”, o publicitário e colunista do “The Spec-
tator” Rory Sutherland dedica algum tempo ao enigma 
que é (para ele) os ocidentais continuarem a preferir o pa-
pel higiénico seco e áspero ao papel higiénico humede-
cido. Não chega a uma resposta a não ser que nem todas 
as boas ideias são aproveitadas. Somos como Alice em “O 
Outro Lado Espelho” a olhar para o tabuleiro de xadrez, 
sem saber o fim e a perceber que as regras e as peças mu-
dam a qualquer instante. Nas histórias, em todas as his-
tórias, há coisas a acontecer que vão piorando, piorando, 
piorando, até que melhoram de repente. Será sempre nes-
se instante dramático que nos é colocada a pergunta em 
que teremos a oportunidade de ser algo de novo, prova-
velmente através de um ecrã qualquer.

SOMOS ALGUÉM QUE HABITA O ECRÃ ALHEIO, COMO ESTRELAS,  
COM AS NOSSAS ESTANTES ATRÁS, MAIS OU MENOS DISTENSOS  

A USAR O VÍDEO COM FAMILIARIDADE. O FUTURO CHEGOU ACELERADO  
E INFILTROU-SE ATRAVÉS DA IMAGEM QUE VEEM DE NÓS

O
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UM SINAL DE ESPERANÇA  
NO FIM DE UM ANO DE MEDO
Margaret Keenant, uma mulher de 90 anos que traba-
lhou até aos 86, foi a primeira pessoa no mundo a ser 
vacinada contra a covid-19. No dia  8 de dezembro, 
chegou ao hospital de Coventry, no Reino Unido [pri-
meiro país a aprovar a distribuição da vacina da Pfizer/
BioNTech], antes das sete da manhã. Sentou-se num 
cadeirão, baixou a manga do casaco e, com esse gesto 
singelo, entrou para a história. "Sinto-me tão privilegia-
da por ser a primeira pessoa vacinada contra a covid-19. 
É o melhor presente de aniversário antecipado que eu 
poderia desejar, pois agora significa que posso passar 
tempo com a minha família e amigos no próximo ano, 
depois de ter estado sozinha quase um ano”, disse aos 
jornalistas, como se fosse a porta-voz do mundo inteiro. 
A segunda pessoa a receber a vacina foi um homem de 
81 anos chamado William Shakespeare. 
FOTOGRAFIA JACOB KING/POOL VIA REUTERS

Dezembro
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A nossa  
relação  
com a 
comida  
será ainda  
mais  
digital — e 
consciente
Graças à pandemia 
percebemos que 
podemos comer melhor 
— e de forma mais prática. 
A busca pela saúde 
tornou-se mais urgente

Rafael Tonon
Escritor e jornalista de gastronomia, 
colaborador da “Eater”, “Fine Dining 

Lovers” e do Expresso
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oucos comportamentos mu-
daram tanto durante a pan-
demia como a nossa relação 
com a comida. De repente, vi-
mo-nos confinados em casa a 
preparar todas as refeições e, 
assim, descobrimo-nos cozi-

nheiros e redescobrimos a cozinha e suas muitas funções. 
Ora um refúgio seguro para nos reunirmos com as nossas 
famílias, ora um espaço para nos trazer algum senso de 
rotina e de ocupação. Muitas vezes, uma espécie de cen-
tro comunitário.

Foi ali que buscámos alguma normalidade duran-
te esses tempos difíceis. Ela foi a nossa cafetaria, a nossa 
tasca, o nosso bar — tudo ao mesmo tempo. Era previsí-
vel que esse período todo a pensar em preparos e receitas 
nos fizesse olhar para a comida com outros olhos. Algo 
que deve transformar a maneira como nós lidamos com 
a nossa própria alimentação.

Percebemos que podemos comer melhor — e de for-
ma mais prática. A busca pela saúde (ou “saudabilidade”, 
como rege a palavra da moda) tornou-se mais urgente: e 
então produtos frescos e biológicos ganharam prioridade 
nos nossos pratos e nas nossas compras — que tiveram 
um dos maiores aumentos nos hábitos de consumo dos 
portugueses neste ano, segundo a Nielsen. Frigoríficos do 
futuro serão capazes de cultivar nossas hortaliças (com 

hidroponia), ao invés de somente acondicioná-las. Bus-
caremos alguns cantinhos das nossas casas para cultivar 
aromáticas, legumes, frutas até.

Se passamos a buscar alimentos melhores, tão-pou-
co abrimos mão de que eles nos cheguem de forma mais 

prática: e os cabazes já estão à porta, diretamente das 
quintas dos produtores, a encurtar distâncias e a reduzir 
a cadeia de distribuição, tão afetada com as imposições de 
barreiras e de fechamentos fronteiriços. From farm to (our) 
table, o melhor que podemos ter, a poucos quilómetros de 
distância, direto dos hortelões. A comida mais próxima, 

mais local, uma providencial 
tendência.

Os chefes também devem 
surfar a onda: perceberam que 
podem ser uma ponte entre o 
alimento e o consumidor, não 
apenas em seus restaurantes. 
Na pandemia, ganharam ou-
tra função social (graças aos 
diretos, principalmente), que 

devem abraçar mais a partir de agora, como “curadores 
culinários”, ao indicar o que e como devemos comer. Mais 
do que receitas, apontam os melhores cortes, os melhores 
produtores, as mais propícias raças. Veremos um cresci-
mento de talhos, peixarias e outros negócios liderados por 

P

O CONFINAMENTO E AS RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE MOSTRARAM 
QUE A IDEIA QUE TÍNHAMOS SOBRE PEQUENO-ALMOÇO  
OU JANTAR NÃO FAZEM MAIS SENTIDO NUMA SOCIEDADE QUE 
CAMINHA PARA UMA INEVITÁVEL FLUIDEZ DO TEMPO
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cozinheiros a trazerem o seu olhar para a matéria-prima.
Em busca da praticidade, viveremos uma digitaliza-

ção sem precedentes na nossa alimentação: do big data 
(com cozinhas inteligentes interligadas às nossas sanitas, 
para saber o que nos falta em 
nutrientes) ao jantar de hoje 
à noite. Descobrimos o po-
tencial adormecido (especi-
almente em Portugal) do deli-
very, uma ferramenta para nos 
trazer o mundo e seus muitos 
sabores à casa. Só nos Estados 
Unidos, em março, os pedidos 
de compras online aumentaram 150% em relação ao ano 
passado, enquanto os downloads de aplicações de entre-
ga atingiram níveis recordes. Um crescimento imparável.

o alcance do ecrã, sentamo-
-nos nas mesas de chefes in-
ternacionais, organizamos 
happy hours com amigos em 
todo o mundo, aprendemos a 
cozinhar receitas inimaginá-
veis. Degustamos vinhos com 

enólogos famosos no Piemonte, assistimos a palestras de 
cozinheiros australianos, visitamos a produção das cere-
jas do Fundão sem sair de casa. Consumir (conteúdos so-
bre) comida nunca mais será igual.

E nem nos mesmos horários. O confinamento e, de-
pois, as restrições de mobilidade impostas pelos governos 
ensinaram-nos que a ideia pré-definida que tínhamos 
sobre pequeno-almoço ou jantar não fazem mais sentido 
numa sociedade que caminha para uma inevitável fluidez 
do tempo. Explico: quem é que determinou que o almoço 
precisa ser entre às 12h e às 14h?

Herança da Era Industrial, o horário das refeições esta-
belecidos (para alimentar os trabalhadores por turnos) já 
não se encaixa na nova Era da Criatividade, onde cada um 
tem suas rotinas, especialmente em teletrabalho. O almo-
ço será servido quando a fome pede. Algo que alterou até 
mesmo a dinâmica dos restaurantes: em Lisboa, a Taber-
na do Calhau organizou chás das 11h, e um jantar “mata 
bicho” que começava às 9h (da manhã!). Muitos negóci-
os devem reestruturar-se como all days, como os ameri-
canos chamam aos restaurantes abertos o dia todo, com 
cardápios polivalentes e prontos para as fomes sem hora.

A pandemia também trouxe uma dinâmica totalmen-
te nova para como vamos comer fora. Nos restaurantes de 
alta gastronomia, principalmente, que deverão introdu-
zir experiências mais criativas e exclusivas para recap-
turar a magia de sair para jantar, posicionando as refei-
ções privadas como o mais recente luxo gastronómico, 

como garante a consultoria de tendências Wanderman 
Thompson.

Ao Reino Unido, um grupo de chefes reuniu-se para 
criar o Apt, uma plataforma de jantares privativos, em que 

os clientes podem escolher o cozinheiro que vai preparar 
a refeição para o seu grupo íntimo de até 10 amigos. Quase 
como um Tinder da gastronomia, em que todo o mundo se 
reúne (sem máscaras, espera-se) em um dos quartos do lu-
xuoso Town Hall Hotel, em Londres, para a orgia culinária.

Nos restaurantes gastronómicos convencionais, por 
assim dizer, os menus devem tornar-se também mais ex-
clusivos — e consequentemente mais caros — em busca de 
justificar ainda mais a escolha dos comensais por saí rem 
de suas bolhas de conforto — algo que, preveem os espe-
cialistas, será mais esporádico. Muitos também passarão 
a olhar com mais atenção para os seus clientes locais, já 
que o turismo gastronómico que movimentava foodies e 
gulosos deve sofrer uma previsível pausa.

as a discussão que deve fazer 
borbulhar o universo da ali-
mentação nos próximos anos 
diz respeito principalmen-
te à relação mais direta com 
aquilo que escolhemos comer. 
Com novos estudos científi-

cos a comprovarem a ligação da nossa dieta aos muitos 
danos ambientais (alguém falou em aquecimento ambi-
ental?) e a senciência de muitas espécies animais — ou 
seja, a capacidade que elas têm de sentir dor e sofrer — 
vamos enfrentar um dilema moral sobre aquilo que co-
locamos no prato.

Por enquanto, ainda tentamos disfarçar ou esquecer 
que a nossa cadeia de produção alimentar está manchada 
de queimadas, de extinção, de sangue. “Não queremos ser 
lembrados do sofrimento, apenas comer. As pessoas nem 
sabem de onde vem a sua comida, e isso é uma metáfora 
para muitos dos nossos problemas atuais”, como pontua 
o famoso chefe americano David Chang.

Ao que tudo indica, em um futuro não muito distante, 
comeremos não apenas com o estômago e com os olhos, 
como se diz. Mas também — e cada vez mais — com a 
nossa consciência. 

M

A DISCUSSÃO QUE DEVE FAZER BORBULHAR O UNIVERSO DA  
ALIMENTAÇÃO NOS PRÓXIMOS ANOS DIZ RESPEITO PRINCIPALMENTE  

À RELAÇÃO MAIS DIRETA COM AQUILO QUE ESCOLHEMOS COMER
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O PONTO DE VISTA DE UM ESCRITOR

DIFÍCIL DIZER O QUE VEM AÍ, efeito da 
peste de 2020; provavelmente, a multi-
plicação do bunker: semeado no espa-
ço real e na cabeça assustada dos vivos.

Bunker-casa: entra comida, saem 
resíduos — e os humanos ficam lá 
dentro enquanto estão vivos. O mor-
to, esse, sai — resíduo terrível que 
continuará a existir.

Talvez também bairro-bunker, 
onde tudo está perto: apenas com 
pernas próprias chega o cidadão ao 
que necessita.

Trabalha em frente à tela — cadei-
ra e computador como uniforme mí-
nimo do empregado — e sai depois 
para o bairro, regressando rápido. Só 
sai por necessidade, como um fugi-
tivo. Cada saída de casa será, para os 
incapazes de sair de 2020, uma via-
gem, microviagem, mesmo que para 
comprar pão.

(Sim, este fenómeno acontece: 
pessoas incapazes de sair não de um 
espaço mas de um tempo — de um 
ano, neste caso.)

Talvez também um ou outro país 
se torne mais bunker, exigindo no seu 
quintal muita indústria e ciência para 
tudo, desde os pés à cabeça.

Mas acima do mais, depois da 
pandemia, estarão aí, multiplicados 
e distribuídos, os humanos-bunker 

— com a constante tensão da lebre 
que já pressentiu um qualquer caça-
dor perto. Saem de casa assim, me-
dindo distâncias, tentando ler rostos 
e, nestes, vírus malignos ou malignas 
intenções.

Mas haverá o oposto, claro, e in-
finitas variantes no meio: outros hu-
manos — e serão muitos — estarão 
em tom de festa; uma celebração do 
tacto, do cheiro e da presença; os bem 
doidos anos 20 replicados um sé-
culo depois, como se o século XXI 
não conseguisse inventar nem cau-
sas nem efeitos.

Talvez, então, uma geração por 
inteiro recupere, em 2021 — como 
se fosse um único recuperado da co-
vid-19 —, o paladar e o olfacto.

Cheirar, saborear e tocar, capaci-
dades do corpo que resultam de uma 
proximidade ansiada, talvez remetam 
a visão e a audição — artes orgânicas 
que funcionam à distância e diante 
do ecrã — para segundo plano.

Talvez venha aí, então, a década 
da recuperação do paladar, do olfac-
to e do tacto e, quem sabe, manifes-
tações ululantes, que não destruirão 
grandes máquinas como no século 
XVIII mas sim ecrãs em praças pú-
blicas, rectângulos luminosos que em 
2020 mostraram toda a sua potência 

e fraqueza: com eles continuas a ter 
olhos e ouvidos mas ficas sem o res-
to do corpo; esse resto que, apesar de 
tudo, faz falta.

Na grande economia do mun-
do, claro, o olfacto, o paladar e o to-
que são minudências particulares; a 
grande estatística dos números nem 
sequer vê ou ouve. Para a economia 
há seis sentidos, mas só o sexto im-
porta: ver, ouvir, cheirar, saborear, 
tocar e contar, eis o sexto. A economia 
pode perder, por doença ou projecto, 
cinco sentidos, mas jamais perderá o 
sexto: essa neutra capacidade de con-
tar. A estatística aí continuará, pois, 
forte e robusta como um ser não hu-
mano e imortal.

Por isso, no vasto novo mundo de 
2021 e anos seguintes, entre pobreza 
e desemprego, os velhos provérbios 
hebraicos continuarão estáveis como 
a rotação do planeta: uma pedra caiu 
sobre o cântaro? Pobre do cântaro! 
Um cântaro caiu sobre a pedra? Po-
bre do cântaro!

O que será o mundo depois de 
2020? Mais cântaros cada vez mais 
frágeis, menos pedras cada vez mais 
pesadas.

Gonçalo M. Tavares escreve  
de acordo com a antiga ortografia

2021,  
bunker e contabilidade

Gonçalo M. Tavares
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