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Alentejo regista 
aumento de 
casos Covid19
PÁG.04 Portugal registou, entre 17 e 23 
de Maio, 188.970 infecções pelo corona-
vírus SARS-CoV-2, 230 mortes associadas 
à covid-19 e um aumento dos interna-
mentos em enfermaria e cuidados inten-
sivos, indicou esta sexta-feira a DGS. Em 
relação à semana anterior, registaram-se 
mais 12.699 casos de infecção.

Montenegro 
ultrapassa 
os 72% 
PÁG.16 O antigo líder parlamentar con-
seguiu ser eleito, à segunda tentativa, 
com mais votos (19.220) do que as últimas 
duas vezes em que Rui Rio concorreu. 
Nas últimas directas, Rio foi eleito com 
18.888 votos, e nas anteriores, em 2020, 
contra Montenegro, o ex-autarca do Porto 
contabilizou 17.758 votos.
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Trigo entregue em setembro 
negociado a 438 eur/tonelada 03

Azeites do Esporão 
premiados em 
Nova Iorque
PÁG.03 O Concurso Internacional de Azei-
te de Nova Iorque - um dos mais prestigia-
dos do mundo - entregou 32 medalhas a 
azeites de norte a sul de Portugal. São mui-
tos os azeites portugueses medalhados no 
Concurso Internacional de Azeite de Nova 
Iorque, um dos maiores e mais prestigia-
dos concursos de azeite do mundo.

Taxas moderadoras 
mudam em 
junho
PÁG.10 As taxas moderadoras pas-
sam, a partir de 1 de Junho, a ser pa-
gas apenas nos serviços de urgência 
quando o doente não vai referencia-
do pelo Serviço Nacional de Saúde ou 
quando não resulte internamento, se-
gundo um decreto-lei publicado esta 
sexta-feira. 
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A Abrir

“É um recorde absoluto na Euronext [o valor atingido no fecho de 16 de Maio]”

Atual

Tonelada de trigo para entrega em 
Setembro próximo dos 440 euros
Contratos de entrega futura de trigo atin-
giram valores de fecho recorde na praça 
de Paris, depois da decisão do governo 
indiano de suspender as exportações este 
fim de semana.

A cotação do trigo de moagem atingiu 
os 438,25 euros por tonelada no fecho da 
sessão da passada segunda-feira no mer-
cado de commodities de Paris, um recor-
de para esta matéria-prima agrícola na 
Euronext Paris

O preço máximo atingido refere-se a 
contratos de entrega prevista para Setem-
bro e é, ao fecho, o valor mais alto até ago-
ra registado, acumulando subidas desde 
que a Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de 
Fevereiro último.

“É um recorde absoluto na Euronext [o 
valor atingido no fecho de 16 de Maio]” 
declarou o corrector Damien Vercambre, 
da Inter-Courtage, à Agence France-Pres-
se (AFP), citado pela Lusa. O recorde ante-
rior era do início de Março último.

Segundo produtor mundial de trigo, a 
Índia anunciou no sábado que ia interdi-
tar as suas exportações deste cereal, pe-
rante a baixa da sua produção devida no-
meadamente a vagas extremas de calor. 
Nova Deli, que se tinha comprometido 
a fornecer trigo aos países frágeis depen-
dentes das importações vindas da Ucrâ-
nia, quer assegurar a “segurança alimen-
tar” da sua população de 1,4 mil milhões 
de pessoas.

A decisão vai “agravar a crise” de apro-
visionamento em cereais a nível mun-
dial, alarmou-se no sábado o G7.

Contudo, durante uma deslocação à 
Europa, no início de Maio, o primeiro-
-ministro indiano, Narendra Modi, tinha 
declarado, ao lado do presidente francês, 
Emmanuel Macron, que estava determi-
nado “a responder de forma coordenada e 
multilateral ao risco de agravação da crise 
alimentar, devido ao conflito na Ucrânia”.

A subida das cotações reflecte também 
a incerteza quanto às intenções de Nova 
Deli: “Os contratos já assinados devem 
ser respeitados, mas não se sabe o que vai 

Fotografia: Jonathan Borba no Unsplash
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

acontecer a uma entrega de 500 mil to-
neladas de trigo ao Egipto, que está a ser 
negociada”, indicou Damien Vercambre à 
AFP, durante a abertura da sessão na Eu-
ronext.

Esta decisão de proibição é atribuída a 
estimativas de colheitas abaixo, em cerca 
de 5%, das 109 milhões de toneladas co-
lhidas em 2021, mas não só

“Ao contrário da Federação Russa, que 
tem em vigor desde há anos um sistema 
de quotas e taxas sobre as exportações, a 
Índia tem mais problemas a controlar os 
volumes exportados”, com numerosos 
produtores a trocarem os operadores pú-
blicos em benefício de compradores pri-
vados, que pagam mais pelo cereal, expli-
cou Damien Vercambre.

Nos mercados mundiais, o impacto é 

tanto maior quanto a Índia estava a au-
mentar a sua importância neste mercado: 
depois de ter exportado sete milhões de 
toneladas em 2021, apontava agora para 
10 milhões, o que aparecia a amenizar a 
redução das exportações ucranianas.

A Ucrânia, que estava em vias de se 
tornar o terceiro exportador mundial de 
trigo, deve ter a sua produção reduzida 
em um terço segundo as previsões do De-
partamento da Agricultura dos EUA, que 
estima a capacidade de exportação ucra-
niana em 2022 limitada a 10 milhões de 
toneladas, o que compara com 19 milhões 
no ano passado.

O preço do trigo aumentou em 40% des-
de o início da invasão russa da Ucrânia, 
incorporando também os riscos actuais de 
seca no sul dos EUA e Europa Ocidental.

Enquanto o conflito causado pela Rús-
sia na Ucrânia se arrasta e se aguardam 
as colheitas australianas e canadianas, a 
promessa do trigo indiano, em fase de co-
lheita, tinha aliviado um pouco os mer-
cados, em particular no Médio Oriente e 
Ásia, clientes tradicionais da Índia.

Esta proibição indiana sobre o trigo, 
que se soma à da Indonésia sobre o óleo 
de palma, em nome da soberania ali-
mentar, promete aumentar a pressão em 
países importadores, como Marrocos, 
cuja produção de cereais vai baixar mais 
de 60%, ou o Iraque, onde a falta de água 
provocou a redução em mais de metade 
as superfícies cultivadas.

Para os observadores do mercado, os 
preços vão continuar sustentados, porque 
“a procura continua a existir”.

Estiveram a decorrer as votações do Orça-
mento de Estado para 2022 na última semana 
de Maio, documento que sofreu alterações 
uma vez que foi pelo seu chumbo em Dezem-
bro de 2021 que o governo minoritário do 
Partido Socialista caiu e provocou as eleições 
legislativas do início do ano.

A primeira mudança mais visível é que este 
orçamento já não tem a assinatura de João 
Leão, o ex-ministro das finanças que veio 
substituir o atual governador do Banco de 
Portugal Mário Centeno, e que usou dos seus 
poderes enquanto ministro das finanças para 
financiar um projecto do ISCTE, que agora 
coordena.

Quem assina agora o orçamento é Fernan-
do Medina, ex-presidente da Câmara de Lis-
boa derrotado por Carlos Moedas, caso para 
dizer que para o Partido Socialista, os cargos 
do Estado, são para distribuir pelos amigos 
que não ganham eleições, dando uma segun-
da vida política a quem não mereceu confian-
ça popular.

Ora se os cargos ministeriais servem mais 
os interesses do PS do que os cidadãos por-
tugueses, por muitas vezes não lhes serem 
reconhecidos méritos nas pastas, como é o 
caso das finanças, para que serve então o Or-
çamento de Estado?

Sendo um instrumento de gestão das recei-
tas e despesas do Estado português, o docu-
mento dá-nos a perceção das prioridades do 
governo e da sua base parlamentar, porque é 

da alocação de verbas ou não em certas áreas 
fundamentais para a vida quotidiana portu-
guesa, que se investe mais ou menos nessas 
áreas.

Bem na verdade, não é de todo assim, os 
governos de António Costa, têm usado e abu-
sado de cativações, o que na prática quer di-
zer que o orçamentado, não corresponde de 
todo ao executado.

E é por isso que assistimos de bancada, ao 
caos na saúde, ao caos nas forças armadas e 
nas forças de segurança, nas escolas e ao de-
sinvestimento numa estratégia agrícola capaz 
de fazer face às carências.

Nada acontece por acaso, e não é por acaso 
que se vive pior em Portugal, que se perdeu 
poder de compra e que para o país funcionar 
é preciso que a Europa nos garanta financia-
mento, através dos fundos comunitários.

Atenção, os fundos são fundamentais para 
o desenvolvimento do país, mas o PS usa este 
instrumento para pagar o seu próprio des-
pesismo, e por isso perde a oportunidade de 
pôr esses fundos ao serviço dos cidadãos que 
pela sua acção consigam investir e potenciar 
as várias valências do país.

Faz parte do processo de aprovação do or-
çamento, de que se o documento for votado 
favoravelmente no geral que este, entre num 
processo em que é possível propor alterações.

Pois bem, a Juventude Social Democrata 
(JSD) apresentou no parlamento três propos-
tas de alteração à lei do Orçamento de Estado 

O orçamento serve os interesses de quem?
LUIS NUNES DOS SANTOS
Presidente da Distrital da JSD Évora

em três áreas fundamentais para os nossos 
jovens: a cultura, acesso à habitação e nata-
lidade.

Na cultura a JSD propôs uma medida que 
tem sido instituída em países como França e 
Espanha e que no fundo permite aos jovens 
frequentarem espaços de cultura, como mu-
seus ou facilita a compra de livros, através 
de um voucher com um valor de 10 euros por 
mês, ou seja 120 euros anuais.

O Partido Socialista chumbou.
Mas a JSD não ficou por aqui, porque é essen-
cial dar condições aos jovens pais para terem 
os seus filhos e os criarem com condições e, 

portanto, propusemos a redução do IVA dos 
alimentos para bebés, de 23% para 6%, numa 
clara posição de defesa da natalidade, tão im-
portante num pais onde têm nascido menos 
bebés e onde custa caro às jovens famílias 
gerirem o seu orçamento de baixos salários.

O Partido Socialista chumbou
Na questão do acesso à habitação, tema sensí-
vel aos jovens, uma vez que os ordenados em 
início de carreira não acompanham os preços 
exorbitantes das casas, a JSD que tem feito 
um esforço para melhorar por exemplo o Por-
ta 65, propôs a isenção de IMT na compra da 
primeira habitação própria e permanente até 
aos primeiros 150 mil euros, tentando mitigar 
o esforço financeiro que se tem de fazer na 
compra de uma casa.

O Partido Socialista chumbou
Moral desta história, este orçamento não olha 
para as novas gerações como prioridade, não 
procura emancipar as pessoas, o PS chumba 
tudo o que pode servir para dar mais liberda-
de aos cidadãos para viverem as suas vidas.

No fim este orçamento serve única e ex-
clusivamente os pequenos interesses do PS, 
actuando claramente para aumentar a depen-
dência dos portugueses às migalhas que o Es-
tado distribui, usando para isso uma enorme 
carga fiscal que rouba directamente o esforço 
do trabalho de todos.

Não se deixe enganar 

“Nada acontece por 
acaso, e não é por acaso 
que se vive pior em 
Portugal, que se perdeu 
poder de compra e que 
para o país funcionar 
é preciso que a Europa 
nos garanta financia-
mento, através dos fun-
dos comunitários.”

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

Há poucos dias atrás o ministro das Infraes-
truturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, 
defendeu que é preciso consensualizar a loca-
lização do novo aeroporto de Lisboa entre os 
dois maiores partidos (PS e PSD). Defendeu, 
assim, que os dois maiores partidos portugue-
ses tenham capacidade de se sentarem, de de-
finirem, de se consertarem, e provavelmente 
com o patrocínio do Presidente da República, 
encontrar uma localização para o novo aero-
porto.

Apesar de considerar importante a realiza-
ção de consensos entre os 2 maiores partidos 
portugueses, estranho esta posição atual do 
Ministro Pedro Nuno Santos. A primeira ra-
zão é simples: então não estava definido, com 
toda a clareza e convicção, que seria no Mon-
tijo?

Em junho de 2020, o primeiro-ministro, 
António Costa, reiterou que a «construção do 
aeroporto no Montijo é para avançar e agra-
deceu aos franceses da Vinci a aposta no pro-
jeto, que mostra uma “grande confiança no 
futuro” do país».

Afinal o que mudou assim tão drasticamen-

te para se recuar com esta decisão? Com tanta 
arrogância sobre o assunto, porquê agora a 
necessidade de consenso com o PSD? É no 
mínimo estranho!

Outro motivo que me deixa estupefacto tem 
a ver com o processo de renacionalização da 
TAP e respetiva capitalização. O PSD tem de-
fendido que, «caso a TAP não seja viável, não 
é aconselhável estar a meter dinheiro quando 
se sabe que não vai chegar e para o ano vai ser 
mais [dinheiro] e depois mais e depois mais. 
É a mesma coisa que desrespeitar os impostos 
dos portugueses.». 

Pedro Nuno Santos nunca quis saber desta 
posição do PSD. Nunca quis saber de consen-
sos com o PSD.

Há alguns meses atrás, o ainda líder do PSD 
disse que se tivesse sido ele a decidir teria fe-
chado a TAP e criado uma empresa nova. O 
ministro das Infraestruturas e da Habitação 
respondeu nas redes sociais garantindo que 
este é um “triste exemplo que dá a quem não 
é sério no mundo empresarial” e concluindo: 
“Um homem que pensa assim não pode ser 
primeiro-ministro”. Continuo sem perceber 

Consensos entre PS e PSD?
Então apostem no aeroporto de Beja.

onde estão os consensos!
Se é para arranjar consensos, sugiro que 

se aposte no Aeroporto de Beja como com-
plementar ao Aeroporto Humberto Delgado 
(Lisboa). 

E para cumprir esse objeto, que se aposte 
no investimento na ferrovia que liga Beja a 
Lisboa, nomeadamente na eletrificação da li-
nha e no desenvolvimento do Alfa Pendular, 
para que as deslocações se tornem mais rápi-
das, apetecíveis e confortáveis.

Apostar no interior, apostar nos territórios 
de baixa densidade, na prática, apostar na 
coesão territorial, deveria ser matéria de con-
senso entre os dois grandes partidos portu-
gueses. Porquê aeroporto em Beja? Por uma 
questão de aposta no interior. Uma aposta na 
coesão. Uma verdadeira aposta no Alentejo.

Nesse sentido, deve ser deixada de fora a 
opção Montijo e Alcochete, e numa perspe-
tiva de coesão territorial deve ser dada prio-
ridade ao Aeroporto de Beja e nas respetivas 
ligações (mais rápidas) a Lisboa. Apostar no 
Aeroporto de Beja seria, sem dúvida alguma, 
um bom contributo para promover o desen-
volvimento da região e para potenciar a em-
pregabilidade.

Ora aqui está uma matéria que gostaria que 
houvesse consenso entre o PSD e o PS. Deixo 
o desafio.

“O PSD tem defendido 
que, «caso a TAP não 
seja viável, não é acon-
selhável estar a meter 
dinheiro quando se 
sabe que não vai chegar 
e para o ano vai ser 
mais [dinheiro] e depois 
mais e depois mais. É a 
mesma coisa que desre-
speitar os impostos dos 
portugueses.»”

Azeites do Esporão premiados em Nova Iorque
O Concurso Internacional de Azeite de 
Nova Iorque — um dos mais prestigia-
dos do mundo — entregou 32 medalhas a 
azeites de norte a sul de Portugal.

São muitos os azeites portugueses me-
dalhados no Concurso Internacional de 
Azeite de Nova Iorque (NYIOOC), um dos 
maiores e mais prestigiados concursos de 
azeite do mundo e cuja lista de vencedo-
res — este ano, e devido às condicionan-
tes da pandemia, revelada a conta-gotas 
— é considerada por muitos como o guia 
oficial das melhores marcas de azeite vir-
gem extra do ano.

Entre ouro e prata, foram atribuídas 32 
medalhas a produtos nacionais.

Alguns dos grandes vencedores em 
Nova Iorque são os azeites Gallo, que tra-
zem para Portugal três medalhas de ouro 
(Grande Escolha, Colheita Madura, Gallo 
Azeite Novo Colheita) e duas de prata (Re-
serva e Gallo Bio).

CASA DE SANTO AMARO
No mais alto patamar do pódio ficam por 
exemplo dois azeites da Casa de Santo 
Amaro (Casa de Santo Amaro Premium e 
Casa de Santo Amaro Grande Escolha), que 
juntou ainda uma medalha de prata (Casa 
de Santo Amaro Prestige) aos troféus con-
quistados nos últimos seis anos nesta com-
petição. Ao todo, são já 14 as medalhas no 
NYIOOC. “É uma excelente motivação para 
continuar no bom caminho e sempre a ten-
tar fazer melhor”, congratulou-se António 
Pavão, um dos proprietários.

MONTEROSA
Dos hectares de olivais de Moncarapacho saí-
ram quatro medalhas para azeites Monterosa 
— todos monovarietais —, produtores artesa-
nais do Algarve Oriental. Foram duas meda-
lhas de ouro (Monterosa Picual e Monterosa 
Cobrançosa) e outras tantas de prata (Monte-
rosa Selection e Monterosa Maçanilha).

HERDADE DO ESPORÃO
Com três troféus destacam-se ainda os azei-
tes da Herdade do Esporão, “cem por cento 
locais” e produzidos com azeitonas “cem 
por cento alentejanas” no lagar da herdade 
de forma “cem por cento sustentável”. São 
eles o azeite Esporão Biológico Olival dos 
Arrifes, produzido com as variedades Co-
brançosa e Arbequina (medalha de ouro), 
o monovarietal Herdade do Esporão Cor-
dovil e o Herdade do Esporão Selecção, das 
melhores azeitonas da variedade Cobran-
çosa (ambos com medalha de prata).

Igualmente com três distinções ficaram 
os azeites Oliveira da Serra (Sovena): Lagar 
do Marmelo e Gourmet (medalhas de ouro), 
Oliveira da Serra Ouro (medalha de prata).

A Sociedade Agrícola Ouro Vegetal traz 
para Portugal duas medalhas de ouro para 
os azeites Cabeço das Nogueiras Cobranço-
sa e Cornicabra.

Com um azeite de ouro (Angélica), o pro-

dutor Gonçalo Rosa da Silva destacou as 
dificuldades de 2019, “ano de pouca chuva”. 
“No final, tivemos menos azeitonas, mas 
com uma qualidade extraordinária”, subli-
nhou.

Outras medalhas de ouro: Bare Superior 
(Bare Foods), Carm Grande Escolha (Carm), 
Porca da Murça (Cooperativa Agrícola dos 
Olivicultores de Murça), Segredos do Côa 
Premium Organic, do produtor Aníbal Soa-
res e Acushla Gold Edition (Acushla)

As restantes medalhas de prata: Saloio 
(Est. Manuel da Silva Torrado & Cª), Vale 
de Arca Premium e Vale de Arca Gourmet 
(Herdade de Vale de Arca), Carm Premium 
(Carm), Arribas do Douro (Porttable, de 
Freixo de Espada a Cinta) e Magna Olea (de 
Mirandela).

O Concurso Internacional de Azeite de 
Nova Iorque foi fundado em 2013 por Cur-
tis Cord, editor da revista comercial Olive 
Oil Times.
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“Dizem as estatísticas que em  1970  tínhamos uma taxa de analfabetismo de 25,7% e em 2011 seria de 5,2%.”

Atual

O associativismo desempenha um papel de 
enorme importância em quaisquer processos 
de  aprendizagem informal, considerando 
desde logo o facto de que tudo o que se pas-
sa nas coletividades constitui um contributo 
para a formação pessoal dos que nelas par-
ticipam.

Tal como nas nossas casas, em família, nas 
associações com a comunidade, para além do 
que se aprende na escola, temos um encon-
tro permanente com os mais diversificados 
temas.

Essa aprendizagem, historicamente feita 
com os mais velhos, assume nas associações 
um caráter diferenciado e multidisciplinar 
face aos assuntos e às ações existentes, quer 
desportivas, culturais ou recreativas.

Acresce em beneficio desta aprendizagem 
informal, múltiplas situações ainda existen-
tes, como o teatro amador, a dança ou a mú-
sica, ou outras que aconteciam outrora, como 
eram a leitura de livros ou notícias de jornais 
numa época em que o analfabetismo tinha 

uma dimensão estrutural no país.
Esta aprendizagem foi ainda mais impor-

tante num tempo onde as coletividades eram 
locais para ouvir telefonia ou ver televisão, 
mesmo em situação de censura imposta pelo 
regime fascista que deteve o poder desde o 
inicio da década de trinta do século XX até 
25 de abril de 1974.

Muitas associações nos anos oitenta parti-
ciparam em ações de alfabetização onde essa 
aprendizagem informal integrava as ativida-
des a desenvolver, bem como o reconheci-
mento do saber empírico, fundamental neste 
contexto, sendo que em meio rural a acuidade 
de saberes práticos ligados ao cultivo da ter-
ra, ao uso de ervas para cuidados de saúde 
ou de higiene, são exemplos de saberes que 
foram perdendo importância, mas que é ne-
cessário preservar.

Dizem as estatísticas, segundo os censos, 
que em  1970  tínhamos uma taxa de analfa-
betismo de 25,7% e em 2011 seria de 5,2%.

A história da alfabetização não se faz só 

Movimento associativo –  Aprendizagem informal 
e analfabetismo

JOSÉ MANUEL PINTO
Dirigente Associativo

SÓNIA RAMOS
Deputada do Grupo Parlamentar do PSD

Aprovada em 14 de maio de 2021, e pro-
mulgada em 5 de junho de 2021, o governo 
publicitava uma medida de apoio aos agri-
cultores que, teoricamente, poderia fazer a 
diferença, e que correspondia a um subsí-
dio para compensar até 20% da fatura da 
eletricidade. A Medida deveria ter entrado 
em vigor em janeiro deste ano, mas con-
tinua à espera de despacho do Ministério 
das Finanças e os agricultores e produtores 
pecuários continuam a pagar a fatura na to-
talidade porque, não existe formulário dis-
ponível para aceder a tal apoio. Despacho 
esse que saiu… no dia seguinte, depois da 
situação ter sido denunciada pela comuni-
cação social, à boa maneira socialista. 

Os agricultores e produtores pecuários, 

as cooperativas agrícolas e as organizações 
de produtores representativas da agricul-
tura familiar passariam a contar com um 
novo apoio aos custos com a eletricidade 
nas atividades de produção, armazenagem, 
conservação e comercialização de produtos 
agrícolas e pecuários.

Determinado com base no valor do con-
sumo constante da fatura de eletricidade, 
acrescido do valor da potência contratada, 
o apoio seria correspondente a 20% da fa-
tura para as explorações agrícolas até 50 
hectares ou pecuárias que incluísse até 80 
cabeças de gado. No caso de dimensões 
maiores, assim como para as cooperativas e 
organizações de produtores, o valor baixa-
ria para os 10%.

O PS promete. Promete, mas não dá.

 Este apoio, que deveria entrar em vigor 
a 1 de janeiro de 2022, mediante compro-

vação da afetação dos contadores, em ex-
clusivo ou maioritariamente à atividade 
agrícola, e cuja candidatura seria entregue 
no IFAP. O problema é que durante este 
tempo todo, o governo não executou a me-
dida, e sem modelo de candidatura não há 
subsídio.

O PS é hábil no anúncio, mas omisso na 
concretização. Os agricultores sentem-se 
abandonados à própria sorte. Ainda assim, 
na altura, a portaria deixava de fora as as-
sociações de regantes, propositadamente. 

A Ministra da Agricultura justifica o 
atraso com os “constrangimentos provoca-
dos pelo chumbo do Orçamento de Estado 
2022, chavão que serve para tudo.

O PS promete, promete, mas não dá. 

“Muitas associações 
nos anos oitenta 
participaram em ações 
de alfabetização onde 
essa aprendizagem 
informal integrava 
as atividades a 
desenvolver...”

de números e as taxas de alfabetização não 
diminuem só porque existiram campanhas de 
alfabetização e o movimento associativo  par-
ticipou nas mesmas.

A própria legislação integrou o movimen-
to associativo no processo de aprendizagem, 
assente também nos interesses das pessoas e 
das comunidades, onde eram os próprios  a 
definir o que teria maior importância e o que 

era preciso resolver, não com as disciplinas 
de matemática ou geometria, mas como res-
posta às necessidades do dia a dia, sem perder 
de vista o próprio desenvolvimento pessoal.

Os saberes informais raramente agradam 
aos poderes estatais.

Em Portugal apesar de em 1979 a Educa-
ção de Adultos ter na Lei nº 3/79 a criação 
do Plano Nacional de Alfabetização e Educa-
ção de Adultos (PNAEBA) e de se designar 
uma Direcção Geral da Educação de Adultos 
(DGEA), pouco passou do papel à prática por 
falta de vontade política para a sua implemen-
tação e nem o Instituto de Educação de Adul-
tos foi criado como era previsto. 

Para um problema resolvido logo surgem 
novas questões para resolver.

Por isso e num futuro que já é hoje o desafio 
de combater a infoexclusão e não dar tréguas 
ao abandono escolar colocam a necessidade 
de intervenção da sociedade e bem assim do 
movimento associativo enquanto parte inte-
grante e parceiro para o desenvolvimento. 

“O PS é hábil no 
anúncio, mas omisso 
na concretização. Os 
agricultores sentem-se 
abandonados à própria 
sorte.”

Alentejo regista aumento de casos de Covid19 
Portugal registou, entre 17 e 23 de Maio, 
188.970 infecções pelo coronavírus SARS-
-CoV-2, 230 mortes associadas à covid-19 e 
um aumento dos internamentos em enfer-
maria e cuidados intensivos, indicou esta 
sexta-feira a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico sema-
nal da DGS, em relação à semana anterior, 
registaram-se mais 12.699 casos de infecção, 
verificando-se também mais 38 óbitos na 
comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Por-
tugal continental por covid-19, a DGS pas-
sou a divulgar às sextas-feiras os dados 
dos internamentos referentes à segunda-
-feira anterior à publicação do relatório.

Com base nesse critério, o boletim indi-
ca que, na última segunda-feira, estavam 
internadas 1842 pessoas, mais 392 do que 
no mesmo dia da semana anterior, com 

99 doentes em unidades de cuidados in-
tensivos, mais 15.

De acordo com os dados da DGS, a inci-
dência a sete dias estava, na segunda-fei-
ra, nos 1835 casos por 100 mil habitantes, 
tendo registado um crescimento de 7% 
em relação à semana anterior, enquanto 
o índice de transmissibilidade — R(t) — 
do coronavírus SARS-CoV-2 desceu dos 
1,23 para 1,13 a nível nacional.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo re-
gistou 66.341 casos entre 17 e 23 de maio, 
mais 14.818 do que no período anterior, e 
56 óbitos, menos um.

A região Centro contabilizou 28.986 ca-
sos (menos 2346) e 56 mortes (mais duas) 
e o Norte totalizou 71.057 casos de infe-
ção (menos 813) e 85 mortes (mais 34). No 
Alentejo foram registados 8758 casos po-
sitivos (mais 390) e 18 óbitos (mais dois) e 

no Algarve verificaram-se 6548 infeções 
pelo SARS-CoV-2 (mais 550) e 10 mortes 
(mais três).

Quanto às regiões autónomas, os Aço-
res tiveram 5280 novos contágios entre 
17 e 23 de Maio (menos 61) e duas mortes 
(menos duas), enquanto a Madeira regis-
tou 2000 casos nesses sete dias (mais 161) 
e três óbitos (o mesmo número do que na 
semana anterior).

De acordo com a DGS, a faixa etária 
entre os 40 e os 49 anos foi a que apre-
sentou maior número de casos a sete dias 
(33.255), seguida das pessoas entre os 50 e 
os 59 anos (29.691), enquanto as crianças 
até nove anos foram o grupo com menos 
infecções (9115) nesta semana.

Dos internamentos totais, 805 foram de 
idosos com mais de 80 anos, seguindo-se 
a faixa etária dos 70 aos 79 anos (398) e dos 

60 aos 69 anos (241).
A DGS contabilizou ainda 22 interna-

mentos no grupo etário das crianças até 
aos nove anos, oito dos 10 aos 19 anos, 31 
dos 20 aos 29 anos, 35 dos 30 aos 39 anos, 
63 dos 40 aos 49 anos e 128 dos 50 aos 59 
anos.

O boletim refere também que, nestes 
sete dias, morreram 179 idosos com mais 
de 80 anos, 33 pessoas entre os 70 e 79 
anos, 10 entre os 60 e 69 anos, cinco entre 
os 50 e 59 anos, uma entre os 40 e 49 anos, 
uma entre os 30 e 39 anos e uma entre 10 
e 19 anos.

Relativamente à vacinação contra a 
covid-19, o boletim refere que 100% dos 
grupos etários das pessoas com mais de 
80 anos, entre 65 e 79 anos e entre os 50 e 
64 anos têm a vacinação completa contra 
a covid-19.
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“O que resta em mim da criança que fui? Deixo-vos o resultado dessa análise.”

Atual

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Faltam poucos dias para come-
morarmos, mais uma vez, o Dia 
da Criança. Tendo em conta essa 
efeméride, propus-me realizar um 
exercício. O que resta em mim da 
criança que fui? Deixo-vos o resul-
tado dessa análise. 

A criança que guardo em mim 
tem o dom de continuar a deslum-
brar-se com as coisas que a deixa-
vam maravilhada na sua infância. 

A criança que guardo em mim 
adora um dia de sol. E adora ain-
da mais os primeiros dias de sol, 
nos dias de primavera amenos, no 
campo, quando ela podia (e pode) 
rebolar na erva fresca, pintada de 
margaridas-menores, rindo por 
qualquer tontice que me tenha pas-
sado pela cabeça. 

A criança que guardo em mim 
continua a não gostar de dias de 
chuva. Mas ela, a criança, continua, 
isso sim, a gostar de saltar nas po-
ças de água a pés juntos, apenas e 
só para ver a água “espirrar” para 
todo o lado e gosta, como sempre 
gostou, de andar à chuva, sem medo 
de se molhar, desde que em seguida 
lhe seja permitido tomar um bom 
banho quente!

A criança que guardo em mim 
continua a gostar de “perder” tempo 
em brincadeiras que há muito devia 
ter abandonado. Essa criança conti-
nua a olhar para as nuvens à procu-
ra de formas de objetos e animais e 
continua a criar pequenas histórias 
através dessas personagens; ela ain-
da gosta de brincar a fazer bolas de 
sabão apenas e só para observar as 
bolas coloridas a voar por aí, donas 
de mil cores, até explodirem num 
nada de vida.

A criança que guardo em mim
A criança que guardo em mim 

continua a recitar velhas ladainhas 
e a realizar pequenas brincadeiras 
como cantar às joaninhas (que con-
tinuo a adorar) “Joaninha, voa, voa, 
que o teu pai está em Lisboa” ou a 
colher dentes-de-leão gritando an-
tes de soprar sobre eles “o teu pai 
é careca?” explodindo numa garga-
lhada quando o dente-de-leão nos 
responde que o pai é mesmo careca.

A criança que guardo em mim 
continua a fazer amizade com todo o 
tipo de animais que com ela se cru-
zam na rua. Essa criança continua a 
ter longas conversas com eles, ob-
servando os seus olhares inteligen-
tes e acreditando, plenamente, que 
se estão a entender na perfeição. 

A criança que guardo em mim 
não perdeu o dom de ficar maravi-
lhada com os pequenos mimos que 
nos permitimos de quando em vez: 
comer um gelado em fim de tarde, 
saborear um chocolate de olhos fe-
chados enquanto nos evadimos para 
um pequeno mundo de sensações. A 
adulta que tomou conta deste corpo 
aprendeu a gostar de café e vinho 
mas a criança que guardo em mim 

ainda gosta de se deliciar com 
um cacau quente daqueles 
que nos deixam com uns 
bigodes que fazem rir os 
que estão à mesa. 

A criança que guardo em 
mim, acorda em sobressal-
to, perante um saco de go-
mas que considera preciosas 
e que quer só para ela!

A criança que guardo em 
mim continua a realizar con-
certos em casa e no carro, 
cantando a plenos pulmões, 

dançando como se não houvesse 
amanhã pelos corredores da casa e 
a rir de si própria quando se vê ao 
espelho nestas figuras!

A criança que guardo em mim con-
tinua a sonhar, ainda que de uma forma 
diferente. Em criança sonhava com o 
dia “em que fosse grande”. Curiosa-
mente, hoje, ela sonha muito com o que 
ficou para trás, lá naquele tempo da in-
fância, nas pessoas que a povoaram e já 
não povoam o presente, nos cheiros que 
ficaram incondicionalmente ligados a 
esses tempos de meninice.

A criança que guardo em mim 
continua a acreditar que as pessoas 
são intrinsecamente boas e que, 
por isso, uma atitude positiva pode 
mudar o mundo. Essa criança acre-
dita que o mundo é um lugar bom 
de se viver e que todas as pessoas 
são boas até prova em contrário. Por 
isso a criança que guardo em mim, 
e a adulta que sou, são felizes!

A criança que guardo em mim, 
é cheia de ingenuidade e tolerância 
para com o outro e, por isso, conti-
nua com um olhar, puro, de criança. 

E sabem o que concluo no fim des-
te exercício de investigação pessoal?

Concluo que se a criança que guar-
do em mim, a criança que eu fui um 
dia, me viesse visitar, reconhecer-
-se-ia neste adulto a quem deu lugar. 
Não deixei que pelo caminho se per-
desse a inocência e a capacidade de 
me maravilhar com coisas pequenas, 
não perdi a capacidade de brincar, 
nem  a capacidade de rir e, muito me-
nos perdi, a capacidade de acreditar 
que amanhã será sempre um dia me-
lhor. No fundo tornei-me uma adul-
ta, guardando, como um tesouro, a 
criança que sempre habitou em mim.

Taxas moderadoras na saúde mudam em junho
As taxas moderadoras passam, a partir 
de 1 de Junho, a ser pagas apenas nos ser-
viços de urgência quando o doente não 
vai referenciado pelo Serviço Nacional 
de Saúde ou quando não resulte interna-
mento, segundo um decreto-lei publica-
do esta sexta-feira.

Mesmo nas situações em que a taxa 
moderadora continua a ser paga, este de-
creto-lei, que concretiza o que o Governo 
já tinha anunciado, mantém a dispensa 
de pagamento nos casos de insuficiência 
económica.

Nestes casos, a insuficiência económica 
tem de ser comprovada “sendo considera-
dos os rendimentos do agregado familiar 
conhecidos no ano civil imediatamente 
anterior”.

Neste caso específico, são excepção os 
desempregados com inscrição válida no 
centro de emprego auferindo subsídio de 
desemprego igual ou inferior a 1,5 vezes 
o indexante de apoios sociais (IAS), que, 
“em virtude de situação transitória ou de 
duração inferior a um ano, não podem 
comprovar a sua condição de insuficiên-
cia económica nos termos previstos no 

artigo 6.º, e o respectivo cônjuge e depen-
dentes.”

No caso destes desempregados, respec-
tivo cônjuge e dependentes, o decreto 
hoje publicado determina que “podem 
pedir reconhecimento da isenção sempre 
que acedam às prestações de saúde, exi-
bindo documentação comprovativa a de-

terminar pela Administração Central do 
Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.)”.

Segundo o documento publicado esta 
sexta-feira, mesmo nos casos em que as 
taxas permanecem pagas (urgências não 
referenciadas pelo SNS ou que não resul-
tem em internamento), em caso de insu-
ficiência económica, continuam a estar 

isentos de pagamento as grávidas e par-
turientes, as crianças até aos 12 anos de 
idade, inclusive, os utentes com grau de 
incapacidade igual ou superior a 60% e os 
dadores de sangue.

Na mesma circunstância mantêm-se os 
dadores vivos de células tecidos e órgãos, 
bombeiros, doentes transplantados e mi-
litares e ex-militares das Forças Armadas 
que, em virtude da prestação o serviço 
militar, se encontrem incapacitados de 
forma permanente.

O decreto-lei publicado esta sexta-feira, 
que entra em vigor a 1 de Junho, subli-
nha que o SNS “pauta a sua actuação pelo 
princípio da tendencial gratuitidade dos 
cuidados prestados, tendo em conta as 
condições económicas e sociais dos cida-
dãos, enquanto dimensão central das po-
líticas de protecção de saúde a promover 
pelo Estado”.

Recorda ainda que “as situações de dis-
pensa de taxas moderadoras vêm sendo 
progressivamente alargadas, com o ob-
jectivo de garantir que a sua aplicação 
visa apenas orientar os fluxos de utentes 
e controlar o risco moral”.
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O antigo líder parlamentar conse-
guiu ser eleito, à segunda tentati-
va, com mais votos (19.220) do que 
as últimas duas vezes em que Rui 
Rio concorreu. Nas últimas direc-
tas, Rio foi eleito com 18.888 votos, 
e nas anteriores, em 2020, contra 
Montenegro, o ex-autarca do Por-
to contabilizou 17.758 votos.

Desta vez, a vitória foi inequí-
voca. Montenegro ganhou em to-
das as distritais e conseguiu uma 
forte maioria nos quatro maiores 
distritos - Porto, Braga, Lisboa e 
Aveiro - e conseguiu um esmaga-
dor resultado na Região Autóno-
ma da Madeira.

No discurso da noite, num ho-
tel em Espinho, a sua terra natal, 
o líder eleito quis passar uma 
mensagem de unidade depois 
de o partido ter vivido guerras 
internas nos últimos anos. “Este 
resultado revela que, nós, no PSD 
temos uma maioria expressiva 

a secundar esta liderança e este 
programa. Vamos ter a vida mais 
facilitada para termos unidade e 
coesão. Com este resultado enviá-
mos um sinal ao país. Nas direc-
tas do PSD, o país habituou-se a ti-
rar conclusões: Era eleito um líder 
mas o partido continuava dividi-
do. Hoje foi eleito um líder mas o 
partido está unido”, afirmou.

O novo líder eleito afastou tam-
bém ser um presidente de tran-
sição até 2024. Garantiu que será 
“candidato a primeiro-ministro 
em 2026” e assumirá as responsa-
bilidades pelo seu desempenho 
e pelo teste eleitoral que serão as 
europeias de 2024: “Não me im-
porto nada de daqui a dois anos 
assumir a responsabilidade por 
aquilo que fizer daqui a dois anos 
e pelos resultados das europeias”.

No seu discurso, o antigo líder 
parlamentar teve a preocupa-
ção de tentar falar para fora (e 

não apenas para dentro do par-
tido). “Vamos dar um novo ciclo 
à oposição e a Portugal. Na nova 
legislatura, o povo deu todas as 
condições para o PS governar, não 
depende de ninguém para con-
cretizar o seu programa”, afirmou, 
dando o tom para a oposição que 
se propõe fazer: “Construtiva, fir-
me e exigente para dar uma alter-
nativa a Portugal”.

Mais do que ser oposição ao Go-
verno, o novo líder quer ser a voz 
“dos que esperam e desesperam à 
porta dos hospitais e dos centros 
de saúde”, “dos jovens que obtêm 
uma qualificação superior mas 
que não conseguem encontrar 
trabalho para conseguir dar ao 
país esse projecto, dos que já não 
trabalham, dos que têm salários 
médios e das pessoas que têm 
rendimentos mais baixos e que 
têm dificuldades em conseguir 
comprar bens essenciais”. 

Saúde
Redução de 
pólen no ar
Todas as regiões de 
Portugal continental vão 
continuar com concen-
trações muito elevadas 
de pólen na atmosfera, 
mas com uma redução 
na primeira semana de 
junho, devido à previsão 
de chuva, segundo a So-
ciedade Portuguesa de 
Alergologia e Imunologia 
Clínica (SPAIC).
De acordo com o boletim 
polínico divulgado pela 
SPAIC, até dia 2 de junho 
preveem-se concentra-
ções muito elevadas de 
pólen na atmosfera de 
todas as regiões do Con-
tinente, com uma redução 
nos dias de precipitação, 
previstos pelo Instituto 
Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA) a partir 
de segunda-feira.
De acordo com as pre-
visões, até quinta-feira 
(dia 2 de junho) na região 
de Lisboa e Setúbal os 
pólenes encontram-se 
em níveis muito eleva-
dos, com predomínio das 
árvores oliveira e carva-
lhos, ervas gramíneas, 
parietária, tanchagem e 
quenopódio.
A SPAIC considera 
ainda que a medicação 
será a forma mais eficaz 
de combater os sinto-
mas de alergia.

Política

D.R.

O combate à pobreza energética 
lidera os cinco apelos que a asso-
ciação ambientalista Zero fez no 
passado domingo, em que se assi-
nalou o Dia Nacional da Energia.

O combate à pobreza energética 
lidera os cinco apelos que a asso-
ciação ambientalista Zero faz este 
domingo, Dia Nacional da Ener-
gia, considerando que a política do 
setor “tem de salvaguardar a sus-
tentabilidade ambiental” sem “fa-
lhar face à emergência climática”.

“A política energética portu-
guesa tem de salvaguardar a sus-
tentabilidade ambiental e não 
pode falhar face à emergência 
climática”, pode ler-se num co-
municado divulgado pela Zero.

Nos cinco apelos que fez, Dia Na-
cional da Energia, o primeiro é à 
necessidade de se “aprovar a Estra-
tégia Nacional de Longo Prazo para 
o Combate à Pobreza Energética”.

“A Zero continua a defender que 
a pobreza energética é um proble-
ma muito relevante no contexto 
nacional, abrangendo 20% da 
população que não consegue su-
portar os encargos para garantir o 
conforto térmico em casa”, refere a 
associação ambientalista liderada 
por Francisco Ferreira.

Zero quer 
combater pobreza 
energética

Ambiente

PUB

Luís 
Montenegro 
ultrapassa 
os 72% 
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