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Balanço internacional de
uma crise diferente
O grupo COMbyCOM elaborou um relatório, por país, que apresenta a situação
criada pela COVID-19 na América Latina e na Península Ibérica. Por conseguinte,
trata-se da descrição da crise sanitária, mas também das suas consequências
económicas, políticas e sociais. Uma CRISE que partilha muitos códigos com as
crises tradicionais e também incorpora uma idiossincrasia única pela intensidade
global que representa e pelas mudanças estruturais que pode gerar em todo o
planeta.
Esta visão internacional conjunta integra o contexto e a situação na Argentina,
Colômbia, Brasil, Equador, Espanha, México e Portugal.
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ARGENTINA

Uma crise que está apenas a começar
POR SHERPA COMUNICACIÓN
No passado dia 3 de abril fez um mês desde o primeiro caso de
coronavírus na Argentina. Na altura, o Ministro da Saúde Nacional,
Ginés González Garcia, e especialistas em saúde pública esperavam
que a COVID-19 se propagasse na Argentina com a chegada do
outono.
Enquanto a pandemia dava os primeiros sinais no país, a imprensa
e a opinião pública observavam com preocupação a situação crítica
que atravessava a Europa, em especial Itália e Espanha. A evolução
de casos no país, a classificação como “pandemia” por parte da OMS
e a situação alarmante no resto do mundo provocaram o início de
uma primeira fase de contenção do coronavírus na Argentina.
A 19 de março, com 128 casos confirmados e 3 mortos, o Presidente
Alberto Fernández anunciou a implementação do isolamento social,
preventivo e obrigatório e o encerramento das fronteiras aéreas e
terrestres.
Com 20 dias de isolamento social, preventivo e obrigatório,
a Argentina tem 1715 casos confirmados, dos quais 1296
encontram-se ativos, 2358 receberam alta e 70 morreram. A curva
de crescimento de casos no país avança a ritmo lento, mas a
preocupação com a necessidade de aumentar os testes à população
é grande.

Desde o primeiro caso, realizaram-se até à semana passada,
no país, 13.330 testes, o que equivale a 293,8 testes por milhão
de habitantes.
O estado preparou-se para uma guerra. Montou hospitais de
emergência e instalou tendas próximo dos hospitais, com o objetivo
de aumentar a quantidade de camas disponíveis.
O principal problema encontra-se não só na baixa quantidade
de ventiladores que existem no país, mas também nos escassos
recursos humanos a atuarem em cuidados intensivos.
“Ganhamos tempo” é uma afirmação do ministro da saúde que
tem o apoio da comunidade médica em geral. No entanto, a
questão agora será como se executará o plano sanitário quando a
quarentena generalizada já não for uma opção económica viável.

ECONOMIA À BEIRA DO COLAPSO
A economia argentina já se encontrava em terapia intensiva antes
da implementação do isolamento social, preventivo e obrigatório. O
peso argentino perdeu dois terços do seu valor entre 2018 e 2019
e a inflação alcançou 53,9% no último ano, ao que acresce que a
dívida externa se situa nos 90% do PIB Argentino.
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Por isso, em 22 de março, a diretora-geral do FMI, Kristalina
Georgieva, advertiu que “será necessário um alívio substancial dos
credores privados para restabelecer a sustentabilidade da dívida
argentina”.
Nesse sentido, no passado dia 5 de abril, o governo resolveu adiar
até 2021 os pagamentos de juros e amortizações de capital da
dívida pública em dólares, nos termos da legislação nacional, não
suscetível a arbitragem internacional, calculada em 9.800 milhões
de dólares.
Simultaneamente, o ministro da economia nacional, Martin
Guzman, procura negociar outros 68.842 milhões de dólares que
estão na alçada de jurisdição internacional. Esta situação, segundo
especialistas, coloca o país num “default virtual”.
Os efeitos desta recessão são sentidos nos setores mais vulneráveis
da economia. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos
(INDEC), a pobreza aproxima-se dos 35,5% dos argentinos, os
“indigentes” rondam os 8% e o desemprego alcançou os 10,4%.
Estes números, em conjunto com o emprego informal (34,5%) e a
falta de faturação dos trabalhadores independentes em virtude
da paralisação da atividade económica, provocam uma situação
alarmante.
Um dos pontos mais criticados pela opinião pública e imprensa em
relação ao governo central na sua gestão da crise foi a inexistência
de medidas dirigidas às pequenas e médias empresas.
Durante estes 20 dias de quarentena geral, as forças de segurança
controlaram 1.393.914 pessoas, das quais 32.631 foram detidas,
notificadas ou retidas pelas forças de segurança por violarem o
isolamento social, preventivo e obrigatório. Segundo a Ministra da
Segurança Nacional, Sabina Frederic, existem uns dois por cento de
infratores no país.
No entanto, nestas últimas semanas, foi percetível um
descontentamento com o governo:
•

Manifestações em alguns bairros da Capital e centros
urbanos provinciais. Durante a última semana registaramse uma série de manifestações exigindo que a classe política
reduzisse os seus salários.

•

Filas enormes nas portas das agências bancárias. A
Administração Nacional de Segurança Social (ANSES) e o Banco

Central da República Argentina ordenaram, na última semana,
a abertura especial de bancos, para que aposentados e
beneficiários de benefícios sociais que não possuem cartão de
débito possam levantar dinheiro. A falta de previsão por parte
do setor público e privado causou enormes filas de grupos de
risco em diferentes partes do país, o que gerou desconfiança e
indignação do público e da imprensa.
•

Preços excessivos na compra de alimentos para cantinas
sociais. O jornal La Nación denunciou, na última semana,
o Ministério Nacional de Desenvolvimento Social por ter
comprado, com elevados custos, alguns alimentos destinados
a cantinas sociais em todo o país, no âmbito de um concurso
público. O governo primeiro defendeu o que foi feito e, sob
pressão pública, demitiu 15 funcionários. Este pode ser o
primeiro caso de corrupção e deixou o governo numa situação
embaraçosa.

Embora ainda se sinta uma unidade na grande maioria da classe
política argentina, a verdade é que esses três conflitos causaram
tensão, mesmo nas fileiras do próprio partido no poder.

O COMEÇO DE UMA NOVA ETAPA
A Argentina começará uma nova etapa na contenção do coronavírus
a partir de 12 de abril. Medidas restritivas de isolamento social
vão estender-se principalmente na cidade de Buenos Aires,
nos subúrbios de Buenos Aires e nos grandes centros urbanos
provinciais, regiões que concentram mais de dois terços do número
de pessoas infetadas no país.
No resto do país, começará uma tentativa de reativar a economia,
começando pela indústria e com o “distanciamento social” como
máxima dos empresários e da política argentina. Isso obriga
à aplicação de diferentes medidas destinadas a respeitar as
distâncias entre as pessoas e a aplicação de turnos rotativos para
desconcentrar, tanto quanto possível, o número de pessoas nas
empresas e no transporte público.
A profunda crise económica do país e a taxa de evolução dos
casos de coronavírus levam as autoridades nacionais a equacionar
alternativas à quarentena geral. A questão, agora, será determinar
quais as atividades que podem funcionar sem provocar o aumento
exponencial nos casos, para que o sistema de saúde argentino não
entre em colapso.
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BRASIL

Crise de Governo na crise sanitária
POR GWA
No Brasil, o primeiro caso de coronavírus registou-se na última
semana de fevereiro. Foi um dos chamados casos importados, um
executivo de São Paulo que regressava de uma viagem de negócios
pela Europa. Felizmente, este paciente zero conseguiu superar a
doença. Dois meses depois, o Ministério da Saúde corrigiu este
dado, afirmando que o primeiro registo da COVID-19 no Brasil
ocorreu, de facto, a 23 de janeiro.
Até 10 de abril, o Brasil superou a barreira dos 20.000 casos
confirmados (há um número semelhante de testes à espera de
resultados) e mais de 1.000 mortes. São Paulo, a cidade com
mais população do país e onde se localizam os aeroportos mais
concorridos, regista mais de 8.200 pessoas infetadas e mais de 500
pessoas que já faleceram.

ESTRATÉGIA DE NEGAÇÃO
O Brasil está a viver um momento muito particular na sua história,
especialmente no que se refere ao combate contra a COVID-19.
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, inicialmente seguiu
a estratégia do Presidente dos Estados Unidos da América,
Donald Trump, e minimizou tanto a natureza do vírus como o seu
devastador alcance entre a população.
Nessas primeiras semanas, Bolsonaro dizia que o coronavírus

era uma simples constipação. Não faria dano a ninguém, e que
todo o mundo deveria agir com normalidade: utilizar os serviços
de transportes públicos, comer em restaurantes, ir a centros
comerciais, viajar, trabalhar. Tudo normal.
Mesmo quando os casos começaram a proliferar, com números
preocupantes, e se registou a primeira morte, o Presidente não
modificou o seu discurso e continuou a dar maus exemplos
à população ao visitar mercados abertos, “promovendo”
aglomerações e cumprimentando as pessoas com apertos de mão.
Ainda hoje, as medidas de distanciamento social e confinamento
promovidas pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
continuam sem convencer demasiado o Presidente da República,
que centrou a sua atenção na manutenção da atividade económica.

PREPARAÇÃO SANITÁRIA
Esta divergência no poder executivo gerou uma crise no Governo no
âmbito da crise sanitária que ameaça o país. Na segunda-feira, dia 6
de abril, especulou-se durante todo o dia que o Ministro Mandetta
seria demitido. No final do dia isso acabou por não acontecer devido
à pressão do poder Legislativo e Judicial e também das forças
militares. Neste momento, o Ministro permanece na linha da frente
no confronto com a COVID-19.
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A instabilidade política não se regista apenas no seio do Governo
da nação. A grande maioria dos governadores e muitos dos
prefeitos das principais cidades tomaram a decisão de não escutar o
Presidente Bolsonaro e promulgaram regimes de isolamento social,
que observa uma média de 40% da população, face aos 70% que,
segundo os epidemiologistas, seria o mínimo aconselhável para
atenuar os efeitos da pandemia.

mas, na realidade, mal conseguiu ir além dos 2% de crescimento
anual do PIB.

A expectativa é que o pico dos casos seja dentro de duas semanas,
com duração prevista de um mês.

Com uma boa parte da atividade económica suspensa ou a um
ritmo lento (é proibida a operação de várias atividades), já há
analistas que preveem uma retração na ordem dos 5% no PIB. E
todos têm dúvidas de como será retomada a atividade económica
depois de um longo período de quarentena.

Mesmo considerando os problemas relacionados com a compra e
entrega de bens (equipamentos de proteção individual, álcool em
gel, ventiladores, medicamentos, entre outros), muitas cidades e
Estados, pelo menos, conseguiram criar as condições necessárias
para agir durante o pico dos casos.
Desta forma, os hospitais libertaram mais UCIs para atender
especificamente os infetados pela COVID-19, foram criados hospitais
de campanha e foram estabelecidas parcerias entre redes de
laboratórios para aumentar a capacidade de realizar testes.
Ainda assim, é contemplada a possibilidade de endurecer as
restrições à mobilidade de pessoas e veículos, com a promulgação
de bloqueios nas vias públicas. Tudo para evitar a saturação da
capacidade de atendimento hospitalar.

UMA ECONOMIA CONVALESCENTE
O impacto económico, apesar dos esforços de Bolsonaro para tentar
manter a atividade, está a ser muito forte. Na realidade, esta situação
não é imputável especificamente à COVID-19, já que, nos últimos
meses, o Brasil tem vindo a registar um desempenho muito pobre.
O país parecia estar a deixar para trás a situação de recessão em
que tinha entrado nos últimos anos do Governo de Dilma Rousseff

No ano passado, a evolução do PIB do Brasil foi de 1,2% e em 2020
esperava alcançar 2,5%, o que seria especialmente importante
para a redução do desemprego, atualmente pouco abaixo dos
12%.

Para tentar minimizar estes impactos, o Governo Federal lançou
várias medidas e linhas de recursos que somam mais de R$ 400 mil
milhões (algo como 7% do PIB). E a estes valores devem juntar-se as
ações adotadas por Estados e Municípios.
É o maior pacote de ajuda pública da história do Brasil.
Evidentemente, isso implicará um aumento da dívida pública, a
maior parte dos analistas económicos concordam em apontar que
“a causa o justifica”.
Em termos políticos, as eleições municipais estão previstas para
outubro. Mas há já propostas para adiar as campanhas (que
deveriam começar em junho) e também o período de votação.
Alheio a todo este contexto, o Presidente da República mantém um
comportamento que não coincide com a criticidade do momento:
por um lado, continua a defender o fim do isolamento e, por outro,
defende de maneira entusiasta o uso massivo da cloroquina. Um
tratamento que Donald Trump também defende pela sua prontidão
e baixo impacto económico. O problema é que se trata de uma
proposta questionada pela falta de avaliações técnicas e das provas
clínicas necessárias.
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COLÔMBIA

Dependentes da evolução
POR ECOVIGO
Desde que foi divulgada a difícil situação que a Europa está a passar
em relação aos doentes e mortos que a COVID-19 fez naquele
continente, o país sul-americano ficou alarmado. Tanto o Governo
nacional como os Governos locais entenderam que enfrentam uma
bomba relógio que, caso não fosse controlada, poderia ser letal.
A 6 de março, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso
detetado no país, uma jovem colombiana que estivera dias antes
em Milão, Itália, e cujo teste para a COVID-19 fora positivo.
Hoje, um mês após o primeiro anúncio, os colombianos apenas
estão a sentir e a compreender a gravidade da situação. Parece que,
para a Colômbia, a história está apenas a começar.

UM SISTEMA DE SAÚDE EM CUIDADOS INTENSIVOS
Os especialistas concordam que a maior preocupação é que o
sistema público de saúde não funcione, os recursos que possui não
são suficientes e um aumento no número de infeções pode ser fatal
e levar ao seu colapso.
De acordo com os últimos números relatados a 7 de abril, existem
1.780 pessoas infetadas, 50 pessoas mortas e 100 pessoas
recuperadas em todo o país. Bogotá é a cidade onde se concentra a
maior quantidade de casos. Estes números parecem não ser muito
representativos e os números não são tão grandes quanto os de
outros países. No entanto, a realidade é que os números estão pelo
menos uma semana atrasados e o Governo necessita de melhorar a
sua capacidade de realizar testes. Hoje, a média de testes realizados
pelo país para cada 100.000 habitantes é de 42, bem abaixo dos
realizados em países como a Noruega, Áustria, Israel, Canadá ou
Dinamarca, que realizam entre 800 a 1.800 testes diários, de acordo

com os dados publicados na Worldmeters.
Apesar de todas as barreiras, parece existir uma rota clara e um
caminho a seguir. Enquanto os colombianos estão em quarentena
até 26 de abril, que começou em 24 de março, cada região da
Colômbia está a trabalhar em cinco aspetos que são considerados
essenciais para enfrentar a emergência e levantar a quarentena
nacional: aumentar a capacidade das UCIs, adaptar espaços
adicionais para cuidar dos doentes, aumentar o número de exames
para diagnosticar infeções, aumentar a capacidade das equipas que
prestam atendimento domiciliário e construir uma rede capaz de
realizar a vigilância epidemiológica em todo o país.
Para alcançar estes objetivos, o Governo nacional e os líderes locais
estão a injetar capital económico e humano. As verbas para o setor
da saúde foram aumentadas, amplos espaços culturais estão a ser
adaptados para serem utilizados como hospitais, foi feito um apelo
a todos os profissionais de saúde que estão no seu último ano de
carreira e àqueles que já estão aposentados para se juntarem como
membros ativos da rede de saúde, as tarifas aduaneiras sobre os
preços de importação de produtos médicos foram reduzidas, foi
realizada uma grande compra de testes para detetar contágios e
foram ativados os canais permanentes de diálogo com países como
a Coreia, a fim de receber recomendações que permitam adaptar
o modelo coreano para a realidade colombiana. Os objetivos são
ambiciosos, mas devem ser cumpridos ou a rede de saúde não
poderá atender ao número de pessoas infetadas que se espera
que seja próximo de 4 milhões de colombianos, ou seja, 8% da
população total do país.
Os dados fornecidos até ao momento pelo Ministério da Saúde
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indicam que, por enquanto, as medidas adotadas para conter
o vírus estão a funcionar. Se os dados da Colômbia forem
comparados com os de outros países, parece que o plano está
a funcionar conforme o esperado. A decisão de adotar uma
quarentena nacional permitiu que os casos não disparassem. Por
exemplo, um mês após o paciente 0, Madrid teve 14.000 pessoas
infetadas e mais de 1.800 mortos, enquanto em toda a Colômbia,
após um mês, o número de pessoas infetadas é pouco mais de mil e
os mortos não chegam a cinquenta.

A LUTA PELA LIDERANÇA
A falta de liderança do Presidente Iván Duque marcou o início
deste período de crise nacional. Autarcas e Governadores de todo
o país foram os primeiros a tomar decisões que lhes permitiriam
enfrentar a onda de contágios que se espera na Colômbia. Líderes
locais e regionais, sob a liderança da Autarca de Bogotá, Claudia
López, tomaram a decisão de realizar exercícios de isolamento e
quarentena antes que a medida fosse decretada a nível nacional
pelo Presidente.
Desde 20 de março, quando começaram a ser tomadas medidas
a nível local, a opinião pública foi polarizada entre aqueles que
apoiavam as ações dos líderes locais e aqueles que, fiéis ao
Presidente, pediram para aguardar a resposta do executivo.
Os argumentos foram apresentados na televisão, quase
simultaneamente, pelo Presidente e pela Autarca da capital. Nas
redes sociais também ficou evidente que havia “dois lados” no país.
Alguns pediram uma ação rápida e validaram as ações dos Autarcas,
e outros pediram calma e prudência aos governantes locais.
Em tempos de crise, a recomendação é adotar medidas rápidas
e precisas em termos-chave. Pelo contrário, afirma-se que cada
momento de silêncio ou atraso pode aumentar o perigo da bomba
explodir e também é um sintoma de falta de liderança. No caso
colombiano, o Presidente demorou a dar orientações e os líderes
locais aproveitaram-se. Quando Duque emitiu o seu decreto para
centralizar as decisões à frente da Presidência, vários Autarcas e
governadores interpretaram-no como uma desautorização das
suas medidas preventivas locais e como um sinal desesperado para
recuperar a liderança que havia perdido devido à lenta tomada de
decisões.
A grande vencedora deste cenário foi, sem dúvida, a Autarca de
Bogotá, Claudia López que, ao contrário do Presidente, não se
atrasou a mostrar liderança e tomar decisões. Perante o decreto
presidencial que afirmava claramente “sou eu quem decide aqui”,
a Autarca declarou que “este não é o momento para competições e
vaidades infantis, mas para cuidar de nós mesmos”.
Na mesma linha de ação, lenta “mas segura”, parece estar o
legislador. O Congresso não conseguiu chegar a um acordo e os
congressistas continuam sem realizar sessões. Embora o Presidente
tenha dado via livre e autorizado as deliberações remotas, o
Congresso ainda não conseguiu retomar as suas funções, o que
implica que a agenda política do país também está em quarentena.
Não se estão a discutir as iniciativas e projetos de lei que são
fundamentais para o país e que fazem parte da aposta política do

Governo, como a reforma da justiça ou a reforma das pensões.
Apesar de tudo, um inquérito de uma empresa de renome mostra
que, em geral, mais de 60% dos colombianos aprovam a gestão do
Presidente, enquanto a aprovação dos líderes locais atinge valores
de aceitação superiores a 70% e, no caso da Autarca de Bogotá, esse
número chega a 82%. Neste sentido, esta crise testou a capacidade
de ação e liderança de todos os líderes do país e, embora às vezes
o cenário político nacional seja visto como uma corrida entre lebres
e tartarugas, a verdade é que foram adotadas medidas tal como
os especialistas recomendaram, assim reconhecem os cidadãos, e
parece que, na prática e após vários “mal-entendidos”, o Governo
nacional e os governos territoriais estão a trabalhar juntos.

UMA ECONOMIA SOB CONTROLO
A mesma falsa dicotomia que está a ocorrer no mundo também
ocorre na Colômbia. Embora exista clareza sobre a importância
de cuidar das pessoas e salvar as suas vidas, a economia do
país, apesar de sólida, não está preparada para enfrentar a crise
económica que se espera que ocorra nos próximos meses.
Com a desaceleração quase total da economia que a quarentena
significa e os baixos preços do petróleo, apenas os setores
essenciais estão a funcionar, esperando-se que, no melhor dos
casos, o PIB do país cresça perto de 2,3%, quase um ponto abaixo
do previsto antes da crise. No entanto, dependendo da gestão e
das consequências registadas, este número pode cair para 1,2%
e, na pior das hipóteses, haveria uma desaceleração da atividade
económica de -0,4%, segundo dados do Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
Por outro lado, espera-se que o desemprego atinja uma média de
15,4% ou até 19,5%, no pior caso. No entanto, estes números estão
um pouco longe da realidade do país, pois na Colômbia o emprego
é principalmente informal e um grande número de pessoas que
permanecem sem rendimentos não é incluído nestes números.
O que implica que, a curto prazo, uma grande proporção de
colombianos precisará de ajuda do Governo para sobreviver.
Além disso, há um problema adicional que já estava a afetar o
país, a migração de venezuelanos. De onde virá o dinheiro para
ajudar colombianos e venezuelanos que estão em risco? A ajuda
anunciada pelo Governo nacional não é suficiente, embora se
concentre em atender a população mais vulnerável, e em breve
serão lançados programas para ajudar os micro, pequenos,
médios e trabalhadores independentes do país a recuperarem os
seus rendimentos.
A economia colombiana está em risco, tal como afirma Salomon
Kalmanovitz, um dos mais reconhecidos economistas do país, e
não há tempo para a ortodoxia económica. “Não é hora de equilíbrio
fiscal nem monetário. Pelo contrário, é hora do Banco da República e o
Ministério das Finanças adotarem medidas drásticas que contribuam
com recursos gigantescos, para que o Estado possa atuar em todas as
frentes necessárias desta guerra contra a pandemia, que está a causar
estragos na economia”.
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EQUADOR

Os efeitos da crise ameaçam o Governo
POR ELEMENTO
Antes da emergência da COVID-19, o Equador passava por tempos
políticos e económicos complexos e por um crescente conflito
social, situações que atualmente dificultam a melhor gestão da crise
provocada pela COVID-19, como tem sido evidenciado pelos media
internacionais. Para entender melhor o desenrolar da pandemia no
Equador, é preciso entender o passado político, económico e social
que o governo vinha enfrentando.

alcançaram 70%, uma das mais altas taxas dos últimos anos
desde o regresso à democracia. Atualmente, dependendo da
empresa de sondagem, a aprovação varia entre 8% e 20%.
Segundo a sondagem regional de Mitofsky, realizada entre
22 e 25 de março de 2020, Moreno ocupa a última posição
de credibilidade na gestão da crise, com 14% e 86% que não
acreditam nos números de pessoas infetadas fornecidos pelo
governo.

PERSPETIVA POLÍTICA:
•

•

Governo de transição: O governo assumiu ser de transição,
mas de profundas reformas estruturais, especialmente no
modelo económico que tinha sido implementado pelo seu
antecessor. Para isso, foram estabelecidos vários objetivos,
entre os quais reduzir os gastos públicos e o deficit fiscal,
gerir com eficiência os ativos públicos e proporcionar maior
abertura ao setor empresarial. O discurso político foi muito
marcado pela necessidade de luta contra a corrupção, a
reinstitucionalização do país e a “descodificação do Estado”,
nas palavras dos membros do Governo.
Aprovação e credibilidade: Após quase três anos de governo,
Lenín Moreno e a sua equipa tiveram de enfrentar uma descida
nas sondagens. Poucos meses após o início do seu mandato,
em dezembro de 2017, a gestão e a credibilidade do presidente

Essa falta de credibilidade afeta o governo precisamente
no momento em que, para gerir adequadamente a crise da
saúde, ele deve fornecer mensagens claras e concisas que são
percebidas pelos cidadãos para que possam seguir as suas
recomendações. Além disso, após os protestos, em outubro de
2019, a confiança entre os media e os cidadãos foi quebrada,
o que levou as pessoas a procurarem informações em meios
alternativos, como as redes sociais, dificultando a comunicação
das ações do governo para gerir a emergência sanitária.
•

Governabilidade: Após recuar na eliminação dos subsídios
motivados pelos protestos de outubro de 2019, o governo
sofreu uma série de contratempos políticos, como a rejeição na
Assembleia Nacional do Orçamento Geral do Estado para 2019
e 2020, bem como o chumbo da lei económica apresentada no
quarto trimestre de 2019, que continha algumas das reformas
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estruturais propostas no acordo com o FMI. Atualmente, com
uma nova reforma económica em andamento, o governo tem
de procurar novas alianças que permitam alcançar a maioria
para aprovar o documento na Assembleia, já que há alguns
meses terminou o acordo legislativo entre o partido no poder,
o CREO, e os blocos independentes. Até o partido sofreu várias
saídas, mesmo de membros da assembleia que apoiaram o
governo anterior, como María José Carrión, que presidiu à
Comissão de Auditoria.
•

A terceira frente é a eleitoral. O Equador tem eleições
presidenciais e legislativas em 2021 e a corrida para ocupar
a cadeira presidencial já estava em andamento antes desta
crise da COVID-19. Foi um problema adicional na gestão da
crise, pela tentativa de vários atores políticos em conseguir
destaque nos media, chegando a existir uma disputa entre o
governo nacional e os prefeitos, inclusive com a Assembleia
Nacional, que viu nesta crise uma oportunidade para trabalhar
a reeleição em 2021. Num momento difícil, que seria difícil de
prever que fosse possível, todas as bancadas parlamentares
uniram-se para solicitar o não pagamento da dívida. O governo
aproveitou para posicionar o vice-presidente como líder da
governação, mas foi alvo de crítica por parte dos cidadãos.

Este contexto político evidencia a incapacidade de resposta do
governo, quer com a falta de coordenação com autoridades locais,
provinciais e municipais, com a dificuldade para comunicar e obter
o apoio dos cidadãos, ainda por cima quando nesta crise sanitária
é vital a colaboração da população para mitigar os efeitos da
COVID-19. Além disso, a falta de capacidade de gestão dificulta ao
governo a adoção de medidas em conjunto com a Assembleia para
superar a emergência sanitária e pensar num cenário pós-COVID-19.

PERSPETIVA ECONÓMICA
O Equador passou por sérios problemas fiscais desde 2015, no
entanto, nas palavras do ex-presidente Correa, deixou “uma
economia em crescimento”. Em 2017, Lenín Moreno reconheceu
que “não havia mesa servida” porque “tudo tinha sido usado pela
corrupção”.
Por isso, o governo estabeleceu como objetivo melhorar a imagem
internacional do Equador, recuperar a confiança das organizações
multilaterais e, assim, atrair investimentos estrangeiros que
promovam o emprego no país. No entanto, quatro fatores
complicaram as perspetivas económicas do Equador no contexto
da crise: a valorização do dólar, o risco-país, o preço do petróleo, o
emprego informal e o setor fiscal.
O risco-país do Equador ultrapassou os 1000 pontos em novembro
de 2019 e chegou a 6.063 em 23 de março, ficando em segundo
lugar, apenas abaixo da Venezuela e superando a Argentina. Isso
limitou seriamente o acesso aos mercados internacionais para obter
créditos que resolveriam a liquidez do país durante a emergência
sanitária.
As receitas do governo estão a ser prejudicadas por uma queda
previsível na angariação de impostos, fruto da crise da COVID-19
e pela redução no preço do petróleo, resultado de uma guerra
mundial de preços. No PGE 2020, foi estimado que o preço do barril

de petróleo seria US $ 51,30. O preço chegou a cerca de US $ 20, nas
últimas semanas, e devido à penalização do petróleo equatoriano,
que está entre US $ 4 e US $ 5 por barril, este estava a ser vendido
entre US$15 e US$16, quando o custo de produção, segundo o
ministro René Ortiz, é de aproximadamente US$24.
Para conseguir mais financiamento, o governo decidiu, em 24
de março, pagar US$300 milhões em juros sobre títulos de
2020, transmitindo uma mensagem de confiança aos mercados
internacionais e obtendo acesso a US $ 2,5 bilhões em financiamento
externo, destinado ao fortalecimento do sistema público de saúde.
O último fator é o emprego informal. Segundo dados da CEPAL, não
apenas o Equador, mas toda a região, vinha sentindo um aumento
da desigualdade, da pobreza extrema e deterioração da qualidade
do emprego. Pelo que o impacto das medidas de distanciamento
social no emprego poderia ser maior, devido à deterioração da
composição do trabalho, às altas taxas de trabalho independente
e à informalidade.

GESTÃO DE CRISE
Nesse contexto, o mês de abril chegou com 1 milhão de infetados
em todo o mundo e mais de 4.900 infetados até 9 de abril. Em 29
de fevereiro, foi detetado o primeiro caso positivo de COVID-19 e,
desde então, a cidade de Guayaquil tornou-se o epicentro da infeção,
revelando os problemas de coordenação e resposta do Estado. Além
disso, diversas situações tiveram um impacto negativo sobre essas
capacidades.
Em primeiro lugar, o Presidente Lenín Moreno aceitou a renúncia
da Ministra da Saúde Catalina Andramuño, em 21 de março que,
na sua carta de demissão, alegou ser “inaceitável a imposição de
funcionários que não têm conhecimento de saúde”; acrescentou que
enfrentar uma emergência de saúde sem recursos é “complicado”,
alegando que “não recebeu nenhum reforço orçamental por parte da
autoridade competente para lidar com a emergência”. Isso, somado
à baixa credibilidade do governo, aumentou a especulação dos
cidadãos em relação à veracidade dos números oficiais.
Em segundo lugar, numa situação nunca imaginada, o Equador
registou um excesso de número de falecimentos, o que causou
outros problemas de saúde e sociais em Guayaquil. Perante
esta situação, o Governo declarou existirem várias mortes sem
confirmação de serem vítimas da COVID-19 e criou um grupo de
trabalho para acompanhar a situação, liderado pelo Presidente do
Banco de Desenvolvimento do Estado, Jorge Wated.

RESPOSTA DO GOVERNO
O governo concentrou a sua resposta em três frentes: saúde,
económica e social. Em relação à saúde, a emergência sanitária
foi declarada em 17 de março, tendo sido canalizados recursos
financeiros de vários organismos no valor de US $ 100 milhões para
a compra de equipamentos médicos, ampliação da capacidade
de hospitais e para laboratórios privados tendo em vista o
processamento de testes e exames e recrutamento de pessoal
médico.
Economicamente, atuou em 3 áreas. Em questões das leis do
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trabalho, os regulamentos foram modificados para permitir a
suspensão, redução ou modificação do dia de trabalho e permitir,
por consenso mútuo entre empregado e empregador, chegar a um
acordo sobre o pagamento de salários.
Financeiramente, foi permitida uma moratória, renovação ou
refinanciamento de créditos/dívidas com bancos públicos e
privados, bem como empréstimos para PME através de bancos
públicos.
Fiscalmente, foi permitido o diferimento de 6 meses sem juros do
IR do exercício fiscal de 2019 e o IVA gerado em março, abril e maio.
Além disso, o Decreto Executivo 1021 estabelece uma retenção
na faturação mensal: a) 1,75% para instituições financeiras e
telefónicas; b) 1,5% para empresas de exploração e exportação de
hidrocarbonetos. Esse valor constituirá um crédito tributário para a
liquidação e pagamento do imposto do exercício de 2020.
No relacionamento com o exterior, foi concedida flexibilidade
nas exigências para regimes de exportação e importação e
implementada temporariamente uma taxa de 0% para a importação
de produtos de saúde.
Socialmente, o governo concentrou-se em dar respostas às famílias
mais vulneráveis, planeando entregar inicialmente 97.000 kits de
alimentos, além de US $ 100 milhões em créditos quirografários de
emergência. Cada pessoa poderá aceder a até um máximo de US $
2.500, com taxas de juros que variam entre 6,5% e 8,5%. A primeira
parcela será paga em julho de 2020. Por fim, foram criados os

Títulos de Contingência Governamental (US $ 60 a serem pagos em
abril e maio) que abrangem 400.000 pessoas.

PERSPETIVAS
A crise global da saúde desencadeada pela COVID-19 reduziu
consideravelmente as perspetivas de crescimento global. A CEPAL
estima uma queda entre 3% e 4% do PIB mundial. Além disso, esta
organização internacional menciona que a dimensão do impacto
dependerá da eficácia das medidas de contenção, sanitárias e
fiscais.
Da mesma forma, o vice-presidente estimou que a emergência
sanitária “custará nada menos que 2 pontos do PIB” (US $ 2,2
bilhões). As agências de classificação de risco preveem uma redução
no PIB entre 3% e 6%, ao mesmo tempo em que baixaram o rating
dos títulos soberanos do Equador para B +, com uma perspetiva
negativa.
No entanto, o governo garantiu a manutenção em funcionamento
de setores estratégicos. Da mesma forma, está prevista uma
aceleração nos processos de concessão de ativos públicos nos
setores de energia para obter liquidez.
Por outro lado, o governo mostrou uma predisposição para
promover a integração regional numa perspetiva comercial.
Portanto, será previsível uma maior abertura do Equador para
acordos comerciais com outros países ou organizações, como os
Estados Unidos ou a Aliança do Pacífico.
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ESPANHA

Governo isolado no pior momento
POR TORRES Y CARRERA
Em Espanha, a 8 de março, mais de 600 pessoas já tinham sido
infetadas com COVID-19. Trinta tiveram alta e 18 morreram. Apenas
um mês depois, o número de infetados aumentou para mais de
135.000, os mortos subiram para 13.055 e o número de altas passou
para 40.437.
A saúde pública espanhola é considerada uma das melhores da
UE. Em termos de assistência, a sua vocação é universal; portanto,
nenhum cidadão corre o risco de não ser assistido. No entanto,
após a crise económica global desencadeada em 2008, a área da
saúde sofreu muitos cortes. Embora os cortes tenham sido gerais,
eles não foram aplicados igualmente em todo o Estado. Isso ocorre
porque a saúde é uma das áreas transferidas para as comunidades
autónomas. De facto, existem 17 divisões de saúde no país.
Uma das primeiras medidas adotadas pelo Estado de Alarme
decretado a 14 de março foi criar um único comando centralizado
para todos os aspetos da gestão do país, começando pela sanitária.
Um único comando, supervisionado pelo Ministério da Saúde, que
paradoxalmente é um dos menos dotados em dinheiro e orçamento
em qualquer governo de Espanha.
O primeiro problema que o ministro Illa enfrentou foi precisamente
o de coordenar 17 delegações de saúde. Essas dificuldades tiveram,
primeiro, a ver com a vocação autonómica de algumas delas (por

exemplo, Euskadi, Catalunha ou Madrid) e depois com a falta de
material básico de proteção ou com as dotações insuficientes das
unidades de cuidados intensivos.
Na estratégia de saúde do governo, o confinamento tem sido
fundamental. Desde o início, essa medida demonstrou ser a mais
eficaz na ausência de uma vacina que evite a infeção. Com as
sucessivas extensões do confinamento, o governo tentou evitar
o colapso da rede de saúde e proteger, tanto quanto possível, os
profissionais de saúde que atuam na primeira linha de defesa
contra a COVID-19.
O colapso esteve em vias de acontecer. Alguns hospitais e algumas
regiões estiveram lá perto, mas parece que esse perigo foi
contornado. A proteção dos profissionais de saúde tem sido menos
bem-sucedida. Os seus longos turnos, uma das chaves para evitar o
colapso, expuseram-nos de forma exponencial ao contágio. Situação
de risco ampliada pela ausência de material de proteção adequado.
A 7 de abril, apenas um mês após o surto de COVID-19 em Espanha,
quase 20.000 infetados pertencem a esta fundamental classe.
Em termos de investigação, diferentes centros tecnológicos, grupos
de universidades e centros hospitalares competem na corrida
mundial para descobrir e produzir industrialmente a primeira
vacina eficaz contra a COVID-19 e sem efeitos secundários que
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possam colocar o doente em risco. As vozes mais otimistas traçam o
horizonte de um ano para que isso aconteça.

SITUAÇÃO POLÍTICA
A declaração do Estado de Alarme começou em Espanha com leves
críticas do principal partido da oposição (Partido Popular) pelo
atraso na adoção dessa medida. O presidente da Generalitat da
Catalunha (Quin Torra) manifestou-se no mesmo sentido, embora
a sua repercussão tenha sido mais focada na esfera internacional
(entrevista na BBC, onde que critica o Estado espanhol) do que na
nacional.
As críticas ao governo (coligação de centro-esquerda do PSOE
e esquerda extrema da Unidas Podemos) tornaram-se mais
intensas à medida que a crise avançava. Em resumo, essas foram,
cronologicamente, as acusações e respostas do executivo de
Sánchez.
Celebração do 8 de Março. Especialmente de partidos da direita,
o governo é acusado de ter promovido o contágio, permitindo a
celebração das manifestações do Dia Mundial da Mulher. Nos dias
seguintes, dois ministros e a esposa de Sánchez acusaram positivo
para o coronavírus.
A resposta do governo é que seguiu as instruções de seu comité de
especialistas e cientistas e que ninguém na União Europeia agiu de
maneira diferente. Argumentaram igualmente que o VOX (extrema
direita) realizou uma manifestação e que o PP enviou um grande
grupo de parlamentares para marcar presença na manifestação do
8M em Madrid.
Uso do exército. Nacionalistas catalães e bascos criticaram o
governo, tanto por assumir o controle centralizado dos seus
sistemas de saúde, como pelo uso do exército em ações de
vigilância, desinfeção e logística.
A resposta do Executivo foi que o tamanho da crise exigia uma
gestão centralizada para coordenar todos os recursos públicos (e
privados, necessários), bem como o uso da Unidade de Emergência
Militar - à qual outras tropas se uniram (Forças Armadas - como
reforço da Polícia Nacional e local e da Guarda Civil).
Compra material sanitario. Praticamente todos os partidos
com representação parlamentar e fora do governo criticaram,
em algum momento, o atraso na compra, chegada e distribuição
de suprimentos médicos: especialmente máscaras, luvas e
ventiladores. Da mesma forma, os critérios de distribuição
entre diferentes regiões foram criticados. O pico dessas críticas
corresponde à aquisição de um lote de até 600.000 testes com
defeito para detetar a doença.

de direita, mas também foram formuladas por nacionalistas bascos
e catalães. Estas medidas foram essencialmente de natureza social
que tentaram acima de tudo proteger o emprego. A afirmação feita
pelo Ministro do Trabalho (o despedimento é proibido durante o
confinamento) causou um verdadeiro terremoto entre empresários
e partidos da oposição, que consideraram que foi criado um clima
totalmente injusto de suspeita contra as empresas.
A réplica: o governo tentou moderar os ânimos enquadrando as
suas declarações mas, aqui, o braço de ferro entre a fação Podemos
e a fação socialista é evidente. Não existe uma mensagem clara e
única.
Falta de consensos. Como resultado do desconforto gerado pelas
medidas económicas, intensificaram-se as vozes críticas contra
o governo, em especial pela decisão unilateral da cessação total
da atividade económica (sobretudo criticada pelos nacionalistas
bascos). Desta forma, foi interrompida a lealdade institucional
assumida no início da crise por todas as forças políticas presentes
no Parlamento espanhol.
A réplica: além de aumentar os seus contactos, o governo tenta
travar a agitação política, apelando a um grande consenso nacional.
O objetivo é relançar os Pactos de Moncloa, criados pelo presidente
Adolfo Suárez há quase 40 anos, em pleno processo de transição
para a democracia.
Atualmente, a avaliação do governo evolui mal, de acordo com
vários barómetros. O Barómetro ‘ABC’/GAD3 revela que dois em
cada três espanhóis acreditam que o governo esconde informações
sobre o vírus; ao todo, 60% falam em falta de previsão. Já a
sondagem Gesop/’El Periódico’, mostra que a avaliação do governo
está em queda. Quarenta e quatro por cento acreditavam, há alguns
dias, que o governo estava a gerir bem a crise e 31,6% consideravam
que a gestão era má; a tendência tem-se invertido: agora, 38,4%
consideram-na má e 32,5% boa.
Esta aparente desconexão levou Sánchez a procurar fórmulas de
consenso, recuperando o formato dos “Pactos da Moncloa”, que
serviram, há 40 anos, para reunir toda a esfera política espanhola
em torno de uma evolução acordada desde a ditadura de Franco até
ao sistema democrático atual. Nos dias de hoje, o apelo não foi tão
calorosamente recebido. O principal partido da oposição - Partido
Popular - mostrou ceticismo perante este apelo e parece improvável
que participe na atual convocatória.

SITUAÇÃO ECONÓMICA

A resposta do governo baseou-se nas dificuldades encontradas num
mercado global totalmente em colapso, e que a distribuição interna
sempre seguiu um critério de prioridades objetivas e que a compra
do lote defeituoso será resolvida com a devolução do dinheiro, bem
como com a entrega de um lote em boas condições.

Os dados registados no mês de março refletem o extraordinário
impacto produzido no emprego pela crise de saúde da COVID-19.
Este episódio mudou a tendência na evolução da greve iniciada em
março. Nos primeiros 12 dias do mês, o número de desempregados
registados aumentou em 2.857 pessoas. No final do mês, a lista
de pessoas registadas no Serviço Público de Emprego do Estado
apresentava 302.265 novos candidatos em relação a fevereiro,
representando um aumento de 9,31%. Com esse aumento, o
número total de desempregados em Espanha é de 3.548.312.

Medidas económicas. Sem dúvida, foram o eixo das principais
críticas dirigidas ao executivo. Elas vêm, acima de tudo, dos partidos

Apesar das medidas para a defesa do emprego implementadas pelo
governo, as empresas foram forçadas a rescindir contratos como
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uma medida urgente para impedir os seus encerramentos. O tecido
empresarial espanhol é formado principalmente por pequenas
e médias empresas e trabalhadores independentes. Todos eles
partilham um denominador comum: tesourarias muito pequenas,
que dificilmente lhes concedem autonomia sem recorrer a cortes
drásticos nas despesas. O executivo de Sánchez - supostamente
condicionado pelo Unidas Podemos - tentou usar as empresas como
um travão ao desmantelamento económico: por um lado, proibiuas de despedir, mas por outro, a ajuda prometida não chegava,
demorou a fazê-lo ou estava cheia de obstáculos burocráticos. E
para completar o contexto, o Estado - com um deficit complicado não permitiu nem o perdão, nem o prolongamento dos prazos dos
impostos sobre as empresas. Conclusão: o índice de desemprego de
abril será pior que o de março.
Em resumo, a essa situação que poderia ser conjuntural, devemos
acrescentar o impacto da crise no principal setor económico do
país: o turismo. Espanha é o segundo país do mundo que recebeu
mais turistas em 2019 (83 milhões), apenas atrás da França (90
milhões) e à frente dos EUA (79,6). A crise da COVID-19 nem sequer
nos permitiu aproveitar o primeiro ponto alto da temporada

(Páscoa) e o setor pressupõe que também não poderá operar
no verão. O ano de 2020 está encerrado. A queda na atividade
económica, estimada em 50% pela Confederação de Empresários
(CEOE), pode chegar a 75% no turismo. Um percentual que
implicaria a perda de 80% dos 2,8 milhões de empregos que gera
anualmente.
Com o setor de referência dando por perdido o ano de 2020, a
economia espanhola está possivelmente a enfrentar a pior crise
económica nos últimos 100 anos. Por isso, Espanha procurou,
juntamente com Itália e França, encontrar mecanismos de resposta
adequados na UE. É feita uma tentativa para evitar uma resposta
baseada na austeridade e no rigor orçamental, como a da crise de
2008. Defende-se que se tratava de uma crise económica e que
certamente os países mais afetados poderiam ter-se distanciado
da doutrina económica. Agora, a crise é sanitária. O seu surto e
controlo não estão sujeitos a modelos económicos, mas ao princípio
de sobrevivência dos estados afetados e da própria União Europeia.
A diferença entre países ricos do norte e países pobres do sul, se
não for resolvida com consenso, pode romper uma unidade cada
vez mais instável devido à sua falta de solidariedade.
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MÉXICO

A negação como fuga para a frente
POR STREMICSLAB
A partir do momento em que o coronavírus se começou a
aproximar do México, o Estado e a iniciativa privada tomaram
medidas para impedir que o contágio fosse maior no nosso
país; no entanto, o Governo liderado por Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) tem sido o mais lento a agir. Só após o registo
do primeiro caso de COVID-19 (28 de fevereiro de 2020) no país é
que se começaram a avaliar as repercussões económicas, políticas
e sociais que a pandemia poderia gerar; desde esse momento,
a retórica foi mudando gradualmente em algumas esferas do
Governo.
Com o passar dos dias, as autoridades de saúde começaram a
mostrar preocupação com a leveza com que alguns cidadãos
encaravam a questão da pandemia. As mensagens do Ministério
da Saúde estavam a tornar-se mais evidentes, a ponto de criar uma
personagem chamada “Susana Distancia”, para que os mexicanos
pudessem entender a importância da situação. No entanto, nem
tudo era coordenação entre instituições.
Enquanto o subsecretário da Saúde, Hugo López-Gatell, pediu à
sociedade que tomasse medidas para evitar o contágio, AMLO
aparecia num vídeo a dizer “Não pare de namorar, ainda estamos na
primeira fase. Eu vou dizer quando não podem sair, mas se puder, e
tiver possibilidade económica para o fazer, continue a levar a família a
comer... ”.

A organização entre poderes e governos não era adequada para
alertar, esclarecer dúvidas e evitar a desinformação da sociedade
mexicana. Foi por este motivo que alguns governadores de algumas
entidades do país começaram a tomar decisões e a implementar
as suas próprias medidas. No México, o Artigo 40 da Constituição
estabelece que os Estados são livres e soberanos em relação ao seu
regime interno, ou seja, só podem decidir sobre o que acontece no
seu território e esfera de competência.
O panorama parecia e é sombrio, enfrentando uma crise assim,
com falta de coordenação entre os diferentes níveis de Governo
do país, a polarização que a sociedade mexicana está a passar e a
margem socioeconómica que existe, parece quase impossível de
superar.

ECONOMIA: UM PANORAMA DESOLADOR
O coronavírus e a guerra de preços entre a Arábia Saudita e a
Rússia suscitaram alertas na economia mundial, só para o México
foi estabelecido um crescimento entre -3,9% e 0,1%, sendo esta
perspetiva considerada muito otimista pelos analistas financeiros;
da mesma forma, a estimativa para o PIB é de -2,9%, abandonando
a ideia estabelecida pelo Presidente de ter um excedente
orçamental primário em cada ano do seu Governo.
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De acordo com estas expectativas, a economia mexicana
parecia estar num estado de agonia e sofrimento, por isso, os
empresários, os meios de comunicação social e a sociedade
em geral esperavam medidas fiscais urgentes para evitar afetar
negativamente a atividade empresarial.
Com as perspetivas negativas sobre o país, foi anunciado
oficialmente um ato em que o Presidente tornaria público
um plano de recuperação económica. A iniciativa privada e os
investidores viram este evento como uma grande oportunidade;
no entanto, tiveram uma surpresa.
Sob o título “Declaração do Presidente da República ao povo do
México”, Andrés Manuel apresentou uma mensagem cheia de
expressões otimistas, declarações assegurando que a crise era
transitória e expressões negativas contra o modelo neoliberal.
Durante os 50 minutos que a sua mensagem durou, alertou
que a comunidade empresarial não teria nenhum estímulo
económico e que, em vez disso, os programas sociais se iriam
expandir, o organismo paraestatal do Governo (Pemex) receberia
65 mil milhões de pesos e a sua campanha de austeridade seria
aprofundada, incluindo uma última ideia de eliminar um direito
laboral - o subsídio de Natal - aos trabalhadores da administração
pública.
Se a estas ideias adicionarmos o compromisso de AMLO em não
incorrer em défice fiscal ou contrair uma nova dívida para o país, o
quadro não mostra nada de positivo.
Os líderes empresariais estão preocupados, reconhecem que o
pacote de medidas é insuficiente e consideram-no uma deceção
para as pequenas e médias empresas.
Mesmo tendo em conta um horizonte com estas características,
espera-se que o Ministério das Finanças e o Crédito Público e
o Serviço de Administração Tributária recuem nas decisões do
Presidente, que aliás seria a única maneira pela qual o futuro
económico do México não pareceria tão ensombrado.

O PAPEL DAS REDES SOCIAIS
Quando se combina desinformação, à falta de transparência,
à falta de clareza nas mensagens e a notícias falsas,
surpreendentemente as redes sociais (Twitter e Facebook) tornamse o melhor aliado para gerar coesão social; ao contrário do que
acontece quando um problema é completamente politizado.

A maior parte da conversa digital acompanhava as declarações
da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a cobertura dos
órgãos de comunicação social. Mesmo com isso, a tendência era
descendente, o problema do vírus e da doença parecia distante.
Nestas datas (30 de janeiro), havia uma baixa quantidade de
conteúdo por utilizador, mostrando que o tópico não motivou o
diálogo ou a conversa. No entanto, apesar da baixa participação,
os utilizadores foram identificados como portadores de
“informações exclusivas”, a grande maioria notícias falsas; estas
últimas, associadas à pouca comunicação do Governo, gerou
histeria em alguns grupos sociais, causando compras de pânico.
Após a primeira análise, a conversa manteve o mesmo volume;
foi até 14 de março que o conteúdo e a participação digital
duplicaram (29.558 conteúdos e 18.407 utilizadores). Com esta
“escuta” das redes sociais, percebemos que os mexicanos eram
os que realmente partilhavam informações sobre as medidas que
deveriam ser tomadas para impedir a propagação da doença,
ainda mais que as autoridades sanitárias do país. Da mesma
forma, houve críticas generalizadas às pessoas que agiram em
pânico e a facilidade dos utilizadores em caírem em notícias falsas.
Os conteúdos foram divididos em três categorias, aquelas com
caráter racional (53%), informativo (38%) e emocional (9%).
Algo interessante é que, pela primeira vez em todas as análises
realizadas em questões políticas, económicas e sociais, não
havia conteúdo humorístico (piadas e memes), sugerindo uma
preocupação real com a chegada do vírus.
Foi realizado outro corte transversal no tempo, no período de 21 a
30 de março. Nesta análise, foi reunida uma amostra aleatória de
43.7878 conteúdos, devido ao facto de que no penúltimo dia de
março a fase 2 ter sido declarada no México.
Como nas análises anteriores, o conteúdo relacionado com a
COVID-19 mostrou um comportamento descendente, no entanto,
com o anúncio oficial, o volume de dados recuperou. Foi com
essa declaração que as informações do Governo começaram a ter
uma linha de ação mais clara: foi o subsecretário de saúde, Hugo
López Gatell, que se tornou o líder de opinião mais importante na
conversa e a figura mais importante no Governo, com ainda mais
menções do que o Presidente.

Desde janeiro, a StreamicsLab monitoriza constantemente a
conversa digital sobre o coronavírus no México; foram feitos
cortes transversais no tempo para conhecer e diferenciar o
comportamento dos utilizadores das redes sociais.

O comportamento digital estabiliza quando o assunto é
colocado na imaginação coletiva dos utilizadores da Internet.
Foi por isso que, de 29 de março a 6 de abril, o volume de dados
diminuiu (32.106 conteúdos). Se AMLO não declarasse que “o
coronavírus chegou ao México como uma luva”, o conteúdo teria
diminuído. Mesmo com essa afirmação controversa, os eixos
temáticos, as informações e o líder de opinião permaneceram
constantes.

Num primeiro momento, durante os primeiros dias de fevereiro e
quando o vírus parecia estar longe de chegar ao nosso continente,
o conteúdo nas redes sociais do México ocupava apenas 7%
da conversa digital em espanhol na América; o volume foi
extremamente baixo, considerando que o México é o maior país
de língua espanhola.

Uma vez que percebemos o comportamento dos mexicanos nas
redes sociais, pode-se compreender que estas plataformas têm
sido o aliado perfeito para combater a desinformação e gerar eixos
narrativos que servem para ajudar a interromper a pandemia,
devido à falta de transparência e má gestão da comunicação
massiva por parte do Governo.
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PORTUGAL

A vitória da oportunidade
POR GUESS WHAT – PORTO DE IDEIAS
Em Portugal, o primeiro caso foi registado em 02 de março de 2020,
levando à instituição de medidas gerais de afastamento social e
de isolamento, similares às que têm acontecido noutros países da
Europa. As características únicas de contágio de forma exponencial
deste coronavírus conduzem-nos a um único caminho e remédio
para o seu combate: o isolamento das famílias, a proibição da
convivência social e os limites nas deslocações. Tornou-se, assim,
inevitável o período de quarentena obrigatória para quebrar
ciclos de contágio e evitar uma propagação (ainda mais) rápida e
alargada. Neste sentido, a situação epidemiológica em Portugal,
a 8 de abril, totaliza 13141 casos confirmados, 196 casos e 380
óbitos. Face a estes números, em termos gerais, poderá dizerse que o processo em curso está a conhecer passos positivos
no crescimento diário do número de casos e na redução da
propagação do vírus.
Para esta realidade, em muito contribuiu um desempenho muito
precoce de adoção de medidas para combater a pandemia da
COVID-19. Com efeito, logo no dia 13 de março o Governo decretou
a suspensão das atividades com alunos nas escolas e, a 16 de
março, numa iniciativa inédita, Portugal e Espanha reforçaram os
controlos nas suas fronteiras terrestres. Neste sentido, os pesados
de mercadorias mantiveram autorização para continuarem a
circular, o mesmo sucedendo com veículos que transportem
trabalhadores com atividades transfronteiriças, mas com controlo

sanitário. As maiores mudanças dizem respeito ao trânsito de lazer
e turismo.
O dia 18 de março de 2020 ficará para a história como o dia em que
todos os legisladores e decisores políticos foram chamados para
se pronunciarem sobre a necessidade requerida pelo Presidente
da República aos deputados da Assembleia da República - e após
consulta ao Conselho de Estado e ao Conselho de Ministros - de
decretar uma medida que alterou a forma de vida da sociedade,
os hábitos e compromissos, suspendeu direitos, liberdades e
garantias, sem contudo pôr em causa a democracia. Foi assim
declarado o Estado de Emergência “com fundamento na verificação
de uma situação de calamidade pública”.
O Estado de Emergência abrange todo o território nacional e tem
a duração de 15 dias, tendo-se iniciado pelas 00:00 horas do dia 19
de março de 2020 e cessando pelas 23:59 horas do dia 2 de abril de
2020.
Nesta sequência, o Governo elaborou um decreto que
regulamentou a aplicação do Estado de Emergência decretado pelo
Presidente da República. Mais recentemente, no dia 02 de abril de
2020, a Assembleia da República aprovou a proposta do Presidente
da República de renovação do Estado de Emergência por mais 15
dias, ou seja, até 17 de abril de 2020.
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A decisão (declaração de Estado de Emergência e a sua renovação),
que não conheceu objeções dos órgãos consultados, tem-se
verificado ter sido a mais acertada para travar esta situação
sanitária, pela sobrevivência pessoal e coletiva, preparando o país
para o pior nos próximos dois meses, mas fazendo tudo o que está
ao nosso alcance para esperar o melhor.
Por conseguinte, face à declaração do Estado de Emergência, o
Governo primeiramente adotou um conjunto de medidas de foro
social, que visou a proteção dos trabalhadores que se encontram
interditos, temporariamente, de exercer a sua atividade laboral
devido ao perigo de contágio pela COVID-19. Em segundo lugar,
o Governo tem vindo a regulamentar as atividades dos setores
em causa diversas medidas extraordinárias e temporárias, tendo
em vista a redução do impacto na esfera das Empresas e dos
respetivos colaboradores. Neste âmbito, as medidas aprovadas
pelo Governo visam prioritariamente ajudar na manutenção dos
postos de trabalho, auxiliar no apoio à tesouraria das empresas
e evitar situações de crise empresarial. No que diz respeito
às medidas implementadas no domínio económico e fiscal, o
Governo disponibilizou uma linha de crédito às micro, pequenas e
médias empresas, criou e alterou diversos sistemas de incentivos
às empresas, como a aceleração de pagamento de incentivos,
o diferimento de amortizações de subsídios reembolsáveis e a
elegibilidade de despesas suportadas com eventos internacionais
anulados, e, por fim, procedeu à prorrogação no prazo de
cumprimento de obrigações declarativas fiscais.
Simultaneamente, no âmbito do Trabalho e Segurança Social, o
Governo determinou algumas medidas no âmbito da legislação
relativa ao regime de baixas, simplificação do regime de lay-off e
suspensão do pagamento de contribuições para a Segurança Social,
a cargo da Entidade Empregadora.

SITUAÇÃO POLÍTICA
Apesar de ser um governo minoritário do Partido Socialista, eleito
em setembro de 2019, esta crise pandémica tem permitido uma
gestão governativa sem grandes divergências na Assembleia da
República. De 2015 a 2019, o PS governou com uma aliança à
esquerda, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. No início deste
mandato, o PS conseguiu ver aprovado o Orçamento de Estado
apesar da abstenção dos seus antigos parceiros PCP e BE mais o
Livre também ele de esquerda, e com os votos contra do PSD, CDS,
IL e Chega.
Num breve enquadramento, os partidos chamados tradicionais são
o partido socialista, PS, o Partido Social Democrata, PSD, o Partido
Comunista, PCP, o Centro Democrático e Social, CDS, e o Bloco de
Esquerda, BE. Nestas eleições de 2019, a Assembleia da República
contou com as novidades do Livre, de esquerda, da Iniciativa Liberal
e do Chega, partido conotado com a extrema-direita mas que pode
ser enquadrado como um partido de protesto e ao qual aderem
franjas de eleitorado descontentes por natureza.
No entanto, desde que se instalou esta grave crise de saúde
pública, tem havido uma concordância dos partidos políticos
relativamente às medidas tomada s pelo Governo, quer pelo PSD,
que é o principal partido da oposição, quer pelo CDS, que tem um
novo líder e que mal tomou posse retomou diálogos com o PS, que

estavam bastante arrefecidos. Já foram aprovados dois estados
de emergência. O atual que, dura até 17 de abril, o PCP e o Chega
abstiveram-se e teve o voto contra da Iniciativa Liberal, dado não
concordar com alguns dos aspetos da mesma, que considera violar
liberdades individuais.
O facto deste governo ser composto apenas por elementos
afetos ao Partido Socialista, e que tem uma tradição democrática
bem conhecida, não será de prever exageros na sua utilização,
mais a mais que mesmo que houvesse uma grande pressão dos
seus antigos aliados de esquerda, os partidos de centro direita
podem ser o contrapeso e o apoio de António Costa nas principais
decisões.
O bom relacionamento do Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, e do Primeiro-Ministro, António Costa, já vem de trás e
nesta crise tem sido importante não só o discurso, mas os sinais
que passam. Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, entrou em
quarentena voluntária para dar um sinal de que era importante os
portugueses terem essa postura responsável e profilática.
Tem havido algumas picardias, pequenas e sem relevância, entre
alguns presidentes de Câmara e o Governo, mais por má gestão
da comunicação de ambas as partes, do que necessariamente por
existirem grandes divergências. De louvar, nos principais centros
populacionais, Lisboa, Porto, Braga, por exemplo, o grande papel
que tem sido desenvolvido pelas autarquias locais, em estreita
colaboração com os hospitais, a sociedade civil e as direções
regionais de saúde.
Um dos grandes sinais desta crise é a capacidade da sociedade
civil em participar na resolução dos problemas, quer estejamos a
falar de associações formalmente formadas, quer de cidadãos. A
natureza humana no seu melhor.
O grau de confiança no Primeiro-Ministro é elevada e ainda
beneficiou da recente polémica com o ministro holandês.
Ao nível da comunicação, o governo errou quando, na altura da
criação do gabinete de crise, não ter nomeado dois porta-voz que
não a ministra nem a diretora geral da Saúde. O desgaste a que
têm estado sujeitas fez-se já sentir em uma ou outra ocasião. E
assim teria protegido quem tem que tomar decisões.

SITUAÇÃO ECONÓMICA
Tal como exposto anteriormente, a principal resposta a nível
de políticas de mitigação e contenção têm sido as políticas de
isolamento e distanciamento social. Este tipo de medidas envolve,
necessariamente, o fecho de setores inteiros da economia.
Note-se que, ao contrário do que acontece numa recessão ou
crise “normal”, esta desaceleração da economia é propositada e
controlada, tendo como objetivo principal a resolução da atual
crise de saúde pública. Esta desaceleração implica inevitavelmente
custos económicos e sociais, sendo o desemprego uma das suas
principais manifestações.
Neste sentido, de acordo com o INE – Instituto Nacional de
Estatística, em janeiro de 2020, a taxa de desemprego em Portugal
situou-se em 6,7%, valor igual ao do mês anterior e superior em 0,2
pontos percentuais (p.p.) ao de três meses antes e ao do mesmo
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mês de 2019. Aquele valor representa uma revisão em baixa de 0,2
p.p. da estimativa provisória divulgada há um mês. Comparando
com o mês precedente, a população desempregada aumentou 1,8
mil pessoas (0,5%) e a população empregada aumentou 8,1 mil
pessoas (0,2%). A estimativa provisória da taxa de desemprego de
fevereiro de 2020 é 6,5%, tendo diminuído 0,2 p.p. em relação ao
mês anterior.
Os maiores setores afetados por esta situação (em termos de
grau de exposição multiplicado por trabalhadores nesse setor)
são o retalho, serviços de restauração, e hotelaria, o que reflete a
importância do turismo na economia portuguesa. O INE assinala
mesmo que o turismo que, de acordo com a conta satélite do
turismo, corresponderá a 11,3% do PIB em 2018, será um dos
setores mais afetado pela atual crise, sendo expectável uma
contração significativa da sua atividade.
Concomitantemente, de acordo com um inquérito realizado pela
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa refere-se para uma
grande adesão ao regime de lay-off simplificado, com 38,3% das
empresas que participaram na auscultação a dmitirem recorrer a
este regime criado pelo Governo.
Com evolução crescente destes números, após ter o primeiro
excedente orçamental da democracia em 2019, Portugal pode
agora vir a ter a sua pior recessão desse mesmo período. As
previsões para a queda do PIB variam entre os 4% a 20%, mas os
economistas são unânimes em antecipar uma forte recessão para a
economia portuguesa em 2020.
Para já, ainda não há previsões da instituição que tem acesso a um
maior nível de informação, o Ministério das Finanças, o qual tem à
sua disposição os números da Autoridade Tributária, que refletem
o impacto do confinamento na receita fiscal. O Governo só deverá
atualizar as suas projeções no Programa de Estabilidade, que
terá de ser entregue até dia 15 de abril. Não obstante, de acordo
com a informação do INE – Instituto Nacional de Estatística de 7
de abril, o Índice de Volume de Negócios na Indústria diminuiu
2,0% - fevereiro de 2020. Embora a informação deste destaque
possa já traduzir em certa medida a situação atual determinada
pela pandemia COVID-19, é de esperar que as tendências agora
analisadas se alterem substancialmente nas próximas divulgações.
Por outro lado, de acordo com o NECEP – Católica Lisbon
Forecasting Lab (Católica Lisbon School of Business and Economics),
prevê-se que a economia portuguesa possa contrair entre 0,3 e
1,8% no primeiro trimestre devido à quebra da atividade económica
na segunda quinzena de março. Com base num modelo económico
que permite simular o efeito de choques na economia portuguesa,
o INE estima esse impacto potencial, assumindo a hipótese de que
a atividade turística — que até fevereiro estava em crescimento —
tenha uma redução anual de 25%, tanto no turismo de estrangeiros
— cujas despesas contam como exportações de serviços — como
no interno. Essa quebra traduzir-se-á numa redução de 2,9% do PIB
anual em Portugal.
A perceção, cada vez mais clara, da depressão económica em que
o país está a cair, os custos económicos e sociais, começa a abrir
uma discussão: Para quando o retomar da atividade económica?
– ainda que rodeada de grande incerteza quanto ao momento em

que irá ter lugar, quanto às condições em que empresas e famílias
estarão no início dessa recuperação. Em particular, que fardo de
dívida terão que suportar, e quanto às políticas públicas que serão
seguidas nessa fase.

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Não era de hoje que a comunicação social atravessava uma crise
e grave. Esta pandemia apenas acelerou e colocou a público as
fragilidades que já eram conhecidas por quem trabalha no setor.
Poucas vendas em banca e quebra de investimento publicitário, ao
que se somavam mudanças de hábitos de consumo, foram agora
exponenciados com o fecho de postos de venda, com a quebra
da economia e com a partilha desenfreada de pdf de todas as
publicações. Este último aspeto levou mesmo a uma carta conjunta
dos diretores dos principais jornais e revistas. Começam a ser
conhecidos os primeiros lay off nos jornais e seguramente que o
processo continuará, pois os problemas de tesouraria são comuns
a todas as empresas. Este decair da comunicação social contrasta
depois com sondagens recentemente feitas, que davam índices
de confiança à informação que era produzida, nomeadamente
pelas televisões e, claro, a um aumento de consumo das mesmas
televisões e dos canais online dos meios de comunicação social.
Este período é também fértil em fake news e seria uma
oportunidade para a afirmação da importância e credibilidade da
função de jornalista. Falta saber se haverá tempo. E capacidade.

SAÚDE
O número de mortos e infetados cresce de dia para dia. No
entanto, a taxa de crescimento tem diminuído e, quando
comparada com a de Espanha e Itália, transmite uma “sensação
de tranquilidade” que pode ser enganadora. É sabido que o vírus
é mais fatal nas idades avançadas e os números em Portugal
comprovam isso: 63% das vítimas mortais tinham mais de 80
anos. E, seguramente, esse cenário negro vai manter-se, pois são
constantes as notícias que chegam de lares em que os seus utentes
estão infetados.
Tem sido passada a informação de que os hospitais se estão
a aguentar com o fluxo de doentes. Não só os hospitais que
pertencem ao chamado Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas
também os hospitais privados, que já entraram na “linha” de
tratamento da COVID-19.
A adesão dos portugueses à quarentena e ao “afastamento social”
poderá ser o segredo destes números, que têm deixado satisfeitos
mesmo alguns dos mais pessimistas.
A tentativa de achatamento da curva parece ser já uma realidade,
começando a falar-se que o pico pode ter acontecido no passado
dia 31 de Março.
Será importante perceber se esse é o entendimento do Governo,
nomeadamente com a possível reabertura das escolas e com a data
limite a ser apontada como 4 de Maio.
Como referiu o Presidente da República, “é preciso em abril ganhar
maio”, num claro sinal de que teremos ainda mais este mês de
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confinamento para que em maio se possa começar a ter esses
sinais de abertura a uma normalidade condicionada.
No entanto, há também sinais de que, a 17 de abril, quando
terminar esta quarentena, possam ser levantadas algumas das
restrições na economia, numa clara tentativa de minorar os danos
económicos.

Uma polémica com que nos deparamos é o usar ou de máscaras.
O discurso da DGS é errático nesse aspeto desde o início, mais a
mais quando comparados com bons exemplos que chegam da
Ásia, e a opinião que atravessa a sociedade é de que esta é uma
inevitabilidade, mas que só não foi ainda aconselhada ou decretada
pela falta de material. Até porque são também os médicos a pedir
para as pessoas usarem máscaras quando saem à rua.
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