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Alma Grande  
A crónica do convidado

António 
Costa

A 
1 de janeiro inicia-se a 
presidência portugue-
sa da União Europeia.

A pandemia da co-
vid-19 é o maior desa-
fio às sociedades euro-
peias desde a Segunda 

Guerra Mundial. Tornou-se também 
um momento definidor para o pro-
jeto europeu. Resultou claro desde 
o início da crise que só com uma 
resposta comum europeia podería-
mos ultrapassar, em primeiro lugar, 
a emergência sanitária, e, depois, 
as suas dramáticas consequências 
económicas e sociais.

O desafio era gigantesco, mas a 
Europa soube estar à altura e res-
ponder “presente” aos apelos à 
ação, desde logo no plano sanitário. 

Com efeito, pela primeira vez na 
história da União Europeia assisti-
mos a uma coordenação estreita e in-
formada em matéria sanitária, sob a 
liderança da Comissão Europeia, que 
culminou com a aquisição conjunta 
das vacinas que permitirão imunizar 
todos os cidadãos europeus e uma 
participação europeia ativa no esfor-
ço internacional de garantir o acesso 
à vacina pelos cidadãos dos países 
em desenvolvimento, em especial de 
África, através da plataforma Covax. 

Também a nível económico e social 
a resposta não tardou: o Banco Cen-
tral Europeu, a Comissão Europeia, 
o Eurogrupo e o Banco Europeu de 
Investimento tomaram medidas para 
responder à emergência.

Mas ficou também claro desde o 
início que esta era uma crise sem 
precedentes, provocada por um cho-
que externo simétrico, e que exigiria 
por isso uma resposta também ela 
sem precedentes, que não se poderia 
limitar a mobilizar instrumentos 
existentes. Era necessário ir mais 
longe, apoiar de forma conjunta e 
robusta a recuperação das econo-
mias de todos os Estados-membros, 
sob pena de se esboroarem o mer-
cado interno e o projeto europeu no 
seu conjunto.

A Comissão Europeia apresentou 
um pacote ambicioso no total de €1,8 
biliões, repartido entre um Quadro 
Financeiro Plurianual para sete 
anos de €1,074 biliões e um Fundo 
de Recuperação no valor de €750 
mil milhões, financiado através de 
uma emissão comum de dívida ga-
rantida pelo aumento do teto dos 
recursos próprios do orçamento da 
União. Esta proposta inovadora foi 

Tempo de agir:  
por uma recuperação 
justa, verde e digital

a recuperação das suas economias. 
Com o início simultâneo da vacina-
ção em todos os Estados-membros, 
conseguiremos, aos poucos, retomar 
a normalidade das nossas vidas.

A Alemanha fecha assim com cha-
ve de ouro a sua presidência e passa 
o testemunho à presidência portu-
guesa. 

A etapa que se segue não será me-
nos exigente. Agora é tempo de ação, 
de colocar no terreno os novos instru-
mentos de que nos dotámos: o plano 
de vacinação à escala europeia e os 
planos nacionais de recuperação e 
resiliência. 

São três as principais prioridades 
da presidência. A primeira é a recu-
peração económica e social, que terá 
como motores as transições climática 
e digital, fatores de crescimento e de 
criação de mais e melhor emprego. A 
segunda é o desenvolvimento do pilar 
social da UE, criando uma base sólida 
de confiança de que esta dupla tran-
sição será uma oportunidade para 
todos e que ninguém ficará para trás. 
Em terceiro lugar, temos de reforçar 
a autonomia estratégica de uma Uni-
ão Europeia aberta ao mundo.

Três marcos darão expressão a es-
tas três prioridades: a aprovação dos 
planos nacionais de recuperação, em 
conjunto com a lei do clima e o pacote 
para os serviços digitais; a realização 
da cimeira social, juntando parceiros 
sociais, sociedade civil e instituições 
num compromisso comum em torno 
do pilar social; a cimeira UE-Índia.

Se o lema da presidência alemã 
foi “Juntos para a recuperação da 
Europa”, o lema da presidência por-
tuguesa marca a passagem à etapa 
seguinte, qualificando e concretizan-
do essa recuperação: “Tempo de agir: 
por uma recuperação justa, verde e 
digital”. 

É alcançando resultados que re-
forçamos a confiança dos cidadãos 
no projeto europeu, demonstrando 
que só um mercado interno dinâmico 
reforça as nossas PME e cria mais e 
melhores empregos, garantindo com 
um sólido pilar social que investimos 
nas qualificações, na inovação, na 
proteção social, que nos permitem li-
derar as transições climática e digital 
sem deixar ninguém para trás, refor-
çando a nossa autonomia estratégica 
sem medo de nos abrirmos ao mundo 
em que queremos ser atores globais. 

É por isso tempo de agir, em con-
junto, como comunidade de valores 
e de prosperidade partilhada.

AGORA É TEMPO  
DE AÇÃO, DE COLOCAR 
NO TERRENO OS  
NOVOS INSTRUMENTOS  
DE QUE NOS DOTÁMOS: 
O PLANO DE 
VACINAÇÃO À ESCALA 
EUROPEIA E OS 
PLANOS NACIONAIS  
DE RECUPERAÇÃO

SE O LEMA  
DA PRESIDÊNCIA 
ALEMÃ FOI  
“JUNTOS PARA  
A RECUPERAÇÃO  
DA EUROPA”, O LEMA 
DA PRESIDÊNCIA 
PORTUGUESA MARCA 
A PASSAGEM  
À ETAPA SEGUINTE

Na hora em que o país assume a liderança da União Europeia  
para o próximo semestre, o primeiro-ministro aponta as exigentes tarefas  

pela frente, como o plano de vacinação à escala europeia  
e a aplicação dos planos de ajuda à recuperação económica

aprovada, em julho, no primeiro 
Conselho Europeu da presidência 
alemã e, após intensas negociações 
com o Parlamento Europeu, teve 
aprovação final no último Conselho 
Europeu desta presidência, em 10 
de dezembro. 

Nunca antes a União Europeia se 
revelou tão necessária. Nunca, como 
agora, esteve tão próxima dos cida-
dãos, respondendo aos seus maiores 
receios e às suas legítimas expecta-
tivas. 

Com o acordo alcançado pela pre-
sidência alemã sobre o Quadro Fi-
nanceiro Plurianual e o Programa 
“Próxima Geração UE”, dispomos 
do quadro jurídico e dos meios finan-
ceiros para uma resposta europeia 
conjunta e robusta que vai permitir a 
todos os Estados-membros assegurar 
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Peça na sua 
farmácia

Caixa. Para todos e para cada um.

Superámos 2020 juntos.
Que 2021 seja um ano de realizações.
Feliz Ano Novo!

Caixa Geral de Depósitos S.A. 

www.expresso.pt

Integram esta edição semanal, além deste 
corpo principal, os seguintes cadernos: 
ECONOMIA e REVISTA E

O MELHOR  
JORNAL DE 

CIRCULAÇÃO 
NACIONAL

António Costa sobre  
a presidência da UE
Primeiro-ministro aponta, 
em artigo exclusivo no Ex-
presso, as prio ridades para o 
próximo semestre. P5

Marcelo  
sem delegados
O recandidato a Belém não 
indicará delegados às mesas 
de voto em nenhum local do 
país. O mandatário nacional 
de Marcelo Rebelo de Sou-
sa já fez saber à Comissão 
Nacio nal de Eleições que 
deposita “plena confiança 
no sistema eleitoral” e nos 
agentes das autarquias para 
fiscalizarem e preencherem 
as respetivas mesas.

Conselho Europeu  
e Eurogrupo  
em Lisboa
O presidente do Conselho 
Europeu, Charles Michel, 
visita Lisboa na próxima 
terça-feira, no arranque do 
programa oficial da presi-
dência portuguesa da União 
Europeia. Dois dias depois, 
o ministro das Finanças, 
João Leão, recebe o presi-
dente do Eurogrupo, Paschal 
Donohoe.

Morte nas estradas
Nos 23.630 acidentes com ví-
timas registados nos primei-
ros 11 meses do ano nas estra-
das portuguesas morreram 
360 pessoas, diz a ANSR, que 
aponta para uma melhoria 
nos principais indicadores. 
Desses acidentes resultaram 
ainda 1649 feridos graves.

24h

Cura para  
Alzheimer 
cada vez  
mais perto P29

Polícias 
vigiam net  
à procura 
de réveillons 
ilegais P6

Debates 
crescem de 15 
para 27 com 
entrada de 
Tino de Rans P17

O QUE  
REALMENTE 
PRECISAMOS  
EM 2021 P23

António Barreto, Francisca Van Dunem e Graça 
Freitas (na foto), Ljubomir Stanisic, Capicua, Afonso 

Cruz, Maria Manuel Mota, Diogo Faro, Catarina 
Wallenstein, Daniel Sampaio e Pedro Simas revelam 

os seus desejos e esperanças para o novo ano 
FOTOMONTAGEM SOBRE FOTOS DE TIAGO MIRANDA

“PR deu 
centralidade 
a Ventura” P16

ENTREVISTA  
A MARISA MATIAS

Carlos Cruz 
quer ser 
julgado  
outra vez

Pedido surge na sequência 
das críticas do Tribunal 
Europeu dos Direitos 
Humanos ao processo 
Casa Pia P20

Marcelo sem 
informação 
para decidir 
estado de 
emergência

Redução acentuada de 
testes covid no Natal 
impede peritos de 
avaliarem real situação  
da epidemia

Presidente quer ouvir os parti-
dos na segunda-feira sobre a hi-
pótese de fazer uma “minipror-
rogação” de uma semana — em 
vez de ser 15 dias —, até porque 
não haverá sessão com especia-
listas, por falta de dados. P7

Foguetão português 
tem lançamento 
previsto para 2024 E11

Nélson Évora treina 
para os JO em 
silêncio absoluto P42

OS SOBREVIVENTES 
DA PANDEMIA

A bebé Marysol, a enfermeira 
Paula Lopes e Luciano 
Marques da Silva, um idoso 
que já completou 100 anos, 
venceram a covid-19 R18

“Sem vacinas não 
haverá regresso  
a uma nova forma 
de normalidade” P10

ENTREVISTA  
A DURÃO 

BARROSO

Efeitos da vacina  
só vão sentir-se  
a partir de abril

Redução do número de internamentos e óbitos 
apenas será visível após primeira fase de vacinação. 
Número de casos poderá continuar elevado
Será preciso esperar pelo 
menos três meses para co-
meçar a ser visível uma redu-
ção sistémica e permanente 
do número de internamen-
tos em cuidados intensivos 
e de mortes por covid-19. É 
essa a previsão dos cientis-
tas, uma vez que só em abril 

deverá estar concluída a pri-
meira fase de vacinação, que 
integra os utentes dos lares 
(que começam a ser vacina-
dos na próxima segunda-fei-
ra) e pessoas com mais de 50 
anos e doenças de risco. O 
alívio nos hospitais será mais 
evidente no final da segunda 

fase da vacinação, durante 
o verão, quando as pessoas 
com mais de 65 anos esti-
verem protegidas. Só com 
uma percentagem elevada 
da população vacinada é que 
se assistirá a uma redução 
significativa do número de 
novos casos. P8-9
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