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Público pode voltar a 3 de maio e Desporto recebe €65 milhões
Benfica-FC Porto, Benfica-Sporting e final da T aça de Portugal com adeptos | Fórmula 1
ainda a negociar: 2 de maio é dia de GP | Dinheiro para federações e clubes não
profissionais
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A catástrofe no Algarve | Prémio Pessoa 2020
Editorial Expresso
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Quatro casos de um Algarve que desespera
Empresários algarvios lutam para sobreviver até à retoma da economia
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Grécia planeia reabrir turismo a 14 de maio, apesar do aumento
de casos
O anúncio da reabertura do turismo coincidiu com o terceiro pior dia do país desde o início
da pandemia, ao registar esta terça-feira 3.125 novos casos, o maior número num dia em
2021.

O ministro do Turismo grego, Harry Theocharis, anunciou esta terça-feira que a Grécia planeia reabrir o
turismo a partir de 14 maio para viajantes vacinados, com anticorpos ou com teste negativo para a
Covid-19.

O anúncio da reabertura do turismo – pilar da economia grega, ao representar entre 25% a 30% do
Produto Interno Bruto (PIB) -, coincidiu com o terceiro pior dia do país desde o início da pandemia, ao
registar esta terça-feira 3.125 novos casos, o maior número num dia em 2021.

Passaportes sanitários para viagens na UE vão demorar meses Ler Mais

Theocharis explicou que todos os turistas podem ser submetidos a testes aleatórios à chegada, na
apresentação da campanha “All you want is Greece” (“Tudo o que você quer é a Grécia”) no Museu da
Acrópole de Atenas, durante a sua participação à distância na Feira Internacional de Turismo de Berlim.

O ministro garantiu que, se a situação epidemiológica o permitir, a Grécia vai tentar “implementar um
programa piloto” a partir de abril, quando pode receber turistas da União Europeia e de países onde a
campanha de vacinação tenha progredido notavelmente, como Israel, com o qual Atenas assinou um
acordo bilateral para promover o turismo, em fevereiro.

O responsável pela pasta do Turismo frisou que, uma vez vacinada a população mais vulnerável, as
autoridades vão dar prioridade aos trabalhadores do setor do turismo.

Atualmente, a Grécia está a vacinar cidadãos com mais de 60 anos e profissionais de saúde, tendo sido
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administradas até agora 1.126.060 doses e cerca de 3,4% da população recebeu as duas doses.

Além disso, Theocharis assegurou que os custos de hospitalizações ou outras medidas necessárias para
proteger a saúde dos turistas, trabalhadores e cidadãos serão suportados pelo Estado grego.

Para poder efetivar a abertura do turismo, a Grécia terá de reabrir o lazer, hotéis, restaurantes, bares e
cafés, encerrados exceto para entregas ao domicílio há quatro meses, quando começou o confinamento
ainda em vigor no país, ainda sem data definida para o fazer.

Anseia por férias em breve? 54% dos europeus tambémpremium Ler Mais

Ao número recorde de infeções desta terça-feira, soma-se o aumento de pacientes que precisam de
respiração assistida, 484, e a pressão que isso implica para a saúde pública.

Na região capital de Ática, a taxa de ocupação de camas para pacientes com Covid-19 chega atualmente
aos 91%, o que significa que vários hospitais não podem acolher mais um doente.

Por enquanto, e pelo menos até 16 de março, o confinamento parcial continua em dois níveis em todo o
país, com medidas como a restrição da área onde se pode fazer compras ou outras providências, o
encerramento do comércio não essencial e recolher obrigatório.

Até agora, a Grécia registou um total de 209.462 contágios por Covid-19 e 6.843 mortes.
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Turismo, eventos e cultura com apoio à parte para trabalhadores
independentes
Em paralelo com o apoio ao rendimento dos trabalhadores, o Governo mantém de pé o
apoio à redução da actividade, mas, agora, só para trabalhadores independentes e
sócios-gerentes dos sectores do turismo, cultura, eventos e espectáculos.

O Governo decidiu manter de pé por mais três meses o apoio à redução da actividade dos trabalhadores
independentes e sócios-gerentes, fazendo-o correr em paralelo com o Apoio Extraordinário ao
Rendimento dos Trabalhadores (AERT). Mas, agora, o instrumento original só vai abranger os
trabalhadores independentes e sócios-gerentes dos sectores do turismo, cultura, eventos e
espectáculos.

O apoio extraordinário foi reactivado pelo Governo no início do ano para quem foi obrigado a suspender
as actividades ou a fechar estabelecimentos temporariamente. Agora continuará a existir, mas com duas
diferenças: vai aplicar-se a quem, não estando com a actividade suspensa ou encerrada, está, apesar
disso, com uma “comprovada paragem total” da actividade ou da actividade do sector; e apenas para os
trabalhadores daqueles sectores.

A prestação social aplica-se, até Junho, aos trabalhadores a recibos verdes, empresários em nome
individual, membros de órgãos estatutários e sócios-gerentes dos sectores do turismo, eventos,
espectáculos e cultura, anunciou nesta sexta-feira a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, na
apresentação das novas medidas de apoio à economia.

Se o Governo mantiver os tectos do apoio que estão em vigor neste momento — algo que a ministra
não especificou —, significa que o apoio ao trabalhadores independentes terá dois escalões, em função
do nível de rendimentos: se a remuneração registada como base de incidência contributiva nos 12
meses anteriores ao da data da apresentação do requerimento for até 658,22 euros, o apoio
corresponderá a essa média e terá um tecto de 438,81 euros; se a remuneração for igual ou superior a
658,22 euros, o apoio equivale a dois terços da média da remuneração e terá como limite o valor do
salário mínimo, 665 euros.
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Em paralelo com este instrumento existe ainda o Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores
(AERT), que abarca os trabalhadores independentes que enfrentem quebras no rendimento iguais ou
superiores a 40%, e que pode ser requerido por um trabalhador de qualquer sector de actividade.

No entanto, as regras deste apoio poderão ser mais restritivas e deixar alguns trabalhadores de fora,
porque, ao contrário do apoio original, um trabalhador independente com quebra de actividade só acede
ao AERT se o rendimento do agregado familiar não supera um determinado patamar, neste caso, o limiar
da pobreza. É preciso cumprir a condição de recursos, o que implica que o rendimento do agregado
familiar do trabalhador não pode superar, por adulto, os 501,16 euros mensais.

O AERT dirige-se a trabalhadores independentes (a recibos verdes ou empresários em nome individual
com descontos regulares à Segurança Social), trabalhadores informais (sem descontos), trabalhadores
do serviço doméstico, gerentes de micro e pequenas empresas em quebra de actividade, membros de
órgãos estatutários de associações e fundações com uma quebra no rendimento e desempregados sem
acesso aos instrumentos de apoio (como trabalhadores por conta de outrem, independentes ou ex-
estagiários de estágios profissionais).

No caso dos trabalhadores da cultura, o Governo anunciou que o apoio de 438,81 euros aos artistas,
autores, técnicos e outros profissionais do sector se manterá por mais três meses.
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Médias e grandes empresas de turismo vão ter linha de crédito
de 300 milhões
O Governo já aprovou o lançamento da linha de crédito para as médias e grandes
empresas do turismo.

As médias e grandes empresas do turismo vão ter uma linha de crédito de 300 milhões de euros, sendo
que 20% do valor concedido será a fundo perdido, anunciou Pedro Siza Vieira, ministro da Economia. O
setor do turismo já tinha uma linha de crédito para micro e pequenas empresas no montante de 120
milhões de euros, sendo também nestas 20% convertidas em subvenções não reembolsáveis.
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Do adiamento do IVA às prestações das retenções na fonte de
IRS e IRC: as medidas fiscais para as empresas
Empresas podem continuar a entregar o IVA trimestral em prestações de três ou seis
mensalidades, sem juros. T odas as empresas do setor da restauração, da cultura, do
alojamento, bem como todas as PMEs que tenham quebras de faturação superior a 25%
vão poder entregar, entre março e junho, as retençõe

O Secretário dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, detalhou esta sexta-feira as medidas
fiscais de apoio às empresas, que estima terem um potencial de liquidez para a economia de cerca de
seis mil milhões de euros. Entre as medidas inclui-se o pagamento do IVA mensal em três ou seis
prestações para algumas empresas, bem como um período de carência de dois meses nos planos
prestacionais dos processos de execução fiscal.“Este conjunto muito significativo de apoio às empresas e
aos trabalhadores independentes com um potencial de liquidez para a economia de cerca de seis mil
milhões de euros”, disse esta sexta-feira durante a apresentação das medidas de apoio à economia
aprovadas ontem em Conselho de Ministros.Mendonça Mendes explicou que se mantém a entrega do
IVA trimestral para todas as empresas e para todos os trabalhadores independentes a prestações de três
ou seis mensalidades, sem juros. No que diz respeito ao IVA mensal passa ainda a ser possível que nos
próximos meses de março, abril, maio e junho, todas as empresas do setor da restauração, do
alojamento e da cultura independentemente da dimensão ou quebra de faturação, bem como todas as
PME com uma quebra de faturação superior a 25% de 2020 em relação a 2019, possam entregar o IVA
mensal em três ou seis prestações.O Governo repesca outra medida já adoptada no ano passado e
permite que todas as empresas do setor da restauração, da cultura, do alojamento independentemente
da sua dimensão e de quebras de faturação, bem como todas as PMEs que tenham quebras de
faturação superior a 25% possam entregar, entre março e junho, as retenções na fonte de IRS em três
ou seis prestações sem qualquer acréscimos de juros. A medida aplica-se também às retenções na fonte
de IRC, que podem ser entregues entregues na mesma modalidade.Relativamente aos pagamentos por
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conta de IRS, Mendonça Mendes explicou que todas as PME podem entregar o primeiro e segundo
Pagamento por Conta, que ocorre em julho e setembro, em três prestações. Já todas as micro
empresas podem limitar o Pagamento por Conta a 50%.O pacote de medidas fiscais prevê ainda que
as PME, independentemente de quebras de faturação, podem entregar a auto-liquidação do IRC, feita
normalmente entre maio e agosto, em quatro prestações.Apesar do final da suspensão das execuções
fiscais, Mendonça Mendes adiantou que se irá “retomar os pagamentos prestacionais”, mas “estamos a
dar um período de carência de dois meses”. Por outro lado, “as novas dívidas que tenham sido
contraídas no primeiro trimestre, quer por empresas em processo de recuperação, quer por empresas
em insolvência” vão poder integrar “essas mesmas novas dívidas nos planos prestacionais em curso,
sem necessidade de prestação de novas garantias e reescalonando o número de prestações quando isso
seja necessário”. Ler mais
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Governo prolonga apoio à retoma progressiva até setembro de
2021
A medida foi anunciada pela ministra do T rabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana
Mendes Godinho, que destacou que Portugal é "um dos primeiros países" a avançar com
o prolongamento do apoio à retoma, com a preocupação de manter o emprego.

O Governo anunciou esta sexta-feira que o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade vai
ser prolongado até setembro de 2021. A medida foi anunciada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que destacou que Portugal é “um dos primeiros países” a
avançar com o prolongamento do apoio à retoma, com a preocupação de manter o emprego.“Com o
objetivo de termos previsibilidade e estabilidade das medidas, desde logo o seu horizonte de aplicação,
prorrogámos o apoio à retoma até ao final de setembro de 2021”, revelou a ministra do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, na apresentação das medidas de apoio à economia e emprego.A
medida visa assegurar a manutenção do emprego e, segundo Ana Mendes Godinho, Portugal é “um dos
primeiros países que já está a assumir um prolongamento com este prazo, para dar às empresas
estabilidade nas suas opções”.O apoio à retoma progressiva destina-se às empresas que tenham
registado uma quebra de faturação igual ou superior a 25% devido à pandemia da Covid-19. O
empregador pode aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução
temporária do período normal de trabalho de todos ou alguns dos seus trabalhadores.Reconhecida a
dificuldade de alguns setores específicos, como o turismo e a cultura, o Governo criou “um regime
especial” no apoio à retoma progressiva, que prevê que as empresas destes setores que tenham uma
quebra de faturação até 75% passam a ter isenção contributiva “durante três meses”. Foi ainda alargada
a redução contributiva de 50% para “todas as empresas de pequena e média dimensão”.(em
atualização) Ler mais
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Empresas com quebra de faturação acima de 50% vão ter mais
dinheiro a fundo perdido. Microempresas recebem até 18.750
euros
O relançamento do incentivo à normalização e o alargamento do lay-off simplificado são
duas medidas previstas para o apoio ao desconfinamento, que começa já no dia 15 de
março.

No rescaldo da aprovação do plano de desconfinamento, o Governo lança agora uma nova ronda de
apoios à economia. Esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, foi dada “luz verde” ao alargamento do
lay-off simplificado, o relançamento do incentivo à normalização, o reforço do apoio simplificado às
microempresas e a criação de um regime de isenção e redução contributivas para empresas dos setores
do turismo e cultura que adiram ao apoio à retoma progressiva. Siga aqui o anúncio das medidas.

Tweet from @govpt
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Plano de desconfinamento "não interessa aos restaurantes", diz
Pro.var
Associação Nacional de Restaurantes diz que “situação apresentada apenas serve para
remediar e injetar alguma liquidez nas empresas”.

A Associação Nacional de Restaurantes, a Pro.var, diz esta sexta-feira lamentar que o Governo “não
tenha ido mais longo” com o plano de desconfinamento. A associação lembra ainda que tem defendido
que este plano teria de ser realizado “em modo pleno e não aos soluços”.

Para a Pro.var é claro que “a situação apresentada apenas serve para remediar e injetar alguma liquidez
nas empresas, mas é bom que se diga que a operação continuará muito deficitária”.

“O grande risco deste desconfinamento é que o patamar que permite trabalhar em forma plena é
atribuído a um nível considerado muito exigente e facilmente alcançável, colocando o setor da
restauração em permanente sobressalto, pois iremos assistir a uma “abre e fecha” de 15 em 15 dias”,
atira o presidente da associação, Daniel Serra.

Em comunicado, a associação lembra ainda ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas “que
pretendem reforçar a segurança nos estabelecimentos da restauração e outros”.

A Pro.var denuncia ainda que “muitos setores não cumprem um décimo das regras dos restaurantes e
que por falta delas acabam por contribuir de forma disfarçada para o elevado aumento dos casos,
referimo-nos aos setores dos transportes, escolas e supermercados, que incompreensivelmente têm
sido poupados a exigências básicas que tem muitas vezes a ver com a obrigatoriedade de desinfeção
das mãos à entrada dos espaços”.
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A associação sugere a introdução de uma certificação que permita que os estabelecimentos possam
laborar em níveis mais exigentes, sugerindo novas adaptações.

A colocação de uma ficha técnica à entrada dos estabelecimentos, com a informação da lotação e regras
covid e testagem rápida, obrigatória e semanal a todos os colaboradores são algumas das soluções
indicadas pela Pro.var.

Mas há mais: “Que o Adaptar 2.0 considere verbas para a melhoria do ar no interior dos
estabelecimentos, de modo a permitir uma renovação ascendente do ar, seja por métodos naturais ou
forçados”, bem como colocar todos os trabalhadores do setor do turismo como prioridade no terceiro
plano de vacinação.

“A Pro.var considera ainda que o Governo terá que alinhar os apoios financeiros de acordo com o evoluir
da situação, mas relembra que existe ainda muito a fazer no concerne ao período passado, com especial
enfoque para os que ficaram de fora dos apoios”, lê-se na nota.
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Vilamoura vai ter uma ‘Vila Náutica’
O antigo Posto Fiscal de Vilamoura, no Algarve, vai ser recuperado e transformado numa
nova ‘Vila Náutica, pela Flow Away, no âmbito do programa Revive Natureza.

O antigo Posto Fiscal de Vilamoura, no Algarve, vai ser recuperado e transformado numa nova ‘Vila
Náutica, pela Flow Away, no âmbito do programa Revive Natureza.

Neste concurso que recebeu um total de 19 propostas, acabaria por ser seleccionado o projecto da Flow
Away S.A., que se propõe a criar 16 novos postos de trabalho, através da criação de um novo conceito
de ‘Vila Náutica’.

Aqui deverá surgir ‘um complexo turístico único e multifuncional ligado à gastronomia regional, aos
desportos náuticos, com um anfiteatro dedicado a promover actividades e debates relacionados com
estas e outras valências, capaz de atrair clientes locais, turistas nacionais e internacionais, pela
exclusividade de serviços e experiências oferecidas, bem como por toda a dinâmica projectada, de
acordo com o Ministério da Economia.

O valor do investimento não foi divulgado, já que não é exigido na fase de apresentação da proposta.
Será apresentado em fase subsequente, nomeadamente após a aprovação do projecto pela respectiva
Câmara Municipal.

Refira-se que o Programa Revive Natureza, lançado pelo Governo, promove a atribuição de direitos
sobre os imóveis a entidades públicas ou privadas, com vista a beneficiar as comunidades locais, a atrair
novos visitantes e a fixar novos residentes, tendo já sido adjudicados 12 imóveis do Estado a entidades
privadas.
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Governo pede autorização a Bruxelas para injetar mais 463
milhões de euros na TAP
A notificação foi feita por Portugal à Comissão Europeia, com o Governo a esperar por
uma autorização em breve. Objetivo é fazer face aos problemas de tesouraria, enquanto
o plano de reestruturação da empresa não é aprovado por Bruxelas.

O Governo português pediu autorização a Bruxelas para injetar mais 463 milhões de euros na TAP. O
objetivo é garantir liquidez à companhia aérea até à aprovação do Plano de Reestruração pela Comissão
Europeia.“O Governo Português apresentou à Comissão Europeia uma notificação para concessão de um
auxílio intercalar à TAP, S.A., que permitirá à companhia aérea garantir liquidez até à aprovação do Plano
de Reestruturação”, segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira, 12 de março.No comunicado
conjunto, o ministério das Finanças e o ministério das Infraestruturas destacam que “apesar de a TAP se
encontrar em assistência ao abrigo do auxílio de Emergência e Reestruturação, no âmbito da negociação
do Plano de Reestruturação entre Portugal e a Comissão Europeia, foi aceite que pudesse ser notificado
um auxílio num montante máximo de 463 milhões de euros”.Se vier a ser aprovado, “este montante
reduzirá as necessidades de tesouraria para 2021 que constavam do Plano de Reestruturação”, que
atingia os 770 milhões de euros.As tutelas de João Leão e de Pedro Nuno Santos esperam que este
pedido “possa ser brevemente aprovada pela Comissão”.Este valor ” permite dar resposta mais imediata
às necessidades de tesouraria da TAP. Como consequência, o montante de necessidades de tesouraria
da companhia constante do Plano de Reestruturação deverá ser ajustado”.“Esta situação decorre da
especial severidade do impacto da COVID-19 no setor da aviação e da evolução recente da mesma”,
justificam os ministérios. Ler mais
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Empresas de turismo vão ter novos apoios para a retoma da
atividade
Rita Marques deixou claro que para o governo a premissa passa por "garantir que as
nossas empresas sobrevivam" e que estas, "quando se der a tão desejada retoma,
possam ter toda a capacidade de responder a essa nova procura".

“Além instrumentos de apoio à manutenção dos postos de trabalho e da capacidade produtiva das
nossas empresas, estamos a trabalhar num plano de retoma que tem estas dimensões, acrescida de
uma dimensão que compreende o apoio às empresas para que estas possam retomar a sua atividade”.
Foi esta a garantia deixada pela secretária de Estado do Turismo na sua intervenção no APECATE Day,
antevendo já o anúncio de alguns apoios que o ministro da Economia deve efetuar esta quinta-feira.

Rita Marques deixou claro que para o governo a premissa passa por “garantir que as nossas empresas
sobrevivam” e  que estas, “quando se der a tão desejada retoma, possam ter toda a capacidade de
responder a essa nova procura”.  A SET afiançou assim que está a ser desenvolvido “um conjunto de
apoios”, que vão ser anunciados oportunamente, para garantir que “as empresas, aquando da retoma,
possam estar dotadas de toda a capacidade para melhor responder à procura que esperamos todos que
venha a surgir”.  “Sabemos bem que passar do zero para o 80 exige uma capacidade de aceleração e
essa capacidade também tem de ser garantida”, assegurou.

A governante levantou ainda o véu relativamente a algumas medidas que vão ser reforçadas, como é o
caso do mecanismo de apoio à retoma e o lay-off, que vão ser por longados até setembro de 2021.

Ainda no âmbito do Turismo, já tinha sido anunciado o reforço de 120 milhões de euros da linha de apoio
à tesouraria de micro e pequenas empresas de Turismo. “Estamos a trabalhar no alargamento do apoio
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à tesouraria sob a forma de apoio a fundo perdido”, adiantou Rita Marques, explicando que “temos
consciência que há atividades económicas que foram muito diretamente afetadas pela suspensão e
encerramento de instalações”.

Também a participar na iniciativa da APECATE, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal,
Francisco Calheiros, destacou que o governo prevê abrir uma linha própria de apoio às empresas
exportadoras do turismo, que inicialmente não estavam contempladas. “As empresas  exportadoras vão
ter uma nova linha, que no início não contemplava o turismo, o que é uma coisa extraordinária, porque o
turismo é só a maior atividade exportadora e a única que paga IVA”, sublinhou o responsável.  Calheiros
adiantou ainda que o programa Apoiar  vai abrir com “uma verba muito susbtancial e os valores serão
majorados em 50%”. “O que é uma verba extremamente importante para as empresas poderem
sobreviver”, frisou o presidente da CTP.  “Também temos informação que irão ser elegíveis novos CAEs”,
como  aindaserão elegíveis “os empresários em nome individual sem contabilidade organizada e sem
trabalhadores a cargo. Luta muito grande que a APECATE fez”. O presidente da CTP aguarda ainda que as
empresas possam ficar isentas do pagamento da Taxa Social Única neste período.

Desconfinar Quanto ao plano de desconfinamento, Rita Marques sublinhou que este tem de ser “claro,
objetivo”. Tem de ter datas e métricas muito precisas para que os empresários possam trabalhar a
médio prazo e para que os clientes também possam saber quando podem iniciar as suas atividades de
lazer”, abonou.

Para a responsável, “num planeamento atempado da abertura, a antecipação e a previsibilidade são
fatores absolutamente críticos para a retoma da atividade. Também estamos de acordo quando dizemos
que não podemos incorrer em erros do passado”.

É exatamente  para não incorrer em erros do passado, que a secretária de Estado afiançou que  a
imagem de Portugal no exterior está a ser trabalhada, sobretudo depois da repercussão negativa que  as
imagens dos hospitais portugueses neste confinamento tiveram lá fora. “É bem verdade que a nossa
imagem enquanto destino turístico foi relativamente beliscada”, admitiu a responsável, que aludiu ao
facto de Portugal ser o país europeu que “melhor responde atualmente à COVID 19”.  “Nessa
perspectiva, estamos a acionar a nossa diplomacia de modo a podermos ser retirados das listas
vermelhas e laranjas que ainda ‘populam’ por essa Europa fora, inclusivamente no Reino Unido”,
ressalvou.
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PUBLITURIS

12/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: 0

Selo Clean & Safe vai ser relançado
O objetivo passa por reforçar a notoriedade do C lean & Safe e "também instigar a
confiança na retoma das atividades turísticas".

O selo Clean & Safe, lançado pelo Turismo de Portugal em abril de 2020, vai ser reforçado. Assim, a
partir de maio de 2021, o  selo que foi criado para distinguir as atividades turísticas que asseguram o
cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da Covid-19 e de outras
eventuais infeções, vai contar com a definição de novas regras.

O anúncio foi feito pela secretária de Estado, Rita Marques, no APECATE  Day, que explicava aos
participantes algumas das medidas que estão a ser formuladas para preparar a abertura das atividades
turísticas.

“Estamos a trabalhar justamente, neste momento, na definição destas regras que são extremamente
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simples”, garantiu. O reforço do selo Clean & Safe, que foi criado com a validade de um ano, a qual
termina no próximo mês de abril,  surge no âmbito “do sucesso alcançado através da enorme adesão
das empresas turísticas, em particular, também da animação turística e organização de eventos”.

O objetivo passa por reforçar a notoriedade do Clean & Safe e “também instigar a confiança na retoma
das atividades turísticas, garantindo que os trabalhadores sentem seguros quando regressarem aos seus
postos de trabalho”.

Para Rita Marques, a  segurança sanitária continua a ter um papel “fundamental nos próximos nos
próximos meses” nas atividades turísticas.

Neste âmbito, o Turismo de Portugal estabeleceu uma parceria a Medical da Universidade Nova que, em
ligação com a Direção Geral de Saúde, está a desenvolver um guia ‘Clean & Safe 2021’, que vai abranger
todas as atividades da cadeia de valor do turismo, anteriormente já incluídas. Este relançamento será
acompanhado por ações de formação específica promovidas pelo Turismo de Portugal.

Rita Marques indicou ainda que, no que refere à abertura das praias, está a ser elaborado um
cronograma para  a programação da reabertura destas, que em breve será conhecido.
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DINHEIRO VIVO

12/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 0

De 100 milhões a crédito à espera pela bazuca europeia
Num ano de pandemia, o governo foi sendo chamado a escalar apoios. E a recuperar, já
no início de 2021, medidas que deixaram de vigorar, como o lay-off simplificado.

No mesmo dia em que eram conhecidos os primeiros casos de infeção pelo novo vírus em Portugal, o
governo anunciou baixas por quarentena pagas. Foi também assegurado o pagamento de subsídio a
100% a quem ficasse doente.

A primeira medida de apoio a empresas anunciada pelo governo foi uma linha de crédito de 100 milhões
de euros para apoio à tesouraria, quando a pandemia afetava ainda apenas o turismo. Rapidamente, a
linha escalou para 200 milhões de euros, depois para 400 milhões. Em abril, as diferentes linhas de
crédito com garantias de Estado tinham já um limite 6,2 mil milhões de euros.

O fisco adia a primeira prestação do pagamento especial por conta. O modelo 22 do IRC também vê o
prazo alargado para 31 de julho e o pagamento por conta do IRC idem. Mais à frente, permitiu-se a
entrega do IVA e de retenção na fonte de IRS e IRC dos meses de abril, maior e junho em três ou seis
prestações. Foram também suspensos os processos de execução fiscal.

O grande primeiro pacote de medidas de apoio à economia aprovado em Conselho de Ministros trouxe
aquela que foi a medida maior, em despesa, das que foram adotadas até aqui: o lay-off simplificado.
Chegou a 110 mil empresas e abrangeu 897 mil trabalhadores no ano passado. Foi criado um apoio a
recibos verdes, chegando a 174 mil pessoas em 2020, também alargado a sócios-gerentes de
microempresas. Avançou ainda a medida de apoio a pais com filhos até 12 anos e aulas suspensas,
outra medida - tal como o lay-off - a implicar então cortes salariais. Ao certo, 201 mil recorreram a este
apoio no ano passado.

A Comissão Europeia anuncia um pacote económico de 37 mil milhões de euros, reprogramando verbas
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não utilizadas e antecipando de fundos de 2020, com 1,8 mil milhões para Portugal. Há também
flexibilização das regras de auxílio de Estado para que os países possam acudir às empresas sem
violação das regras do mercado interno, e a intenção de suspender as regras orçamentais e criar
moratórias bancárias. A 1 de abril, Bruxelas anunciava a intenção de mobilizar empréstimos a baixos
custos - 100 mil milhões, no total, para o bloco - com o que viria a ser o programa SURE.

No final de março, o governo avançava com um moratória pública que permitia o adiamento de
prestações de crédito a empresas e famílias afetadas pela pandemia - neste caso, cobrindo crédito à
habitação e financiamento para educação. Foi num primeiro momento acompanhada por iniciativas
privadas da banca. A moratória pública acabou por ser estendida, e vale até 30 de setembro deste ano.

Bruxelas anuncia a chamada bazuca de fundos para o pós-pandemia. O pacote Next Gen EU inclui o
Mecanismo Europeu de Recuperação, com 312,5 mil milhões de euros a fundo perdido para os 27. A
Portugal, caberão 13,9 mil milhões de euros em subvenções para distribuir no plano de recuperação
nacional que, em breve, será apresentado ao Conselho Europeu. O país pode ainda recorrer a crédito, e
deverá fazê-lo.

O governo aprovava o Programa de Estabilização Económica e Social, com novas medidas para a fase
que se esperava ser de recuperação. O lay-off simplificado dava lugar, a partir de agosto, ao apoio à
retoma progressiva de atividade, com apoios diferenciados e já sem suspensão de contratos. A medida
seria alvo de sucessivas flexibilizações. Avança também um incentivo para empresas saídas do lay-off, e
medidas de apoio a emprego do programa Ativar. Há um complemento de estabilização para compensar
os salários mais baixos que sofreram cortes no lay-off, as condições de atribuição do rendimento social
de inserção são revistas e assegura-se a prorrogação de subsídio social de desemprego até ao fim do
ano. Surge o programa Adaptar e há nova flexibilização de regras fiscais. Previu-se desde logo um fundo
para a capitalização das empre- sas, que ainda não avançou.

O programa Apoiar traz 750 milhões de euros a atribuir a fundo perdido às empresas com maiores
quebras, perante o agravamento de pandemia e novas restrições à atividade. Há uma medida dedicada
exclusivamente a compensar perdas de restaurantes. Ambas as medidas estão fechadas a novos
pedidos. Mas, nesta sexta-feira, o governo deverá reforçar verbas. O Apoiar tem ainda medidas de apoio
a rendas e a empresários em nome individual, que se mantêm.

Os deputados aprovam o Orçamento de 2021, com novos apoios. Uma das principais medidas é o novo
Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores, que tem tardado em chegar aos beneficiários.
Os subsídios de desemprego têm mais seis meses. O apoio à retoma progressiva prossegue agora sem
cortes de salário.

O país regressou ao confinamento restrito e o governo retomou apoios de 2020 que já estavam
extintos. Foi o caso do lay-off simplificado, que chega novamente a 53 mil empresas, mas também do
apoio à redução de atividade de recibos verdes e sócios-gerentes e a trabalhadores em desproteção
social. O apoio à família, com as aulas suspensas, também foi recuperado. A 18 de fevereiro, este apoio
foi alargado para abranger pais em teletrabalho e garantir valores maiores às famílias.
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VISÃO

12/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19: Governo apela para que portugueses só façam viagens
essenciais
A Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas apelou hoje aos portugueses para
que só façam viagens mesmo essenciais e que cumpram, no final destas, a quarentena
obrigatória

“Queria reforçar essa questão, continuamos a aconselhar a fazerem apenas viagens essenciais. Isso é
mesmo muito importante. Esta recomendação para os portugueses fazerem apenas viagens essenciais
para o Brasil ou até mesmo para outros países mantém-se”, afirmou Berta Nunes.

Em entrevista à Lusa a propósito dos voos de repatriamento de portugueses e brasileiros que se
encontram retidos no Brasil ou em Portugal por causa da suspensão das ligações aéreas entre os dois
países, medida tomada pelo Governo português para conter a pandemia de covid-19, a secretária de
Estado sublinhou que “a situação continua incerta e instável”.

“Temos países que hoje estão bem e depois começam a piorar”, alertou, e quando isso acontece são
tomadas “decisões unilaterais e as pessoas ficam retidas”.

Segundo Berta Nunes, no primeiro dos dois voos de repatriamento de portugueses retidos no Brasil
realizados até agora, verificou-se que as pessoas viajaram por vários motivos, mas algumas “foram de
férias”.

Quanto a um possível levantamento em breve da suspensão das ligações para aquele país, ou seja, a
partir de dia 16, data até à qual vigora o despacho que determina a medida, a secretária de Estado
considerou que ainda existem “muitos fatores a ponderar”.

“Penso que há aqui alguma incerteza em relação a isso. E tem a ver com vários fatores. Um destes é a
variante [do vírus] de Manaus [Brasil], argumento que levou a Inglaterra a colocar-nos na lista vermelha,
quando na verdade nós não tivemos muito casos e não temos tido um aumento do número de casos
dessa variante”, disse.

“Estamos melhor, é certo, mas não sei qual será a decisão. O Brasil também não está melhor,
infelizmente. Há aqui vários fatores a ponderar”, sublinhou.

O Governo português anunciou na última quarta-feira, através da Embaixada de Portugal em Brasília, um
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terceiro voo da TAP para dia 16 para repatriamento de portugueses retidos no Brasil, por causa da
suspensão das ligações aéreas para aquele país.

“Informa-se que será realizado no dia 16 de março um novo voo, operado pela TAP Air Portugal, entre
S. Paulo (Aeroporto Internacional de Guarulhos) e Lisboa, autorizado pelo Governo português e pelas
autoridades competentes em matéria de aviação civil”, lê-se no comunicado da embaixada.

A nota alertou que os passageiros deste voo estão obrigados a apresentar comprovativo de realização
de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo,
realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, com exceção das crianças que não
tenham completado 2 anos de idade.

Além disso, terão ainda de cumprir, após a entrada em território nacional, um período de isolamento
profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde portuguesas.

Em 27 de janeiro, o Governo português suspendeu os voos de e para o Brasil entre 29 de janeiro e 14
de fevereiro, uma medida “de último recurso”, que já foi prorrogada, e que o ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admitiu ser necessária tendo em conta a “situação muito
difícil” que se vivia em Portugal em relação à pandemia de covid-19.

Alguns dos portugueses retidos no Brasil queixaram-se dos preços pedidos pela TAP no voo de
repatriamento, de 890 euros, e apontaram críticas ao Governo.

ATR // VM
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JORNAL ECONÓMICO

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LÍGIA SIMÕES

FAV: 4

AVE: € 730

REACH: 0

Mais de 620 adesões às medidas voluntárias na TAP
Até 24 de março, os trabalhadores podem aderir a medidas voluntárias para baixar
custos salariais
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JORNAL ECONÓMICO

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SHRIKESH LAXMIDAS

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 0

Venda a terceiros ou gestores pode ser solução na Groundforce
O impasse na Groundforce poderá ser resolvido pela venda da totalidade da empresa a
um ‘player’ do sector ou um ‘management buyout’ da participação do acionista privado,
sabe o JE
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Moedas e a tentação do antiturismo
E o turismo, caro candidato Carlos Moedas, é bom para Portugal. Sem “mas”. Encostar-se
ao populismo dos que confundem a árvore com a floresta de propósito, só para ter votos
ou likes, não é admissível.

Ninguém diz que a bazuca europeia “é boa, mas...”; ou que viver num país pobre “é mau, mas...”. As
verdades absolutas não se questionam, não têm “mas”. Ter saúde é bom, o racismo é mau. Ser
honesto é bom, dizer disparates é mau. E o turismo, caro candidato Carlos Moedas, é bom para
Portugal. Sem “mas”. Encostar-se ao populismo dos que confundem a árvore com a floresta de
propósito, só para ter votos ou likes, não é admissível. Especialmente hoje, neste momento trágico,
perante um sector que está de joelhos e que tanto deu a este país.

Eu acredito que tenha sido um erro de precipitação. Partilho, aliás, o entusiasmo de todos os que veem
no duelo Medina-Moedas um grande sinal de vitalidade democrática. Mas há limites neste jogo, e somos
nós, sociedade civil, os interessados no futuro das nossas cidades, quem tem de os definir. Já e com
clareza.

É verdade que a campanha do candidato do PSD à Câmara de Lisboa começou cedo demais para poder
haver ponderação – tão cedo, aliás, que nem as eleições anteriores estavam consumadas com a
tomada de posse do Presidente da República. Mas nem isso é desculpa para a quantidade de soundbytes
que já ouvimos contra o turismo.

Na primeira apresentação pública, no filme oficial da candidatura e na primeira grande entrevista – as
únicas três oportunidades públicas até ao dia de hoje –, Moedas quis claramente deixar a ideia de uma
Lisboa tomada, dominada e semidestruída pelo turismo. A mesma Lisboa que lidera todos os rankings
mundiais de notoriedade, admirada e elogiada pelo mundo inteiro; o mesmo turismo que possibilitou a
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reviravolta económica do país em meia dúzia de anos. Essa Lisboa.

Moedas esteve cinco anos em Bruxelas e diz que quando regressou à capital em definitivo sentiu “um
choque”. Viu uma cidade totalmente “afastada das pessoas”, que se “começou a construir para os
turistas”. Na verdade, e por mais que custe reconhecer a um ex-governante deste país, não foi para os
turistas – foi pelos turistas. Pelo dinheiro que eles nos trouxeram e que nós nunca soubemos produzir de
outra forma.

Como bom político que diz não ser, Carlos Moedas garante, no entanto, ser “o primeiro a defender o
turismo”. Isto para logo acrescentar dezenas de “mas”, que obviamente tiram força, mérito e todo o
respeito que o sector merece. Justiça lhe seja feita: não é o primeiro nem será o último a fazê-lo. O
antiturismo primário é cada vez mais popular na política e está para os moderados como o
anticomunismo para os extremistas. É arma fácil.

Alicerça-se, curiosamente, na mesmíssima brecha de reconhecimento público que tem boicotado o
projecto do novo aeroporto. “Inacreditável, 50 anos a discutir projectos...”, suspirámos todos nas
últimas semanas, com o mesmo desapego de quem está a avaliar uma série da Netflix ou a discutir o
novo aeroporto de Kuala Lumpur. Porque na verdade, enquanto sociedade, não valorizamos
minimamente a importância estratégica destes temas. Basta fazer um exercício hipotético:
estivéssemos a discutir a redução do IVA ou a possibilidade de o campeonato mundial ser organizado em
Portugal e, aí sim, o nosso nobre povo (em que me incluo) defenestrava o primeiro partido que ousasse
boicotar o processo. Já o resto são amendoins.

O problema é que não são. E aos políticos, acima de todos, pede-se a responsabilidade de estar acima
desta atitude e de zelar pelas oportunidades reais do nosso país. Como mínimo dos mínimos.

Carlos Moedas fez o contrário neste início de campanha. Encostou-se ao sector da sociedade mais
retrógrada e antiliberal (quem diria) e apoiando-se nos seus medos, com um discurso totalmente
genérico e abstracto, cavalgou contra um sector inteiro, sem concretizar uma única crítica, sem anunciar
uma única proposta. E pelo caminho ainda teve tempo para fazer nostalgia sobre a cidade dos anos 80 e
90, quando ele era feliz aqui, aparentemente, mas por azar as pessoas eram mais pobres, a cidade era
mais suja e o centro era um deserto urbano, aberto à criminalidade a partir das sete horas.

Bizarramente, fê-lo na pior altura provavelmente do século. Quando centenas ou milhares de
empresários, os tais donos de lojas, restaurantes, hotéis e dos milhares de negócios que dependem do
turismo e que tanta riqueza trouxeram ao país, estão falidos e deprimidos.

A bem do tal debate democrático que todos ansiamos, factual e relevante, impõe-se que mude de
estratégia. Que concretize e mostre caminhos, em vez de destruir a pouca esperança que resta aos
empresários que o país mais precisará para recuperar o país (facto).

E agora sim, no final do texto e por conseguinte da hierarquia, o reconhecimento que os velhos do
Restelo esperam: sim, o turismo tem problemas. Inevitavelmente. Como têm todos (repito todos) os
sectores, empresas e famílias. E como em todos os sectores, empresas e famílias, só há uma maneira
de lidar com eles: chamando-os pelos nomes, discutindo-os e resolvendo-os. Com coragem e
inteligência. Sem “mas”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Bancadas com adeptos e apoio de 65 milhões | Empresas que
não fecharam vão aceder ao lay-off simplificado
Bancadas com adeptos e apoio de 65 milhões | Empresas que não fecharam vão aceder
ao lay-off simplificado
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Humberto Delgado lidera quedas de passageiros
No quarto trimestre de 2020, segundo dados da ANAC, passaram pelos aeroportos
nacionais 2,7 milhões de passageiros, ou seja, menos 77,7% do que os quase 12,3
milhões de um ano antes.

aeroporto de Lisboa com a maior queda
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VIDA ECONÓMICA

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • NEGÓCIOS E

EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Turismo de Portugal agiliza processos
No âmbito do programa Simplex+, o T urismo de Portugal disponibiliza a uma plataforma
online que simplifica e agiliza para os viajantes a submissão e tramitação dos processos
na Comissão Arbitral, no caso do acionamento do Fundo de Garantia de Viagens e
Turismo
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CORREIO DA MANHÃ

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÉ PINTO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Salvação nas mãos do banco Montepio
Governo e T AP esperam execução da penhora das ações para afastar Alfredo Casimiro e
procurar um investidor
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS MOREIRA

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Resorts de luxo separados por menos de 20 quilómetros
Um será na cidade de Braga e terá um aquaparque, e o outro em Vila Verde
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Aprovado alargamento do Apoiar e do Apoiar Rendas
O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o alargamento dos apoios a fundo
perdido no âmbito dos Programas Apoiar e Apoiar Rendas, tendo em conta o prolongar
da pandemia e o desconfinamento progressivo da atividade económica.

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o alargamento dos apoios a fundo perdido no âmbito
dos Programas Apoiar e Apoiar Rendas, tendo em conta o prolongar da pandemia e o desconfinamento
progressivo da atividade económica.

Entre as medidas previstas está o alargamento do apoio de tesouraria sob a forma de subsídio a fundo
perdido previsto no âmbito do Programa Apoiar a atividades económicas diretamente afetadas pela
suspensão e encerramento de estabelecimentos no âmbito do estado de emergência, bem como o
aumento dos limites máximos de apoio no caso de empresas com quebras de faturação superiores a
50%, com efeitos retroativos.

O pacote contempla ainda o alargamento dos apoios a fundo perdido do Apoiar Rendas e do Apoiar +
Simples, a empresários em nome individual sem contabilidade organizada, "ainda que não tenham
trabalhadores por conta de outrem", bem como o alargamento do Apoiar Rendas a outras formas
contratuais que tenham por fim a utilização de imóveis.

O comunicado do Conselho de Ministros indica ainda a criação, no âmbito do Plano de Recuperação e
Resiliência, da medida «Compromisso Emprego Sustentável» com "caráter excecional e transitório" com
o objetivo de promover a criação de emprego permanente e de incentivar, a contratação de jovens e
pessoas com deficiência, atribuindo apoio à contratação sem termo daqueles trabalhadores.

A resolução hoje aprovada procura ajustar aos apoios à economia em função do cenário atual e
perspetiva de futuro da evolução da pandemia e do desconfinamento, "por forma a garantir que as
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medidas em vigor são as mais adequadas e proporcionais".

Neste contexto foi ainda decidido um apoio direto a médias e grandes empresas do setor do turismo sob
a forma de crédito garantido pelo Estado, com possibilidade de conversão parcial em crédito a fundo
perdido.

Todas estas medidas serão detalhadas esta sexta-feira numa conferência de imprensa em que estarão
presentes o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, Ana Mendes Godinho, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a ministra da Cultura,
Graça Fonseca, e o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 44

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 0

Groundforce pode perder apoio à retoma se não pagar salários
Empresa de assistência nos aeroportos tem até hoje para liquidar vencimento de
fevereiro a 2400 trabalhadores
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

TAP perde quota em Lisboa e Porto para “low-cost”
A T AP chegou ao final de 2020 com uma quota de mercado de 51% no aeroporto de
Lisboa e de 13% no do Porto, o que compara com os 56% e 20% por que respondia,
respetivamente, um ano antes
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA AMORIM

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Atraso nas notificações da Madeira explica parte da subida do R |
Voltar aos locais de trabalho em segurança | Autorizadas viagens
para sete países fora da UE
Atraso nas notificações da Madeira explica parte da subida do R | Voltar aos locais de
trabalho em segurança | Autorizadas viagens para sete países fora da UE
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DAVID SANTIAGO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Desconfinamento em quatro fases
Apesar das condições para se iniciar uma reabertura cautelosa, o dever geral de
confinamento vai permanecer em vigor até à Páscoa
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EXPRESSO

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 2555

REACH: 0

Um em cada três destinos turísticos está fechado ao turismo
internacional
Um em cada três destinos turísticos no mundo estava totalmente fechado ao turismo
internacional no início de fevereiro
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EXPRESSO

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 0

Aeroporto de Lisboa. Das declarações do presidente da ANA à
verdade dos factos
Por: Carlos Matias Ramos, ex-presidente do LNEC
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EXPRESSO

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • HÉLDER C. MARTINS

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 0

Oferta não agrada aos grandes investidores internacionais
Estudo da consultora norte-americana Cushman & Wakefield define as principais
tendências do investimento imobiliário para 2021.
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EXPRESSO

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 0

Montijo ou Alcochete, a batalha vai começar
ANA assegura que não há lugar a indemnização se a opção for Alcochete
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EXPRESSO

12/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 0

Groundforce espera salvação do Estado sob ameaça de
insolvência
T udo é possível, inclusive a falência. Empréstimo é o melhor cenário para salvar a
empresa
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Governo alarga ″lay-off″ simplificado e aprova reforço de apoios
a microempresas
As empresas que não foram obrigadas a encerrar neste confinamento, mas cuja
atividade foi "significativamente afetada" vão poder também aceder ao 'lay-off'
simplificado, segundo um decreto-lei hoje aprovado em Conselho de Ministros.

As empresas que não foram obrigadas a encerrar neste confinamento, mas cuja atividade foi
"significativamente afetada" vão poder também aceder ao 'lay-off' simplificado, segundo um decreto-lei
hoje aprovado em Conselho de Ministros.

Em causa está um diploma que define o reforço de medidas de mitigação da pandemia de covid-19,
nomeadamente do novo confinamento geral decretado em meados de janeiro e que, no caso do 'lay-off'
simplificado prevê o seu alargamento a empresas cuja atividade, não estando suspensa ou encerrada,
"foi significativamente afetada pela interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão
ou cancelamento de encomendas", e ainda aos sócios-gerentes.

Em causa estão, por exemplo, empresas de segurança ou de limpeza, que prestavam serviço em
empresas cuja atividade foi encerrada por decisão administrativa.

O decreto-lei hoje aprovado pelo Conselho de Ministros, prevê ainda a reativação do apoio extraordinário
à redução da atividade económica de trabalhador independente, empresário em nome individual ou
membro de órgão estatutário dos setores do turismo, cultura, eventos e espetáculos, "cuja atividade,
não estando suspensa ou encerrada, está ainda assim em situação de comprovada paragem total da sua
atividade ou da atividade do respetivo setor".

Esta formulação permite acomodar os casos de pessoas que viram a sua atividade parar, apesar de esta
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não constar da lista das que foram encerradas de forma administrativa.

O diploma formaliza ainda uma medida que o ministro da Economia, Siza Vieira, já tinha sinalizado e que
passa pelo prolongamento por mais três meses, até 30 de setembro de 2021, do apoio à retoma
progressiva da atividade, estabelecendo um regime especial de isenção e redução contributivas para
empresas dos setores do turismo e da cultura.

O Governo decidiu também reativar uma medida que já tinha sido aplicada em 2020 e que consiste na
criação de um novo incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, no montante de
até dois salários mínimos nacionais para trabalhadores que tenham sido abrangidos no primeiro trimestre
de 2021 pelo "lay-off" simplificado ou pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade.

Aprovado foi ainda o reforço do apoio às microempresas com quebras de faturação, com a possibilidade
de pagamento de mais um salário mínimo no terceiro trimestre de 2021.

Os detalhes de todas estas medidas serão apresentados na sexta-feira em conferência de imprensa.

O Conselho de Ministros aprovou também hoje o plano de desconfinamento, que terá início em 15 de
março e se prolonga até 3 de maio.
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