
JORNAL DE NOTÍCIAS

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Desconfinamento adiado pode prejudicar o verão | Breves
Desconfinamento adiado pode prejudicar o verão | Breves
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JORNAL DE NEGÓCIOS

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • AVIAÇÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 0

Tráfego nos aeroportos cai em 2021 para metade do que era no
final de 2020
Nos primeiros três meses deste ano passaram pelos aeroportos portugueses 1,4 milhões
de passageiros, menos 8 milhões do que no mesmo período de 2020

3/45



4/45



EXPRESSO

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 0

Breves
Depois de uma corrida à entrega de IRS, os reembolsos começam a chegar | EDP com
novo Conselho Geral em versão diet | T axa de inflação | Portugal negoceia recuperação
de rotas aéreas
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JORNAL ECONÓMICO

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANTÓNIO FREITAS DE

SOUSA

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 0

Retoma da economia suspensa pelo processo de vacinação
Todos os motores tradicionais da economia estão dependentes das vacinas
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AMBITUR

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 200

REACH: 0

Descubra eventos culturais para desconfinar em abril no Algarve
| Ambitur
Com o plano de desconfinamento em marcha, os municípios algarvios, cumprindo todas as
recomendações sanitárias, voltam a programar concertos musicais, exposições de arte e
outros eventos culturais com público – e os residentes e turistas vão poder contar, desde
o primeiro momento da nova fase do plano, com a rede de postos de informação turística
da Região de T urismo do Algarve para se aconselharem sobre o que fazer e visitar em
toda a região.

Com o plano de desconfinamento em marcha, os municípios algarvios, cumprindo todas as
recomendações sanitárias, voltam a programar concertos musicais, exposições de arte e outros eventos
culturais com público – e os residentes e turistas vão poder contar, desde o primeiro momento da nova
fase do plano, com a rede de postos de informação turística da Região de Turismo do Algarve para se
aconselharem sobre o que fazer e visitar em toda a região.

Assim, já no dia 19 de abril, às 19h00, a convidada de honra do 91.º aniversário do Cineteatro
Louletano, em Loulé, é Teresa Salgueiro, figura artística ímpar no nosso país e imagem emblemática de
Portugal no mundo, primeiro com o projeto Madredeus e depois a solo. Esta ocasião especial antecipa
também a celebração do 25 de abril de 1974, tendo a artista preparado a convite da autarquia local um
espetáculo cujo alinhamento presta homenagem a autores que com o seu talento, a beleza e a força da
sua música, da sua poesia e a sua capacidade de intervenção, marcaram decisivamente o nascimento da
democracia em Portugal.

Uns dias depois, a 22 de abril, às 19h30, a cantora Viviane sobe ao palco do Teatro das Figuras, em
Faro, para estrear algumas das canções do seu novo álbum de originais, ainda não editado, sem
esquecer os maiores êxitos de uma carreira a solo sem fronteiras, onde o Fado entrelaçado com outros
géneros musicais, é revisto à luz de uma sensibilidade pop apurada, elegante e sofisticada à qual dá o
nome de “Fado Mediterrânico”. Do seu repertório fazem parte canções com letras da sua autoria bem
como poemas de autores portugueses consagrados.
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Entretanto, o Museu Municipal de Tavira, no Palácio da Galeria, reabriu ao público com o projeto Contra-
parede, com curadoria de Hugo Dinis, apresenta em diálogo obras dos artistas Ana Vidigal, Nuno Nunes-
Ferreira e Pedro Gomes, numa exposição itinerante. Partindo de uma discussão alargada em torno da
parede — nomeadamente, grutas pré-históricas, fachadas dos edifícios das civilizações antigas, igrejas
cristãs desde a Idade Média, fresco medieval, trompe-l’oeil renascentista, muro de Berlim, murais de
cariz político e os grafitos —, como lugar privilegiado para a intervenção no espaço público, os artistas
questionam o espaço arquitetónico em que as obras são apresentadas e promovem um diálogo frutífero
sobre o papel da arte junto das comunidades locais em que se apresentam. Para visitar até 10 de julho,
de terça-feira a sábado, entre as 09h15 e as 16h30.

Também os monumentos afetos à Direção Regional de Cultura do Algarve, como a Fortaleza de Sagres
(Vila do Bispo) ou as Ruínas Romanas de Milreu (Faro), iniciaram a reabertura das suas portas, depois de
mais de dois meses encerrados ao público, e são uma opção de visita ao ar livre para ficar a conhecer
melhor o nosso património. Em Milreu, por exemplo, os visitantes podem falar com os conservadores–
restauradores que estão a trabalhar nos mosaicos. O horário encontra-se adaptado às restrições em
vigor.

Além disso, há mais uma boa notícia: a maioria dos postos de turismo do Algarve também reabrem ao
público a partir de segunda-feira, 19 de abril, e estão prontos a voltar a aconselhar, com a simpatia e o
profissionalismo de sempre, residentes e turistas com as melhores sugestões sobre o que visitar em
cada concelho, dicas sobre a gastronomia local, as melhores esplanadas para desfrutar com a família ou
amigos ou os eventos a decorrer à sua volta.
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JORNAL ECONÓMICO

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Manuel Caldeira Cabral: “Não é possível salvar todos os sectores”
Ex-ministro da economia acredita que a retoma passa por políticas sectoriais e diz que o
alargar da base fiscal, com um imposto mínimo global para empresas, deverá permitir que
haja uma redução da necessidade futura de aumentar impostos.

Manuel Caldeira Cabral foi ministro da Economia entre 2015 e outubro de 2018, na primeira legislatura
de António Costa. Em entrevista ao Jornal Económico, defende instrumentos de crédito mistos para as
empresas e mais financiamento através de capitalização na retoma. O atual administrador na Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões lançou o livro “Construir uma alternativa: a política
económica da geringonça e a resposta à crise da Covid-19”, editado pela Dom Quixote. Acredita que um
imposto mínimo global para as empresas irá criar mais justiça fiscal, mas está contra subir impostos no
atual contexto.

O distanciamento ainda é curto, mas olhando para trás haviam áreas onde teria apostado em políticas
diferentes? Hoje teríamos que fazer diferente no sentido em que, por exemplo, nas startups e nas
empresas tecnológicas Portugal já está num patamar diferente e o próprio capital de risco para financiar
operações tem que ter maior volume. As startups portuguesas estão a fazer investimentos muito
maiores, mas têm que continuar as medidas que fizemos de dinamização do ecossistema. É preciso
continuar a haver incentivos a que apareçam novos empreendedores. Isso foi um dos aspetos
importante do programa Startup Portugal. Neste momento é muito necessário fazer programas de
aceleração das empresas em conjunto com as incubadoras, com as universidades. Hoje em dia as
políticas teriam que ser ainda mais diferentes no sentido em que estamos numa crise económica. Por
exemplo, o que fizemos no turismo foi muito importante, mas é obvio que hoje são precisas medidas de
apoio a este sector diferentes. Enquanto na anterior crise, o turismo foi dos primeiros sectores a
recuperar e recuperou com muita força, nesta crise está a ser dos sectores mais afetados. Devemos dar
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apoios e apoios fortes nestes dois anos para que depois o turismo também dê o apoio que deu já no
passado à recuperação económica e à criação de emprego.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor

12/45



JM MADEIRA

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Governo prevê injetar 970 milhões de euros na TAP este ano
O Governo prevê injetar 970 milhões de euros na T AP este ano, uma medida classificada
como temporária e cujo efeito nas contas públicas é revertido em 2022 e 2023, de acordo
com o Programa de Estabilidade (PE) hoje conhecido.

O Governo prevê injetar 970 milhões de euros na TAP este ano, uma medida classificada como
temporária e cujo efeito nas contas públicas é revertido em 2022 e 2023, de acordo com o Programa
de Estabilidade (PE) hoje conhecido.

O valor consta de uma tabela de medidas invariantes no documento aprovado na quinta-feira em
Conselho de Ministros e que deu entrada no 'site' do parlamento pouco depois da meia-noite.

Depois da injeção de 970 milhões de euros "a adotar" em 2021, o Governo prevê que o efeito de 170
milhões dessa operação seja revertido em 2022, estimando o mesmo para os restantes 800 milhões de
euros em 2023.

Em 12 de março, o Governo apresentou à Comissão Europeia uma notificação para a concessão de um
auxílio intercalar à TAP de até 463 milhões de euros que "permitirá à companhia aérea garantir liquidez
até à aprovação do plano de reestruturação", foi anunciado.

Em comunicado, os ministérios das Finanças e das Infraestruturas e Habitação, informam, na altura, que,
"apesar de a TAP se encontrar em assistência ao abrigo do auxílio de emergência e reestruturação", no
âmbito da negociação do plano entre Portugal e a Comissão Europeia, "foi aceite que pudesse ser
notificado um auxílio num montante máximo de 463 milhões de euros".

"A ser aprovado, este montante reduzirá as necessidades de tesouraria para 2021 que constavam do
plano de reestruturação", acrescentava a nota.

A notificação do presente auxílio permite dar resposta mais imediata às necessidades de tesouraria da
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TAP, referiram os dois ministérios.

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", justificou o Governo.

Em 2020, a TAP voltou ao controlo do Estado, que passou a deter 72,5% do seu capital, depois de a
companhia ter sido severamente afetada pela pandemia de covid-19 e de a Comissão Europeia ter
autorizado um auxílio estatal de até 1.200 milhões de euros à transportadora aérea de bandeira
portuguesa.

Seis dias depois do comunicado do executivo, a Comissão Europeia confirmou ter recebido um pedido de
Portugal para prestar um auxílio estatal intercalar à TAP, que o Governo anunciou ser de até 463 milhões
de euros, estando Bruxelas a analisá-lo como “questão prioritária”.

“Separadamente [à ajuda estatal de 1.200 milhões de euros já aprovada em junho de 2020], as
autoridades portuguesas notificaram uma medida de apoio à TAP no contexto do surto de coronavírus”,
confirmou fonte oficial do executivo comunitário em resposta enviada à Lusa.
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A BOLA

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 470

REACH: 0

Miguel Oliveira «sem pressão» para repetir vitória no GP Portugal
(Moto GP)
Miguel O liveira diz estar «sem pressão para repetir ou melhorar o resultado do ano
passado» no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, cuja 16.ª edição se disputa entre
sexta-feira e domingo, em Portimão.

Miguel Oliveira diz estar «sem pressão para repetir ou melhorar o resultado do ano passado» no Grande
Prémio de Portugal de MotoGP, cuja 16.ª edição se disputa entre sexta-feira e domingo, em
Portimão. Vencedor em 2020 no Algarve, o piloto português da KTM considera que «pontuar em grande
é uma oportunidade real», razão pela qual considera que a equipa deve «fazer o fim de semana com
essa mentalidade e sem pressão nenhuma.» «Porque não a temos, de ter de repetir ou melhorar o
resultado do ano passado», frisou Miguel Oliveira, sublinhando, ainda assim, que pretende «dar
continuidade» à boa prestação no GP Portugal. «Há algumas expectativas e não temos de nos sentir
pressionados em repetir. Para mim, é um privilégio poder correr em casa. Não precisei de apanhar
nenhum avião, o que é um bónus. Por isso, sinto-me em casa. Ontem [quarta-feira], as pessoas
estavam a apoiar-me. Fiquei um pouco nervoso porque não esperava e foi uma boa surpresa. Espero
que no domingo à noite estejam tão felizes quanto eu», desejou o piloto de Almada. Miguel Oliveira
saudou ainda o regresso do espanhol Marc Márquez às pistas. «Apesar de ter bons resultados no ano
passado, faltava aquele que tem dominado», salientou.

Ler Mais
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A VOZ DO @LGARVE

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: 0

ASPIRANTE GEOPARQUE ALGARVENSIS LOULÉ-SILVES-
ALBUFEIRA FIRMOU PROTOCOLO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO
FINANCEIRO À COOPERATIVA QRER PARA EXECUÇÃO DO
PROJECTO ALGARVE CRAFT & FOOD NO SEU TERRITÓRIO.
O aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira, a Geoparque Mundial da
UNESCO, no enquadramento da sua missão que visa promover a proteção, valorização e
dinamização do património natural e cultural,

firmou protocolo de financiamento entre a Câmara Municipal de Loulé, Câmara Municipal de Silves,
Câmara Municipal de Albufeira e a Cooperativa QRER, para criar as condições necessárias à boa execução
do projeto Algarve Craft & Food no seu território. O projeto Algarve Craft & Food é liderado pela Região
de Turismo do Algarve e junta também a associação Tertúlia Algarvia e a QRER – Cooperativa para o
Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, sendo mais uma proposta que visa combater os
efeitos da sazonalidade na região.

As linhas de trabalho já se encontram definidas. O primeiro passo, já em execução, será atrair artesãos,
produtores alimentares locais e outros players através de ações de apresentação. O segundo, passa pela
sua capacitação.

Seguir-se-á a fase da criação e experiência, com uma residência criativa e um laboratório criativo para
esses mesmos agentes que queiram aderir ao projeto.

O aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira e o Algarve Craft & Food partilham objetivos
comuns e pretendem preservar e revitalizar práticas e costumes tradicionais. É nesta fase em que
deverão surgir os primeiros protótipos de novas peças de artesanato inspiradas na gastronomia algarvia.
Estes protótipos serão desenvolvidos com o objetivo de gerar cinco novos produtos de artesanato
regional.

Este projeto inclui a comercialização e depois de estabelecidas as parcerias serão então criados  10
novos programas de turismo criativo para o Algarve, no âmbito do projeto.

No final do projeto Algarve Craft & Food serão produzidos conteúdos digitais, físicos, vídeos
promocionais e brochuras para uma campanha internacional e uma consultoria especializada em
mercados e canais de distribuição, como os Estados Unidos da América, Canadá, Norte da Europa,
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Espanha e Portugal.

O Algarve Craft & Food envolve um investimento total de cerca de 725 mil euros, financiado a 70 por
cento pelo CRESC Algarve 2020. O cofinanciamento do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-
Albufeira, via municípios, decorre da circunstância da sua área territorial reunir as condições ideais para a
concretização deste projeto, tanto para os promotores envolvidos como para o seu ecossistema
empreendedor residente nas áreas das artes e ofícios, agroalimentar e turismo cultural e criativo.

Para melhor conhecer o projeto do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira consulte:
https://geoparquealgarvensis.pt/
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JORNAL ECONÓMICO

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 0

Sector hoteleiro é sinónimo de mais eficiência
Hotéis continuam comprometidos com metas de redução da pegada ecológica.
Investimentos vão desde paineis fotovoltaicos a carregamento elétrico
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RTP 3

16/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 35322

REACH: 0

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP começa no sábado no
Autódromo do Algarve
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP começa no sábado no Autódromo do Algarve

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP começa no sábado no Autódromo do Algarve
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VIDA ECONÓMICA

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Tráfego aéreo de passageiros sem sinais de recuperação
Breve
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PÚBLICO

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

Num mundo em chamas, o PS pode continuar a insistir em mais
aeroportos?
Por: João Carmago

Apesar de toda a retórica sobre acção climática, o Partido Socialista é a força política que pretendeu
avançar com a exploração de combustíveis fósseis e com a expansão da base de emissões de gases
com efeito de estufa em Portugal. Não é pois de estranhar que seja à sua porta e no seu dia de
aniversário a próxima manifestação contra novos aeroportos em Lisboa, no dia 19 de Abril. Há que
perguntar o que é mais perigoso: o negacionismo climático da extrema-direita ou o negacionismo prático
do centrão que diz que há alterações climáticas mas age como se as mesmas não existissem?

Esta semana, o Parlamento francês aprovou a proibição de voos domésticos para viagens que tenham
alternativa de comboio com duração de até duas horas e meia. Apesar de claramente insuficiente, esta
medida mostra um caminho que, com pelo menos duas décadas de atraso, acelera agora e à boleia da
redução drástica de voos por causa da pandemia. Em Portugal e pela mão do governo PS, pelo
contrário, a discussão foca-se em como ultrapassar um veto legal por parte de autarquias afectadas e
da Autoridade da Aviação Civil. A resposta encontrada parece ser mudar a lei para reverter a decisão, ao
mesmo tempo que se lança um processo de avaliação ambiental estratégica.

Mas ainda se fala da brincadeira das avaliações de impacto ambiental? Depois da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) ter dado parecer positivo a esta mesma localização de aeroporto, que vai ficar debaixo
de água em poucos anos (até a Polícia Judiciária lá foi bater à porta)? Depois de a APA ter dispensado de
avaliação de impacto ambiental um furo de petróleo a mais de 2 mil metros de profundidade no mar de
Aljezur? Enquanto a APA for comandada por Nuno Lacasta, o “Senhor Sim” que mantém a agência a
trabalhar como se fosse um carimbo de aprovação para tudo, acreditar em avaliações ambientais é
como acreditar no abominável homem das neves. É uma entidade estruturalmente inútil.

Agora, com a degradação da situação da TAP e das empresas à volta da mesma, como a Groundforce,
Pedro Nuno Santos tentou reposicionar-se como a “esquerda” do PS, mas substituiu o apoio que quem
trabalhava no sector necessita por um espalhafatoso combate público com mais um patrão, do qual
resultou um bom vídeo e basta. Sobre o desígnio da ferrovia, passado um ano e meio da tomada de
posse do Governo, o único grande anúncio que se pôde constatar é que o comboio Lisboa-Madrid foi e
continuará desactivado.

António Costa, na sua bonomia, ilude toda a gente na sua tentativa de não desiludir ninguém, e diz que
tudo vai correr bem: novo boom do turismo, redução de emissões, crescimento económico e, numa
altura em que a aviação em si mesma não justifica sequer o aeroporto de Lisboa com a sua dimensão
actual, a construção imperativa de um novo aeroporto. Depois das concessões de petróleo e gás, a
questão do aeroporto diz-nos muito sobre o PS.
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Se esta fosse uma questão legal, o chumbo da ANAC e os vetos das autarquias teriam posto fim ao
processo. O respeito pelos contratos com a Vinci implica o desrespeito por outros compromissos legais.
No entanto, a lei é só um acessório para a manutenção do status quo e dos negócios de sempre (com o
colapso climático a eles associado).

Se esta fosse uma questão técnica, não havia qualquer possibilidade de construir uma nova infra-
estrutura cujo objectivo estrito implica um aumento de emissões de gases com efeito de estufa.

Mas esta é uma questão política, e de poder, e o PS escolheu, como sempre, que o seu lugar é o de
mordomo dos negócios nacionais e internacionais, jogando o seu poder no apoio à insanidade capitalista.

Tudo estaria dentro da “normalidade” se não vivêssemos nos primeiros capítulos da maior crise pela qual
a Humanidade já viveu, a crise climática. Na semana passada, a concentração de dióxido de carbono na
atmosfera bateu novo recorde, de 417 partes por milhão, 50% acima da concentração antes da
revolução industrial. 2020 foi o ano mais quente de sempre. A nossa casa está a arder e cada projecto
que aumenta as emissões é um inimigo, não da economia, dos negócios, do ambiente ou até do
emprego, mas da Humanidade.

No final, o PS não tem um plano para a TAP e para quem trabalha à volta da aviação, não tem qualquer
iniciativa palpável sobre ferrovia – nenhum plano para o fim do mês. Sobre alterações climáticas tem
golpes retóricos como o “Roteiro para a Descarbonização”, que são frequentemente traídos pela
honestidade de Matos Fernandes ou do ex-enfant terrible Galamba, que revelam que aquilo é só uma
boa “oportunidade de negócios”. Nenhum plano para o fim do mundo.

A nossa casa está a arder, e é por isso mesmo que no aniversário do PS, dia 19 de Abril, às 18h30,
haverá uma manifestação do Marquês até ao Rato. Relembrando o ex-secretário de Estado Alberto
Souto de Miranda, que sugeria que, em relação a um aeroporto do Montijo, os pássaros não eram
estúpidos e era “provável que se adaptem”, será que o PS também não é estúpido e é provável que se
adapte?
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DINHEIRO VIVO

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Governo espera retoma forte do turismo em 2022, mas CFP vê
ainda mais ″riscos negativos″
Conselho das Finanças Públicas (CFP) diz que "previsões do Programa de Estabilidade
parecem assentar numa hipótese favorável para o conteúdo importado da procura,
beneficia o crescimento previsto" no ano que vem. É arriscado, afirma.

O Governo (Ministério das Finanças ou MF) está a prever, para 2022, um crescimento significativo da
procura externa e, com isso, das exportações de turismo e de algumas componentes da procura interna
"com menor conteúdo importado", como o investimento em obras públicas, mas este cenário é
"arriscado" e pode muito bem não acontecer, refere o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

Esta avaliação vem no parecer sobre o cenário macroeconómico em que assenta o novo Programa de
Estabilidade (PE) 2021-2025, entregue esta quinta-feira à noite no Parlamento.

De acordo o parecer do CFP, "as previsões do PE2021 parecem assentar numa hipótese favorável para
o conteúdo importado da procura, o que beneficia o crescimento previsto para o PIB". Depois de a
economia somar mais 4% este ano, o ministério de João Leão prevê um reforço da retoma até 4,9%
em 2022.

No próximo ano, o investimento avança de forma saliente (8%), mas as exportações aguentam o ritmo
deste ano, podendo chegar a 7,9%.

O conselho presidido por Nazaré Costa Cabral tem dúvidas sobre a solidez deste cenário de 2022.
Portugal é uma pequena economia aberta, muito dependente de importações, mas no ano que vem
parece libertar-se desse obstáculo. As importações comem o PIB, a riqueza produzida internamente.

"O PE2021 tem subjacente uma redução da elasticidade das importações face à procura global em 2021
e uma redução adicional em 2022 que, segundo o MF, é justificada pelo forte crescimento neste período
ocorrer nas componentes da despesa com menor conteúdo importado".
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Segundo as Finanças, o impulso pode vir de "consumo privado de bens e serviços, gastos, investimento
em obras públicas e exportações de turismo".

Para o CFP, "esta premissa representa um risco descendente para o crescimento económico subjacente
ao cenário, atendendo ao risco de esta redução poder não se concretizar".

No parecer, o CFP insiste no aviso de que "o presente cenário do MF enquadra-se numa conjuntura de
elevado risco e incerteza, associado direta ou indiretamente à evolução da pandemia e ao sucesso das
campanhas de vacinação contra a covid-19 a nível internacional" e que parece faltar alguma "prudência".

Por exemplo, "no período de 2022 a 2025, apesar de as previsões serem ligeiramente mais favoráveis
do que as elaboradas pelas instituições de referência, essa diferença deve-se à incorporação de efeitos
na economia do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, principalmente no investimento
(FBCF)", diz a entidade que avalia as políticas orçamentais.

Problema. Na parte do investimento em 2022 (que liga diretamente à projeção para o investimento em
obras públicas) nota-se "falta de detalhe suficiente sobre a natureza e montantes das medidas concretas
subjacentes ao PRR".

Em todo o caso, como projeção para 2021, o conselho aceita que "a aceleração prevista no PE2021
para o crescimento do PIB real em 2022 (4,9%) está alinhada com as expectativas das instituições de
referência, incluindo as do CFP".

"Nas componentes da procura interna destaca-se a expectativa mais pessimista do MF para a dinâmica
do consumo privado face às projeções mais recentes, que poderá contribuir, ceteris paribus [todas as
restantes variáveis constantes, inalteradas face a 2021], para uma perspetiva mais conservadora do
saldo orçamental em 2022".

Segundo o MF, "foi utilizada uma perspetiva prudente para a dinâmica do consumo privado".

Idem no caso da "manutenção da taxa de poupança das famílias acima do seu valor histórico ao longo
do horizonte de previsão, num contexto de recuperação económica, taxa de desemprego relativamente
baixa e condições de financiamento favoráveis na economia".

Este conjunto também acaba por ser um risco ascendente para o cenário do PE2021 no período 2022-
2025, "tanto para o crescimento económico como para o saldo orçamental", compensando o otimismo
aparente do lado do turismo, do consumo de menos bens e serviços importados e das obras públicas.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO VASCONCELOS E

SOUSA

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 0

Reabertura deixa 11 concelhos para trás
Portugal continua a desconfinar, mas há sete concelhos que travam o avanço e quatro
que recuam.
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EXPRESSO

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 0

Teletrabalho preocupa comércio | Alojamento cai mais de 90%
Teletrabalho preocupa comércio | Alojamento cai mais de 90%
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EXPRESSO

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 0

Os restaurantes vão reabrir. Será que sobrevivem?
A próxima fase de desconfinamento é marcada pela reabertura dos restaurantes.
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EXPRESSO

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • HÉLDER C. MARTINS

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 0

“Para haver habitação acessível é preciso rever a fiscalidade”
Entrevista a André Jordan, Presidente do Grupo André Jordan, fundador da Quinta do
Lago
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EXPRESSO

16/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 0

“A minha maior preocupação é que a TAP sobreviva”
Entrevista a Ramiro Sequeira, Presidente executivo da TAP
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Autarcas descontentes com critérios do Governo no
desconfinamento
Os presidentes das câmaras de Moura e de Rio Maior, que vão retroceder no
desconfinamento, e o de Beja, que vai ficar na segunda fase, não concordam com as
respetivas medidas impostas pelo Governo devido aos baixo número de casos ativos que
os concelhos registam. Consideram que a decisão vai prejudicar ainda mais as economias
locais.

Os presidentes das câmaras de Moura e de Rio Maior, que vão retroceder no desconfinamento, e o de
Beja, que vai ficar na segunda fase, não concordam com as respetivas medidas impostas pelo Governo
devido aos baixo número de casos ativos que os concelhos registam. Consideram que a decisão vai
prejudicar ainda mais as economias locais.

Álvaro Azedo, presidente da Câmara Municipal de Moura, antevia que a situação não ia ser fácil para o
concelho. Porém, considerou a forma de cálculo, que coloca o município no patamar dos concelhos com
uma incidência a 14 dias igual ou superior a 240 casos por 100 mil habitantes como "completamente
absurda".

"O país não é todo igual. Esta forma de cálculo prejudica bastante os concelhos mais pequenos", disse
esta quinta-feira.

Segundo o autarca, em declarações à RTP, o concelho contava hoje com 17 casos ativos
diagnosticados. "As cadeias de transmissão estão completamente identificadas e controladas", frisou
adiantando que Moura é dos municípios que testes realiza a nível nacional e que a situação "não está
descontrolada".
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Ao regredirem ao primeiro nível de desconfinamento, conforme anunciado ao final desta tarde pelo
primeiro-ministro, António Costa, o comércio de bens não essenciais regressa às vendas ao postigo e
nos restaurantes e similares apenas são permitidas as vendas para fora.

"Os nossos pequenos negócios vivem das pessoas desta terra. As esplanadas, restaurantes, tiveram
uma forma de voltar a trabalhar com muita dificuldade [nas últimas duas semanas]. Lamento que não
tenha sido considerado todo o esforço dos últimos tempos", lamentou o autarca.

Filipe Santana Dias, presidente da Câmara de Rio Maior, considerou que do ponto de vista económico, a
medida, "é desastrosa" e um grande retrocesso "para as pequenas e médias empresas que vivem da
caixa registadora", e que há uma ano se encontram em "esforço contínuo".

Segundo o autarca, Rio Maior está com uma "evolução favorável", com 33 casos ativos na comunidade,
à data de hoje, num universo de 21 mil habitantes. A 1 de fevereiro, revelou, também na televisão
pública, o concelho registava 647 casos ativos, o que dava uma incidência de 3 mil casos por 100 mil
habitantes.

"Aí sim, era uma situação de saúde pública grave". Agora considera que é preciso manter o
discernimento, e que este cálculo "prejudica em muito os concelhos de baixa e média densidade".

"Espanto e grande surpresa"

Já o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, disse estar "incrédulo" com a classificação do
concelho, no patamar dos 120 casos por 100 mil habitantes, que o impede de passar à terceira fase de
reabertura.

Segundo o autarca, o concelho tem 24 casos ativos. E os dados de que o município, autoridade regional
de saúde e o hospital local dispõem apontam para uma taxa de incidência entre 1 e 14 de abril para 101
casos por 100 mil habitantes. Com dias sem nenhum caso diagnosticado nesse período.

"Beja fica claramente abaixo dos 120 casos", sublinhou, acrescentando que o número de infetados tem
vindo a descer significativamente. "Não há surtos ativos no concelho e todas as cadeias de transmissão
que existem são de pequena dimensão e estão identificadas pelas autoridades públicas de saúde".

"A Direção-Geral da Saúde terá de explicar muito bem como é que coloca Beja no acima dos 120 casos
para os últimos 14 dias", sublinhou, manifestando uma reação de "espanto e de grande surpresa".

Para a economia local, Paulo Arsénio classifica a medida como "absolutamente devastadora".
"Restauração, hotelaria, um conjunto de atividades que ficam seriamente prejudicadas e com situações
de 'lay-off' no limite vai ser um problema muito sério".

O edil elogiou o "comportamento global positivo" da população, que conseguiu que os casos ativos
baixassem mesmo nas duas primeiras fases de desconfinamento, mesmo com situações pontuais de
desrespeito pelas regras e lamentou que os cidadãos sejam agora penalizados.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Alandroal, João Grilo, considerou "injusto e penalizador" o seu
concelho não passar à fase seguinte do desconfinamento, devido à evolução da covid-19, defendendo
que deviam ser refletidos "os dados mais recentes".

"Atendendo às circunstâncias concretas" do caso de Alandroal, "é injusto e penalizador, mas entendeu-
se que devia ser este o critério para o país e temos que aceitar e seguir em frente", afirmou o autarca,
em declarações à agência Lusa.

João Grilo adiantou que, no concelho de Alandroal, foram registados, nos últimos 14 dias, "quatro casos"
de covid-19, pelo que, em termos cumulativos, este território está "abaixo dos 120" casos por 100 mil
habitantes.

"Poderíamos ter ficado de fora" da manutenção das restrições da segunda fase de desconfinamento "se
fosse tido em conta os dados mais recentes", atirou, advertindo que o método adotado penaliza os
concelhos mais pequenos.
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O autarca referiu que "o mais provável" é que os quatro casos de covid-19 tenham "alta até segunda-
feira", notando que o concelho corre o risco de "não ter um único caso ativo" nessa data e, mesmo
assim, ficar de fora da terceira fase de desconfinamento.

"Isto não ajuda a que, depois, as pessoas tenham uma perceção da justiça das medidas e também não
ajuda a explicar no terreno como é que elas devem ser cumpridas", salientou, garantindo, contudo, que
as restrições vão ser cumpridas.

Os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior vão regressar à primeira fase de
desconfinamento, que entrou em vigor a 15 de março, e os de Beja, Alandroal, Albufeira, Carregal do
Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande, Penela, mantém as regras atuais instauradas a 5 de abril.
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EXECUTIVE DIGEST

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

"Operação Triângulo": Juiz liberta autarca de Vila Real de Santo
António e arguidos
A autarca de Vila Real de Santo António (Faro), que já renunciou ao mandato, e outros
três arguidos da “Operação T riângulo” saíram hoje em liberdade, com proibição de
contactos entre si e com o deputado António Gameiro.

A autarca de Vila Real de Santo António (Faro), que já renunciou ao mandato, e outros três arguidos da
“Operação Triângulo” saíram hoje em liberdade, com proibição de contactos entre si e com o deputado
António Gameiro.

No final do primeiro interrogatório judicial, que começou na quarta-feira à tarde e, após ser suspenso já
de noite, foi retomado hoje de manhã e terminou esta noite, o juiz presidente da Comarca de Évora,
José Francisco Saruga Martins, comunicou aos jornalistas os crimes de que estão “fortemente
indiciados” e as medidas de coação dos arguidos.

Segundo o juiz presidente, há cinco arguidos neste caso, que envolveu quatro detenções na terça-feira,
no âmbito da “Operação Triângulo”, desencadeada pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ).

Os arguidos são a presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, o empresário
Carlos Alberto Casimiro de Matos, não só a título individual, mas também na qualidade de representante
legal da Sociedade Saint Germain – Empreendimentos Imobiliários SA, João Faustino Ribeiro e José Maria
Mateus Cavaco Silva.

A autarca, que o município revelou hoje ter renunciado ao mandato autárquico, é suspeita de “um crime
de corrupção passiva de titular de cargo político” e de “um crime de prevaricação de titular de cargo
político”, segundo o juiz presidente.

Como medidas de coação, o juiz de instrução criminal de Évora ao qual foi presente determinou que está
proibida de “permanecer nas instalações e de contactar os serviços da Câmara de Vila Real de Santo
António”.
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A autarca (PSD) está também proibida de manter “contactos diretos e indiretos com os demais
arguidos”, assim como com o deputado António Ribeiro Gameiro (PS), funcionários e colaboradores e
com funcionários e representantes da Sociedade Saint Germain – Empreendimentos Imobiliários, SA.

A Carlos Casimiro de Matos, indiciado por “um crime de corrupção ativa de titular de cargo político”,
foram determinadas, como medidas de coação, a “proibição de permanência nas instalações ou edifícios
da Câmara de Vila Real de Santo António” ou a “entrega de caução no valor de 300 mil euros”.

Também está proibido de contactos diretos e indiretos com os demais arguidos, com António Ribeiro
Gameiro e com funcionários colaboradores e membros do município algarvio.

Por suspeitas de “um crime de corrupção ativa”, o juiz decidiu que a sociedade comercial Saint Germain,
representada pelo empresário Carlos Matos, fica proibida de “contactos em seu nome ou em
representação, diretos ou indiretos, com os demais arguidos, António Ribeiro Gameiro, funcionários,
colaboradores e membros da Câmara de Vila Real de Santo António”.

Quanto a João Faustino Ribeiro e José Maria Mateus Cavaco Silva, indiciados por “um crime de
prevaricação de titular de cargo político”, o juiz aplicou igualmente a proibição de permanecerem nas
instalações e de contactarem os serviços da câmara, assim como de manterem contactos diretos e
indiretos com os demais arguidos com António Ribeiro Gameiro, funcionários e colaboradores da
autarquia e funcionários e representantes da sociedade Saint Germain.

A autarca e mais três pessoas – dois empresários e um funcionário da autarquia – foram detidas na
terça-feira de manhã pela PJ por suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de
poder na intermediação num negócio imobiliário em Monte Gordo, Vila Real de Santo António, no
Algarve, avançou a polícia em comunicado.

O negócio imobiliário que esteve na origem das detenções envolveu a venda de um terreno em Monte
Gordo por 5,6 milhões de euros.

A proposta de venda do terreno, com cerca de cinco mil metros quadrados, situado junto ao hotel Vasco
da Gama, foi aprovada em Assembleia Municipal no dia 03 de abril de 2020, com os votos a favor do
PSD e contra da bancada do PS e da CDU, pode ler-se na ata da reunião a que a Lusa teve acesso.

Na quarta-feira, o deputado socialista António Gameiro confirmou à Lusa que a PJ tinha feito buscas às
suas duas casas e ao escritório onde é consultor, no âmbito deste mesmo processo, em que é suspeito.
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ECONOMIA ONLINE

16/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António renuncia ao
mandato
Conceição Cabrita “renunciou ao seu mandato com efeitos imediatos”, no sentido de
assegurar o normal funcionamento da câmara de Vila Real de Santo António, anunciou o
município algarvio.

A presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, renunciou esta quinta-feira ao
mandato autárquico, na sequência da sua detenção, ocorrida na terça-feira, por suspeitas de
irregularidades na gestão autárquica, anunciou o município.

A autarquia avançou em comunicado que Conceição Cabrita “renunciou ao seu mandato com efeitos
imediatos”, no sentido de assegurar o normal funcionamento da câmara algarvia, depois de ter sido
detida no âmbito da “Operação Triângulo”, desencadeada pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ).

A autarca e mais três pessoas – dois empresários e um funcionário da autarquia – foram detidas na
terça-feira de manhã pela PJ por suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de
poder na intermediação de um negócio imobiliário em Monte Gordo, Vila Real de Santo António, no
Algarve, avançou a polícia em comunicado.

Em causa estão “factos suscetíveis de integrarem a prática dos crimes de corrupção, recebimento
indevido de vantagem e abuso de poder”, havendo “suspeitas de atuação ilícita de titular de cargo
político, que beneficiou da colaboração de funcionários, bem como outros intervenientes, na
intermediação de um negócio, de compra de imóvel, propriedade do município, em Monte Gordo”, lê-se
ainda no documento.

O negócio imobiliário que esteve na origem da detenção dos quatro suspeitos, entre as quais a
presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, envolveu a venda de um terreno em Monte Gordo
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por 5,6 milhões de euros.

Detida presidente da Câmara de Vila Real de Santo António Ler Mais

A proposta de venda do terreno, com cerca de cinco mil metros quadrados, situado junto ao hotel Vasco
da Gama, foi aprovada em Assembleia Municipal no dia 03 de abril de 2020, com os votos a favor do
PSD e contra da bancada do PS e da CDU, pode ler-se na ata da reunião a que a Lusa teve acesso.

No negócio, a autarquia do distrito de Faro pretendia “receber à cabeça 50% do valor” e o resto quando
os projetos estivessem “concluídos e licenciados”. O objetivo seria a construção de “habitação,
comércio, serviços e turismo”, além de um estacionamento no subsolo, refere o documento.

Os detidos estão a ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de
Évora.

Conceição Cabrita foi eleita presidente da Câmara de Vila Real de Santo António em 2017, nas listas do
PSD, sucedendo no cargo ao também social-democrata Luís Gomes.
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