
DINHEIRO VIVO

20/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Governo aprova plano para reativar o turismo
Apresentação pública do programa para reativar o turismo vai ter lugar nesta sexta-
feira, 21 de maio.

O governo aprovou nesta quinta-feira, 20 de maio, o plano para reativar o turismo em Portugal. Este
plano vai ser apresentado amanhã, 21 de maio, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e pela
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

"Foi aprovada a resolução que aprova o Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro, que estabelece o
plano para estimular a economia e a atividade turística. Pretende-se, desta forma, superar os objetivos e
metas de sustentabilidade económica, ambiental e social definidas na Estratégia para o Turismo 2027,
promovendo o turismo ao longo de todo o ano e em todo o território, de modo a encontrar respostas
estruturadas para mitigar e conter os efeitos da pandemia. Simultaneamente, o Governo dará prioridade
à temática da acessibilidade aérea e da mobilidade, áreas fundamentais para a competitividade do
destino", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"O Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro estrutura-se em quatro pilares de atuação - apoiar as
empresas, fomentar a segurança, gerar negócio e construir o futuro - com o intuito de criar mais valor e
contribuir de forma expressiva para o crescimento do Produto Interno Bruto e para uma distribuição mais
justa da riqueza", acrescenta.

Em entrevista recente ao Dinheiro Vivo, Rita Marques explicava que este plano de reativação da atividade
turística pretende responder a quatro "grandes preocupações. Nesse plano, temos de ter uma dimensão
muito grande no que toca às empresas, que estão descapitalizadas, tiveram um esforço enorme ao nível
da tesouraria, houve uma deterioração dos capitais próprios, e naturalmente tem de haver uma grande
atenção às empresas, acrescido da questão das moratórias - temos de ter uma solução nessa frente.
Depois temos de ter uma segunda dimensão: instigar confiança ao consumidor e a todo o ecossistema.
Estas questões sanitárias continuam a ser prementes. Temos uma terceira, que é gerar negócio. Temos
de fazer as campanhas internacionais, de continuar a dialogar muito com as companhias aéreas, porque
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a conectividade continua a ser uma prioridade. E depois temos uma quarta dimensão que tem a ver com
o construir do futuro".

A governante disse ainda que este "plano que vai ter medidas de curtíssimo prazo, como, por exemplo, a
questão da capitalização das nossas empresas e a da segurança [ao nível sanitário] - quer dos
consumidores quer dos trabalhadores -, que vai ter também medidas de mais longo prazo, até 2027,
que permitam a tal aceleração".
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PUBLITURIS

20/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Acessibilidade aérea e mobilidade prioritárias no novo plano do
Governo para reativar o Turismo
O Plano Reativar o T urismo | Construir o Futuro é o novo plano do Governo português
para estimular a economia e a atividade turística aprovado em Conselho de Ministros,
esta quinta-feira.

O Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro é o novo plano do Governo português  para estimular a
economia e a atividade turística que foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e vai ser
divulgado, esta sexta-feira, dia 21, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em Lisboa.

O novo plano tem como propósito “superar os objetivos e metas de sustentabilidade económica,
ambiental e social definidas na Estratégia para o Turismo 2027, promovendo o turismo ao longo de todo
o ano e em todo o território, de modo a encontrar respostas estruturadas para mitigar e conter os
efeitos da pandemia”, pode-se ler no comunicado do Conselho de Ministros.  No Plano Reativar o
Turismo | Construir o Futuro vai ser dada prioridade à temática da acessibilidade aérea e da mobilidade,
“áreas fundamentais para a competitividade do destino”, destaca a resolução aprovada.

O comunicado explica ainda que o Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro está estruturado em
quatro pilares de atuação, são eles: “apoiar as empresas, fomentar a segurança, gerar negócio e
construir o futuro”. Estes têm o objetivo de  “criar mais valor e contribuir de forma expressiva para o
crescimento do Produto Interno Bruto e para uma distribuição mais justa da riqueza”.

 

O presente plano visa posicionar o país como “um destino internacionalmente reconhecido pelos seus
elevados padrões de sustentabilidade e de coesão territorial e social”.
 

Recorde-se que a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, já tinha anunciado que seria divulgado
 este mês um “plano ambicioso” para a retoma da atividade turística em Portugal. “Quando
apresentarmos o nosso plano ambicioso iremos identificar não só os objetivos, mas também as fontes
de financiamento a que recorreremos, chegando a uma soma de todas as necessidades de
financiamento e que responderão as expectativas de todos os empresários e trabalhadores do sector”,
disse a responsável da pasta do Turismo no webinar da Confederação do Turismo de Portugal (CTP),
com o tema “Plano de Recuperação e Resiliência: E o Turismo?” realizado no passado mês de abril.
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JORNAL ECONÓMICO

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PROTAGONISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO MARCELINO

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Fundos europeus são o cimento que junta patrões à mesma
mesa
“O PRR é só um dos pacotes de fundos a que Portugal terá direito. Dos 61 mil milhões de
euros totais, só 15% a 17% é que serão para as empresas, o resto está destinado ao
Estado”, diz António Saraiva
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JORNAL I

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Breves I
Governo aprova plano para relançar turismo | T rabalhadores elegem administrador em
junho
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SIC

21/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

A União Europeia chegou a acordo sobre o predicado covid para
facilitar as viagens durante o verão entre os estados membros
A União Europeia chegou a acordo sobre o predicado covid para facilitar as viagens
durante o verão entre os estados membros

A União Europeia chegou a acordo sobre o predicado covid para facilitar as viagens durante o verão entre
os estados membros
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RTP 1

21/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 24939

REACH: -1

Está aprovado certificado digital covid que vai permitir aos
cidadãos europeus viajar por toda a União Europeia
Está aprovado certificado digital covid que vai permitir aos cidadãos europeus viajar por
toda a União Europeia

Está aprovado certificado digital covid que vai permitir aos cidadãos europeus viajar por toda a União
Europeia 
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DINHEIRO VIVO

21/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Bruxelas: Já há acordo para o passaporte sanitário
Proposta do livre-trânsito já obteve luz verde, de acordo com a Comissão Europeia.

A Comissão Europeia anunciou que há acordo em relação à proposta para o Certificado Digital Covid-19.
Em entrevista ao Dinheiro Vivo, no passado fim-de-semana, a secretária de Estado do Turismo, Rita
Marques, assumiu que era um dos objetivos da presidência do Conselho da União Europeia encontrar um
mecanismo que levasse a uma "harmonização das regras de viagens", procurando dar um novo fôlego a
um dos setores mais afetados pela crise.

"Na reunião de 1 de março, foi uma decisão unânime. Tínhamos de arranjar um mecanismo que
permitisse a harmonização das regras de viagem e que evitasse a situação que aconteceu no verão
passado, em que cada Estado-membro decidiu por si e depois resultou numa entropia ao nível da
Europa. Essa decisão foi unânime ao nível dos ministros e secretários de Estado do Turismo e depois a
Comissão entendeu por bem legislar sobre isso. A Comissão optou por uma norma que ainda permite
que alguns Estados-membros possam ter algum grau de liberdade. Mas a Comissão tem recomendado a
não existência de quarentenas dentro do contexto europeu. Se somos o "pai", diria que foi a nossa
presidência que garantiu que em tempo recorde fosse aprovada uma iniciativa desta natureza e espero
que possa estar operacional ainda no decorrer da nossa presidência", dizia então.

Por app ou em papel

A 2 de maio, o DV avançava que os Certificados Verdes Digitais (CVD) - os passaportes covid europeus
que servirão como base para facilitar a circulação e cujo nome se deve "a circulação permitida, ou seja,
verde" - já estavam a ser ultimados do ponto de vista técnico pela Comissão Europeia e a partir de
junho, assim que a legislação seja aprovada, podem ser de imediato postos em prática em cada país.
Fontes comunitárias indicaram ao Dinheiro Vivo que para que isso aconteça os testes à plataforma base
(escalável pelos países, segura e em open source) que vai permitir que todo o sistema dos CVD
funcione, começam já a ser feitos em maio.

Portugal está no segundo grupo de países que terá testes a decorrer no final deste mês no que se espera
que seja um processo rápido e encriptado. Na prática, para que tudo funcione a nível europeu a tempo
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do verão, permitindo simplificar o acesso à informação de cada cidadão para facilitar as deslocações
entre países (se já foi vacinado, se recebeu teste PCR negativo ou se recuperou de covid) existem três
plataformas para este ecossistema que está agora a ser criado antes dos últimos pormenores
legislativos, para haver tempo de "salvar" o verão a nível de turismo. São eles: a app para os cidadãos, a
app de verificação (para as entidades competentes) e o sistema para passar os certificados.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Europa chega a acordo sobre certificado sanitário
O livre-trânsito aprovado pretende dar mais segurança e abrir espaço para a
recuperação do turismo
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JORNAL DE NOTÍCIAS

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Passaporte sanitário da UE em vigor a 1 de julho
Livre-trânsito, digital ou em papel, vai atestar vacinação, recuperação ou resultado
negativo
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DN

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Alcançado acordo para criar certificado para facilitar viagens
T exto conjunto da presidência portuguesa e do Parlamento Europeu estabelece que o
certificado sanitario entra em vigor no dial de julho
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TVI

21/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

Em relação à pandemia Portugal mantém o ritmo de forte
vacinação
Em relação à pandemia Portugal mantém o ritmo de forte vacinação

Em relação à pandemia Portugal mantém o ritmo de forte vacinação
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VIDA ECONÓMICA

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3780

REACH: 1800

Reservas de hotéis em Portugal estão entre as mais altas da
Europa
Com as restrições a diminuírem e os casos de Covid-19 a estabilizarem, o setor do
turismo local está a revelar uma recuperação positiva, rumo aos níveis pré-pandemia,
com as reservas de hotéis por todo o país a subir em flecha (84,02%) em relação ao
mesmo período dois anos antes

18/35



PÚBLICO

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Portimão transforma antiga lota de Alvor em espaço cultural
O município de Portimão vai requaliÆ car o edifício da antiga lota de Alvor,
transformando-o num espaço cultural polivalente, um investimento de mais de 280 mil
euros comparticipado em 85 por cento por fundos comunitários, foi anunciado ontem
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EXPRESSO

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 2713

REACH: 58000

Segredos do Algarve Rural
Boa cama boa mesa
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • HOME PAGE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI NEVES

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Sheik árabe paga salários em atraso e ao Fisco
Mohamed Bin Issa Al Jaber, dono de hotéis de cinco estrelas e campos de golfe no nosso
país, garante que regularizou todas as dívidas do grupo JJW Portugal com o Fisco e
pagou integralmente o que deve aos seus trabalhadores, desembolsando cerca de três
milhões de euros
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ECONOMIA ONLINE

21/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 530

REACH: 23000

Estes 5 indicadores económicos já estão acima de 2019
A economia portuguesa está em recuperação e já há indicadores económicos a mostrar
crescimentos face a 2019. Mas ainda há muito por recuperar: o PIB deverá voltar ao nível
pré-pandemia apenas em 2022.

Está em curso uma “recuperação significativa da atividade económica” em Portugal. Quem o diz é o
Instituto Nacional de Estatística (INE) com base nos indicadores já disponíveis para abril, ressalvando
que, no global, a economia ainda está longe dos níveis de 2019. Porém, há exceções: como o impacto
da pandemia não é homogéneo, há partes da economia que já superaram o pré-pandemia, mas é cedo
para conclusões.

A maioria dos indicadores económicos está a registar fortes subidas homólogas no final de março e em
abril por causa da base de comparação em 2020, período em que a pandemia chegou a Portugal, ser
muito baixa. Veja-se o exemplo extremo das vendas de automóveis ligeiros de passageiros, que subiram
440,8% em abril, ou o montante envolvido nas operações de multibanco que cresceram 53,1%. São
variações que raramente se veem em “normalidade”.

Centeno diz que a economia já está a crescer acima de 2019 Ler Mais

Para perceber em que estado está a economia é mais útil comparar com o nível de 2019, tal como fez
recentemente o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, quando antecipou que o indicador
diário de atividade económica (DEI) já registava valores acima de 2019. O DEI regista crescimentos de
dois dígitos face a 2020, mas também apresenta variações positivas face a 2019, surpreendendo pela
positiva.

Fonte: Banco de Portugal.

O indicador de atividade económica do INE, que sintetiza um conjunto de indicadores quantitativos que
refletem a evolução da economia, também aumentou significativamente em março e atingiu o valor mais
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elevado desde abril de 2019. Porém, o tracker da OCDE, o qual “traduz” a atividade económica através
das pesquisas feitas no Google, ainda não chegou a esse nível, de acordo com os dados disponíveis até
ao final de abril.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística.

No geral, de acordo com o INE, os indicadores da economia portuguesa “ainda não atingiram os níveis
do período homólogo de 2019”. Contudo, há exceções, a começar pelas vendas do cimento. O índice
seguido pelo Banco de Portugal, com base em informação da Cimpor e da Secil, mostra um grande salto
em março para o nível mais elevado desde 2011. Em abril, o índice desceu, mas manteve-se em níveis
superiores aos de 2019, o que mostra o dinamismo do setor da construção — o único setor que cresceu
em 2020 — e do investimento, apesar da pandemia.

Outro indicador positivo para o investimento na economia portuguesa é a importação de máquinas. Ao
contrário do que aconteceu durante 2020, o investimento em máquinas está a dar um contributo
positivo para a formação bruta de capital fixo em Portugal, o que sinaliza um crescimento expressivo
desta componente do PIB no segundo trimestre. “Espero, em geral, um bom comportamento do
investimento no segundo trimestre deste ano se não houver recuos no processo de desconfinamento“,
confirma o economista João Borges de Assunção ao ECO.

Porque é que as vendas de cimento subiram no meio da crise? Ler Mais

“Alertaria apenas, no caso do cimento, para o facto de este indicador ter resistido muito bem aos
sucessivos confinamentos, já que ao contrário de outros países, o setor da construção trabalhou de
forma quase normal ao longo dos últimos 14 meses”, acrescenta, antecipando que as vendas em 2021,
após uma subida de 10% em 2020, beneficiem de “algum efeito das eleições autárquicas, mas ainda
sem os efeitos do PRR”.

Vendas de cimento acima de 2019

Fonte: Banco de Portugal. Índice de vendas de cimento (1990=100).

António Ascensão da Costa, economista do ISEG, antecipa que o investimento em construção, o qual
representa cerca de 50% do total do investimento em Portugal, “deverá continuar a crescer”, o que
representa uma “surpresa muito positiva” que marca esta crise pandémica. “Atualmente o setor estará a
ser puxado pelo segmento das obras de engenharia, e provavelmente público, que cresce mais do que a
construção de edifícios e o investimento privado”, descreve. No caso das importações de máquinas,
avisa que “nessa área é mais difícil tirar conclusões diretas e também é mais volátil”.

Do lado das exportações de bens, ainda não há dados para abril mas no primeiro trimestre de 2021 as
vendas de bens ao exterior já estavam a registar subidas face a 2019. Nessa ótica, as exportações de
bens apresentam um crescimento de 3%, o que representa cerca de 500 milhões de euros em bens
exportados a mais durante o primeiro trimestre de 2021, num total de 15,4 mil milhões de euros, face
ao primeiro trimestre de 2019 (14,9 mil milhões de euros).

Algumas subidas podem ser temporárias e outros indicadores ainda estão aquém de 2019

Estas são as exceções à regra: a maioria dos indicadores ainda não está acima de 2019. E mesmo os
que estão, como é o caso do índice de volume de negócios na indústria, que disparou em março, tal
pode dever-se a efeitos não estruturais. “Caso o volume de negócios na indústria exceda os patamares
de 2019 isso deverá ser um fenómeno temporário“, considera João Borges de Assunção. O mesmo
efeito está a verificar-se na Zona Euro.

O economista explica que “os indicadores mensais como o volume de negócios na indústria ou as
exportações nominais de bens vão ter oscilações superiores à média nos próximos meses pelo que não
devem ser sobre-interpretados“. Para Borges de Assunção só quando houver uma “sucessão de meses
com dados normais e estáveis e próximos dos níveis do ano de 2019” é que se pode tirar conclusões
sobre a evolução da economia e dos setores.

Indústria da Zona Euro atinge máximos históricos em abril Ler Mais
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No caso das operações com cartões, de acordo com os dados da SIBS compilados pelo INE, o volume
de compras físicas ainda não está acima de 2019, mas desagregando os valores entre cartões nacionais
e cartões estrangeiros (turistas) é possível concluir que no caso dos consumidores nacionais o valor
superou em abril de 2021 o de abril de 2019.

Compras em terminais com cartões nacionais superam valor de 2019

Fonte: Dados da SIBS compilados pelo INE. Em euros.

Porém, é de notar que pode haver o efeito de algum “consumo adiado” pelo segundo confinamento
entre janeiro e março, sendo necessário também mais meses para confirmar a tendência. Por outro
lado, este volume não inclui as compras online, um segmento que aumentou significativamente durante a
pandemia e que pode ter “substituído” algumas compras físicas.

E há muitos outros indicadores em que definitivamente a economia está aquém de 2019, como é o caso
do indicador de clima económico, o índice de produção industrial, o índice de volume de negócios no
comércio a retalho ou o caso mais expressivo que é a queda de 78% do número de passageiros nos
aeroportos nacionais em março de 2021, face a março de 2020, mês que já foi parcialmente
condicionado pela pandemia. De acordo com os cálculos do ECO, o PIB estava no primeiro trimestre
deste ano 9% abaixo do nível pré-pandemia.

PIB português ainda 9% abaixo de 2019. Lituânia já recuperou Ler Mais

A expectativa do ISEG é que o PIB possa crescer até 15% em termos homólogos e a da Comissão
Europeia é de um crescimento de 13,5%. Este salto expressivo do PIB deve-se não só à retoma com o
desconfinamento, mas também à base de comparação ser baixa pelo que as variações positivas
deverão moderar-se nos próximos trimestres. A previsão do Governo e da Comissão Europeia é que só
no próximo ano a recuperação esteja completa com o PIB a acabar 2022 cerca de 1% acima do nível de
2019.
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EXPRESSO

21/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARIBELA FREITAS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Há 26.992 casas à venda no Algarve
Nesta região do sul do país, a oferta encontra-se dividida entre 15.175 apartamentos e
11.817 moradias
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SIC NOTÍCIAS

20/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

“A pandemia não acabou”
Otimismo e prudência são as palavras de ordem de Ana Godinho. Para a secretária-geral
da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) é importante
continuar a intensificar todas as regras de segurança e a ter grande responsabilidade
coletiva e individual”. Porque “a pandemia não acabou”

No 20º aniversário do site da SIC Notícias, mais do que fazer o balanço do que foi o último ano devido à
pandemia, queremos olhar para o futuro e perceber quais são os novos desafios do País e do Mundo e
de que forma os devemos encarar.

Ao longo dos próximos dias, vamos publicar vários testemunhos que nos ajudam a olhar para o amanhã.
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DINHEIRO VIVO

21/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL
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Portugal é a segunda economia avançada com maior queda do
PIB no primeiro trimestre
O PIB contraiu 5,4% nos primeiros três meses deste ano e figura no topo da lista das
economias com maior queda homóloga, indicam os dados da OCDE.

Portugal já figurava no topo dos países da União Europeia com o pior desempenho no primeiro trimestre
deste ano, agora, a análise é alargada a outras economias mundiais e o retrato mantém-se quase
inalterado. Nos primeiros três meses deste ano, a economia contraiu 5,4% face ao mesmo período de
2020.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económicos (OCDE), Portugal apenas fica atrás do Reino Unido, que registou uma
quebra homóloga do produto interno bruto (PIB) superior a 6%.

A explicar o comportamento da atividade económica está o segundo confinamento, bastante mais
severo do que na primavera do ano passado, com várias atividades a serem impedidas de abrir, como a
restauração, a hotelaria e o comércio.

Os dados ainda não estão disponíveis para todos os Estados-membros da organização, faltando ainda
informação para oito países: Austrália, Estónia, Grécia, Islândia, Luxemburgo, Nova Zelândia, Suíça e
Turquia. Mas há dados para países que não fazem parte da OCDE, como é o caso da China (que cresceu
uns impressionantes 18,3%), da Arábia Saudita, da Indonésia e da Roménia.

O desempenho da economia portuguesa ficou muito aquém das médias da zona euro e da União
Europeia e mais ainda da média da OCDE, que se situou nos -0,8%. Face ao trimestre anterior, as
economias analisadas pela OCDE, passam para terreno positivo com um crescimento médio de 0,3%.

"Essa desaceleração está parcialmente relacionada com o fortalecimento das medidas de contenção da
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covid-19 em alguns países no início de 2021", justifica a organização. Mas a OCDE avisa para "diferentes
padrões" de comportamento entre os países.

Para as sete maiores economias mundiais, os dados preliminares apontam para uma contração da
economia de 0,8%, com maior destaque para o Reino Unido (-6,1%), a Alemanha (-3%) e Japão (-
1,8%). Itália também registou uma contração, mas ligeiramente menor (-1,4%). Em sentido contrário, a
França conseguiu uma recuperação de 1,5% nos primeiros três meses do ano.

"Ao comparar a atividade económica do primeiro trimestre de 2021 com os níveis pré-pandemia (4º
trimestre de 2019), o PIB ainda não recuperou na OCDE como um todo (-2,6%). Entre as sete maiores
economias, o Reino Unido registou a maior queda (-8%).
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EasyJet quer dois testes antigénio para que voar não seja "luxo"
O diretor da easyJet para Portugal defendeu hoje a substituição da exigência de teste
PCR para o SARS-CoV-2 por dois testes antigénio,mais baratos, para que a retoma não
seja "regresso ao passado, em que voar era um luxo".

"Não podemos transformar esta retoma num regresso ao passado, em que voar era um luxo só ao
alcance de quem tinha dinheiro", disse à Lusa José Lopes, dando o exemplo de uma família de quatro
pessoas que queira voar para Portugal, que vê o custo da viagem acrescido em cerca de 1.000 euros
devido à exigência de um teste PCR negativo para a presença de SARS-CoV-2, para poder efetuar os
voos de ida e volta.

"Esse custo, é o custo de uma semana num hotel, possivelmente, neste momento. [...] Estamos a
diminuir, sem dúvida, a capacidade de muitos consumidores por essa Europa fora de poderem fazer
férias, principalmente as famílias", acrescentou o responsável.

José Lopes referiu um estudo levado a cabo por epidemiologistas da Universidade de Yale, nos Estados
Unidos, que demonstrou que dois testes antigénio, feitos três a cinco dias antes da viagem apresentam o
mesmo nível de proteção para a saúde pública e de eficácia na captação de possíveis casos que um teste
PCR, "sendo extremamente mais baratos".

O responsável apontou que esta é, aliás, uma decisão que o Governo português tem adotado para
outros países da União Europeia (UE), no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE, mas que
ainda não fez o mesmo "dentro de portas".

A easyJet considera ainda "importante" que se apliquem em Portugal continental as mesmas regras que
foram adotadas na Madeira, onde não é exigida a apresentação de um teste negativo a quem já foi
vacinado contra o coronavírus.

"É muito importante nós, como país que depende do turismo, cuja percentagem do PIB que depende do
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turismo é tão elevada, tomarmos medidas para aproveitar esta vantagem que nós temos relativamente
aos outros países", para que este verão seja ainda "algo positivo para a economia nacional", sublinhou
José Lopes.

Nos meses de abril, maio e junho, a easyJet vai operar globalmente cerca de 15% da sua capacidade
normal, embora em Portugal "bastante mais".

"Neste mês de maio estamos já a operar pouco mais de um terço da nossa capacidade normal e
esperamos, para o mês que vem, operar cerca de 58% da nossa capacidade normal", disse o
responsável.

A easyJet vai abrir uma nova base no Algarve, com três aviões e 100 postos de trabalho adicionais.

As primeiras operações com aviões vão ter início em 01 de junho e a inauguração formal será no dia 15.

A easyJet anunciou hoje prejuízos antes de impostos declarados de 747 milhões de euros (645 milhões
de libras) no primeiro semestre fiscal encerrado em 31 de março, face a 409 milhões de euros de perdas
do mesmo período de 2020.

A companhia aérea de baixo custo britânica disse que os resultados estão "em linha com as
expectativas", tendo em conta as restrições às viagens devido à pandemia de covid-19.

Leia Também: Covid-19. Comissária europeia garante reforço da sequenciação do vírus

O Notícias ao Minuto é um dos nomeados da edição de 2021 dos Prémios Marketeer, na categoria de
Digital Media. As votações decorrem até ao próximo dia 31 de maio.

Para nos ajudar a vencer, basta aceder ao site da iniciativa organizada pela revista Marketeer, clicando
aqui, e proceder ao preenchimento do formulário, selecionando Notícias ao Minuto na categoria de Digital
Media e formalizando depois a votação. Obrigada pela sua preferência!
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E desembarcaram nas praias
Por: Miguel Sousa Tavares
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Povo pronto para todo o serviço
Por: Clara Ferreira Alves
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