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Portugueses cortam em todas as despesas
Perto de metade dos inquiridos afirma que já está a reduzir os gastos na comida
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Mudar de perspetiva ou mudar de país?
Por: Cristina Siza Vieira
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Banco de Fomento aumenta capital para 505 milhões
Banco de Fomento irá operacionalizar linha de crédito de 600 milhões anunciado pelo
ministro da Economia e que avança em outubro.
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Covid-19. Máscara em ambientes fechados com muitas pessoas
deve ser ″novo normal″, alerta INSA
"É que também há a gripe, há outros vírus, o vírus sincicial respiratório. Portanto, é por
uma melhor capacidade de prevenção", justificou o presidente do Instituto Nacional Dr.
Ricardo Jorge.

O presidente do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA) considerou esta terça-feira que o uso de
máscara em ambientes fechados com aglomerados de pessoas deve ser encarado como o "novo
normal" para prevenir a transmissão de vírus como o SARS-Cov-2.

Fernando Almeida comentava desta forma à agência Lusa a recomendação da Direção-Geral da Saúde
(DGS) para o uso de máscaras nas farmácias, nos transportes públicos e nos aeroportos, terminais
marítimos e redes de metro e de comboio

"Acho importante [esta recomendação] e isto faz parte daquilo a que nós sempre chamámos do novo
normal. E não é só por causa da covid-19. É que também há a gripe, há outros vírus, o vírus sincicial
respiratório. Portanto, é por uma melhor capacidade de prevenção", disse Fernando Almeida, à margem
da conferência "Diagnóstico 'In Vitro': Mais Acesso, Melhor Saúde", que decorreu no INSA, em Lisboa.

Por isso, prosseguiu, "em ambientes onde suspeitamos que vai haver muitas pessoas no estádio de
futebol, uma viagem ou autocarro, comboio, naturalmente que aconselhamos, sobretudo as pessoas
com deficiência, com mais idade, a usarem a máscara".

Relativamente à realização de testes à covid-19, Fernando Almeida disse que diariamente são realizados
cerca de 20.000, 30.000 testes por dia.

Segundo o presidente do INSA, o teste está agora a adaptar-se à patologia que foi "totalmente
modificada" com a vacinação. "As pessoas que hoje fazem testes são aquelas que têm sintomatologia
ou suspeitam que estão infetados (...). Isso é aquilo que nós queremos", disse.
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"Portanto, o teste hoje já não é tanto aquela questão de massificar, fazer a toda a gente. Hoje
entramos numa utilização mais criteriosa do teste e diferente daquilo que são os objetivos da testagem",
rematou.

Na conferência, foi divulgado o estudo de avaliação do impacto dos diagnósticos 'in vitro'(DIV) para a
sustentabilidade do sistema de saúde, realizado pela NOVA IMS, que recomenda a criação de um modelo
de 'fast-track'(via verde) que possibilite uma rápida avaliação destes diagnósticos, tornando possível um
maior acesso dos cidadãos à sua utilização, de forma a gerar poupança e a melhorar indicadores de
saúde.

A criação desta autoridade independente para os DIV teria como objetivo regular e melhorar o acesso a
testes de diagnóstico, operando de forma a garantir que existe um acesso qualificado a estes
dispositivos, para dar acesso a cidadãos e profissionais de saúde a soluções de diagnóstico que durante
anos não são disponibilizadas de forma equitativa no Serviço Nacional de Saúde, refere o estudo.

Para a realização do estudo, os investigadores falaram com peritos em sistemas de saúde, profissionais
de saúde, associações de doentes para tentar perceber como é que todas estas entidades podem
colaborar e articular-se para que - no caso de inovações que estejam cientificamente comprovadas,
assim como o seu custo benefício - possam chegar às pessoas de forma rápida, disse à agência Lusa o
coordenador do estudo, Guilherme Victorino.

Os peritos consideram que o DIV é uma componente fundamental do sistema de saúde, quer na prática
clínica, quer para a saúde pública, sendo relevante para a gestão do doente, monitorização e rastreio
populacional, bem como para a sustentabilidade global do Sistema.
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Sustentabilidade e Empreendedorismo navegam pela costa
algarvia em mais um Net Me Up
Encontro terá lugar a bordo de duas embarcações – uma delas 100% sustentável e
movida a energia solar

O Net Me Up, um programa de pitching e networking, volta a reunir empreendedores ou quem tenha
uma startup ligada ao Turismo, no próximo dia 10 de Outubro, a partir das 14h00, na Marina de
Albufeira.

Este ano, os Territórios Criativos, com o apoio do Turismo de Portugal e em parceria com a
AlgarExperience, a Algarve Sun Boat Trips e o GEN Portugal, voltaram a juntar-se para mais uma viagem
de networking. A estes parceiros, juntam-se as incubadoras Startup Albufeira, StartUp Barreiro e StartUp
Portimão.

O encontro terá lugar a bordo de duas embarcações – uma delas 100% sustentável e movida a energia
solar – que irão receber empreendedores, investidores, parceiros e potenciais clientes, para um
momento de criação de rede, discussão de projetos e ideias e partilha de práticas, através de diversas
inspiring talks.

Entre elas, vai falar-se de “Digitalização das Cidades como potenciador de Turismo, Comércio e
Serviços”, por Rui Braga (vice-presidente da Câmara Municipal do Barreiro) e sobre “Empreendedorismo
em Portugal”, por Rui Ferreira (presidente da Portugal Ventures).

O Net Me Up é um programa de pitching e networking que tem por missão apoiar e alavancar
empreendedores e startups ligadas ao Turismo, preferencialmente instaladas no Baixo Alentejo e Algarve
– ainda que esteja aberto a participantes de outras zonas do país -, a aceder a investidores, parceiros,
mentores e potenciais clientes, a bordo de uma embarcação.

Para Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos, o Net Me Up é “um momento ímpar no
ecossistema empreendedor pois, neste programa de pitching e networking, contamos com a presença
de uma diversidade de parceiros, já que só desta forma nos faz sentido gerar negócio”.

8/12



Por seu lado, João Freitas, vencedor da 3ª edição, com o projeto HiJiffy, explica que “a maior
diferenciação e aquilo que mais se destacou pela positiva foi o networking feito: o formato da iniciativa,
com o momento de networking a bordo de uma embarcação, permite que as pessoas não tenham outra
hipótese que não seja conversarem umas com as outras”.

“O maior output dali retirado foi a rede de contactos potenciada durante todo o evento e a presença de
entidades que são importantes de estarem ligadas às startups, pois só assim é possível estas se
alavancarem e tornarem o ecossistema empreendedor mais forte”, acrescentou.

O Net Me Up destina-se a empreendedores com projetos tecnológicos e não tecnológicos, que se
insiram – preferencialmente – nas seguintes tipologias: • Mobilidade e consumo sustentável, de
empresas e turistas; • Experiência seamless ao longo do ciclo de viagem do turista; • Segmentação e
personalização de estratégias digitais das empresas e dos destinos; • Otimização das operações de
negócio das empresas ao nível da gestão e comercialização; • Valorização dos ativos estratégicos da
Estratégia Turismo 2027.

Quem entrar a bordo nesta viagem, apresentar o Pitch, pode desembarcar com 2.000 euros na mão, 6
meses de incubação nos Territórios Criativos e acesso a uma rede de parceiros, investidores e possíveis
clientes.

Agenda: 10 de Outubro, das 14h00 às 18h30, com saída da Marina de Albufeira: 1. Embarque &
Welcome Drink; 2. Networking & Pitching a bordo; 3. Inspiring Talks; 4. Be the best Networker in the
world; 5. Cocktail on deck; 6. Divulgação dos projetos finalistas, em terra; 7. Apresentação dos pitches;
8. Seleção dos 3 vencedores.

Empreendedores ou quem tenha uma startup ligada ao Turismo, podem-se candidatar até dia 25 de
Setembro, às 23h59, no formulário de candidatura, disponibilizado em www.territorioscriativos.eu/net-
me-up/
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AHETA e Universidade Aberta assinam protocolo de colaboração
a 29 de setembro
A AHET A – Associação De Hotéis e Empreendimentos T urísticos e a Universidade Aberta,
assinam no próximo dia 29 de setembro um protocolo de colaboração

Hélder Martins, presidente da AHETA. Créditos: Sul Informação
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A AHETA – Associação De Hotéis e Empreendimentos Turísticos e
a Universidade Aberta, assinam no próximo dia 29 de setembro
um protocolo de colaboração.
Segundo comunicado de imprensa, “este protocolo pretende essencialmente aproximar a universidade às
empresas associadas da AHETA permitindo assim que as mesmas possam prosseguir um plano
formativo e superior para os seus colaboradores e dirigentes”.

O evento contará com a presença de Hélder Martins, presidente da AHETA; Luís Araújo, presidente do
Turismo do Algarve; João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA); entre outras
personalidades importantes para o setor do turismo nacional.

No âmbito da cerimónia, terá lugar uma comunicação sob o tema “A Hotelaria e a Sustentabilidade – o
cumprimento das ODS, um requisito global”, pela professora Sandra Caeiro e pelo professor João Simão.

Após a assinatura do protocolo, irá decorrer uma prova de vinhos com o apoio da Adega do Convento
do Paraíso e atuação da tuna académica da Associação de Estudantes da Universidade Aberta.

Consulte abaixo a programação da cerimónia de assinatura de protocolo:

 

(Link)
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Os efeitos do assalto informático à TAP podem ser afinal mais
graves do que se pensava e do que a própria companhia revelou
Os efeitos do assalto informático à T AP podem ser afinal mais graves do que se pensava
e do que a própria companhia revelou

Os efeitos do assalto informático à TAP podem ser afinal mais graves do que se pensava e do que a
própria companhia revelou
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