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Por cá, a economia também começa a ser afetada. A BTL, a feira de turismo que todos os anos se
realiza em Lisboa e que atrai milhares de pessoas, foi adiada e as grandes empresas admitem
começar a sentir algum impacto nos fornecimentos por causa da doença. O Governo já reconheceu
que pode ter de mexer nas previsões de crescimento da economia.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro; Ana Jacinto, secretária-geral Ass. Hotelaria,
Restauração e Similares; Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-03-05 20:20
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-03-05 22:02
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-06 06:11
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-05 00:12
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-06 06:11
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Entrevista a João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Tema:
- Impacto do Coronavírus na economia nacional: região do Algarve.
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COVILHÃ l DOZE EM ISOLAMENTO 

C inco alunos e sete professores que as-
sistiram a uma masterclass, na Escola 

Profissional de Artes da Covilhã, ministrada 
pelo docente de música de Braga infetado 
com o Covid-19 estão, desde quarta-feira, 
em isolamento social. Nenhum deles apre-
sentou sintomas de infeção. 
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O Alunos de várias turmas  de duas escolas da Amadora estão em casa até ao dia 1390  diretor, Francisco Marques, explicou nue a  professora infetada ligou para a SNS 24 

Professora infetada foi 
aconselhada a dar aulas 
CASO  O  Docente contactou Linha SNS 24 quando chegou de Milão e foi-lhe dito que podia dar aulas porque não tinha sintomas 
MEDIDAS O  Foram colocados em isolamento socia1150 alunos, oito professores e quatro auxiliares que contactaram a docente 

O externato Grão Vasco, em Lisboa, vai estar encerrado hoje 

BERNARDO ESTEVES* 

U
ma professora do Agru-
pamento Pioneiros da 
Aviação Civil Portugue-

sa, na Amadora, esteve em Mi -
ião (Itália) de férias no Carnaval 
e contraiu coronavírus, o que 
levou as autoridades de saúde a 
ordenar o "isolamento social" 
até dia 13 de 150 alunos, 8 pro-
fessores e 4 funcionários que ti-
veram contacto direto e que 
vão por isso ficar em casa. O 
problema afeta 5 turmas da Es-
cola Roque Gameiro e urna da 
Secundária da Amadora. O di-
retor do agrupamento, Fran-
cisco Marques, revelou que a 
docente ligou para a Linha SNS 
24 quando regressou de Itália e 
foi- lhe dito que podia dar aulas,  

uma vez que não tinha sinto-
mas. Foi dar aulas na quinta e 
sexta feira da semana passada, 
mas acabou por desenvolver 
sintomas e esta segunda-feira 
já não foi à escola. A ministra da 
Saúde, Marta Temido, questio-
nada sobre o caso, disse não ter 

AOS ALUNOS FALTOSOS 
NÃO SERÁ MARCADA 
FALTA, GARANTE DIRETOR 

conhecimento "dos pormeno-
res". Uma outra professora do 
agrupamento também foi a Itá-
lia, mas até ontem não tinha 
sintomas. 

Mário Durval, delegado de 
saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
defende que a SNS 24 cumpriu  

o estipulado. "Nem quem vem 
de Milão nem de Wuhan tem de 
ficar isolado. O primeiro crité-
rio é o local donde vem e o se-
gundo é se tem queixas." A Di -  

reção-Geral da Saúde também 
diz no seu site que "por regra 
não se recomenda qualquer 
tipo de isolamento de pessoas 
sem sintomas", mesmo se vie-

  

rem de locais mais afetados. 
Durval garante que as medidas 
aplicadas são até "excessivas". 
"Numa sala com 30 alunos, os 
das filas do fundo não são con - 
taminados pelas gotículas mas 
aplicámos a medida a todos", 
diz, acrescentando: "Pensamos 
que este foco ficará debelado. 
Os pais podem estar tranquilos, 
este vírus não atinge muito as 
crianças." Mas Os pais estão 
preocupados. "A escola não fe-
cha, mas todos podem faltar 
que não haverá falta. Há aqui 
alguma coisa estranha", disse 
ao CM Paulo Rodrigues. O di-
retor garante que não marcará 
faltas. *COMI& 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 
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TOTAL 
3355 

97 975  MORTES 
54 124 PESSOAS RECUPERADAS 

• 

COVID-19 NO MUNDO 
• CASOS CONFIRMADOS MORTES. 

• 
• 

e• 
e 

©Fonte  ECDC;OMS 3 

LINHA SNS 24 CONTINUA 
A SER UM SERVIÇO PAGO 
13 Nos últimos dias, 25% das 
Lha adas  para a SNS 24 não 
tiveram resposta. O serviço 
(808242424) não é gratuito. • 

13 O CM questionou na quar-
ta-feira o Ministério da Saúde 
sobre em que hospitais estão 
disponíveis as 300 camas em 
Cuidados Intensivos desocu-

 

padas para receber os doentes 
com Covid-19, tal como 
anunciado pelo Governo, mas 
o gabinete de Marta Temido 
não respondeu. o E.N. 

Ministério não revela onde há camas livres 

EUROPA MORTES CASOS 

•5:•. 

Itália  148 3858  Bósnia e Herz.  
Alemanha  

 

543 Andorra  
França  6 377 Letónia  
Espanha  3 282 Lituânia  

Reino Unido  1 116 Macedónia do Norte 
Suíça  1 114 Mónaco  
Suécia  

 

94 Ucrânia  
Noruega  

 

89 Ilhas Faroé  
Países Baixos  

 

82 Liechtenstein  
Bélgica  

 

50 Polónia 

Áustria  

 

41 AFRICA  
Islândia 

 

  34 Argélia  

Grécia  

 

31 Senegal  

San Marino  

 

21 Egipto  

Dinamarca  

 

20 Marrocos  

Irlanda  

 

13 Arménia  

República Checa  

 

12 Nepal 

Finlândia  

 

12 Nigéria  

Croácia 

 

10 Tunísia  

Portugal 

 

9 África do Sul 

Bielorrússia  

 

6 AMÉRICA  
Roménia  

 

6 EUA  

Azerbaijão  

 

6 Canadá  
Geórgia  

 

4 Equador  

Rússia  

 

4 Brasil  

Estónia  

 

3 México  

Eslovénia  

 

3 Chile  
Hungria  

 

2  Rep. Dominicana  
Luxemburgo  

 

2 Argentina  

ÁSIA MORTES CASOS 

China 3016 80 609 
Coreia do Sul 40  6088 
Irão 108 3513 
Japão 12 1057 
Singapura 117 
Kuwait 58 
Bahraln 55 
Malásia 55 
Tailândia 47 
Iraque 35 
índia 30 
EAU 28 
Israel 17 
Vietname 16 
Líbano 16 
Omã 15 
Qatar 8 
Palestina 7 
Paquistão 5 
Arábia Saudita 
Filipinas 
Indonésia 
Afeganistão 
Cambodja 
Jordânia 

Sri Lanka 
OCEANIA 

Austrália 

1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

Nova Zelândia 2 53 

• 
MORTES CASOS 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 
4 

12 194 
37 
13 

MODALISBOA SEM MODELOS ITALIANAS 

C omeça hoje mais uma edição da ModaLis-
boa, que desta vez não irá contar com mo-

delos e profissionais provenientes de Itália. 
Quem o garante é a organizadora, Eduarda 
Abbondanza. "Cancelámos a presença de oito 
pessoas, entre modelos e maquilhadores, que 
vinham das zonas mais afetadas", explica. 

BARREIRO I HOSPITAL 

AS URGÊNCIAS DO HOSPITAL 

DO BARREIRO ESTIVERAM 

ONTEM À TARDE ENCERRADAS 

TEMPORARIAMENTE DEVIDO A 

SUSPEITAS DE CORONAVÍRUS, 

QUE NÃO SE CONFIRMARAM. 

FÁTIMA 1  TURISMO COM CANCELAMENTOS 

n maior encontro mundial de profissionais de 
turismo decorreu ontem em Fátima com me-

nos 20% de participantes, que cancelaram por difi-
culdades nos voos. Na cidade já se nota um "im-
pacto negativo, com o cancelamento de reservas 
de grupos de turistas", diz a presidente da Associa-
ção Empresarial Ourém-Fátima, Purificação Reis. 

Presidente da 
entidade que gere 
SNS 24 foi afastado 
I3 Henrique Martins foi subs-
tituído no cargo de presidente 
dos Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, que gere 
a SNS 24. "Apanhado de sur::-
presa", disse "não compreen-
der a decisão" pois a linha 
"está a funcionar", apesar do 
aumento de chamadas devi-
do ao Covid-19. O ex-res-
ponsável lembrou os cortes 
no orçamento dos SPMS 
(menos 9 milhões de euros 
este ano face a 2019). O Go-
verno justificou a mudança 
com o fim do mandato e no-
meou para o cargo Luís Goes 
Pinheiro, antigo secretário 
de Estado Adjunto. 

f . 
„.„ 

r t 

Henrique Martins e António Costa 

PORMENORES 

Nove casos confirmados 
Até às 22h00 de ontem havia 
nove casos confirmados de Co-
vid-19 em Portugal e 147 suspei-
tas. Os últimos três doentes são 
homens, entre 42 e 50 anos, e 
dois estão no São João, Porto, e 
outro no Curry Cabral, onde 
também está a professora da 
Amadora. Em todo o Mundo, fo-
ram diagnosticados 97 900 ca-
sos: 3355 resultaram em morte. 

Externato fechado 
O externato Grão Vasco, em Lis-
boa, com 200 alunos, vai estar 
encerrado hoje como medida 
preventiva, depois de a mãe de 
um aluno ter sido hospitalizada 
com Covid-19. 

O QUE PRECISA DE SABER 

O Ministério da Educação 
enviou a todas as escolas 
orientações para lidar com 
eventuais casos suspeitos 
de infeção com o Covid -19. 

Isolamento nas escolas 
A Direção-Geral dos Esta-
belecimentos de Ensino 
enviou às escolas orienta-
ções para a elaboração de 
planos de contingência. 
Ilma das medidas é a cria-
ção de uma área de isola -
mento, "para evitar ou res-
tringir o contacto direto 
com quem apresente os 
sintomas" - febre, tosse ou 
dificuldade respiratória. 
Cada escola deve criar urna 
estrutura de comando e 
controlo. 

Baixa por quarentena 
Compete à autoridade de 
saúde que determina o iso-
lamento profilático (qua - 
rentena) o preenchimento 
e envio do formulário para 
a Segurança Social, para 
efeitos de atribuição de 
baixa. 

Quanto recebe? 
Os trabalhadores colocados 
em regime de isolamento 
profilático por risco de 
contágio com Covid -19 
têm direito a baixa paga a 
100%, durante 14 dias. A 
partir do 15" dia, aplica se o 
regime geral de subsídio 
por doença. No caso de in-
ternamento hospitalar, o 
regime aplicado é o de bai-
xa por internamento, tal 
como acontece com outras 
doenças. 

Assistência aos filhos 
No caso de ter de se ausen-
tar cio trabalho para pres-
tar assistência a filhos, ne-
tos ou outros elementos do 
agregado familiar de qua 
rentena, aplica-se a baixa 
por assistência à família. 
Pode dar 30 faltas anuais 
por cada filho, enteado ou 
filho adotado menor de 12 
anos. 

• 
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PORTO 1 SALÃO ERÓTICO 
O EROS PORTO, QUE COMEÇA 

HOJE NA EXPONOR, LIMITOU AS 

ENTRADAS DIÁRIAS PARA 

QUATRO MIL VISITANTES 

E EXIGIU ANÁLISES AOS 

ARTISTAS ESTRANGEIROS. 

CURRY CABRAL 1 MARCELO FALOU 

n Presidente da República visitou o 
Hospital Curry Cabra!, em Lisboa, 

tendo falado por intercomunicador com 
os três doentes infetados com o Covid-
-19 que ali estão internados. A visita não 
constava na agenda oficial de Marcelo 
Rebelo de Sousa. 

ALERTA 
MUNDIAL 

PETRÓLEO PRODUÇÃO 
A ORGANIZAÇÃO DE PAÍSES 

EXPORTADORES DE PETRÓLEO 

PROPÕE UM CORTE ADICIONAL 

DA PRODUÇÃO DE 1,5 MILHÕES 

DE BARRIS POR DIA DEVIDO AO 

IMPACTO DO COVID-19. 

8.5 
5s-~  ,M7797.4." 
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Seis em cada dez hotéis na região algarvia já viram reservas canceladas devido aos receios provocados pelo coronavírus 

IMPACTO NA ECONOMIA 

Reservas canceladas 
põem turismo em alerta 
RESPOSTA  O Governo reúne patrões na segunda para discutir apoios e admite linhas de crédito a pequenas e médias empresas 
HOTÉIS O  Preocupados com as desmarcações de grupos e falam em abrandamento do ritmo de reservas para a altura da Páscoa 
WILSON LEDO 

O
Governo agendou de ur-
gência, para a próxima 
segunda-feira, urna reu-

nião da concertação social para 
discutir apoios às empresas afe-
tadas pelo coronavírus, apurou 
o CM. Na hotelaria, já soam as 
campainhas de alarme por cau 
sa de cancelamentos. 

O turismo é um dos setores em 
que o impacto se sente com 
mais força. "O vírus não nos vai 
matar fisicamente mas vai ma - 
t a r empresas", lamenta ao CM 
o presidente da Confederação 
do Turismo de Portugal, Fran-
cisco Calheiros. O facto de as fé-
rias da Páscoa poderem coinci-
dir com um período de maior 
incidência do vírus não deixam 
osetor descansado. Os cancela-
mentos têm chegado sobretudo 
de grupos, por receios de um 
contágio generalizado. Elidéri -
co Viegas, cia associação que re-
presenta os hotéis algarvios 
(Al-TETA), avança que 60% das 
unidades da região já regista-
ram cancelamentos. "E as re-
servas esmoreceram." A nível 
nacional, há grupos e eventos 
que estão a optar por adiar datas 
para alturas de maior calor, na 
esperança de que a propagação 
do vírus tenha abrandado. 

Com os por 
tugueses a 
evitarem via-
gens para o 
estrangeiro, a 
esperança está agora no turismo 
interno. Até ao momento, o se - 
tor não verifica uma subida nas 
reservas de nacionais. "É uma 
decisão tomada muito em cima 
cio momento. E natural que 
possa acontecer", diz Bernardo 
Trindade, gestor dos hotéis  

PortoBay. Já a Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL) será achada para 
27 a 31 de maio. A decisão che 
gou depois de várias regiões de 
turismo e entidades do setor te--

rem informa-
do que não 
marcariam 
presença físi-
ca no evento. 

Por sua vez, a feira de viagens 
Mundo Abreu já tinha sido 
adiada para maio. Ontem, o mi-
nistro da Economia admitia já 
linhas de crédito para pequenas 
e médias empresas. "Estamos 
preparados para responder cio 
ponto de vista económico." e  

PORMENORES 

Possível foco de contágio 
A BTL costuma receber mais de 
70 mil visitantes, o que poderia 
acentuar o risco de contágio. 

Feiras canceladas 
As feiras de turismo de Paris e 
Berlim foram também cancela-
das por causa do coronavirus. 

Companhia na falência 
A companhia aérea britânica 
Flybe pediu ontem falência. A 
quebra nas reservas devido ao 
coronavirus acelerou a decisão. 

Lens~ 

Companhia teve quebras na procura 

Coronavírus força 
TAP a cancelar 
cerca de mil voos 

A TAP vai cancelar cerca 
de mil voos devido ao corona-
vírus, depois de "quebras si-
gnificat ivas" nas reservas em 
março e abril. Itália, Espanha e 
França serão os destinos mais 
afetados. A Associação Inter-
nacional de Companhias Aé-
reas (IATA) estimava ontem 
perdas até 101 mil milhões de 
euros para todo o setor. e 

SETOR DEPOSITA AGORA 
MAIS ESPERANÇA NAS 
RESERVAS DE NACIONAIS 
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INEM 1 REFORÇO DE AMBULÂNCIAS 

0  INEM indicou ontem que: stão atualmente 
disponíveis sete ambulâncias (quatro do INEM 

e três da Cruz Verme :ha Portuguesa- CVP) dedica-

 

das ao transporte de casos si.speitos de infeção 
com o Covíd-19. garantindo que este úmero pode 
ser reforçado em caso de necessidade. Hoje, deve 
entrar em at vidEde mais uma ambulância da CVP. 

MÉDICOS1 IMPRESSÃO DIGITAL 

A ORDEM DOS MÉDICOS APELA 

ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

PARA ABOLIREM O REGISTO 

BIOMÉTRICO, ATRAVÉS DE 

IMPRESSÃO DIGITAL, PARA 

PREVENIR INFEÇÕES. 

LOUSADA1 FÁBRICA ENCERRADA 

U ma fábrica de calçado em Santo Estêvão, 
Lousada, encerrou, esta quinta-feira, de-

pois de um dos trabalhadores ter contraído 
coronavirus. Os colegas vão ficar de quaren-
tena como medida de precaução. O operário, 
de 50 anos, esteve numa feira do setor em Mi-
lão e é um dos nove infetados em Portugal., 

ADIAMENTO NO HÓQUEI 
G Foram suspensas as compe-
tiç5es europeias de clubes e se-
leções de hóquei em patir.s. 

CICLISMO AFETADO 
I3 A Strade Bianche, prova de 
ciclismo agendada para ama-
nhã, em Itália, foi cancelada. e  

JUDO CANCELADO 
3 A Taça da Europa de Judo de 
juniores, agendada para Coim-
bra nos 14 e 15, foi cancelada. e  

BTL ADIADA 
A revista 'Sexta' publica hoje 

um artigo sobre a BTL. Ontem 
foi anunciado o adiamento. e 

Espaço que estava destinado ao iso-
lamento, no hospital de Ponte de Lima, 
não tem condições 

Chove em 
quarto de 
isolamento 
13 O quarto que estava prepara-
do para receber casos de pes-
soas com doenças infecciosas 
do Hospital do Conde Bertian 
dos, Ponte de Lima, tem pro 
blemas de infiltrações e chove 
no interior. Uni vídeo mostra 
cobertores e baldes a servirem 
de recipientes para a água que 
cai dos tectos. "Não sabemos há 
quanto tempo estava assim, 
mas aquele quarto não pode ser 
apresentado como uma respos-
ta do sistema a urna necessida-
de", disse João Paulo Carvalho, 
presidente da secção Norte da 
Ordem dos Enfermeiros, que 
apela que sejam "assumidas as 
dificuldades". A Unidade de 
Saúde do Alto Minho, em co 
municado, confirma que o 
"quarto teve um problema de 
infiltração" mas que "foi de 
imediato desativado". e 

FALHAS NO APOIO 
AOS MÉDICOS 
G O Sindicato Independen-
te dos Médicos alertou que 
as respostas da linha  de 
Apoio  ao  Médico têm sido 
"tardias  e  muitas  vezes ine-
xistentes" e com atraso "de 
hora?.  • 
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António Costa visitou, na passada segunda-feira, as instalações do SNS24, na altura na companhi 

o 

III 

o 

III 111 111 

Hospitais e lares de 
idosos limitam visitas 
para conter infeções 

Setor social reúne-se com DGS e Ministério 
da Solidariedade para definir medidas 

Unidades definem horários e restringem 
contactos a um ou dois visitantes por dia 

Joana Arnorirn 
jamorim@jn.pt 

9 São as popula-

 

r; ções de risco 
do novo coro-
navírus: os 
idosos e os 

doentes, sobretudo os que 
apresentam comorbilidades 
(duas ou mais doenças). Aten-
tos, hospitais e lares estão já a 
restringir as visitas aos seus 
utentes. Limitando-as tanto 
em número, como em duração. 

Hoje, várias organizações do 
terceiro setor participam 
numa reunião com a Direção-
-Geral da Saúde (DGS) e o Ins-
tituto da Segurança Social no 
Ministério da Solidariedade. O 
encontro visa definir diretrizes 
para o setor, com as visitas no 
topo das preocupações. 

Não havendo orientações 
precisas das autoridades quan-
to ao regime de visitas, cada 
instituição está a adotar planos 
de contingência, com regras di-
ferentes para os visitantes. 
Questionada, a DGS fez saber 
que "cada entidade desenvolve 
oseu plano de contingência de 
acordo com as suas especifici-
dades, devendo adotar as reco-
mendações da DGS". 

Quanto às limitações de visi-
tas, diz a DGS que a "adoção de 
medidas será sempre feita em 
função da avaliação de risco". 
Já a tutela informou estarem a 
"ser tomadas medidas a dife-
rentes níveis para acautelar as 
necessidades do setor social e 
solidário", incluindo "ações de 
formação em cascata". 

Humberto Carneiro, mem-
bro do Conselho de Gestão do 
Grupo Misericórdias Saúde, re-
vela que há "misericórdias a fa-
zerem como o IPO do Porto, 
permitindo só um visitante 
por dia". Na Póvoa de Lanhoso, 
da qual é provedor, "as visitas 
só estão abertas a familiares di-

  

retos". Da reunião de hoje es-
pera "orientações universais 
para lidar com as visitas". 

No Porto, a Santa Casa tem 
em vigor um plano de contin-
gência para todas as unidades e 
uma comissão permanente de 
acompanhamento com total 
autonomia. Quanto às residên-
cias que acolhem 160 idosos, o 
provedor António Tavares diz 
estarem a "tentar controlar ao 
máximo as visitas, espaçando-
-as no tempo e limitando-as a 
duas pessoas por familiar". 

Na Santa Casa de Braga, as vi-
sitas estão a ser reorganizadas, 
garantindo o provedor Bernar-
do Reis que, "em função da 
evolução no Norte, podem ser 
adotadas medidas mais restri-
tivas". Em Bragança, segundo 
fonte do gabinete de comuni-
cação da misericórdia, os visi-
tantes têm que responder a um 
questionário sobre as zonas 
onde estiveram, na medida em 
que muitos são emigrantes que 
vão visitar os pais. Com 200 
utentes em três lares, a Santa 
Casa está também a "limitar as 
entradas". Com 497 utentes 
residentes, a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa não adotou 
quaisquer restrições. 

HOSPITAIS LIMITAM A UM/DOIS 

No Hospital de S. João, no Por-
to, onde estão cinco infetados 
por Covid, as visitas estão limi-
tadas a "uma pessoa em simul-
tâneo" e, no máximo, a "duas 
por dia a cada doente". No San-
to António, onde está um ou-
tro infetado, só é permitido um 
visitante na enfermaria e no 
departamento de infância ape-
nas os pais. O Hospital da Covi-
lhã só permite um visita por 
em cada período (tarde ou noi-
te) e reduziu o tempo de visita. 
O mesmo vai ser feito, em bre-
ve, pelo hospital de Aveiro. O 
Santa Maria, em Lisboa, não 
avança, para já, limitações.. 

•,. 4;.1, f ,.,, , 

‘ 
.  ir. 

Presidente 
substituído 
pediu 
reforço 
do SNS24 

Henrique Martins diz que a 
linha está a deixar milhares 
de chamadas por atender 
por "inércia" da tutela  

LINHA  O presidente dos Ser-
viços Partilhados do Minis-
tério da Saúde (SPMS), en-
tidade que gere o SNS24, 
alertou, na segunda-feira, 
para a necessidade de refor-
çar a linha de atendimento 
que estava a ultrapassar a 
capacidade máxima de dez 
mil chamadas por dia. A li-
nha tem ultrapassado as 13 
mil chamadas diárias e mi-
lhares ficam por atender. 
"Por inércia da tutela", diz 
Henrique Martins ao JN. 

Anteontem à noite, dois 
dias depois de o primeiro-
-ministro ter visitado o cen-
tro de contacto SNS24, em  

Lisboa, o presidente dos 
SPMS foi informado pes-
soalmente pela secretária 
de Estado Adjunta da Saúde, 
Jamila Madeira, de que no 
dia seguinte deixaria o car-
go. "Ninguém me explicou 
porquê", assegura. 

Num comunicado divul-
gado ontem, depois de o Pú-
blico ter noticiado que 25% 
das chamadas ficaram por 
atender nos últimos dias, os 
SPMS informam que foi fei-
to um reforço da linha, que 
conta atualmente com mil 
enfermeiros a trabalhar por 
escalas, entre 130 a 150 em 
simultâneo. Ao que o JN 

CORON VIRUS 
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Casos de Covid-19 em Portugal 

9 ? CONFIRMADOS 

(EM TRATAMENTO) 

"Sou uma servidora pública, 
tenho quase 40 anos 
de Função Pública. Os meus 
lugares estão sempre 
à disposição da minha tutela" 

111 
/ iII  

I I /1/ SUSPEITOS 

    

3 EM VIGILÂNCIA 

    

DATA 

  

Graça Freitas 
diretora-geral da Saúde, 
na RTPI 

V
N

3
5

 ,3
5
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) presidente dos SPMS (atrás da ministra na foto) 

Cinco dos nove internados estão no São João 

Médicos aguardam 
reforço de apoios 

2 

março 

apurou, o reforço é de cerca 
de 100 enfermeiros e foi fei-
to antes de ser conhecido o 
primeiro caso de coronaví-
rus no país, sendo insufi-
ciente para responder aos 
atuais picos de procura. 

O Ministério da Saúde não 
respondeu às perguntas so-
bre o pedido de reforço do 
SNS24. Sobre a não recon-
dução de Henrique Martins, 
referiu que o mandato ter-
minou a 31 de dezembro e 
que o processo de substitui-
ção está em curso desde en-
tão. Os novos nomes foram 
submetidos à Cresap em 30 
de janeiro, sublinhou. 

Para Henrique Martins, a 
substituição deve-se ao "de-
salinhamento político e or-
çamental" com a ministra e 
oGoverno. No início do ano 
fez duras críticas ao corte do 
orçamento dos SPMS, "me-
nos 18 milhões de euros 
face a 2018". "É esta a apos-
ta no digital?", pergunta. 

Vai ser substituído por 
Luís Goes Pinheiro, ex-se-
cretário de Estado da Mo-
dernização Administrativa. 
Entram ainda Sandra Cava-
ca, secretária-geral do Mi-
nistério da Saúde, e Domin-
gos Pereira, do Hospital de 
Gaia. • xrrÊs scH2REcx 

Três novos casos 
elevam para nove 
os positivos. Há 213 
pessoas em vigilância 

Muno Miguel Ropio* 
nuno.ropio@jn.pt 

REAÇA0A  Direção-Geral da 
Saúde garantiu que irá refor-
çar "em breve" os profissio-
nais da Linha de Apoio ao 
Médico (LAM), com médicos 
cedidos pelas cinco adminis-
trações regionais de saúde. A 
LAM, a que cabe validar as 
suspeitas de Covid-19, está 
debaixo de críticas de clíni-
cos, que denunciam demora 
nas respostas. 

Ao JN, a DGS adiantou que 
"está a desenvolver todos os 
esforços no sentido de refor-
çar a linha com mais profis-
sionais, em conjunto com as 
administrações regionais de 
saúde", em número que não 
quantificou e que terão de ser 
formados. 

"O reforço da linha de apoio 
ao médico ocorrerá em bre-
ve", frisando que "está neste 
momento a ser preparado 
um diploma que prevê a de-
vida compensação remune-
ratória para os profissionais 
que desempenharem este 
serviço em horário dedicado, 
bem corno normas técnicas". 

Segundo Roque da Cunha, 
presidente do Sindicato In-
dependente dos Médicos 
(SIM), parte desse reforço 
será feito com a contratação 
de internos do quarto ano de 
Medicina Geral de Familiar, 
oque demonstra uma "deso-
rientação" na dinamização 
da LAM. 

Para a Ordem dos Enfer-
meiros, a solução poderia ser 
recorrer aos enfermeiros es-
pecialistas em Saúde Pública 
que estão em todas as unida-
des de saúde. 

"Há que ter medidas rápi-
das, que ponham o sistema a 
funcionar. Um telefone jun-
to desses enfermeiros é das 
respostas mais eficazes", ex-
plicou aoJN a bastonária Ana 
Rita Cavaco. 

Ontem, foram confirma-
dos três novos casos, elevan-
do para nove os infetados 
(ver infografia). Há 213 pes-
soas em vigilância, entre as 
quais o filho do professor da 
ESMAE, aluno em Braga, pre-
ventivamente isolado em 
casa. •  •COMJ.P.C. EE.M. 

RECADO 

Marcelo apela à 
coesão da equipa 
que combate vu-us 
Marcelo Rebelo de Sousa 
disse compreender que 
"não haja grandes modifi-

cações quando se está a 
travar uma batalha", ci-
tando a expressão do pri-
meiro-ministro quando 
confrontado com as críti-
cas a Graça Freitas. O pre-
sidente da República visi-
tou e falou, por interco-
municador, com os três 
doentes infetados que es-
tão no Curry Cabral. À saí-
da, deixou o recado: "É 
importante haver o mais 
possível a coesão da equi-
pa, num momento em 
que ainda não sabemos 
quando terminará". 

1. Médico cardiologista do Centro Hospitalar 
do Tãmega e Sousa, com 60 anos 

I Inicio dos sintomas:29 de fevereiro 
Origem: Norte de Itália, onde esteve de férias. 

. Internado no Hospital de Santo António, no Porto 

2.  Homem, de 33 anos, residente na zona do Grande 
Porto, trabalhador da construção civil, em Espanha 
Inicio dos 26 de fevereiro 
Origem: esteve em Valência 
Internado no Hospital de São João, no Porto 

  

3. Homem, 60 anos, de Coimbra, infetado-numa reunião de 
trabalho, em Coruche, com uma pessoa vinda de Espanha 
Inicio dos sintoma,; 27 de fevereiro 
orMF:m: Portugal (ligação a um caso confirmado) 
Internado no Hospital de São João 3 

março 

 

 

4. Homem, 37 anos 
injc¡,, I de março 

Portugal (ligação a um caso confirmado) 
Internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa 

 

   

5.  Homem, 44 anos, professor de música da ESMAE, 
residente em Braga 
iftie:0  dos siliornas: 1 de março 
Ori(;,i!ft: esteve em Bérgamo, região da Lombardia, em Itália 

4 Internado no Hospital de São João, no Porto 

março 
6. Mulher, cerca de 40 anos, professora 
na EB 2/3 Roque Gameiro, Amadora 
Inicio dos sidtornas: 3 de março 
Origem: esteve em Itália nas férias de Carnaval 
Internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa 

7.  Homem, 50 anos 
Origem:esteve numa feira de calçado, em Itália, 
acompanhado por dois portugueses 
Internado no Hospital de São João, no Porto 

8, Homem, 49 anos Este caso 

5 (kKiPid Portugal (ligação a um caso pode estar 

março confirmado) 
Internado no Hospital de São João, no Porto 

ligado 
ao terceiro 
caso 

9.  Homem, 42 anos 
Inicio der, sintoni;s:4 de março 
Origem:Portugal (ligação a um caso 
confirmado oriundo de Itália) 
Internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa 

FONTE: DGS 

Origem 

PORTUGAL 

9  casos confirmados 

ITÁLIA 

 

a 55 4 

3  

 

1 ..... ..... 

     

1 

   

4 

Contaminação em Portugal 

ESPANHA 
(Valência) 

iNFOGRAF1A JN 
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Escola Roque Gameiro continua a lecionar 

Empresa 
de Lousada 
fecha duas 
semanas 

Seis turmas 
de duas escolas 
em isolamento 

                          

                          

                          

                          

                 

J 
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Funcionário infetado 
em fábrica de calçado 
com 60 trabalhadores 

               

                    

Professora em agrupamento da Amadora 
internada. Escola do filho fecha para desinfeção 

                   

                          

                          

                            

EPIDEMIA  Oito milhões e 
meio de estudantes italia-
nos vão ficar sem aulas du-
rante dez dias para evitar a 
propagação da epidemia do 
Covid-19, que já causou 148 
mortes. O encerramento de 
58 mil jardins infantis, es-
colas, liceus e universida-
des é inédito na história de 
Itália, onde as aulas conti-
nuaram mesmo durante a 
Segunda Guerra Mundial e 
os bombardeamentos dos 
Aliados. 

O Governo, que pretende 
assim evitar a propagação 
do surto do novo coronaví-
rus do Norte para o Sul do 
país, o que poderia esgotar o 
sistema de saúde italiano, 
anunciou a medida anteon-

o 
tem. "A decisão não foi fá-

 

cil, mas foi tomada como 
medida de precaução", jus-

 

tificou a ministra da Educa-

 

ção, Lucia Azzolina. 
Ao longo do dia de ontem, 

jornalistas da France-Presse 
confirmaram que a medida 
está a ser cumprida, com os 
portões fechados em impor-
tantes liceus na capital ita-
liana. No entanto, os média 
italianos citam especialistas 

INDUSTRIA  Uma fábrica de 
calçado em Santo Estêvão 
de Barrosas, Lousada, vai fi-
car fechada até ao dia 17, de-
pois de um dos funcionários 
ter sido confirmado como 
um dos nove casos positivos 
em Portugal. O homem, de 
50 anos, está internado no 
Hospital de S. João. 

O dono da fábrica "Calça-
do Fego-Fla", um cunhado 
e o funcionário estiveram 
na feira de Milão, em Itália, 
no Carnaval. O trabalhador 
começou a sentir sintomas 
do Covid-19 e procurou an-
teontem ajuda médica. Foi 
confirmada a infeção e ficou 
internado. 

A empresa tem 60 funcio-
nários e ainda laborou du-
rante a manhã de ontem, al-
tura em que recebeu a visi-
ta do delegado de saúde, que 
deu ordem para encerrar du-
rante duas semanas. A me-
dida preventiva tranquili-
zou os trabalhadores, adian-
tou ao IN o presidente da 
Junta de Lustosa e Barrosas, 
Armando Silva. 

Já o vereador da Saúde da 
Câmara de Lousada, Nélson 
Oliveira, diz que a Autar-
quia está a acompanhar o 
caso e pede para que "não 
haja alarmismos". 

Em Santo Estêvão de Bar-
rosas, a identificação de um 
caso positivo era o terna 
mais falado ontem à noite. 
"É tema de conversa com 
todos os clientes, as pessoas 
entram e comentam, mas 
não estão alarmadas", dizia 
Daniel Santos, gerente de 
um estabelecimento de res-
tauração..  FERNANDA PINTO  

PREVENÇÃO  O Agrupamen-
to de Escolas Pioneiros da 
Aviação Portuguesa, ao qual 
pertencem os dois estabele-
cimentos de ensino da Ama-
dora, confirmou ontem o 
caso de infeção de uma pro-
fessora provocado pelo Co-
vid-19. Trata-se da mulher 
que foi hospitalizada na 
quarta-feira, no Curry Ca-
bral, em Lisboa. A docente 
de Físico-Química esteve de 
férias, em Itália, no Carna-
val e regressou às aulas no 
final da semana passada. Na 
segunda-feira adoeceu. 

"Face a esta situação, foi 
determinado pela autorida-
de de saúde da Amadora que 
as cinco turmas da Escola 
Básica 2/3 Roque Gameiro e 
uma turma da Escola Secun-
dária da Amadora, que tive-
ram aulas com esta profes-
sora, vão ficar em isolamen-
to social até ao dia 13 de 
março, inclusive, nas suas 

AS FALTAS 

justificação no estatuto 
O Estatuto do Aluno prevê a 
justificação de faltas em ca-
sos de isolamento profiláti-
co, mas as famílias terão de 
ter uma declaração da "au-
toridade sanitária". 

Pedido reforço de verbas 
As escolas vão ter de criar sa-
las de isolamento e apetre-
chá-las com material de pro-
teção e desinfeção. Direto-
res alertam que os orçamen-
tos têm de ser reforçados.  

residências, não podendo 
portanto vir à escola", refe-
re o comunicado do agrupa-
mento. De acordo com a di-
reção, são cerca de 150 alu-
nos, cinco professores e três 
auxiliares. Para os restantes 
estudantes, as aulas conti-
nuam a decorrer. 

FILHO EM ISOLAMENTO 
Entretanto, a escola fre-
quentada pelo filho desta 
professora, que se encontra 
em isolamento social, anun-
ciou que vai encerrar esta 
sexta-feira para limpeza. 

Rogério Cândido, diretor 
do Externato Grão Vasco, 
em Benfíca, ressalvou que o 
encerramento "é preventi-
vo" e servirá para desinfetar 
as instalações. "Podemos di-
zer que há um excesso de 
zelo da nossa parte. Tudo 
está a ser feito com a máxi-
ma tranquilidade e com a 
total compreensão dos 
pais", disse, citado pela 
agência Lusa. 

A mãe nunca esteve em 
contacto com qualquer alu-
no da escola do filho, mas a 
criança, como é natural, es-
teve. "Neste momento ele 
e o pai encontram-se em 
isolamento e estão assinto-
máticos", adiantou. Em 
princípio, as aulas serão re-
tomadas segunda-feira. 
Neste estabelecimento de 
ensino particular estudam 
cerca de duas centenas de 
crianças do pré-escolar ao 
primeiro ciclo do Ensino 
Básico.• 
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Ensaio Sobre a Ceguei-
ra, escrito por José Sara-

mago em 1995, chegou ao 
top 10 do ibs e ao 5.° lugar 
da Amazon. Vendas subi-

ram 180%. 

que questionam a eficácia 
da iniciativa. "A medida não 
será eficaz se não durar o 
tempo suficiente", disse ao 
jornal "La Stampa" o espe-
cialista italiano Walter Ric-
ciardi, da Organização Mun-
dial de Saúde e conselheiro 
do Executivo italiano. 

As escolas ficarão fechadas 
até ao próximo dia 15 e até 
lá o Governo reavaliará a si-
tuação em função da evolu-
ção da epidemia. 

amas 
A Peste 

A Peste, livro escrito em 
1947, por Albert Camus, que 
fala de uma epidemia nos 
anos 1940, subiu para 3.° do 
top de vendas em Itália. Há 
um mês estava em 71.°. 

As autoridades encorajam 
o ensino à distância e vão 
fornecer apoios às famílias, 
permitindo, por exemplo, 
que um dos progenitores fi-
que em casa a ocupar-se dos 
filhos. 

Para fazer face ao impacto 
económico do Covid-19, o 
Governo italiano anunciou 
um programa de 7,5 mil mi-
lhões de euros, o que repre-
senta um aumento de 0,3% 
no défice de 2020. • 

Pais vão ter apoios do Estado para acompanhar os filhos em casa 

Nem durante a II 
Guerra Mundial a 
Itália fechou escolas 
Mais de oito milhões de alunos estão sem aulas até dia 15. 
Objetivo é conter surto, mas especialistas duvidam 

Saramago e Camus esgotam 
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OMS pede que levem risco a sério 
  O diretor-geral da Organização Mundial de Saú-
de (OMS), Tedros Ghebreyesus, pediu total empenho 
dos governos. "Preocupa-nos que alguns países não es-
tejam a levar suficientemente a sério o problema ou te-
nham decidido que não podem fazer nada", explicou. 

TAP cancela mil 
voos e dá licenças 
sem vencimento 
Surto do novo coronavírus leva a quebra nas reservas. 
Investimentos travados e contratações suspensas 

lY 

iA 
Casos confirmados de coronavírus 
Até às 21 horas de ontem 

97 873 — — - — 
casos confirmados 
no Mundo 
(82.2% na China) / 

Pais Casos Mortos País Casos Mortes Pais Casos Mortes 

China 80 422 3013 Austrália 55 2 Finlândia 12 

Coreia do Sul 6088 35 Malásia 50 

 

Rep. Checa 12 

Itália 3858 148 Bélgica 50 

 

Macau 10 
Irão 3513 107 Tailândia 47 

 

Croácia 10 

Navio do cruzeiro 706 6 Taiwan 44 

 

Dinamarca 10 
Alemanha 482 

 

Áustria 41 

 

PORTUGAL 9 

França 423 7 Canadá 37 

 

Brasil 8 
Japão 360 6 Iraque 35 

 

Qatar 8 

Espanha 260 3 Islândia 34 

 

Bielorrússia 6 
EUA 209 11 Grécia 31 

 

Roménia 6 

Singapura 117 

 

Índia 30 

 

Azerbaijão 6 
Reino Unido 115 1 EAU 28 

 

Irlanda 6 

Suíça 114 1 Sam Marino 21 

 

México 5 
Hong Kong 105 2 Vietname 16 

 

Paquistão 5 

Suécia 94 

 

Israel 16 

 

Arábia Saudita 5 
Noruega 87 

 

Omã 16 

 

6 países com 4 casos confirmados 
Países Baixos 82 

 

Líbano 16 

 

5 países com 3 
Kuwait 58 

 

Equador 13 

 

5 paises com 2 
Bahrain 55 

 

Argélia 12 

 

22 países com 1 
FONTE, ECOO, OMS, GISANODATA INFOGRAFIA JN 

BALANÇO já.  SãO quase 98 mil as pessoas infetadas e pelo menos 3347 as vítimas mor-
tais. Em Itália, as mortes já ascendem a 148, com um aumento de 41 vítimas. A Fran-
ça é o sexto país com mais casos e as mortes subiram para sete. A Suécia teve, entre-
tanto, um aumento significativo de pessoas infetadas, de 35 para 94. 

o 

Taxa de 
mortalidade: 

3,4% 

- 334 7 
mortos 
(90% 
na China) 

 

 

53 786 
casos recuperados 

(55°A do total) 

ga 

Antonoaldo Neves, presidente-executivo da TAP, apresentou resultados negativos 

Impressão 
digital a abolir 
nos registos  

Funcionário da 
NATO infetado 
e base encerrada 

LONDRES 

APELO  A Ordem dos Mé-
dicos apelou a todas as 
instituições de saúde, 
dos setores público, pri-
vado e social, para aboli-
rem o registo biométri-
co, através de impressão 
digital, usado no contro-
lo de assiduidade e pon-
tualidade dos seus pro-
fissionais, como medida 
de prevenção da infeção 
pelo novo coronavírus. 

MEDIDAS  Um funcionário 
civil do Shape, o quartel-ge-
neral militar da NATO em 
Mons, Bélgica, e dois fami-
liares foram infetados pelo 
novo coronavírus após uma 
viagem na Itália. Na Norue-
ga, o exército local anun-
ciou o encerramento de 
uma base militar e a coloca-
ção de todo o seu pessoal em 
quarentena após um teste 
positivo a um dos soldados. 

Ana Laranjeira 
anadaranjeiro@dinheirovivo.pt 

MEDIDAS  A TAP cortou 1000 
voos previstos para março e 
abril devido ao "forte abran-
damento" nas reservas, em 
pleno surto de Covid-19. 
Por outro lado, a Comissão 
Executiva anunciou a sus-
pensão ou adiamento de in-
vestimentos não críticos e 
de contratações e a ainda a 
"implementação de progra-
mas de licenças sem venci-
mento temporárias. 

O ministro da Economia, 
Siza Vieira, considerou ser 
"normal" as medidas anun-
ciadas pela TAP para reduzir 
a sua operação e custos, su-
blinhando que se trata de 
uma atividade de gestão, 
tendo em conta os impactos 
provocados pelo novo coro-
navírus. 

A companhia aérea lidera-
da por Antonoaldo Neves 
explica que os cancelamen-
tos "incidem especialmen-
te na operação para cidades 
nas regiões mais afetadas 
pelo Covid-19, sobretudo 
Itália, mas contemplam 
também a redução de ofer-

  

ta em outros mercados eu-
ropeus que mostram maio-
res quebras da procura, 
como Espanha ou França, e 
incluem ainda alguns voos 
intercontinentais, dado o 
modelo de operação da TAP, 
como companhia de longo 
curso e conexão", refere um 
comunicado da companhia. 

Os passageiros afetados 
pelo cancelamento dos 
voos vão ser contactados 
pela transportadora aérea e 
em conjunto vão procurar 
encontrar "as melhores op-
ções e alternativas para a 
realização das suas via-
gens". 

Segundo a comissão exe-
cutiva da transportadora, 
"em janeiro e fevereiro não 
houve impacto negativo" 
no negócio, mas "nos últi-
mos dias observou-se uma 
significativa quebra nas re-
servas, com impacto direto" 
nas vendas. 

O Grupo TAP registou pre-
juízos de 105,6 milhões de 
euros em 2019, uma melho-
ria de 12,4 milhões de euros 
face às perdas de 118 mi-
lhões registadas em 2018 
pela companhia aérea. 

OUTROS CASOS 

BTL 
A Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL) foi adiada 
para os dias 27 a 31 de 
maio, após as entidades 
públicas de turismo e vá-
rias associações do setor 
terem cancelado a sua 
participação no evento. 

Lufthansa 
A companhia aérea alemã 
Lufthansa vai cancelar 
7100 voos até ao final de 
março por causa de que-
bras na procura relacio-
nadas com o surto do 
novo coronavírus. 

Aviação 
A IATA, a associação da 
indústria, estima que o 
vírus possa custar 101 mil 
milhões de euros às com-
panhias aéreas, a nível 
global. A TATA agrupa as 
290 principais compa-
nhias aéreas mundiais.  

vítima mortal do surto 
de Covid-19 foi ontem 
registada num hospital 
em Berkshire, perto de 
Londres. Foi a primeira 
morte conhecida no Rei-
no Unido, no mesmo dia 
em que as autoridades 
confirmaram um au-
mento para 115 do nú-
mero de casos positivos. 

BCE pede aos 
bancos para 
se prepararem 

CARTA  O Banco Central 
Europeu (BCE) pediu aos 
bancos que supervisiona 
para estarem preparados 
de forma a garantirem a 
sua operacionalidade 
face à ameaça de propa-
gação do coronavirus. 
Numa carta, apela a que 
tenham em conta nos 
planos de contingência o 
risco potencial de uma 
pandemia e que identifi-
quem um responsável 
por cada instituição. 
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Jornal de Notícias 

Acidentes com 
motos sobem 
80% no espaço 
de um ano P.8 
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Mobilidade  Estado dá 
350 euros na compra 
de bicicletas elétricas 

Maior ajuda para quem adquirir 
viaturas de mercadorias P. e 

Castelo Branco Dois 
alunos do Politécnico 
morrem em acidente P.28 

Albufeira Autarca 
comprou prédio pelo 
dobro do preço P./9 

Dolores Aveiro 
"Tudo não 
passou de um 
susto. Fui. uma 
sortuda" P. 39 

Jn.pt Diário. Ano iaa NY 279. Preço; 1,50€ Sexta-feira 6 de março de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Irdes Cardoso. Manuel !violinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor deArte Pedro Pimentel 

Coronavírus 
força hospitais 
e lares de idosos 
a limitar visitas 
Medida pretende aumentar Já há nove casos confirmados 
proteção a grupos de risco e outros 213 sob vigilância Páginas 4 a 7 

Comissões-fantasma que empolaram custos 
de jogadores de futebol na mira do Fisco  P.14e15 

PORTUGUESES 
ESTÃO A COM 
O DOBRO DAS 
AMÊNDOAS 
Produção cresceu para 
30 mil toneladas anuais 
P. 20 e 21 

-v4 r 

Dez milhões 
mais juros 
e IVA para 
ter Rúben 
Sporting apresenta treinador. 
Presidente do Braga lamenta 
OPA hostil dos leões P. 42 e 43 
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PERSPETIVAS 

Feiras, eventos, voos: sucessão de cancelamentos 

Hotelaria, agências de viagens, restaurantes e companhias aéreas estão a ser as primeiras empresas a sofrer o impacto da epidemia. 

NUNO MIGUEL SILVA 
nmsilva@jornaleconomico.pt 

A última semana em Portugal foi 
marcada pelo registo dos primeiros 
casos confirmados de pessoas infeta-
das por coronavírus e também pela 
sucessão de cancelamentos e adia-
mentos de feiras e outros eventos. 
Também a indústria internacional da 
aviação civil se perfila como um dos 
setores da atividade económica glo-
bal mais afetados por este surto. A 
IATA - Associação Internacional de 
Transporte Aéreo emitiu ontem uma 
atualização do impacto que o CO-
VID-19 poderá ter na indústria a ní-

  

vel internacional, traçando dois cená-
rios, um mais optimista, em que pre-
vê perdas de cerca de 56,5 mil mi-
lhões de euros, desde que o vírus fi-
que contido aos mercados em que, a 2 
de março, já estavam reportados mais 
de 100 casos confirmados; ou, então, 
prejuízos de cerca de 101,4 mil mi-
lhões de euros, se o vírus continuar a 
propagar-se de forma generalizada. 

De qualquer forma, este update 
da IATA reflete um agravamento 
assinalável das perspetivas do setor 
mundial da aviação, uma vez que no 
cenário mais positivo traduz-se em 
mais do que a duplicação das ante-
riores estimativas, que apontavam 
para perdas de cerca de 26,3 mil mi-

  

lhões de euros. E o estudo da IATA 
restringe-se apenas ao setor de 
transporte de passageiros, não ha-
vendo ainda estimativas do impacto 
do coronavírus para a vertente de 
carga aérea. 

Além da TAP, que anunciou um 
corte de mil voos entre fevereiro e 
abril devido à redução da procura 
(ver texto na página seguinte), tam-
bém a easyJet e a Ryanair já anun-
ciaram ajustes nas suas ofertas em 
Portugal, em especial em relação 
aos destinos de Itália, um dos países 
mais afetados por esta epidemia. 
Também a operar em Portugal, o 
Grupo Air France-KLM revelou 
esta semana que espera um decrés-

  

cimo de 150 a 200 milhões de euros 
nos seus resultados operacionais só 
no período entre fevereiro e abril. E 
a FlyBe anunciou ontem a falência. 

O turismo como um todo é, de 
longe, o setor económico mais afe-
tado por este surto. As reservas nos 
hotéis e nas companhias aéreas su-
cedem-se, porque as pessoas têm 
medo de viajar e de se expor a am-
bientes propícios à propagação, o 
que gera um efeito negativo em ca-
deia nas agências de viagens ou na 
restauração, por exemplo. Também 
osegmento de reuniões, incentivos, 
conferências e exposições (MICE, 
em inglês) está a sofrer um grande 
abalo, com o cancelamento de di-

  

versas iniciativas, sendo o caso da 
BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, 
o mais significativo em Portugal, 
tendo sido o evento adiado para o 
período entre 27 e31 de maio. 

Diversas conferências de iniciati-
va privada ou académica foram can-
celadas ou reagendadas, incluindo o 
Fórum Banca 2020 (promovido 
pelo Jornal Económico e pela PwC) 
e diversos desfiles do Portugal Fa-
shion. O mesmo se está a passar 
com provas desportivas, sendo de 
prever que, a exemplo do que suce-
deu em diversos países estrangeiros, 
várias provas competitivas, em par-
ticular o futebol, possam vir a ser 
disputadas à porta fechada. • 
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HOTELARIA 

Grupo Pestana assume impacto 
negativo nas reservas desde janeiro 
O maior grupo hoteleiro do país diz ao JE que o surto do Covid-19 tem resultado em abrandamento, cancelamentos e adiamentos 
de reservas. "Estamos preocupados e atentos às orientações da DGS e da OMS", sublinhou grupo de Dionísio Pestana. 

A propogação do coronavírus fora 
da China acelerou em fevereiro e o 
primeiro caso em Portugal foi 
confirmado apenas esta semana, 
mas o nervosismo que está a afec-
tar o setor do turismo começou há 
várias semanas, segundo o maior 
grupo hoteleiro português. 
"Sente-se um impacto negativo 
desde janeiro que se traduz em 
abrandamento nas reservas e al-
guns cancelamentos, em especial 
de grupos", afirmou fonte oficial 
do Grupo Pestana ao Económico 
Madeira (ver edição mensal que 
acompanha o JE). "Muitos deles 
não cancelam, em definitivo, mas 
adiam os eventos programados". 

"Desta forma, as unidades [no 
conjunto da rede nacional Pesta-
na] mais afetadas são as que são 
mais procuradas para grupos, ou 
seja, as de cidade", adiantou, 

O Grupo Pestana, que originou 
na Madeira em 1972, tem e gere 
100 hotéis em Portugal e no es-
trangeiro, que albergam 3,5 mi-
lhões de hóspedes por ano. Em 
2019, o grupo registou volume de 
negócios consolidado de 450 mi-

  

lhões de euros, mais 12,5% face ao 
o exercício de 2018. 

Presente em 15 países, tem mais 
de 12.000 quartos na Europa, Áfri-
ca e América e uma equipa global 
de sete mil colaboradores, sendo o 
maior grupo hoteleiro multinacio-
nal de origem portuguesa. 

O coronavírus, que já infectou 

. -

 

quase 10 mil pessoas e matou mais 
de 3 mil, está no topo da agenda de 
grandes players do turismo, in-
cluindo o Grupo Pestana. 

"Estamos obviamente preocupa-
dos e atentos às orientações da Di-
reção-Geral da Saúde (DGS) e da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), seguindo as diretrizes que  

têm sido transmitidas", sublinhou 
fonte oficial do grupo liderado por 
Dionísio Pestana. 

Explicou que, no entanto, "nesta 
fase o mais importante é manter a se-
renidade e convicção de que as enti-
dades competentes estarão devida-
mente preparadas para dar uma res-
posta capaz, caso a situação se altere". 

Associação aguarda 
informação da DGS 
A Associação de Hotelaria de Por-
tugal (AHP) afirmou esta terça-
-feira, no entanto, que continua à 
espera de respostas da DGS sobre 
a as determinações específicas para 
estabelecimentos hoteleiros. 

Em comunicado, a AHP infor-
mou que teve uma reunião com a 
Diretora-Geral da Saúde, Graça 
Freitas, na qual e alertou para o 
facto de os estabelecimentos hote-
leiros não serem empresas co-
muns. 

"A verdade é que para os hotéis 
não há ainda uma orientação por 
parte da DGS e o compromisso foi 
fazê-lo, hoje ou amanhã", esclare-
ceu Cristina Siza Vieira, presiden-
te da AHP. 

Há procedimentos já recomen-
dados relativamente à higiene e 
limpeza, explicou, adiantando, no 
entanto "quanto ao resto, os hote-
leiros têm ainda muitas dúvidas 
como agir". 

Cristina Siza Vieira, salienta que 
se houver um ou dois hóspedes 
diagnosticados com o coronavírus 
sabem o protocolo a seguir, mas se 
o vírus estiver disseminado ques-
tionam se será possível o hotel en-
trar todo em quarentena como já 
aconteceu em Espanha. • 

RUBEN PIRES 
E SHRIKESH LAXMIDAS 
slaxmidas@jomaleconomico.pt 

PESTANA 
HOTEL GROUP 
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Pestana assume 
queda nas reservas 
desde janeiro 
devido ao COVID-19 
Maior grupo hoteleiro do país já regista abrandamento e cancelamento de reservas • 
Economistas antecipam revisão em baixa do PIB • MNE usa rede diplomática para prever 
quebras no abastecimento a Portugal de bens e produtos essenciais, diz Brilhante Dias. •  P4 a 10 

Limites 
as comissões 

ao "favorecer" 
bancos 

es angeiros 

ENTREVISTA 
INQUERITO AS PPP 

Ex-ministro 
Teixeira dos Santos 
vai ser ouvido no 
DCIAP na próxima 
semana •  P3 

POLITICA MONETARIA 

Reserva Federal 
deu o tiro de 
partida, mas 
o arsenal do 
BCE é escasso 

Nuno Amado, 
medidas prop 
comissões riã.ó. 

concorrencial 

Operadores portuários admitem 
contratar estivadores fora do SEAL 
Associação de empresas do porto de Lisboa diz que pode "recorrer 
ao mercado" se não forem cumpridos os serviços mínimos. 
na greve em curso. Tensão com sindicato aumenta. 0  P12 

PUB 

ENTREVISTA 
BARÓMETRO EY 

Audi Portugal quer 
recuperar da queda 
de 2019 e crescer 
50% este ano •  P26 
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man do BCP, detende que as 
pelos partidos para limitar as 
tificam, porque o Mercado é 
que os bancos sediados em 

ortugal ficam a per o P28 

44' 

Nì 

Christine Lagarde 
Presidente do Banco Central Europeu 

Lagarde não tem uma 'bazuca' para 
disparar contra os efeitos do coro-
navírus, portanto vai ter de anun-
ciar medidas 'direcionadas'. •  P4 

PUB 

'EDP LIVE 
BANl)S 

Mostra a tua música 
e conquisto o teu lugar 
em palco 

edplívebancls.edp.com 

PUB 
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O coronavírus COVID-19 
está em Portugal e já se 
sentem os seus efeitos em 
alguns mercados e segmentos. 
“O turismo está mobilizado 
e atento à evolução dos 
acontecimentos, apostando 
num trabalho de informação 
e prevenção junto dos 
profissionais da atividade e 
dos turistas”, afirma Francisco 
Calheiros, presidente da 
Confederação do Turismo 
de Portugal. A estratégia 
do momento é seguir a 
recomendações da DGS.
VIRGÍLIO FERREIRA
virgilio@vidaeconomica.pt

Vida Económica – O coronavírus CO-
VID-19 já está a afetar o turismo nacio-
nal? 

Francisco Calheiros - Já se sentem al-
guns efeitos do novo coronavírus em al-
guns mercados e segmentos, embora ainda 
pouco expressivos quando comparados 
com outros países europeus. Vamos con-
tinuar a monitorizar e avaliar a situação de 
forma a agir em conformidade. 

VE – O setor do turismo está prepara-
do para enfrentar uma possível pande-
mia a nível nacional? 

FC - Nenhum setor está 100% preparado 
para enfrentar um vírus desconhecido, com 

uma taxa de propagação elevada. O turis-
mo está mobilizado e atento à evolução dos 
acontecimentos, apostando num trabalho 
de informação e prevenção junto dos pro-
fissionais da atividade e dos turistas. 

VE – De que forma a propagação da 
doença poderá afetar a economia portu-
guesa e, em particular, o setor do turis-
mo? 

FC - O impacto desta epidemia no tu-
rismo dependerá sempre do tempo que ela 
durar, ainda que seja evidente que terá im-
pacto em algumas atividades económicas, 
como é o caso do turismo. É muito im-

portante que as pessoas, em particular os 
turistas, sigam todas as recomendações das 
autoridades de saúde. 

VE – Que medidas a CTP está a tomar 
relativamente a este assunto? 

FC - A nossa primeira preocupação é 
garantir a segurança dos cidadãos através 
de um trabalho de prevenção e monitori-
zação constante junto dos nossos associa-
dos. Por isso, temos apelado a todos que 
sigam as recomendações da Direção-Geral 
da Saúde. Por outro lado, temos estado em 
permanente contacto com a Secretaria de 
Estado do Turismo, a Direção-Geral da 

Saúde e o Turismo de Portugal no sentido 
de assegurar toda a preparação e informa-
ção necessária para lidar com esta epide-
mia.

 
VE – Aponta para um trabalho de pre-

venção. Em que consiste? 
FC - Em apelar e garantir que todos os 

profissionais do turismo tenham acesso a
informação correta e rigorosa, que saibam
como agir perante esta epidemia e que sai-
bam transmitir as recomendações da DGS 
a todos com quem interagem na sua vida
profissional e pessoal.

Medo é pior do que a doença

 VE – O medo pode ser pior do que a 
doença? 

FC - Sem dúvida. Queremos muito evitar
que se instale o pânico, que em nada nos 
ajuda a lidar com esta doença e que poderá
afetar muito mais a economia do que pro-
priamente a epidemia, que tem uma taxa de
mortalidade relativamente baixa. 

VE – Que recomendações faz neste 
momento? 

FC - Faço duas recomendações que jul-
go serem as mais importantes: uma boa hi-
gienização das mãos e alguma reserva nos
contactos sociais, sobretudo nas pessoas 
com uma saúde fragilizada.

O pânico poderá afetar muito 
mais a economia do que 
propriamente a epidemia”

 FRANCISCO CALHEIROS, PRESIDENTE DA CTP, AFIRMA

“Nenhum setor está preparado 
para enfrentar o coronavírus”

“O turismo está mobilizado e atento à evolução dos acontecimentos”, afirma Francisco Calheiros. 
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coronavírus”
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A18  
CM TV

 	Duração: 00:00:43

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 85278185

 
06-03-2020 07:10

1 1 1

Impacto do COVID-19 no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b389bfd-c379-4af4-9a7f-

353aca15ae52&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo é um dos setores em que o impacto do novo coronavírus se sente com maior força. O
Governo agendou de urgência para a próxima segunda-feira uma reunião da concertação social para
discutir apoios às empresas afetadas pelo vírus. Na hotelaria, os cancelamentos têm chegado
sobretudo de grupos por receios de um contágio generalizado. A associação que representa os hotéis
algarvios avança que 60% das unidades da região já registaram cancelamentos. Com os portugueses
a evitarem viagens para o estrangeiro, a esperança está agora no turismo interno.
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A19  
Antena 1

 	Duração: 00:01:00

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85276693

 
06-03-2020 07:09

Centro de Interpretação do Lince-Ibérico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8fec84cb-06a4-4608-9c5a-

a5115104f843&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Também em liberdade, mas de forma planeada vão estar a partir de hoje 2 lince-ibéricos. Vão passar
a viver em Mértola, no Alentejo, na área de reintrodução deste felino Vale do Guadiana. O Secretário
de Estado da Conservação da Natureza, João Catarino, diz que graças a uma parceria entre Portugal e
Espanha está a ser possível salvar o lince da extinção.
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A20  
RTP 1

 	Duração: 00:00:38

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 85276639

 
06-03-2020 06:52

1 1 1

Coronavírus afeta turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a4cdd98-f0c1-46bf-9259-

91965fa6e1c4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo tem sido muito afetado pelo surto de Coronavírus. No ano passado, Portugal contou com
cerca de 27 milhões de turistas. OP turismo representa 14,6% da riqueza criada pelo país. Entretanto,
a TAP reconhece que está a ser afetada e anunciou que cancelou mil voos.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-06 08:49
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-06 09:11
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O autocaravanista português 
tem entre 38 e 45 anos, viaja em 
família (com cara-metade e um 
fi lho com cerca de sete anos), 
planeia com antecedência as suas 
viagens e inclui no itinerário pa-
ragens culturais e de atividade 
física na natureza, como o mon-
tanhismo. Este é, segundo os 
dados da Yescapa, o retrato dos 
portugueses que cada vez mais 
aderem a este tipo de turismo.

O número de reservas de au-
tocaravanas no site da Yescapa 
aumentou 200% entre janei-
ro de 2019 e janeiro de 2020, 
mostrando que os portugueses 
aderiram a esta forma de viajar. 
Segundo dados da Federação 
Europeia de Caravaning, deu-se, 
em 2019, um aumento de cerca 
de 24 % nas matrículas de veí-
culos de lazer em Portugal, um 

crescimento que se deve manter 
este ano.

“O autocaravanismo está a 
crescer em Portugal, não apenas 
nas férias de verão, mas tam-
bém para escapadinhas, festivais, 
concertos e outros eventos”, afi r-
ma a luso-descendente Julie Da 

Vara, Chief Operating Offi cer 
da Yescapa a nível global. “As 
autocaravanas, furgões trans-
formados e campervans aliam a 
liberdade de mobilidade e de ho-
rários ao conforto e a um modo 
de vida muito próprio que inclui 
espírito de aventura e respeito 

pela natureza”, conclui.
O autocaravanista nacional 

prefere a montanha, praia e pe-
quenas aldeias, planeando com 
antecedência as férias ou esca-
padinhas. Aqui, nada é deixado 
ao acaso, com a preparação a 
começar cerca de quatro meses 
antes da partida, sendo suporta-
da, muitas vezes, pelas recomen-
dações encontradas nas redes 
sociais e nos fóruns de viagens, 
que se destacam como fontes de 
inspiração privilegiadas.

“Airbnb das autocaravanas”

A Yescapa, plataforma on-
line apelidada de “Airbnb das 
autocaravanas”, funciona como 
referência no turismo colabora-
tivo enquanto intermediária no 
aluguer de autocaravanas, fur-

gões transformados ou camper-
vans entre particulares. Chegada 
a Portugal em julho de 2018, a 
startup de origem francesa con-
ta com mais de 550 proprietá-
rios registados em Portugal. Em 
2019, cerca de 11 500 utiliza-
dores portugueses recorreram à 
plataforma.

Em caso de acidente, um segu-
ro todos os riscos feito à medida 
com a seguradora Tranquilida-
de, parceirada Yescapa, protege 
o cliente sem colocar em risco 
o seu bónus e benefi cia de as-
sistência 24 horas, sete dias por 
semana. Para garantir um ser-
viço seguro, a Yescapa verifi ca 
a identidade dos proprietários 
e o estado operacional de todos 
os veículos disponíveis. A segu-
rança de pagamento é garantida 
pela verifi cação 3DSecure.

Autocaravanismo está a crescer em Portugal
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A22Mais vinho do Algarve... no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2020

Meio: Jornal dos Sabores Online

URL: http://jornalsabores.com/vinho-do-algarve-no-algarve/

 
Comissão Vitivinícola do Algarve quer postar no 'mercado regional', tendo em conta o atual volume de
produção.
 
É preciso "ultrapassar a ideia que muitas pessoas ainda têm de que não há vinho na região", afirmou a
presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), sublinhando que "há vinho de qualidade no
Algarve, faltando criar momentos de contacto entre as duas partes", referindo-se a os produtores e
aos empresários do setor da restauração e da hotelaria.
 
Estas declarações à agência Lusa, na ocasião da apresentação da nova imagem dos vinhos do Algarve,
surgem na sequência do objetivo anunciado pela CVA de promover uma maior presença dos vinhos
algarvios nas cartas dos restaurantes e hotéis da região.
 
Com um orçamento reforçado de cerca de 120 mil euros para os próximos dois anos, Sara Silva
explicou que a atual aposta da direção é o "mercado regional", já que o volume de produção não
permite, por enquanto, uma quantidade suficiente "para exportação". A presidente da CVA justificou
esta opção com o que considera ser o "enorme potencial" de escoamento da produção através da
hotelaria da região, tendo até em conta o que já acontece com alguns produtores e a comissão.
 
Sara Silva admitiu que a oferta turística regional "ainda não aderiu aos vinhos algarvios pelo que há
ainda há um caminho a percorrer na valorização dessa qualidade e da variedade dos produtos", não
aceitando que, como por vezes é argumento, o preço dos vinhos algarvios em relação a outras regiões
possa ser uma razão porque atualmente "há vinhos com preços acessíveis e com boa qualidade".
 
O caminho deverá fazer-se com uma estratégia dirigida ao mercado do turismo, que envolva a Região
do Turismo do Algarve e a aposta em feiras, postos de turismo e aeroporto de Faro.
 
Recorde-se que os Vinhos do Algarve têm registado um significativo aumento de produção,
registando-se atualmente cerca de 300 referências, nas várias marcas da região e um volume de
produção que na campanha 2018/2019 totalizou mais de 1,3 milhões de garrafas.
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Piqueniques de ´charme´ no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2020

Meio: Jornal dos Sabores Online

URL: http://jornalsabores.com/piqueniques-charme-no-algarve/

 
Recriação algarvia dos piqueniques que se realizavam durante o século XX naquela região.
 
Os piqueniques de charme são como um regresso ao passado no presente, com momentos de partilha
e celebração de tradições algarvias que voltam para proporcionar experiências gastronómicas
inesquecíveis, com um importante papel no convívio e socialização entre as pessoas.
 
O evento inicia-se com um pequeno percurso interpretativo até ao local do piquenique, com a
presença de um representante da comunidade local que irá falar de modo informal sobre algumas
particularidades da região. Chegados ao local do piquenique, um local emblemático ou mágico, os
participantes poderão tomar os seus lugares, seja no chão (em mantas), ou então em mesas e bancos
(no parque de merendas), dependendo do local em questão.
 
Nesse momento, o cozinheiro explicará a ementa da refeição, assim como os produtos locais e
tradicionais que foram utilizados na sua confeção. Todas as explicações irão ser traduzidas para inglês
por um 'Mestre de Cerimónias' que estará presente em todas a ações, disponível para esclarecer todos
os participantes estrangeiros e nacionais em caso de dúvidas.
 
O instrumento simbólico do Algarve - O Acordeão - será também protagonista com uma atuação
durante o piquenique, como se fazia em outros tempos.
 
Cada experiência é irrepetível, única, partilhada e representativa de alimentos, memórias e locais mais
ou menos esquecidos do Algarve. O Festival terminará com uma grande festa algarvia em Querença
(Loulé), no dia 16 de maio: Na Casa da D. Glória.
 
Datas e bilhetes
 
- 28 de Março de 2020 (Penina, Benafim, Concelho de Loulé)
 
- 18 de Abril de 2020 (Santo Estevão, Concelho de Tavira)
 
- 2 de Maio de 2020 (Cacela Velha, Concelho de Vila Real de Santo António)
 
O Festival da Comida Esquecida integra, com destacado mérito, a nova temporada do programa
cultural '365 Algarve', uma iniciativa co-financiada pelas Secretarias de Estado da Cultura e do
Turismo. O Festival decorre até maio contemplando vários eventos: Piqueniques de Charme,
Momentum, Colher para Cozinhar e a festa final Na Casa da D. Glória.
 
A entidade promotora desta iniciativa é a Cooperativa QRER uma organização dedicada ao
Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.
 
Para reservas: https://qrer.bol.pt/
 
Fotos: Sabrina Ildefonso
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O impacto do coronavírus no turismo em análise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b989d40f

 
João Fernandes, Presidente da região de turismo do Algarve, na Edição da Noite da SIC Notícias.
 
SIC Notícias
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RTP Madeira

 	Duração: 00:01:37

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 85273261

 
05-03-2020 21:18

1 1 1

Roteiro Economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4fb26890-23f8-471d-bc93-

48e2b0f22de3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma operação charter semanal de Itália para o Porto Santo, foi cancelada até ao fim de maio. O
Presidente do Governo admite uma retração na economia madeirense perante o Covid-19.
Comentários de Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira.

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-03-05 23:41
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-03-05 04:39
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-03-05 04:39
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RTP 1

 	Duração: 00:02:52

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 85271298

 
05-03-2020 20:18

1 1 1

Novo coronavírus e o turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8783f430-b86f-4732-8acf-

8696b67a66c1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os empresários do turismo no Algarve lamentam a falta de diretrizes das autoridades de saúde. Os
empresários querem saber o que fazer em unidades hoteleiras face a casos suspeitos de infeção.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hoteis e Empreendimentos Turísticos;
José Carlos Leandro, administrador executivo de Hotel.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-06 09:17
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TVI

 	Duração: 00:02:02

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 85271292

 
05-03-2020 20:12

1 1 1

TAP cancela mil voos entre março e abril

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=305efd0b-27df-4163-af4b-

5e75b4eedf26&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O coronavírus está, de facto, a afetar comportamentos de uma forma já bastante significativa em todo
o Mundo. A TAP decidiu anular mil voos nos meses de março e abril.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-03-05 19:13
 TVI 24 - 21ª Hora , 2020-03-05 21:09
 TVI - Diário da Manhã , 2020-03-06 08:03
 TVI 24 - 25ª Hora , 2020-03-05 00:08
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RTP 3

 	Duração: 00:01:02

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85270353

 
05-03-2020 18:36

1 1 1

Impacto do coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=37e158e8-850a-412b-8425-

4c3548f29f00&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo diz que o maior impacto da crise do novo coronavírus está a ser sentido no setor do
turismo e viagens. O ministro da Economia garantiu que nas outras áreas de negócio tudo decorre
com normalidade, mas com alguma preocupação.
Declarações de Siza Vieira, ministro da Economia.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-06 06:53
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-06 09:12
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TSF

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85270086

 
05-03-2020 18:10

TAP vai avançar para licenças sem vencimento temporárias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f338be34-f5d5-4f55-9a9f-

b25985db27d9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A TAP informou os trabalhadores que vai avançar para licenças sem vencimento temporárias, é uma
das medidas para controlar os custos devido ao impacto do novo coronavírus.

Página 29



A30

 
TVI 24

 	Duração: 00:00:33

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 85270567

 
05-03-2020 17:44

1 1 1

Bolsa de Turismo de Lisboa foi adiada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2c1facd-ffbc-4cf1-975f-

e8e83cc1b1ce&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A BTL foi adiada depois de vários cancelamentos devido ao coronavírus. A organização da Bolsa de
Turismo de Lisboa já anunciou as novas datas.
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TVI 24

 	Duração: 00:02:04

 	OCS: TVI 24 - 25ª Hora

 
ID: 85278164

 
05-03-2020 00:10

1 1 1

Cancelamento de voos na TAP: Pedro Santos Guerreiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=886e62ff-1452-4e26-944f-

a1c3b7a887c3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No espaço 1ª mão, Pedro Santos Guerreiro diz que o cancelamento de voos na TAP desencadeia uma
suspensão de contratações na companhia aérea. Para o comentador da TVI, o surto do novo
coronavírus poderá representar uma recessão global.
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Vinhos do Algarve têm nova identidade e estratégia de aposta na qualidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/03/2020

Meio: Agricultura e Mar Actual Online Autores: Silvino Vasco Coelho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1bf6996f

 
Vinhos do Algarve têm nova identidade e estratégia de aposta na qualidade
 
Silvino Vasco Coelho 2 horas atrás Agricultura, Featured, Vinícola Deixe um comentário 0
Visualizações
Partilhar
 
A Comissão Vitivinícola do Algarve apresentou, no dia 27 de Fevereiro de 2020, uma nova identidade
para os Vinhos do Algarve. O objectivo do reposicionamento da CVA é, segundo a sua presidente, Sara
Silva, colocar os vinhos do Algarve no mapa, destacando a qualidade da região. E enfatizando a
diversidade - de vinhos, de produtores e de castas.
 
A apresentação da nova identidade da CVA aconteceu, em Lisboa, num evento que reuniu vinhos do
Algarve de 20 produtores e três chefs - Rui Silvestre, que ganhou uma estrela Michelin para o Vistas;
Noélia Jerónimo, do restaurante homónimo, em Cabanas de Tavira; e Bertílio Gomes, da Taberna
Albricoque, em Lisboa.
 
As propostas gastronómicas foram harmonizadas com vinhos seleccionados pelo escanção Nuno Pires,
do Vistas.
 
Este evento teve o apoio da Região de Turismo do Algarve e dos Municípios de Lagoa, Lagos, S. Brás
de Alportel, Albufeira e Silves.
Estratégia
A Região Vitivinícola do Algarve registou nos últimos anos uma evolução bastante positiva ao nível do
aumento do número de produtores, área de vinha, produção e qualidade dos vinhos. "Constata-se,
hoje, uma tendência de regresso às origens, buscando o mais tradicional do Algarve tendo-se assistido
a uma aposta forte nas castas Negra-Mole e Crato-Branco (Síria), de Vinhas Velhas, em linha com as
novas tendências do consumidor que procura algo diferenciador e genuíno", realça uma nota de
imprensa da Comissão.
 
Para Sara Silva, "a focalização na qualidade será o caminho a seguir pela região uma vez que, dada a
dimensão geográfica do Algarve, não será possível competir em escala. Por isso, a aposta no mercado
nacional, e mais especificamente, regional é deveras importante".
Acções dirigidas ao canal Horeca e turismo
No que diz respeito à estratégia de promoção, passa, não só, pela nova identidade e comunicação dos
Vinhos do Algarve, com vista à projecção e reconhecimento da qualidade dos vinhos, mas também por
acções dirigidas ao canal Horeca. "Ainda que a Região do Algarve seja a que apresenta maior
crescimento no canal Horeca, existe um mercado regional bastante alargado com um enorme
potencial a ser explorado pelos Vinhos do Algarve", acrescenta a mesma nota.
 
A estratégia de promoção envolve também acções dirigidas ao mercado do turismo (nacional e
internacional), de grande relevo na região, em parceria com a Região do Turismo do Algarve,
nomeadamente em feiras, postos de turismo e Aeroporto de Faro.
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"Os Vinhos do Algarve são já reconhecidos como vinhos de grande qualidade. A sua procura já é
significativa quer ao nível da crescente procura por parte dos consumidores, na restauração e nas
superfícies comerciais. Sendo, por isso, relevante continuar a reforçar esta aposta. É neste sentido que
foi desenvolvida uma nova identidade para os vinhos da região", explica a Comissão Vitivinícola do
Algarve.
 
"O posicionamento da marca, deve espelhar todo o esforço feito pelos produtores na aposta pela
qualidade. A restauração e hotelaria do Algarve são parceiros incontornáveis dos Vinhos da região,
que podem oferecer mais autenticidade com uma experiência gastronómica enriquecedora e única,
aliando os excelentes vinhos da região à excelente gastronomia algarvia", salienta Sara Silva.
Nova identidade
A nova identidade, desenvolvida pela empresa NUTS, é o resultado de um trabalho que visa reforçar,
junto da restauração e do público final, a qualidade, diversidade e exclusividade dos Vinhos do
Algarve.
 
O Algarve é uma região onde o sol e a serra se conjugam numa harmonia perfeita, onde residentes e
turistas procuram experiências imersivas de sabores, momentos de lazer e de bem-estar. Nos vinhos
do Algarve misturam-se culturas, técnicas e sensibilidades assim como castas nacionais e
internacionais trabalhadas num terroir único, pela diversidade dos solos, o aroma do campo e o clima
mediterrânico e atlântico.
 
O novo logótipo retrata assim os principais ícones e lifestyle do Algarve - sol, gastronomia, férias,
património, tradições e praia.
 
Tudo isto coube numa garrafa de vinho e resultou na construção do novo logótipo, onde, para além
dos ícones do Algarve, também as suas cores marcam presença com os azuis, os verdes e os
amarelos.
Vinhos do Algarve em números
Fruto do esforço conjunto de todos os agentes do sector, constatou-se que o volume vínico introduzido
no mercado, tem aumentado consistentemente ao longo dos últimos anos (cerca de 80% do volume
declarado anualmente é comercializado como "Vinho Regional Algarve).
 
Por sua vez, a comercialização tem apresentado uma evolução bastante positiva e consistente,
situando-se na última campanha 2018/2019 em mais de 1.300.000 garrafas.
 
As expedições/exportações de "Vinhos do Algarve" representaram cerca de 10% do volume total
comercializado. As expedições para o mercado Europeu continuam a dominar (48%), ainda que se
destaque os volumes exportados para os EUA.
 
No que se refere aos hectares, verifica-se a existência de vários projectos de novas plantações, seja
de produtores já inscritos na CVA ou de potenciais novos produtores (em 2019 foram pedidos cerca
150 hectares para novas plantações).
 
Regista-se ainda uma evolução importante no número de produtores, com um aumento de 15%,
situando-se actualmente nos 45 produtores.
 
Agricultura e Mar Actual
 
Partilhar Facebook Twitter LinkedIn Pinterest
 
Silvino Vasco Coelho
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PCP teme exposição do Algarve e "insuficiências" do SNS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/03/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1cc0f4da

 
Ouvir Notícia
 
O PCP/Algarve apelou hoje a que, na região, o coronavírus traga "uma redobrada atenção e
concentração de meios nos termos que sejam considerados adequados pelas autoridades de saúde" e
evocou a forte exposição do Algarve a fluxos turísticos, "a par das reconhecidas insuficiências do SNS
resultantes das opções de sucessivos Governo do PS e PSD/CDS".
 
Lamentando
o surgimento dos primeiros casos da doença em Portugal, o PCP alerta
para "as manobras que, a pretexto do Covid-19, setores do grande
patronato ensaiam, no sentido de não só pôr em causa direitos dos
trabalhadores, como também procurar identificar na doença uma
oportunidade para garantir apoios com dinheiros públicos, diretos ou
indiretos, para lá do que que a situação concreta representa".
 
"Assumem
particular significado as tentativas já em curso, designadamente no
sector da hotelaria no Algarve. Registando a garantia que o Governo
anunciou quanto aos salários dos trabalhadores da Administração
Pública, o PCP regista que essas garantias devem cobrir
integralmente o conjunto de remunerações, subsídios e direitos dos
trabalhadores", dizem os comunistas algarvios.
 
Para
a Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do PCP, a
confirmação de primeiros casos de doentes infetados com o Covid-19
no País, correspondendo ao que era previsível, "deve sobretudo
conduzir a um reforço das medidas de prevenção no plano da saúde
pública, articuladas com a criação de condições e meios para a
resposta clínica que se venha a exigir".
 
O
PCP sublinha que "mais do que a procura sensacionalista e alarmista
que tem rodeado a cobertura mediática deste surto epidémico,
geradora de um clima de intranquilidade desproporcionado, o que se
impõe são medidas de capacitação do SNS no Algarve e no País,
capazes de os preparar para eventuais exigências que se venham a
colocar".
 
"Na
verdade, a própria desresponsabilização já declarada pelo sector
privado, releva a importância do SNS, que mais uma vez se confirma
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como o único e real instrumento para uma resposta adequada,
universal e pronta à situação e ao direito à saúde dos
trabalhadores e populações algarvias", conclui a DORAL do PCP.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
TagsALGARVE Coronavirus partidos PCP saúde turismo
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/jprudencio/
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