
Clipping 2020-03-10



Revista de Imprensa

1. Como Macau travou o coronavírus, i, 10/03/2020 1

2. Festival junta música, dança e gastronomia, Correio da Manhã - Correio da Manhã - Algarve, 10/03/2020 11

3. Hotel travado em Matosinhos, RTP 3 - 3 às..., 10/03/2020 12

4. Associação DeVIR teme que 365 Algarve termine, Jornal do Algarve, 05/03/2020 13

5. Covid-19 faz reduzir reservas nos hotéis dos Açores, TVI - Diário da Manhã, 10/03/2020 14

6. COVID-19: Impacto no turismo, Antena 1 - Notícias, 10/03/2020 15

7. Faturar menos 40% dá lay-off até 6 meses, Jornal de Notícias, 10/03/2020 16

8. Investigação CM: "Vírus Global", CM TV - CM Jornal - 20h, 09/03/2020 17

9. Impacto do coronavírus, RTP 3 - 360, 09/03/2020 18

10. Coronavírus em Portugal - TAP cancela 3.500 voos até maio, SIC - Jornal da Noite, 09/03/2020 19

11. Impacto da Covid-19 na economia, TVI - Jornal das 8, 09/03/2020 20

12. Coronavírus em Portugal - DGS apresentou Plano Nacional de Contingência, SIC - Jornal da Noite,
09/03/2020

21

13. Mãe da jovem de 17 anos infetada pelo coronavírus no Algarve, CM TV - CM Jornal - 20h, 09/03/2020 22

14. TAP vai anular um total de 3500 voos por causa do novo coronavírus, RTP 3 - 18/20, 09/03/2020 23

15. Hotelaria espera e desespera  por plano de prevenção prometido pela DGS, Jornal do Algarve,
05/03/2020

24

16. Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve devido ao coronavírus, Correio da Manhã Online,
10/03/2020

25

17. Conferência mundial de turismo no Algarve adiada devido a vírus, Dinheiro Vivo Online, 10/03/2020 26

18. Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve, ECO - Economia Online, 10/03/2020 27

19. Covid-19. Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve, Expresso Online, 10/03/2020 28

20. Covid-19. Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve, Notícias ao Minuto Online, 10/03/2020 29

21. Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve devido ao Covid-19, Postal do Algarve Online,
10/03/2020

30

#A1
#A1
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A24
#A25
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29
#A30
#A30
#A30


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 17,18 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 10ID: 85334105 10-03-2020

   
 

 

   

• 

 

   

Rada 

A Direção-Geral da Saúde 
publicou ontem o Plano 

Nacional de Contingência 

 

  

tAVALDA GOMES 

einvide-1 e Casos 
aumentam e procura 
por testes também 

Não foi só Marcelo 
Rebelo de Sousa que 

procurou, sem 
sintomas, saber se 

estava infetado, 
havendo quem não 
queira ter dúvidas e 

procure fazer o teste. 

ANA TERESA BANHA 

teresa. banha@ionline.pt  

Ao segundo dia de isolamento 
voluntário, as análises feitas a 
Marcelo Rebelo de Sousa deram 
negativo para Covid-19. O Pre-
sidente anunciou no domingo 
que iria isolar-se durante duas 
semanas e suspender a agenda. 
Apesar de "não apresentar sin-
tomas viróticos", Marcelo deci-
diu tomar estas precauções após 
um aluno de uma escola de Fel-
gueiras ter sido diagnosticado 
com o novo coronavírus. A visi-
ta à escola secundária não fazia 
parte da agenda, entretanto sus-
pensa, mas alguns alunos foram 
até Belém no âmbito da inicia-
tiva "Artistas no Palácio de  

Belém". O resultado negativo 
não é, ainda assim, garantia de 
que Marcelo não esteja infeta-
do. Germano de Sousa explicou 
ao i que nalguns casos a carga 
virai pode ser tão baixa que os 
resultados dão negativo "e a pes-
soa fica segura porque está nega-
tivo, quando não está", disse o 
médico. "O teste deve ser feito 
a quem ou vem de uma zona 
altamente suspeita ou então a 
quem já tem alguns sintomas 
que justificam". Ainda antes de 
os resultados serem conhecidos, 
fonte oficial da Presidência da 
República afirmou ao i que não 
se sabia se Marcelo Rebelo de 
Sousa iria repetir o teste ou não. 

O Presidente da República não 
é o único a querer saber se está 
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CORONAVÍRUS 

infetado com o novo coronaví-
rus. À medida que os casos vão 
aumentando em Portugal, tam-
bém a procura tem vindo a 
aumentar e levou laboratórios 
de análises a começarem a fazer 
testes que despistem o Covid-19. 
"Promover o teste a toda a gen-
te não é correto eticamente. Só 
se deve fazer a quem realmen-
te precisa", afirma Germano de 
Sousa O ex-bastonário da Ordem 
dos Médicos explica que só come-
çou a atender clientes na sede 
da sua clínica em Lisboa e na 
sucursal do Porto na sexta-feira 
passada, "quando se percebeu 
que a fase de contenção já está 
praticamente transformada numa 
fase de propagação". "Só recebo 
doentes que venham com pres-
crição médica Ou porque tenham 
sintomas ou porque o médico 
entendeu, dado que vinham de 
um território em que havia gran-
de quantidade de coronavírus, 
eventualmente". Na sua opinião, 
só nestas circunstâncias os tes-
tes devem ser realizados. 

Na última conferência de 
imprensa, dada em conjunto 
pela Diretora-Geral da Saúde, 
Graça Freitas e pelo Secretário 
de Estado da Saúde, António 
Sales, foi anunciado que os 39 
casos confirmados até à altura 
estavam na sua maioria "clini-
camente estáveis", havendo um 
dos casos onde a vigilância está 
a ser realizada de forma "mais 
apertada". "Portugal ativou atem-

  

padamente os seus planos de 
contingência nacional, regional 
e local", garantiu António Sales. 

O secretário de Estado da Saú-
de anunciou ainda que, face ao 
número de doentes, foram ati-
vados hospitais de 2.2  linha, 
havendo neste momento 10 hos-
pitais prontos para receber doen-
tes que sejam diagnosticados 
com o novo coronavírus. Além 
do Porto e Lisboa, os pacientes 
podem ser agora encaminha-
dos para hospitais em Coimbra 
e na Guarda. À porta dos servi-
ços de Urgência dos hospitais 
de Santa Maria, em Lisboa, e de 
São João, no Porto, foram ain-
da montados, durante o fim de 

Germano de Sousa 
explica que nalguns 
casos a carga viral 
é tão baixa que 
testes dão negativo 

Todos os eventos 
ao ar livre 
com mais de 
cinco mil pessoas 
serão cancelados 

semana, hospitais de campanha 
Apesar de não ter estado pre-
sente na conferência, Marta 
Temido anunciou, por volta das 
21h30, que todos os eventos com 
mais de cinco mil pessoas em 
espaços abertos serão cancela-
dos. No que diz respeito aos 
recintos fechados, o Governo 
recomendou que não se juntem 
mais de mil pessoas. 

PLANO DE CONTINGÉNCIA CONHE-
CIDO ONTEM Além das escolas 
de Felgueiras e de Lousada, que 
encerraram esta segunda-feira, 
também dois estabelecimentos 
de ensino na Amadora e outros 
dois em Portimão fecharam por-
tas devido à existência de casos 
confirmados. De acordo com o 
Plano Nacional de Preparação 
e Resposta à Doença por Covid19, 
publicado ontem pela Direção-
Geral da Saúde, o fecho de esco-
las por prevenção ou por rea-
ção a casos é mais eficaz na fase 
em que Portugal se encontra. 
Por outro lado, o fecho de locais 
de trabalho é algo que o plano 
admite ser considerado "em epi-
demias de extrema gravidade". 

O plano define ainda que a 
nível nacional é preciso definir 
estratégias de recrutamento com 
eventual recurso a voluntários. 
No que diz respeito a contrata-
ções, o documento refere que, 
no caso do internamento hos-
pitalar de adultos, é necessário 
considerar um aumento "cor-

  

respondente a 1,5 a 2 vezes, vis-
to todas as intervenções médi-
cas/enfermagem/assistentes ope-
racionais serem por profissio-
nais dedicados". No caso da 
pediatria, os números devem 
aumentar para "1,5 vezes para 
médicos e 3 vezes para enfer-
magem e assistentes operacio-
nais". 

FECHO DE FRONTEIRAS NÃO É DES-
caFrrADo A secretária de Estado 
da Administração Interna admi-
tiu ontem à TSF que o fecho de 
fronteiras, embora não seja con-
siderado ainda uma medida "abso-
lutamente essencial", também 
não está descartado. Patrícia Gas-
par garantiu ainda que, à seme-
lhança de Itália, onde há policias 
e militares que vigiam os doen-
tes que estão em quarentena, de 
forma a assegurar que esta é 
cumprida até ao fun, o Governo 
tem condições para impor qua-
rentenas. Patrícia Gaspar refor-
çou, no entanto, que acredita que 
não será preciso chegar a esse 
ponto, já que "até aqui, todas as 
situações [de isolamento] que 
foram decretadas têm contado 
com toda a colaboração por par-
te dos portugueses". 
Entretanto, o Ministério da 

Defesa anunciou o cancelamen-
to das atividades do Dia da Defe-
sa Nacional até dia 23 de mar-
ço. A partir dessa data, a tutela 
irá reavaliar se prolonga, ou não, 
a interrupção. 

Faculdades 
de Medicina 
fecham hoje 
as portas 

Medida de prevenção 
vai afetar cerca de 12 
500 alunos por todo 
o país e há escolas 
que ponderam ensino 
à distância. 

O Conselho Nacional de Esco-
las Médicas aconselhou todas 
as faculdades de Medicina a 
fecharem as portas. Apesar de 
a recomendação, que afetará 
cerca de 12.500 alunos por todo 
opaís, ter sido feita na tarde de 
ontem, a Faculdade de Medici-
na do Porto (FMUP) já se tinha 
antecipado, ao decidir suspen-
der as atividades letivas nas esco-
las, hospitais e centros de saú-
de já durante o dia de ontem. A 
decisão foi tomada após o Cen-
tro Hospitalar Universitário de 
São João (CHUSJ), onde os alu-
nos realizam os estágios, ter sus-
pendido "todas as atividades de 
formação, nomeadamente aulas, 
estágios ou visitas de estudo", 
aconselhando a faculdade a pro-
mover o ensino à distância. 
Em declarações à RTP, o subdi-
retor da faculdade, Francisco 
Cruz, esclareceu que a compen-
sação das aulas que não forem 
possíveis à distância pode vir a 
ser feita "na semana da Páscoa, 
ou na semana da Queima" das 
Fitas, e admitiu mesmo a possi-
bilidade do ano letivo poder vir 
a ser prolongado. 

Em J ighna  a Faculdade de Medi-
cina (FMUL) emitiu também um 
comunicado, onde, "face a uma 
crescente necessidade de medi-
das de prevenção" no que diz res-
peito ao novo coronavírus, anun-
ciou que estavam suspensas todas 

as atividades letivas a partir de 
hoje. Também o Conselho de Ges-
tão da FMUL pretende imple-
mentar o "processo de ensino à 
distância". Também para as áreas 
de investigação a nota recomen-
da "menos atividade presencial 
nas instalações". 

Nem as salas de estudo esca-
param e foi também anunciado 
oencerramento dos espaços de 
convívio frequentados pelos estu-
dantes, a quem foi aconselhado 
que "retirem os seus bens e per-
tences dos cacifos". 
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SONIA PERES PINTO 

sonia.pinto@ionline.pt 

A pouco e pouco vamos assistin-
do ao encerramento de vários ser-
viços e espaços no nosso país, 
enquanto outros vão tendo aces-
so condicionado. Já este domin-
go tinha sido anunciado que as 
visitas aos hospitais, lares e esta-
belecimentos prisionais na região 
Norte tinham sido suspensas "tem-
porariamente", mas as medidas 
já foram, entretanto, mais longe. 

"As medidas são tomadas pro-
porcionalmente, analisando o 
risco e a situação de cada um dos 
casos. Chama-se estratificação 
do risco", veio afirmar a direto-
ra-geral da Saúde, Graça Freitas. 
Já esta segunda-feira, o Institu-
to Português de Oncologia de Lis-
boa decidiu restringir, a partir 
de hoje, o horário de visita e o 
número de visitantes a doentes 
internados, para reduzir o risco 
de propagação do Covid-19 naque-

  

la unidade hospitalar. A medida 
entra em vigor por tempo inde-
terminado. O horário de visita 
aos doentes internados passa a 
realizar-se exclusivamente entre 
as 15h e as 18h e só é permitida 
a entrada de uma visita ou acom-
panhante por doente, sem direi-
to a troca de cartão de acesso. 

O cenário repetiu-se no Hos-
pital do Espírito Santo de Évo-
ra, que limitou o número de visi-
tas aos doentes internados e de 
acompanhantes nas urgências 
e consultas externas: além do 
acompanhante, os doentes inter-
nados "poderão receber uma 
visita, durante 30 minutos", todos 
os dias entre as 15h e as 16h30 
e entre as 19h e as 20h. Na obs-
tetrícia é permitida a presença 
do acompanhante, mas não se 
realizam visitas. 

A somar a estes casos há que 
contar ainda com as restrições 
no Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra, que já tinha  

avançado com esta medida em 
fevereiro, e o encerramento do 
Programa Integrado de Apoio 
à Comunidade de Matosinhos, 
ficando os 19 profissionais de 
saúde que ali trabalham em iso-
lamento domiciliário. 

Além disso, o Governo suspen-
deu as juntas médicas de ava-
liação de incapacidade, permi-
tindo que os médicos de saúde 
pública se dediquem ao surto 
de Covid-19. 

ENSINO No domingo, a Dire-
ção-Geral da Saúde anunciou o 
encerramento de todas as esco-
las dos concelhos de Lousada e 
Felgueiras, no distrito do Porto. 
Mas, ontem, a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão do Poli-
técnico do Porto fechou por tem-
po indeterminado "todas as ins-
talações onde decorrem aulas", 
incluindo Amarante e Penafiel. 

Já as instalações partilhadas 
do Instituto de Ciências Biomé-

  

dicas Abel Salazar e da Faculda-
de de Farmácia da Universida-
de do Porto vão permanecer 
encerradas até 20 de março. O 
cenário repete-se na Cooperati-
va de Ensino Superior Politécni-
co e Universitário (CESPU), que 
suspendeu todas as aulas nos 
seus estabelecimentos de ensi-
no e encerrou a maior parte dos 
espaços, de forma preventiva. 

Em Portimão foram encerra-
dos dois estabelecimentos de 
ensino: a Escola Secundária 
Manuel Teixeira Gomes, onde 
uma aluna foi diagnosticada 
com Covid-19, e a Escola Bási-
ca Professor José Buisel, onde 
leciona a mãe da aluna doente, 
também infetada. 

Juntas médicas 
foram suspensas 
para médicos se 

dedicarem ao surto 
de Covid-19 

Em Portimão estão 
encerradas duas 

escolas. O cenário 
repete-se na 

Amadora 

Visitas aos hospitais, 
lares e estabelecimentos 
prisionais na região 
Norte foram suspensas 
"temporariamente" 
e não se sabe quando 
serão retomadas 
JOÃO PORFIRIO 

A Escola Secundária da Amado-
ra, no distrito de Lisboa, e a Esco-
la Básica 2,3 Roque Gameiro, no 
mesmo concelho, estão encerra-
das até 20 de março, depois de 
identificados dois novos casos. 

Na Covilhã, cerca de 90 estu-
dantes da Universidade do Minho 
estão em quarentena por terem 
estado em contacto com um alu-
no infetado. 

AUTARQUIAS A Câmara de Fel-
gueiras decidiu encerrar os ser-
viços municipais de acesso ao 
público, exceto os paços do con-
celho, suspendeu as feiras sema-
nais e cancelou todos os eventos 
por um mês. Já á autarquia de 
Lousada tem apenas os paços do 
concelho a funcionar, em regime 
de serviços mínimos, mas ape-
lou à população para só se diri-
gir ao local cm caso de urgência. 

Por sua vez, a União de Fre-
guesias de Cedofeita, Santo Ilde-
fonso, Sé, Miragaia, São Nico-
lau e Vitória, que abrange a zona 
histórica e de diversão notur-
na do Porto, encerrou todos os 
seus serviços até à próxima quin-
ta-feira como "medida pró-ati-
va de prevenção". E a autarquia 
suspendeu atividades com saí-
da de transporte e atividades 
extracurriculares nas escolas e 
adiou as atividades camarárias 
que não são urgentes, como visi-
tas e deslocações. 

Já a Câmara de Portimão anun-
ciou o encerramento preventi-
vo dos equipamentos culturais 
e desportivos sob a sua gestão 
até 31 de março. 

Portugal a pouco 
e pouco vai parando. 
Já há locais encerrados 

Escolas e universidades encerradas. Visitas a lares, hospitais e prisões 
suspensas. Este é o retrato, para já, do país com vista a conter o Covid-19. 
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Impacto 
no comércio 
internacional 
pode custar 
280 mil 
milhões 
A China será o país mais 
afetado, com perdas 
de 168 mil milhões. 

O Covid-19 pode custar mais de 
280 mil milhões de euros por tri-
mestre ao comércio internacio-
nal. As contas são da Euler Her-
mes, acionista da COSEC - Com-
panhia de Seguro de Créditos, que 
justifica esta queda com as redu-
ções de exportações, refletindo 
um abrandamento significativo 
da procura por parte da China e 
da Europa. De acordo com o estu-
do, a China é o país mais afetado, 
com perdas, para este período, de 
168 mil milhões de euros, segui-
do de Itália, com 19 mil milhões 
de euros. Para os restantes países 
da Europa, o impacto nas opor-
tunidades de exportação será na 
ordem dos 95 mil [talhões de euros. 

E os números não são anima-
dores: "Em apenas um trimestre, 
o Covid-19 já teve tanto impacto 
no comércio internacional como 
um ano inteiro de guerra comer-
cial entre os Estados Unidos e a 
China". E o estudo acrescenta que 
"as medidas de contenção toma-
das pelos países para impedir a 
disseminação do vírus tiveram um 
impacto equivalente a um aumen-
to de 0,7 pontos percentuais nas 
tarifas, que no final do primeiro 
trimestre de 2020 deverão situar-
se, em termos médios, nos 6,5%". 

Em termos globais, no setor dos 
serviços, a Euler Hermes prevê 
uma redução significativa de turis-
tas da China, Itália e, de um modo 
geral, do continente europeu, a 
que vai somar-se um abranda-
mento significativo nos serviços 
de transporte. Nestes setores, as 
perdas em termos de oportuni-
dades de exportação serão, res-
petivamente e por trimestre, de 
110 mil milhões e 29 mil milhões. 

Apesar deste cenário - e tendo 
em conta as paragens de produ-
ção na China e em Itália e assu-
mindo medidas de contenção limi-
tadas noutros países -, a Euler 
Hermes estima uma retoma gra-
dual da atividade comercial em 
março e abril, prevendo um regres-
SO à normalidade até ao final de 
maio e um crescimento médio 
anual na ordem dos 0,4%. 

Executivo apresentou 
várias medidas 

para compensar 
as empresas afetadas 

pelo coronavírus. 
Patrões aplaudem, 

mas sindicatos estão 
apreensivos 

com possível risco 
de perda de salário. 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

Alargar os prazos de impostos, 
duplicar a linha de crédito para 
empresas para 200 milhões de 
euros e criar um novo regime 
de lay-off (suspensão temporá-
ria do contrato de trabalho) para 
empresas afetadas pelo corona-
vírus são algumas das medidas 
que foram apresentadas pelo 
Governo aos parceiros sociais e 
que são entendidas pelo Execu-
tivo como a "primeira respos-
ta" para garantir que as empre-
sas não encerrem atividade nem 
reduzam os postos de trabalho. 

Apesar de o ministro da Econo-
mia considerar que ainda é cedo 
para fazer projeções económicas 
em relação ao impacto do Covid-
19 no tecido empresarial portu-

  

guês, Siza Vieira garantiu que 
Portugal está preparado para dar 
uma "resposta económica". 

"O que queremos assegurar é 
que as empresas não encerram 
atividade e não cortam postos de 
trabalho durante um período que 
pode ser brusco, mas curto", refe-
rindo-se à diminuição da procu-
ra em alguns setores e às ativida-
des que estão a ser prejudicadas 
por falta de acesso a matérias-pri-
mas ou componentes. 

Na semana passada, o primei-
ro-ministro já tinha anunciado 
o lançamento de uma linha de 
crédito para apoiar a tesouraria 
de empresas afetadas pelo impac-
to económico do surto do novo 
coronavírus, caso fosse necessá-
rio, no valor inicial de 100 milhões 
de euros, um valor que foi ago-
ra aumentado para 200 milhões. 

A linha de crédito destina-se 
a micro, pequenas e médias 
empresas, tem a comissão de 
garantia totalmente bonificada 
e estará disponível a partir de 
12 de março. Mas, para isso, as 
empresas terão de ver o seu volu-
me de negócios reduzido em 
20% face ao período homólogo. 

NOVO REGIME DE "SUSPENSÃO" O 

Executivo anunciou ainda um regi-
me de /ay-offsimplificado para as 
empresas que vejam a sua ativi-
dade "severamente afetada devi-
do à epidemia". Neste caso, os tra-
balhadores terão a garantia de 
retribuições ilíquidas equivalen-
tes a dois terços do salário até 1905 
euros: 30% suportado pelo empe-
gador e 70% pela Segurança Social. 

O novo regime ainda será apro-
vado - previsivelmente na pró-
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Governo alarga prazos 
de impostos, duplica linha 
de crédito e cria novo lay-off 
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As empresas em lay-off 
ou em encerramento 

terminado pela autoridade 
de saúde ficarão isentas 
de contribuições sociais 

durante esse período 
e no mês seguinte 

à retoma da atividade 
NI I .VA 

xima reunião de Conselho de 
Ministros - e, de acordo com a 
ministra do Trabalho, Ana Men-
des Godinho, tem como princi-
pal diferença face ao regime nor-
mal um acesso mais fácil à medi-
da. O lay-off, que o Governo 
justifica com a necessidade de 
proteger postos de trabalho, será 
renovado mensalmente e terá a 
duração máxima de seis meses. 

Adicionalmente, será criado um 
regime de lay-off com formação 
em que os trabalhadores pode-
rão participar em ações de for-
mação, beneficiando de urna bol-
sa no valor de 131,64 euros (30% 
do IAS - indexante dos apoios 
sociais), metade para o trabalha-

 

Governo anunciou 
na semana passada 
100 milhões para 
ajudar empresas, 
agora duplicou verba 

CIP diz que alguns 
setores já estão 
a ter problemas 
nas suas cadeias 
de abastecimento 

dor e metade para o empregador, 
suportada pelo Instituto do Empre-
go e Formação Profissional (IEFP). 

As empregas em lay-off ou com 
encerramento determinado pelas 
autoridades ficam dispensadas do 
pagamento de contribuições até 
ao mês seguinte à retoma de ati-
vidade. Assim, o prazo do primei-
ro pagamento especial por conta 
passa de 30 de março para 30 de 
junho. A entrega da declaração de 
IRC passa para 31 de julho e o seu 
pagamento para 31 de agosto. 

PATRÕES SATISFEITOS, SINDICA-
TOS MAIS RETICENTES As confe-
derações empresariais manifes-
taram o seu acordo quanto às 
propostas anunciadas, tendo em 
conta sobretudo o compromisso 
do Governo de monitorizar e ava-
liar a situação em permanência. 
Para o presidente da Confedera-
ção do Comércio e Serviços de 
Portugal, o documento é "global-
mente positivo", mas João Viei-
ra Lopes sugeriu algumas medi-
das adicionais, tais como a sus-
pensão dos processos de penhora 
e despejo sobre as empresas e a 
contribuição da banca para satis-
fazer as necessidades das empre-
sas durante este período. 

Também o presidente da Con-
federação do Turismo de Portu-
gal (CTP) elogiou o documento, 
lembrando que se trata de um 
plano "aberto e dinâmico" que  

poderá ser alterado consoante a 
evolução da propagação do novo 
coronavírus, tendo já pedido uma 
reunião para terça-feira com a 
tutela. A opinião é partilhada pela 
Confederação dos Agricultores 
de Portugal (CAP), que garante 
que o pacote de medidas apre-
sentado é "bastante abrangente" 

Para o presidente da Confedera-
ção Empresarial de Portugal (CIP), 
oconjunto de medidas apresenta-
do é positivo, salientando a neces-
sidade de as iniciativas serem tam-
bém rapidamente executadas. Antó-
nio Saraiva admitiu que alguns 
setores da economia estão já a ter 
problemas nas suas cadeias de 
abastecimento, nomeadamente 
no têxtil, algum setor automóvel, 
calçado e turismo. "É um proble-
ma que não está devidamente quan-
tificado, não sabemos o que tere-
mos pela frente, quer em termos 
temporais, quer em termos de pes-

 

s  envolvidas. Temos de ir fatian-
do as medidas em função daquilo 
que for a realidade concreta que 
se nos vier a deparar", disse. 

Para as centrais sindicais, UGT 
e CGTP, as medidas apresenta-
das são positivas e vão ao encon-
tro das necessidades de tesoura-
ria das empresas. No entanto, 
chamam a atenção para a situa-
ção dos trabalhadores, unia vez 
que entendem que não podem 
perder qualquer retribuição, quer 
nos salários quer nos subsídios. 

CORONAVÍWS 

Companhia anunciou 
o cancelamento de 
2500 voos, que se 
juntam aos outros mil 
já anunciados. 

A TAP decidiu suprimir mais 
2500 voos devido ao impacto 
do surto de coronavírus. Estes 
cancelamentos juntam-se aos 
mil voos cujo cancelamento já 
tinha sido anunciado na sema-
na passada, equivalentes a 7% 
dos voos programados em mar-
ço, 11% em abril e 19% em maio. 
"Estas medidas justificam-se 
pela quebra nas reservas de via-
gens para os próximos meses 
que se tem verificado nos últi-
mos dias", revelou a companhia 
aérea. 

Os cancelamentos agora anun-
ciados incidem especialmente 
na operação para cidades nas 
regiões mais afetadas, sobretu-
do Itália, mas contemplam tam-
bém a redução de oferta nou-
tros mercados europeus que 
mostram maiores quebras da 
procura, como Espanha ou Fran-
ça, e incluem ainda alguns voos 
intercontinentais, dado o mode-
lo de operação da TAP, como 
companhia de longo curso e 
conexão. 

A companhia de aviação reve-
la que a "prioridade é a eclosão 
do surto de coronavírus, a pro-
teção da saúde dos seus traba-
lhadores e passageiros" e, como 
tal, garante que "ativou desde 
o início do surto o seu plano de 
contingência, que contempla 
todas as recomendações e pro-
cedimentos ditados pelas auto-
ridades de saúde nacionais e 
internacionais". 

Dos cancelamentos 
feitos no Algarve, 

40% pediram 
reembolso 

dos pagamentos 

Proprietários 
de AL também 

já assistiram 
ao cancelamento 

de reservas 

A TAP diz ainda que vai con-
tactar todos os passageiros afe-
tados por estes cancelamentos 
e que em conjunto com eles 
encontrará as melhores opções 
e alternativas para a realização 
das suas viagens. 

ALGARVE EM BAIXO Também o 
impacto do Covid-19 já se fez 
sentir nas unidades hoteleiras 
algarvias, após o cancelamen-
to de reservas em 60% dos hotéis 
para os próximos dois a três 
meses. "Neste momento, o que 
já podemos afirmar é que cer-
ca de 60% dos hotéis tiveram 
cancelamentos diretos para os 
próximos dois a três meses e 
que 40% desses cancelamentos 
pediram reembolsos de dinhei-
ro dos pagamentos já efetua-
dos", revelou o presidente da 
AHETA. 

Elidérico Viegas garantiu tam-
bém que estes valores estão a 
ser alvo de "levantamento em 
regime de permanência junto 
dos hotéis" e admitiu que podem 
comprometer a atividade para 
a Páscoa e para a próxima épo-
ca alta. 

Segundo o responsável, "ain-
da não houve nenhum caso" de 
contágio nos hotéis algarvios . 
No entanto, alertou que é neces-
sário que as autoridades de saú-
de dotem os hotéis e empreen-
dimentos de manuais com os 
procedimentos que devem ado-
tar caso surja algum caso den-
tro das unidades de alojamen-
to. "O único problema que temos 
aqui é que as entidades oficiais 
e responsáveis desta área da 
saúde continuam sem dotar os 
hotéis e os alojamentos de 
manuais de procedimentos para 
saber como agir em casos sus-
peitos de infeção", criticou. 

AL TAMBÉM AFETADO Também 
no alojamento local se assiste ao 
cenário de cancelamento de reser-
vas. A garantia foi dada pelo pre-
sidente da ALEP, Eduardo Miran-
da, ao afirmar que "quase todos 
os proprietários reportaram can-
celamentos de reservas, espe-
cialmente no início de março e 
abril". Estes cancelamentos come-
çaram a ser registados "nos pri-
meiros dias de março". No enten-
der do responsável, para miti-
gar esta situação, os proprietários 
deveriam negociar com os hós-
pedes, que em vez de cancelar 
deveriam adiar. 

TAP cancela 3500 voos 
e Algarve com 60% 
de reservas canceladas 
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O exemplo 
no combate 
à epidemia 
que vem 
do Oriente 

Macau decidiu combater o Covid-19 
sem contemplações. Mesmo perto do epicentro 
do surto, no território, quase não se dá por ele. 

JOÃO AMARAL SANTOS 

joao.santos@ionline.pt  

Enquanto o ritmo de novos infe-
tados pelo Covid-19 continua a 
aumentar - e as autoridades ita-
lianas admitem que o pico do 
surto está ainda por chegar 
o mundo observa com espanto 
o exemplo de Macau que. nas 
últimas semanas e contra todas 
as expetativas, começou a ven-
cer a "batalha" contra o novo 
coronavírus. Até ao fecho da 
edição, Macau contabilizava o 
34.^ dia consecutivo sem novos 
casos de Covid-19. 

As experiências anteriores -
como o caso da SARS (sigla ingle-
sa para síndrome respiratória 
aguda grave), em 2003 - servi-
ram de lição e permitiram ao 
governo de Macau reagir, desta  

vez, de imediato e sem reservas 
quando a epidemia chegou ao 
território. E nem as fronteiras 
terrestres com a China, que se 
mantiveram sempre abertas, ou 
uma eventual maior proximida-
de geográfica com o epicentro 
do surto têm impedido o êxito 
dos planos de contingência. 

Entre os dias 1 e 4 de feverei-
ro houve registo de dez pessoas 
infetadas - já todas com alta 
hospitalar -, levando o líder do 
executivo, Ho Iat Seng, a decre-
tar ações de higiene e preven-
ção rigorosas e o encerramen-
to de todos os serviços públicos 
- à exceção dos setores de saú-
de e segurança -, escolas e casi-
nos, o grande motor da econo-
mia local. A cooperação da popu-
lação foi vital numa primeira 
fase. Durante duas semanas, as  

ruas permaneceram desertas e 
todo o comércio, órfão de clien-
tes, encerrou as portas. 

O rigor impediu o contágio e 
foi acompanhado por medidas 
de proteção do próprio terri-
tório que ainda hoje se man-
têm: quem chega da região de 
Hubei, na China, a mais afeta-
da pelo Covid-19, ou quem con-
te com passagens por países 
como Itália, Espanha, Alema-
nha, França, Coreia do Sul, 
Japão e Irão está impedido de 
entrar no território, sendo for-
çado a ficar em quarentena 
durante 14 dias, nos postos 
médicos de campanha instala-
dos na Fórum de Macau e no 
Terminal Marítimo de Passa-
geiros da Taipa. Os custos da 
permanência preventiva são 
cobrados ao próprio viajante. 

Todos têm declarar 
os sintomas, de 

onde vêm e com 
quem estiveram. 

Mentir é crime 

Quem passou 
pelos países mais 
afetados cumpre 
uma quarentena 

de 14 dias 

A NORMALIDADE POSSÍVEL O quo- 
tidiano vai entretanto regres-
sando à normalidade. E ao ritmo 
que é possível. 

Pese o cenário em redor, em 
Macau vive-se uma aparente 
tranquilidade em que apenas o 
rigor das cautelas atuais destoa 
do habitual. Ainda assim, nin-
guém baixa a guarda e muito 
menos escapa a um apertado 
controlo por parte das autori-
dades, que se mantêm alerta a 
qualquer indício de infeção. 

Neste momento, todos os que 
se encontram no território estão 
obrigados a preencher uma 
declaração em que devem incluir 
o historial clínico ou contacto, 
direto ou indireto, com as regiões 
afetadas pelo Covid-19. Esta é 
uma condição indispensável e, 
sem a cumprir, ninguém tem 
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acesso a espaços públicos. A 
condição está a ser levada mui-
to a sério e quem prestar falsas 
declarações pode vir a enfren-
tar uma acusação criminal. 

O formulário é também obri-
gatório para todos os que pre-
tendem entrar no território, 
incluindo via Hong Kong (onde 
há 115 infetados e três mortos 
por Covid-19). Os viajantes têm 
de comunicar de onde vêm, por 
onde passaram e com quem 
estiveram e - mediante uma 
análise às respostas - podem 
ou não vir a ser submetidos a 
exames médicos nos postos 
fronteiriços. Estes exames têm 
uma duração entre seis e oito 
horas, período em que a tem-
peratura corporal é verificada 
a cada duas horas. 

Segundo apurou o i, no passa-

 

untem 

115 

do domingo registaram-se 73 
mil movimentos nos postos fron-
teiriços de Macau (entre entra-
das e saídas) e três mil pessoas 
foram transportadas a fim de 
realizarem estes exames. 

Entretanto, casinos, comér-
cio e serviços públicos já rea-
briram ao público, mas a inten-
ção de regressar à normalida-
de choca com a falta de turistas, 
nomeadamente oriundos da 
China (uma vez que a emissão 
de vistos está suspensa). As 
salas de jogo dos casinos. nor-
malmente com centenas ou 
milhares de pessoas, contam 
apenas com poucas dezenas. 

A tentativa de retomar a vida 
tal como ela sempre foi levou 
à introdução de métodos de 
ensino alternativos. Com as 
escolas ainda encerradas, as 

Na  '.. 

• 

!1.U• 

X" V.a -ter 
No aeroporto de Macau, 

'— as viagens para 
os países mais afetados 

pelo novo coronavírus 
foram canceladas. 

As autoridades não arriscam 

aulas do ensino superior e 
secundário estão a decorrer 
através de videoconferência, 
enquanto, para os mais novos, 
as matérias e exercícios esco-
lares chegam a casa via email. 

Nas ruas, ninguém se aven-
tura sem a máscara, obrigató-
ria nos transportes públicos, 
ou o gel desinfetante, usado 
com frequência a cada toque 
numa superfície. À entrada de 
qualquer restaurante, super-
mercado ou outro espaço de 
média dimensão, um funcio-
nário destacado mede a tem-
peratura corporal com recur-
so a um termómetro. A popu-
lação aceita as novas regras, 
sem protestos, e quanto mais 
olha para o resto do mundo 
pelos ecrãs da televisão, mais 
as vai compreendendo. 

Itália 
9172 INFETADOS 
463 MORTOS 

A Itália, o país europeu mais 
afetado pelo novo coronavírus, 
estendeu a quarentena a todo 
o seu território, a partir de hoje. 
A confirmação foi feita pelo 
primeiro-ministro italiano, que 
justificou a decisão com o 
aumento descontrolado do 
número de infetados e mortos 
nas últimas horas (e que 
tornou o país o segundo com 
mais casos registados depois 
da China, epicentro do surto). 
"Não há mais tempo, são 
necessárias medidas difíceis", 
afirmou Giuseppe Conte em 
conferência de imprensa, 
numa mensagem dirigida ao 
país. Segundo o governante, 
as pessoas só deverão 
deslocar-se para o trabalho, 
por motivos de saúde ou em 
caso de urgência. 
Esta decisão coloca em "zona 
protegida" 60 milhões de 
cidadãos italianos, apenas um 
dia depois de a medida ter 
sido decretada para a região 
da Lombardia e mais 14 
províncias, na região mais 
afetada pelo surto, onde vivem 
16 milhões de pessoas. 
A medida surge horas depois 
de as autoridades desportivas 
do país já terem divulgado a 
intenção de cancelar todas as 
competições oficiais até ao 
próximo dia 3 de abril. 
O país ficou ainda marcado 
por um conjunto de motins em 
várias prisões italianas, depois 
de o Governo ter aplicado 
medidas para conter a 
propagação do coronavírus, 
incluindo as restrições a 
visitas. Nos confrontos, seis 
detidos acabaram por morrer e 
dois guardas foram feitos 
reféns e, mais tarde, libertados. 
Entretanto, o Governo 
português decidiu cancelar 
todos os voos para as zonas 
mais afetadas de Itália. 
"Estamos a falar dos voos dos 
aeroportos portugueses de 
Lisboa, Porto e Faro para 
Milão, Bérgamo e os 
aeroportos que servem a 
cidade de Veneza", anunciou o 
ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita. 

Espanha 
1073 INFETADOS 
28 MORTOS 

A Comunidade de Madrid 
decidiu encerrar todas as 
escolas, institutos e 
universidades até 23 de 
março. A decisão surge após 
o número de infetados pelo 
novo coronavírus na região e 
no país terem duplicado em 
apenas 24 horas. Na região 
da capital espanhola 
encontram-se quase metade 
das pessoas doentes. 

França 
1209 INFETADOS 
19 MORTOS 

O ministro francês da Cultura, 
Franck Riester, foi infetado 
com o Covid-19. "O ministro 
foi testado positivamente hoje 
[ontem]", depois de manifestar 
"sintomas", confirmou o 
gabinete do governante à 
AFP. Franck Riester passou 
vários dias da semana 
passada na Assembleia 
Nacional, onde vários casos 
foram confirmados. 

1.. 
• -  -  • 4', 
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Alemanha 
1176 INFETADOS 
2 MORTOS 

A Alemanha registou as 
primeiras mortes resultantes 
do novo coronavírus. As 
vítimas mortais eram dois 
idosos, uma mulher, de 89 
anos, e um homem, de 78, 
que estavam internados nos 
hospitais de Heinsberg e 
Essen, respetivamente. As 
duas cidades ficam no estado 
da Renânia do 
Norte-Vestefália, o mais 
afetado pelo surto. 

• • • 

r=1 

40

011P,  

( 

ont.xilaA 

zut3 al‘duct .0 I 

811 E2,0 11 

CANCELADO 

CANCELADO 

CANULADO 

C.A/K1LADO 

CANCELADO 

CANCELADO 

CANCELADO 

CANCELADO 

CANCELADO 

CANCELADO 

CANCELADO 

CANCELADO 

NNEn• GIM= • «MB ~NOW 

Página 7



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 8 de 10ID: 85334105 10-03-2020

O
Radar // 

A biopolítica 
e o apocalipse 
em câmara lenta 

Vasco Santos, psicanalista e editor, lê nas entrelinhas do estado 
de emergência que o coronavírus tem permitido uma oportunista 
intensificação da biopolítica, para controlar, vigiar e punir. 

DIOGO VAZ PINTO 
diogo.pinto@ionline.pt 

Parece que não passa um dia em 
que não sejamos ameaçados com 
crises e selvajarias. De algum 
modo, esse parece ser o ar que 
se respira, aquilo que se lê por 
toda a parte, desde os jornais aos 
cartazes publicitários que encon-
tramos nas ruas. Sentimos que 
se tornou constante o cerco, cujo 
intuito parece ser ode gerar um 
estado de alarme, inquietar o 
espírito e livrar-se da inteligên-
cia. Vasco Santos, psicanalista e 
editor literário, está entre essas 
poucas vozes que têm procura-
do minara campanha à volta da 
epidemia do novo coronavírus. 
Em seu entender, esta é, antes 
do mais, uma epidemia oportu-
nista conduzida pelos média e 
que nos reenvia à "experiência 
medieval da praga". Em declara-
ções ao i, explica como funciona 
este discurso virtual que se pro-
duz a par da realidade, umas 
vezes sobrepondo-se-lhe, outras 
deturpando-a, transcrevendo, os 
dados de tal modo que produ-

  

zam um efeito perturbador. Subs-
tituindo a experiência, o efeito 
de uma comunicação que reduz 
a linguagem à simples mecâni-
ca do lugar-comum é ode lançar 
no ar uma "poluição moral, pro-
curando-se, ontem como hoje, 
um objeto contrafóbico oriental 
alheio às comunidades atingi-
das". Assim, o Covid-19 é uma 
reformulação do bacilo da pes-
te, que não morre nunça, mas 
apenas desaparece por uns tem-
pos, fica a aguardar pacientemen-
te por uma aberta, para de novo 
acordar os seus ratos e os man-
dar morrer numa cidade feliz. 

Vasco Santos cita outro psica-
nalista, Wilhelm Reich, em tem-
pos colaborador de Freud, que 
traçou um diagnóstico essen-
cial deste tempo dizendo que 
"existe uma energia orgânica 
mortal" e que esta se respira na 
atmosfera. Tornou-se tão fami-
liar a ideia expressa por Karl 
Kraus em janeiro de 1917, num 
dos seus aforismos — "O estado 
em que vivemos é o verdadeiro 
apocalipse: o apocalipse está-
vel"—, que, hoje, mesmo um fabu-

  

lista tão popular como Muraka-
mi reconhece que "toda a gen-
te alimenta o secreto anseio de 
que o fim do mundo chegue a 
tempo de o testemunhar". 

Já no final dos anos 1970, o 
poeta e ensaísta alemão Hans 
Magnus Enzensberger notava 
que o apocalipse era uma noção 
que tinha vindo a degenerar, 
sendo arrancado do território 
do sagrado, como uma visão pro-
fética e aterradora, para tor-
nar-se mais um mito profano, 
desses que são traficados como 
"afrodisíacos". Assim, o velho 
pesadelo, esse no sentido do qual 
a maçã que caiu da árvore do 
conhecimento parecia rolar, tor-
nou-se mais outra metáfora para 
o colapso do capitalismo. E pre-
cisamente porque é mais fácil 
imaginar o fim do mundo do 
que o fim do capitalismo, tor-
na-se evidente esse raciocínio 
que leva Enzensberger a enca-
rar a ideia do fim do mundo 
como uma "utopia negativa". 
Mas esta noção, quando proces-
sada no quotidiano e entregue 
às feras da imprensa e da opi-

  

nião, com essa forma de senso 
comum que se materializa nos 
clichês, nessa corrupção da lin-
guagem que, em última instân-
cia, torna-nos reféns de uma 
espécie de paranoia vazia, um 
abismo de falsificações, um man-
to de tagarelice que cobre o mun-
do inteiro e provoca em nós um 
estado permanente de ansieda-
de. Essa é a nova condição em 
que estamos a acompanhar a 
expansão de um vírus, "afinal, 
modesto e tímido", como refe-
re Vasco Santos, mas que "ser-
ve para impor a ordem, higie-
nizar o corpo e a cidade e rela-
tivizar o contrato social". 

Há muito que os autores que 
lançaram um olhar impiedoso 
sobre o regime desta intriga nos 
dizem que o estado de exceção 
se torna revelador da normali-
dade social e acentua os meca-
nismos que permitem aos apa-
relhos de Estado "vigiar e punir". 
"Se as fissuras que se abrem 
entre os factos não fossem preen-
chidas com maços de frases fei-
tas; se a esquizoidia do labora-
tório não fosse dissimulada pela  

convicção de fazer o Bem, e um 
Bem cada vez mais avançado, 
se o raciocínio devastador não 
se considerasse a encarnação 
do Senso Comum, se... — a máqui-
na deixaria de trabalhar, e a 
grande era da experimentação 
mergulharia num súbito, pesa-
do silêncio", escreve Roberto 
Calasso. E acrescenta: "O bur-
burinho da Opinião Pública aju-
da a evitar que tal aconteça. E 
agora este o insuperável com-
bustível psíquico que impulsio-
na a vida. Como Kraus obser-
vou certa vez: 'A vida continua. 
Mais do que é legítimo—. 

Mas estamos num plano em 
que a vida já não faz o sentido 
que fazia antes, em que o pró-
prio mundo se nos torna estra-
nho, e quanto mais avançamos, 
menos sabemos. Neste ponto, 
Vasco Santos recorre ao teste-
munho de Paulo Varela Gomes 
que, diante deste problema, pro-
põe que se ponha de parte a bio-
logia: "É evidente que o centro 
da questão não está nos fatores 
biológicos daPeste, mas sim nos 
organismos sociais humanos 
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CORONAVÍRUS 

"Desinfetamos 
magicamente as mãos 
porque somos contra 
a morte", ironiza 
Vasco Santos 
DREAMS'IlML 

Vasco Santos 

"Toda a gente, 
secretamente, 

anseia pelo fim do 
mundo", escreveu 
Haruki Murakami 

Sontag diz 
que "todas as 

pessoas têm dupla 
cidadania, urna 

no reino da saúde, 
outra no da doença" 

que a contraem, a espalham (e 
a protegem?). Seguidamente, é 
necessário não procurar na 
infraestrutura das formações 
económicas e sociais a inserção 
direta da doença; a Peste é, com 
efeito, um fenómeno ideológi-
co e político, isto é, pertence ao 
Estado e aos seus Aparelhos". 

No caso específico do Covid-19, 
Vasco Santos nota que este tem 
permitido pôr em prática "uma 
estratégia higienista, antipsica-
nalítica pela acentuada diminui-
ção da empatia, pela distância 
social legitimada". Esta intensi-
ficação da biopolitica leva a que 
se possa notar a tendência que 
há hoje para que, como refere o 
autor e editor italiano Roberto 
Calasso, nós próprios sejamos 
"uma entidade administrável, que 
poderá até permanecer por mui-
to tempo na quietude de um arma-
zém, mas que a qualquer momen-
to pode ser chamada a contribuir 
para o reequilíbrio do massacre". 
O que se diz sobre as medidas 
extraordinárias que a guerra exi-
ge vale também para as epide-
mias, as reencarnações da Pes-

  

te. E Vasco Santos vê como o novo 
coronavírus e as medidas de con-
tenção que este tem exigido acen-
tuam "a ideologia da saúde (por 
falência da ideia de salvação) e 
forcluem a morte, esse tabu exce-
lentíssimo de agora". 

"Desinfetamos magicamente 
as mãos porque somos contra 
a morte", acrescenta, antes de 
nos remeter para o ensaio de 
Susan Sontag A Doença como 
Metáfora. É ali que a ensaísta 
norte-americana nos diz que "a 
doença é o lado sombrio da vida, 
uma espécie de cidadania mais 
onerosa". 'Todas as pessoas vivas 
têm dupla cidadania, uma no 
reino da saúde e outra no reino 
da doença. Embora todos prefi-
ram usar somente o bom pas-
saporte, mais cedo ou mais tar-
de, cada um de nós será obriga-
do, pelo menos por um curto 
período, a identificar-se como 
um cidadão do outro país". 

Neste momento, estando con-
fusos, atordoados com a infor-
mação que nos sacode em raja-
das, sucessivos balanços, núme-
ros de vítimas, de mortos, não  

sabemos bem o que pensar das 
medidas de prevenção. Boa par-
te de nós acolhemo-las, satisfei-
tos porque alguma coisa está a 
ser feita, e, assim que as coisas 
se agravem, será natural que as 
medidas também se agravem. 
Seguimos as notícias da pande-
mia relatada em tom patético e 
apocalíptico como em tempos 
nos reuníamos no templo para 
que o cura nos abalasse diaria-
mente com enormidades e ninha-
rias. Enquanto esta "catástrofe 
permanente" se apossa de tudo, 
causando em nós habituação, 
fica muito claro que o apocalip-
se, que em tempos tinha algo de 
venerável, na sua constituição 
prodigiosa recorrendo a metá-
foras soberbas, terrificas, está 
cada vez mais distante de uma 
ideia do sagrado. Assim, como 
notava Enzensberger, esta catás-
trofe tornou-se um "fenómeno 
inteiramente secularizado". 

"O nosso monstro de sete cabe-
ças responde por uma série de 
nomes: Estado-policia, paranoia, 
burocracia, crise económica, cor-
rida às armas, destruição do meio  

ambiente", escreve o ensaísta ale-
mão. "Em tempos, as pessoas 
viam o apocalipse como um ato 
da Justiça divina, ao passo que 
hoje parece um produto metodi-
camente calculado das nossas 
ações, e aos espíritos que toma-
mos como responsáveis pela sua 
abordagem chamamos comunis-
tas, magnatas do petróleo, terro-
ristas, multinacionais; os gnomos 
de Zurique e os Frankensteins 
dos laboratórios de biologia (...) 
O apocalipse costumava ser um 
evento singular, que nos acome-
teria sem aviso como um raio ras-
gando céus azuis: um momento 
inimaginável que apenas os visio-
nários e os profetas poderiam 
antever— e, como é óbvio, nin-
guém quereria ouvir os seus avi-
sos e previsões. O nosso fim do 
mundo, por sua vez, é cantado 
nos telhados até pelos pardais; 
falta-lhe o elemento surpresa; 
parece ser apenas uma questão 
de tempo. A desgraça que espe-
ramos que se abata sobre nós é 
insidiosa e torturante de tão vaga-
rosa na sua abordagem— é o apo-
calipse em câmara lenta". 
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Como Macau 
travou o 

coronavírus 

  

Há 35 dias que não 
é detetado qualquer novo caso 

Em Portugal aumenta o números 
de análises no privado 

depois de o Presidente ter feito 
o teste sem ter sintomas 

Faculdades de Medicina fecham 
portas. Alunos aconselhados 

a retirar tudo dos cacifos 
Governo proíbe eventos com mais 

de cinco mil pessoas 
Reservas de hotéis e alojamento 

local canceladas 
Itália: 60 milhões em quarentena 
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NA PRESIDENCIA 
A ex-eurodeputada "é um bem 
público que deve perdurar 
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diz João Cravinho  /1  PÁGS. 18-21 

/ 
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Thorsten Grütjen vai dar inicio ao festival no Mercado Municipal de Sagres 

SAGRES, LAGOS, PORTIMÃO E LAGOA 

Festival junta música, 
dança e gastronomia 
ESPETÁCULO® VENTANIA realiza-se entre os dias 14 e 22 deste mês 
TEMAS O  Ecologia social e cidadania global são os temas do festival 
VICTORIA SAJIN/RUI PANDO GOMES 

A
T Edição clo VENTANIA 
. Festival de Artes Per-
formativas cio Barlaven -

to, realiza - se entre os dias 14 e 
22 deste mês, em Sagres, La-
gos, Portimão e Lagoa. 

Este festival oferece espeta - 
eulos e ações de sensibilização, 
dança contemporânea, teatro 
e música, criando um cruza -
mento entre música, gastro-
nomia, arte pública e perfor-
mances. Segundo a organiza-
ção, o festival VENTANIA é 
urna "ação de ativismo artísti -
co sobre temas de ecologia so-
cial e cidadania global", que se 
enquadra no âmbito das co 
memorações do Dia Mundial 
cia Água e do Dia Mundial 
da Floresta. 

Entre os espetáculos progra-
mados para os diversos dias, 
destaque para o espetáculo 
`Tome e Embrulhe', do mala-
barista Thorsten Grütjen, Os  

espetáculo visuais de Jorge Pe-
reira e Carlos Norton, o espe 
táculo de circo contemporâ-
neo 'Atempo' e o espetáculo 
`02' da companhia PIA, que  

alerta para práticas sustenta - 
veis. Este festival insere-se no 
programa 365 Algarve. Os bi-
lhetes variam de espetáculo 
para espetáculo. o 
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Hotel travado em Matosinhos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=98267f9c-608b-42f9-b356-

5173363b973f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Ministério do Ambiente travou a construção de um hotel na Praia da Memória em Matosinhos. A obra
deve parar de imediato, uma vez que o ministro João Matos Fernandes decretou nulidade da licença
da construção.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-03-10 11:54
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Associação DeVIR 

teme que 365 Algarve 

termine 
A associação DeVIR, sediada em Faro, teme que o programa 

365 Algarve termine este ano e lançou um abaixo-assinado na 
defesa do apoio financeiro do Governo aos programas culturais 
na região algarvia. 

"Estamos no final de fevereiro e a secretária de Estado do 
Turismo veio ao Algarve, falou de todos os projetos que tinha 
intenções de apoiar e nunca mencionou o 365", disse o diretor 
artístico da DeVIR, José Laginha, citado pela agência Lusa. 

O diretor justificou o lançamento do abaixo-assinado pois, por 
esta altura, no ano passado, "há muito" que estavam abertas as 
candidaturas, mas agora "nada disso está a acontecer e nin-
guém sabe porquê". 

"Esta é a maneira de pressionarmos a secretária de Estado a 
dizer o que vai acontecer, se há ou não 365 no próximo ano", 
insistiu, temendo assim que o programa poderá "não acontecer". 

José Laginha acreditou que depois da apresentação do Orça-
mento do Estado, a secretaria de Estado do Turismo, encabeçada 
por Rita Marques, iria divulgar "o que iria fazer", mas "até agoa 
não saiu nada", levando então à criação do abaixo-assinado. 

Considerando que esta situação "pode ser um mau sinal", 
defendeu que lançar o documento e criar alguma pressão, "an-
tes que a senhora diga que não", foi uma boa escolha. 

O promotor afirmou que não se pretende defender que se 
"mantenha o 365", mas sim que o Governo não deixe de apoiar 
atividades culturais que aconteçam no Algarve fora da época alta. 

"Não é um abaixo-assinado a favor do 365, mas a pedir que a 
secretaria de Estado do Turismo não deixe de apoiar atividades 
culturais no Algarve, numa ação que vem já desde 1970. Não é 
algo novo", relembrou José Laginha. 

Sendo uma das regiões nacionais que gera uma elevada re-
ceita devido ao Turismo, a associação defende que haja esse 
retorno que "agora também acontece em Lisboa e Porto". 

Contudo, segundo José Laginha, essas duas cidades pos-
suem um dinamismo próprio e uma oferta cultural "muito signi-
ficativa e diversificada, algo que não acontece no Algarve". 

"Trata-se de um retorno financeiro que tem o objetivo de man-
ter e até aumentar a oferta para os turistas", sublinhou, a pedir 
que o "turismo invista na cultura, para ter mais turismo". 

O abaixo-assinado, promovido pela associação DeVIR, desa-
fia hoteleiros, agentes culturais, empreendedores, autarcas, jor-
nalistas, artistas, espectadores e cidadãos interessados, a unir-
se na defesa da cultura no Algarve. 
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Covid-19 faz reduzir reservas nos hotéis dos Açores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f57bc575-6dd8-4b1f-8887-

d38dde2c242a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nos Açores, tal como na Madeira, não se verificam casos de infeção pelo Covid-19, mas existem
indicadores de quebras no turismo, em especial para a Páscoa.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-03-10 09:54
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10-03-2020 08:07

COVID-19: Impacto no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f8e617de-3980-44b2-9ce5-

6b2caa2aba3f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do aluguer de autocarros de turismo também já sente o impacto negativo da epidemia, uma
das empresas revela que só em meio dia teve mais de 20 cancelamentos de clientes como escolas ou
turistas de visita a Portugal. Declarações de João Figueiredo, motorista da empresa Planeta Tours.
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`PORMGAL 

Conse!' Sacia 
Por-

 

• 

Ministros Ana Mendes Godinho, Pedro Siza Vieira e Maria do Céu Albuquerque avançam medidas de apoio 

Faturar menos 40% 
dá lw-off até 6 meses 
Trabalhadores vão receber dois terços do salário, com a Segurança Social a 
assegurar 70% dos custos. Estão também previstas bolsas de formação pagas 

.. 

Marta Caetano 
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt 

Açõw O Governo vai apro-
var nova legislação extraor-
dinária para simplificar o re-
gime de lay-off [suspensão 
temporária do contrato de 
trabalho] nas empresas cuja 
atividade foi atingida pelos 
efeitos da epidemia do novo 
coronavírus. A medida vai 
abranger unidades com 
quebras de faturação de pelo 
menos 40%, que terão tam-
bém isenção das contribui-
ções para a Segurança Social 
num período que se poderá 
estender até sete meses. 

A medida foi ontem anun-
ciada pelos ministros da Eco-
nomia e do Trabalho, Pedro 
Siza Vieira e Ana Mendes 
Godinho, após reunião com 
os parceiros da Concertação 
Social, quando setores como 
o turismo manifestam já 
perdas e onde o contágio im-
põe paragens devido à qua-
rentena de trabalhadores. 

O Governo lançou 14 me-
didas destinadas a suportar 
a tesouraria e os postos de  

trabalho. A aplicação do lay-
-off às empresas afetadas 
vai seguir em grande parte 
as regras do regime preexis-
tente na lei, com os traba-
lhadores a verem o salário 
reduzido a dois terços, num 
máximo de 1905€, com a 
Segurança Social a suportar 
70% da remuneração paga e 
as empresas o restante. Pre-
tende-se agilizar o processo. 

NOVAS DATAS FISCAIS 
Nos casos em que haja aces-
so a formação durante o pe-
ríodo de suspensão, o Insti-
tuto de Emprego e Forma-
ção Profissional (IEFP) põe 
sobre a retribuição do lay-
-off o valor de uma bolsa 
que garantirá aos trabalha-
dores mais 65,8€. Outro va-
lor igual reverterá a favor da 
empresa, com o Estado a su-
portar ainda a organização 
das ações de formação. 

O acesso a este regime será 
garantido às empresas com 
uma quebra de faturação de 
40% nos três meses anterio-
res ao pedido, por impacto 
do surto viral. A medida vai  

poder aplicar-se por até seis 
meses, com isenção da taxa 
social única durante esse 
período e após um mês após 
retoma da atividade. 

Está ainda previsto um 
apoio extraordinário ao pa-
gamento de salários no pri-
meiro mês após o fim do 
lay-off, com o IEFP a supor-
tar apoios de 635€ por tra-
balhador. 

O Governo aumentou 
também o nível de financia-
mento da linha de crédito 
especial de apoio às empre-
sas para os 200 milhões de 
euros. Vão ter acesso as uni-
dades com quebras de fatu-
ração mínimas de 20%, com 
oGoverno a dar garantias de 
facilitação às PME. 

Fica ainda autorizado o 
adiamento de algumas obri-
gações fiscais: o primeiro 
pagamento especial por 
conta (30 de junho), a en-
trega do Modelo 22 do IRC 
(31 de julho) e primeiro pa-
gamento por conta do IRC 
(31 de agosto), e haverá fle-
xibilidade na utilização de 
fundos europeus. • 

ALGARVE 

Canceladas 
reservas em 
6o% dos hotéis 

O surto de Covid-I9 já le-
vou ao cancelamento de 
reservas em 60% dos ho-
téis do Algarve para os 
próximos dois a três me-
ses, disse o Associação de 
Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve. 
Elidérico Viegas especifi-
cou que "4o% desses can-
celamentos pediram 
reembolsos de dinheiro 
dos pagamentos já efetua-
dos". Estes valores estão a 
ser alvo de "levantamen-
to em regime de perma-
nência junto dos hotéis" e 
podem comprometer a 
atividade para a Páscoa e 
para a próxima época 
alta". Nesse sentido, de-
fendeu a adoção de medi-
das para atrair visitantes 
dos mercados nacional e 
espanhol, para compen-
sar as perdas resultantes 
destes cancelamentos. • Página 16
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Investigação CM: "Vírus Global"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2c62b8c-48cd-4403-a325-

73e829ac1b27&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve admite que 60 por cento de um total
de 400 hotéis foram alvo de desmarcações e apela à Direção-Geral da Saúde que seja criado um
manual de procedimentos mas, de acordo com o que o "Investigação CM" apurou até agora, não há
nenhum manual específico para o setor.
Declarações de Elidérico Viegas, Ass. Hotéis e Empreendimentos.

Página 17



A18  
RTP 3

 	Duração: 00:10:45

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 85336191

 
09-03-2020 21:36

1 1 1

Impacto do coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3fd91d79-0b94-4c5a-b177-

063da9501331&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, é convidado deste "360",
para falar sobre o impacto do coronavírus no setor do turismo em Portugal.
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09-03-2020 21:04
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Coronavírus em Portugal - TAP cancela 3.500 voos até maio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0c3d691-4a87-46c6-85f5-

6095a64670dd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na TAP, o vírus levou ao cancelamento de voos e também ao cancelamento dos polémicos prémios
aos gestores, porque a situação financeira agravou-se e agrava-se. A TAP vai cancelar mais 2500 voos
até ao final de maio,  além dos mil que já tinham sido cortados. Itália é dos destinos mais afetados.
Comentários de Elidérico Viegas, pres. Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-03-09 21:04
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-10 06:22
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-09 00:33
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-10 08:21
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-10 06:22
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-10 08:22
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-03-10 10:29
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Impacto da Covid-19 na economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=960fecbc-a636-4ce4-93f5-

c522596a65ec&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na economia portuguesa, o coronavírus já está a ter um forte impacto, sobretudo nos setores das
viagens e do turismo. No Algarve, os cancelamentos hotéis já chegam aos 60 por cento e a TAP, com
uma forte redução de reservas para os próximos meses, reforçou medidas e suprimiu 3500 voos nos
meses de março e abril.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação de Hotéis do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-03-09 20:35
 TVI 24 - 21ª Hora , 2020-03-09 21:20
 TVI - 1ª Hora , 2020-03-10 06:17
 TVI 24 - 1ª Hora , 2020-03-10 06:18
 TVI 24 - 25ª Hora , 2020-03-09 00:34
 TVI 24 - 2ª Hora , 2020-03-09 01:11
 TVI 24 - 2ª Hora , 2020-03-09 03:40
 TVI - Diário da Manhã , 2020-03-10 09:51
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-03-10 09:51
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-10 11:21
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Coronavírus em Portugal - DGS apresentou Plano Nacional de Contingência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fec4c963-4d7c-409d-8848-

91e2b23fcecb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O número de pessoas infetadas com coronavírus, ultrapassou hoje em todo o mundo, as 110 mil.
Vítimas  mortais são mais de 3 mil e 800. O gráfico criado pela Reuters com dados da Organização
Mundial da Saúde, ilustra a progressão da epidemia a partir de Wuhan, na China. Os casos
multiplicaram-se muito rapidamente a partir do início de fevereiro, foi quando ultrapassaram a
barreira dos 20 mil doentes. Apesar dos esforços do Governo de Pequim, perdeu a batalha da
contenção e hoje, mais de 90 países já registam casos de infeção. Em Portugal, há 39 casos
confirmados e 339 casos suspeitos ainda não confirmados. A Direção-Geral da Saúde apresentou há
pouco o Plano Nacional de Contingência.
Comentários de Graça Freitas, DGS.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-03-09 19:58
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-03-09 22:02
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-10 06:06
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-10 07:06
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-09 00:15
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-10 08:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-10 06:06
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-10 07:06
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-10 08:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-10 09:00
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-03-10 10:05
 SIC Notícias - Opinião Pública , 2020-03-10 11:02
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Mãe da jovem de 17 anos infetada pelo coronavírus no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=845f7b18-ff91-4cd9-b529-

76e9852b7d08&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Deu positivo, o teste feito à mãe da jovem de 17 anos já infetada pelo coronavírus no Algarve. Esta
mulher é professora e a escola onde dá aulas em Portimão está encerrada neste momento.
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TAP vai anular um total de 3500 voos por causa do novo coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1ebb09f-e299-46e0-90ff-

a775876f09a1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A TAP vai anular um total de 3500 voos por causa do novo coronavírus. A transportadora decidiu
reduzir a capacidade para os próximos meses em cerca de 2500 voos.
 
Repetições: RTP 2 - Jornal 2 , 2020-03-09 21:42
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-03-09 00:23
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Hotelaria espera e desespera por plano 
de prevenção prometido pela DOS 
O setor da hotelaria continua à espera de um plano 

com procedimentos de prevenção, controlo 

e vigilância para a contenção do vírus covid-19, 

prometido pela Direção Geral de Saúde (DGS) 

em reunião com a Associação da Hotelaria 

de Portugal (AHP) no passado dia 27 de fevereiro, 

anunciou ao JA fonte hoteleira algarvia 

• 

.*› 

k• 

• 
6 

.s- "ç• 

A expansão geográfica do 
vírus, que - à hora do fecho 
desta edição - conta com qua-
tro pessoas infetadas em Por-
tugal e 13 na região espanho-
la vizinha da Andaluzia, tem 
causado alguma preocupa-
ção na população algarvia e 
vem provocando adiamentos 
e cancelamentos na hotelaria 
e Turismo, adiantou a mesma 
fonte. 

A reunião de quinta-feira 
passada, que ocorreu quando 
ainda não havia casos confir-
mados de infeção no País, 
contou com a participação dos 
representantes regionais da 
AHP e dos presidentes das 
entidades regionais de Turis-
mo, nomeadamente do Algar-
ve e foi feita através de vídeo 
conferência. 

Resultaram desta reunião 
várias orientações e procedi-
mentos a adotar, para preve-
nir o contágio, em hotéis e em-

  

preendimentos turísticos, ain-
da a divulgar pela DGS, à se-
melhança das já publicadas 
para as empresas, aeropor-
tos, companhias aéreas, agên-
cias de navegação, autorida-
des marítimas e autoridades 
portuárias (disponíveis no site 
da AHP e da DGS). 

No encontro, a diretora ge-
ral da DGS, Graça Freitas, es-
clareceu que todas as me-
didas aplicadas em Portugal 
estão articuladas com a Orga-
nização Mundial de Saúde e, 
no caso de aeroportos e com-
panhias aéreas, da Associa-
ção Internacional de Transpor-
tes Aéreos (IATA). 

A AHP lançou um kit de 
boas práticas e orientações, 
reunidas a partir do estudo 
que distribuiu em formato di-
gital junto dos hotéis seus as-
sociados. Estas recomenda-
ções poderão ser impressas 
e afixadas em locais conside-

  

rados pertinentes pelos hote-
leiros, quer em áreas priva-
das, quer públicas dos esta-
belecimentos. 

Entretanto, a Associação 
de Hotelaria, Restauração e Si-
milares de Portugal (AHRESP) 
anunciou que pretende sen-
sibilizar o Governo para a ne-

  

cessidade de serem criadas 
medidas específicas para 
as empresas de alojamento 
e restauração "que se depa-
ram já com efeitos do corona-
vírus". 

A associação quer "acau-
telar e minimizar impactos ne-
gativos" do covid-19 na ativi-

  

dade turística deste ano, atra-
vés de apoios do Governo às 
empresas e seus trabalhado-
res, "quando se verificarem 
quebras significativas na ati-
vidade". 

O recente aumento de ca-
sos de covid-19 no mundo 
decorre numa altura em que,  

segundo a AHRESP, "as em-
presas já iniciaram o reforço 
de contratação de mão-de-
-obra" e realizaram investi-
mentos de requalificação e 
melhoramento das suas uni-
dades para o período da Pás-
coa que se avizinha e também 
para o verão. 

AHETA critica "falta de contacto" do Governo mas NERA recusa "especulações" 

A Associação dos Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve (AHETA) acusa o Go-
verno de não ter entrado em contacto com os 
hoteleiros da região na fase mais precoce do 
aparecimento da doença, aconselhando medi-
das a aplicar, enquanto a Associação Empresa-
rial da Região do Algarve (NERA) reconhece a 
gravidade da situação mas recusa fazer espe-
culações. 

O presidente da Associação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) 
mostrou-se "surpreendido pela negativa" por 
não ter recebido qualquer contacto da parte do 
Governo quanto aos procedimentos a ter em 
caso de surto de covid-19 na região. 

O Algarve é uma das zonas "mais expostas 
ao exterior e tem mais vulnerabilidades", disse 
Elidé-rico Viegas ao JA, manifestando-se "apre-
ensivo e expectante relativamente ao futuro" 

De acordo com o líder hoteleiro, as entida-
des competentes do Governo e do setor da saú-
de "ainda não tomaram nenhuma atitude nem 
elaboraram um manual de procedimentos para 
hotéis", ao contrário do que já ocorrera no pas-
sado "em situações menos gravosas". 

Considera que, nesta fase, a associação "já 
deveria ter sido abordada por alguma entida-
de", uma vez que "se algumas unidades hote-
leiras entrarem em quarentena, não se sabe o 
que fazer". 

Em caso de quarentena numa unidade hote-
leira ou empreendimento turístico, Elidérico des-
conhece "quem pagaria a comida e a dormida 

• 
Elidérico Vlegas (AHETA) 

ou os cancelamentos e prejuízos" que pode-
riam ocorrer. 

"Estando o Algarve muito virado para o sector do 
Turismo, não é normal ainda não ter existido nenhu-
ma aproximação por parte de qualquer entidade", 
disse. 

Referiu ainda que "não ficava mal às entida-
des responsáveis informarem os hotéis dos pro-
cedimentos a seguir se for detetado um caso sus-
peito". 

Em relação ao reflexo que o covid-19 pode-
rá vir a ter no Turismo algarvio, o presidente da 
AHETA salienta que, até agora, a eminência da 
pandemia "não teve qualquer impacto" e garan-
te que, enquanto estrutura associativa dos ho-
téis, a AHETA está "em condições de fazer che-

 

Vítor Neto (NERA) 

gar informação aos empresários da hotelaria, 
com muita rapidez e de urna forma eficiente". 

O presidente da associação salientou que vai 
tomar medidas junto das entidades competen-
tes e falar com os responsáveis governamen-
tais dos setores do turismo e da saúde. 

Elidérico Viegas compreende "que não se 
deve causar o pânico, mas nos bastidores de-
veria estar a ocorrer alguma coisa", urna vez 
que "estar preparado não prejudicava ninguém", 
conclui. 

Sendo o Algarve a "zona mais exposta e vul-
nerável ao exterior a nível nacional", devido ao 
Turismo, considera "lamentável que na defini-
ção dos hospitais de primeira linha não tenham 
considerado a região", o que "revela um desco-

  

nhecimento total da vulnerabilidade do Algarve 
por parte dos nossos responsáveis". 

Recusando .especulações, o presidente da 
Associação Em.-  resarial da Região do Algarve 
(NERA) manifesau-se convicto de que o covid-
19 pode provocar uma crise na economia mun-
dial, "que teria rroercussões no Turismo e como 
tal no nosso Paír e na nossa região". 

"Ninguém pode excluir que não possam 
acontecer situações difíceis, mas o nosso es-
forço, energia e atenção e a nossa capacidade 
de sensibi-lização das pessoas deve ser no sen-
tido da serenidade e de colaborarmos para que 
as medidas que estão a ser tomadas possam 
ter os objetivos que pretendem", disse Vítor Neto 
ao JA. 

Reiterando que uma crise económica mun-
dial com efeitos no Turismo, provocada pela 
pandemia em perspetiva, incidirá inevitavelmen-
te no Algarve, o ex-secretário de Estado do Tu-
rismo do Gover-no de António Guterres susten-
tou que "devemos voltar as nossas energias 
para apoiar as medidas que as entidades públi-
cas estão a tomar, e colaborar, como cidadãos 
e como empresários". 

"Temos que acompanhar a evolução da si-
tuação a nível internacional e nacional e espe-
rar que as medidas que estão a ser tornadas 
consigam travar, circunscrever e fazer recuar a 
evolução dessa situação. O resto acho que não 
se justifica estar a fazer especulações", 
enfatizou o presidente do NERA. 

G.D/J.P. 
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A25Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve devido ao coronavírus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/03/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8b760ed2

 
Há dois casos confirmados em Portimão.
 
Uma conferência mundial de turismo prevista para decorrer este mês em Vilamoura, no Algarve, foi
cancelada e adiada para novembro devido ao surto da doença provocada pelo novo coronavírus, disse
fonte da Universidade do Algarve (UAlg) à Lusa.
 
Segundo a mesma fonte, a conferência t-Forum 2020, que iria decorrer entre 18 e 21 de março,
contava com a participação de dezenas de oradores portugueses e estrangeiros, nomeadamente de
países com focos de contágio da doença, como China e Itália, mas também dos Estados Unidos,
Austrália e Alemanha, entre outros.
 
De acordo com a organização, a decisão de cancelamento da terceira edição da conferência mundial
da associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum), que ficou agora agendada para 04 a 07 de
novembro, segue as recomendações "do Ministério da Saúde português" que indicam "que todos os
eventos públicos devem ser cancelados ou adiados".
 
A Universidade do Algarve está envolvida na organização do evento através do Centro de Investigação
em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, em parceria com um grupo hoteleiro que ia acolher a
conferência e acomodar os oradores e participantes inscritos.
 
Sob o tema "Quebrar velhas barreiras para um mundo novo: mobilizar a inteligência para sobreviver",
a conferência visa explorar as possibilidades de transferência de conhecimento e inteligência para o
setor do turismo.
 
Dirigida a profissionais do setor do turismo e a académicos, o evento tem como públicos-alvo
empresas, instituições e agências envolvidas na criação ou aplicação de inteligência ao turismo,
incluindo empresas órgãos públicos, parques científicos e tecnológicos, empresários, consultores e
académicos, entre outros.
 
...
 
[Additional Text]:
Coronavírus
Coronavírus
 
Lusa
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Conferência mundial de turismo no Algarve adiada devido a vírus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/03/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a2fb235a

 
Uma conferência mundial de turismo prevista para decorrer este mês em Vilamoura, no Algarve, foi
adiada para novembro, devido ao surto de Covid-19.
 
Uma conferência mundial de turismo prevista para decorrer este mês em Vilamoura, no Algarve, foi
adiada para novembro devido ao surto da doença provocada pelo novo coronavírus, disse fonte da
Universidade do Algarve (UAlg) à Lusa.
 
Segundo a mesma fonte, a conferência t-Forum 2020, que iria decorrer entre 18 e 21 de março,
contava com a participação de dezenas de oradores portugueses e estrangeiros, nomeadamente de
países com focos de contágio da doença, como China e Itália, mas também dos Estados Unidos,
Austrália e Alemanha, entre outros.
 
De acordo com a organização, a decisão de cancelamento da terceira edição da conferência mundial
da associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum), que ficou agora agendada para 4 a 7 de
novembro, segue as recomendações "do Ministério da Saúde português" que indicam "que todos os
eventos públicos devem ser cancelados ou adiados".
 
A Universidade do Algarve está envolvida na organização do evento através do Centro de Investigação
em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, em parceria com um grupo hoteleiro que ia acolher a
conferência e acomodar os oradores e participantes inscritos.
 
Sob o tema "Quebrar velhas barreiras para um mundo novo: mobilizar a inteligência para sobreviver",
a conferência visa explorar as possibilidades de transferência de conhecimento e inteligência para o
setor do turismo.
 
Dirigida a profissionais do setor do turismo e a académicos, o evento tem como públicos-alvo
empresas, instituições e agências envolvidas na criação ou aplicação de inteligência ao turismo,
incluindo empresas órgãos públicos, parques científicos e tecnológicos, empresários, consultores e
académicos, entre outros.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/03/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=614d2218

 
A conferência t-Forum 2020, que iria decorrer em Vilamoura, entre 18 e 21 de março, foi cancelada.
Contava com a participação de dezenas de oradores estrangeiros.
 
Uma conferência mundial de turismo prevista para decorrer este mês em Vilamoura, no Algarve, foi
cancelada e adiada para novembro devido ao surto da doença provocada pelo novo coronavírus, disse
fonte da Universidade do Algarve.
 
Segundo a mesma fonte, a conferência t-Forum 2020, que iria decorrer entre 18 e 21 de março,
contava com a participação de dezenas de oradores portugueses e estrangeiros, nomeadamente de
países com focos de contágio da doença, como China e Itália, mas também dos EUA, Austrália e
Alemanha, entre outros.
 
De acordo com a organização, a decisão de cancelamento da terceira edição da conferência mundial
da associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum), que ficou agora agendada para 04 a 07 de
novembro, segue as recomendações "do Ministério da Saúde português" que indicam "que todos os
eventos públicos devem ser cancelados ou adiados".
 
A Universidade do Algarve está envolvida na organização do evento através do Centro de Investigação
em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, em parceria com um grupo hoteleiro que ia acolher a
conferência e acomodar os oradores e participantes inscritos.
 
Sob o tema "Quebrar velhas barreiras para um mundo novo: mobilizar a inteligência para sobreviver",
a conferência visa explorar as possibilidades de transferência de conhecimento e inteligência para o
setor do turismo.
 
Dirigida a profissionais do setor do turismo e a académicos, o evento tem como públicos-alvo
empresas, instituições e agências envolvidas na criação ou aplicação de inteligência ao turismo,
incluindo empresas órgãos públicos, parques científicos e tecnológicos, empresários, consultores e
académicos, entre outros.
 
Lusa
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Covid-19. Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/03/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=abdffff7

 
A conferência t-Forum 2020, que iria decorrer entre 18 e 21 de março, contava com a participação de
dezenas de oradores portugueses e estrangeiros, nomeadamente de países com focos de contágio da
doença, como China e Itália
 
Uma conferência mundial de turismo prevista para decorrer este mês em Vilamoura, no Algarve, foi
cancelada e adiada para novembro devido ao surto da doença provocada pelo novo coronavírus, disse
fonte da Universidade do Algarve (UAlg) à Lusa.
 
Segundo a mesma fonte, a conferência t-Forum 2020, que iria decorrer entre 18 e 21 de março,
contava com a participação de dezenas de oradores portugueses e estrangeiros, nomeadamente de
países com focos de contágio da doença, como China e Itália, mas também dos Estados Unidos,
Austrália e Alemanha, entre outros.
 
De acordo com a organização, a decisão de cancelamento da terceira edição da conferência mundial
da associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum), que ficou agora agendada para 4 a 7 de
novembro, segue as recomendações "do Ministério da Saúde português" que indicam "que todos os
eventos públicos devem ser cancelados ou adiados".
 
A Universidade do Algarve está envolvida na organização do evento através do Centro de Investigação
em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, em parceria com um grupo hoteleiro que ia acolher a
conferência e acomodar os oradores e participantes inscritos.
 
Sob o tema "Quebrar velhas barreiras para um mundo novo: mobilizar a inteligência para sobreviver",
a conferência visa explorar as possibilidades de transferência de conhecimento e inteligência para o
sector do turismo.
 
Dirigida a profissionais do sector do turismo e a académicos, o evento tem como públicos-alvo
empresas, instituições e agências envolvidas na criação ou aplicação de inteligência ao turismo,
incluindo empresas órgãos públicos, parques científicos e tecnológicos, empresários, consultores e
académicos, entre outros.
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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Covid-19. Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/03/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=337bfbb4

 
Uma conferência mundial de turismo prevista para decorrer este mês em Vilamoura, no Algarve, foi
cancelada e adiada para novembro devido ao surto da doença provocada pelo novo coronavírus, disse
fonte da Universidade do Algarve (UAlg) à Lusa.
 
Segundo a mesma fonte, a conferência t-Forum 2020, que iria decorrer entre 18 e 21 de março,
contava com a participação de dezenas de oradores portugueses e estrangeiros, nomeadamente de
países com focos de contágio da doença, como China e Itália, mas também dos Estados Unidos,
Austrália e Alemanha, entre outros.
 
De acordo com a organização, a decisão de cancelamento da terceira edição da conferência mundial
da associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum), que ficou agora agendada para 04 a 07 de
novembro, segue as recomendações "do Ministério da Saúde português" que indicam "que todos os
eventos públicos devem ser cancelados ou adiados".
 
A Universidade do Algarve está envolvida na organização do evento através do Centro de Investigação
em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, em parceria com um grupo hoteleiro que ia acolher a
conferência e acomodar os oradores e participantes inscritos.
 
Sob o tema "Quebrar velhas barreiras para um mundo novo: mobilizar a inteligência para sobreviver",
a conferência visa explorar as possibilidades de transferência de conhecimento e inteligência para o
setor do turismo.
 
Dirigida a profissionais do setor do turismo e a académicos, o evento tem como públicos-alvo
empresas, instituições e agências envolvidas na criação ou aplicação de inteligência ao turismo,
incluindo empresas órgãos públicos, parques científicos e tecnológicos, empresários, consultores e
académicos, entre outros.
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Cancelada conferência mundial de turismo no Algarve devido ao Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/03/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85775e79

 
O encontro contava com a participação de dezenas de oradores portugueses e estrangeiros,
nomeadamente de países com focos de contágio da doença, como China e Itália, mas também dos
Estados Unidos, Austrália e Alemanha, entre outros
 
Para além das praias, as paisagens, a gastronomia e a boa relação qualidade/ preço são alguns dos
motivos que fazem os estrangeiros interessarem-se pelo Algarve (Foto D.R.)Foto D.R.
Uma conferência mundial de turismo prevista para decorrer este mês em Vilamoura foi cancelada e
adiada para novembro devido ao surto da doença provocada pelo novo coronavírus, disse fonte da
Universidade do Algarve (UAlg) à Lusa.
 
Segundo a mesma fonte, a conferência t-Forum 2020, que iria decorrer entre 18 e 21 de março,
contava com a participação de dezenas de oradores portugueses e estrangeiros, nomeadamente de
países com focos de contágio da doença, como China e Itália, mas também dos Estados Unidos,
Austrália e Alemanha, entre outros.
 
De acordo com a organização, a decisão de cancelamento da terceira edição da conferência mundial
da associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum), que ficou agora agendada para 4 a 7 de
novembro, segue as recomendações "do Ministério da Saúde português" que indicam "que todos os
eventos públicos devem ser cancelados ou adiados".
 
A Universidade do Algarve está envolvida na organização do evento através do Centro de Investigação
em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, em parceria com um grupo hoteleiro que ia acolher a
conferência e acomodar os oradores e participantes inscritos.
 
Sob o tema "Quebrar velhas barreiras para um mundo novo: mobilizar a inteligência para sobreviver",
a conferência visa explorar as possibilidades de transferência de conhecimento e inteligência para o
setor do turismo.
 
Dirigida a profissionais do setor do turismo e a académicos, o evento tem como públicos-alvo
empresas, instituições e agências envolvidas na criação ou aplicação de inteligência ao turismo,
incluindo empresas órgãos públicos, parques científicos e tecnológicos, empresários, consultores e
académicos, entre outros.
 
Há 2 minutos
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