
Clipping 2020-03-11



Revista de Imprensa

1. Investigação CM: Vírus Global, CM TV - CM Jornal - 20h, 10/03/2020 1

2. Região Centro com reservas em queda para a Páscoa devido ao Covid-19, Publituris Online, 11/03/2020 2

3. Covid-19. Sindicato da Hotelaria do Algarve exige medidas para proteger trabalhadores do setor, Algarve
Primeiro Online, 11/03/2020

3

4. Sindicato da Hotelaria do Algarve exige medidas para proteger trabalhadores, DiáriOnline Online,
11/03/2020

4

5. Impacto do Coronavírus em Sintra, RTP 3 - Jornal das 12, 11/03/2020 5

6. Coronavírus na Madeira - turistas, RTP Madeira - Telejornal Madeira, 10/03/2020 6

7. Covid-19 - Efeitos no Turismo - Direto, RTP 3 - 3 às..., 11/03/2020 7

8. Câmaras de Lisboa e do Porto encerram principais locais turísticos, RTP 1 - Bom Dia Portugal, 11/03/2020 8

9. COVID-19 - Encerramento de museus, teatros, bibliotecas e monumentos, RTP 1 - Bom Dia Portugal,
11/03/2020

9

10. Coronavírus já provocou uma quebra de mais de 30% na hotelaria, RTP 1 - Bom Dia Portugal,
11/03/2020

10

11. Surto pode levar mais empresas à insolvência, Destak, 11/03/2020 11

12. Coronavírus: 2 navios de cruzeiro atracaram em Lisboa, SIC - Primeiro Jornal, 11/03/2020 13

13. Quem espalhar infeção arrisca até cinco anos de prisão, Jornal de Notícias, 11/03/2020 14

14. Cada taxa turística, sua sentença, Barlavento Online, 11/03/2020 22

15. COVID-19: Impacto no turismo, Renascença - Notícias, 10/03/2020 24

16. Turismo afetado pelo coronavírus, TVI - Jornal das 8, 10/03/2020 25

17. Governo português suspende voos e e para Itália - análise, SIC Notícias - Edição da Noite, 10/03/2020 26

18. Portugal cancela voos de e para Itália, CM TV - CM Jornal - 20h, 10/03/2020 27

19. Impacto do coronavírus no turismo, SIC - Jornal da Noite, 10/03/2020 28

20. Impacto do coronavírus no turismo, RTP 1 - Telejornal, 10/03/2020 29

21. Impacto do coronavírus na aviação, TSF - Notícias, 10/03/2020 30

22. Governo recebe Confederação do Turismo e empresas do setor, CM TV - CM Jornal - 20h, 10/03/2020 31

23. Turismo e o COVID-19, RTP 3 - 18/20, 10/03/2020 32

24. Hotelaria em Portugal já sofreu uma quebra de mais de 30%, RTP 3 - 18/20, 10/03/2020 33

25. Empresas de autocarros de turismo avisam que estão em risco os postos de trabalho, RTP 3 - 18/20,
10/03/2020

34

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A3
#A4
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A9
#A10
#A10
#A10
#A11
#A11
#A13
#A13
#A14
#A14
#A22
#A22
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29
#A30
#A30
#A31
#A31
#A32
#A32
#A33
#A33
#A34
#A34
#A34


26. Impacto do coronavírus na economia, Antena 1 - Notícias, 10/03/2020 35

27. Faro espera encaixar meio milhão este ano com taxa turística, Público - Imobiliário, 11/03/2020 36

28. Lagos discutiu o futuro do turismo e da cultura no Algarve, Sul Informação Online, 11/03/2020 38

#A35
#A35
#A36
#A36
#A38
#A38


A1  
CM TV

 	Duração: 00:24:23

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 85352554

 
10-03-2020 21:33

1 1 1

Investigação CM: Vírus Global

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67746a77-b97c-48e0-9d60-

25383510d9e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Investigação CM continua a testar a capacidade das autoridades portuguesas na resposta ao
coronavírus e começamos pela linha de Saúde 24. Esta segunda-feira foram mais as chamadas
rejeitadas do que as atendidas, é a primeira vez que se nota uma discrepância tão acentuada na linha
de saúde desde que o surto do novo coronavírus chegou a Portugal.
Declarações de  Elidérico Viegas, Associação Hóteis e Empreendimentos, João Fernandes, presidente
Região Turismo do Algarve, Paulo Morgado, ARS Algarve.
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A2 Região Centro com reservas em queda para a Páscoa devido ao Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/03/2020

Meio: Publituris Online Autores: Inês de Matos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6b66099

 
Pedro Machado, presidente da TCP, revelou esta terça-feira, 10 de março, que a hotelaria da região
está a registar cancelamentos entre os 18% e os 25% para o período da Páscoa, devido ao novo vírus
 
A hotelaria da região Centro está a registar cancelamentos entre os 18% e os 25% nas reservas para
a Páscoa devido ao Covid-19, o novo coronavírus que já fez mais de quatro mil vítimas mortais em
todo o mundo, revelou esta terça-feira, 10 de março, Pedro Machado, presidente da Turismo Centro
de Portugal (TCP).
 
"Estamos a monitorizar ao dia. A TCP criou, dentro do seu território, uma bateria representativa das
principais unidades hoteleiras de todo o Centro de Portugal, não são as mais de três mil unidades, mas
estamos a falar de uma base na ordem das mil unidades. E, neste momento, posso dizer que os
cancelamentos, em média, rondam os 18% e os 25%", explicou Pedro Machado aos jornalistas, à
margem da apresentação do 7.º Fórum de Turismo Interno 'Vê Portugal', que decorreu nas Caldas da
Rainha.
 
O presidente da TCP considera que o Centro de Portugal vai, este ano, viver "uma Páscoa bastante
menos rica e menos fogosa", ainda que o impacto do vírus na região seja menos preocupante que
noutras regiões do país, como o Algarve e o Porto e Norte, o que, justificou, se deve à menor
dependência dos mercados externos que o Centro apresenta.
 
"Para o mal e para o bem, o facto de não termos um domínio dos mercados externos leva a que não
sejamos tão fustigados como são seguramente os destinos que dependem mais dos mercados
externos", acrescentou, considerando que, para o Centro, a "almofada do mercado interno", que
continua a ser o principal na região, "representa um ativo".
 
Apesar dos cancelamentos das reservas para a Páscoa rondarem os 18% a 25%, Pedro Machado
admite que a realidade é distinta dentro da própria região, dando como exemplo o caso de Fátima,
que "tem uma dependência muito grande daquilo que são os mercados asiáticos", motivo pelo qual,
admitiu, apresenta cancelamentos "numa média superior a estes 25%".
 
Já nas cidades do interior, como é o caso da Guarda, e que, segundo Pedro Machado, "não são tão
dependentes dos mercados externos", a média de cancelamentos para a Páscoa tem sido mais baixa.
 
Inês de Matos
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A3

Covid-19. Sindicato da Hotelaria do Algarve exige medidas para proteger
trabalhadores do setor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/03/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=218c28a

 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve exige que o Governo promova medidas, em tempo útil, para que
as empresas adotem planos de contingência urgentes com vista à prevenção do contágio por
coronavírus nos locais de trabalho e para garantir todos os apoios necessários, em caso de
contaminação ou quarentena, incluindo o acompanhamento aos filhos e ascendentes, por forma a que
os trabalhadores não sejam prejudicados nem no emprego nem na sua situação económica.
 
Os sindicalistas não entendem porque razão "foram excluídos" da recente reunião promovida pela
Região de Turismo do Algarve e a Administração Regional de Saúde do Algarve, onde foi feita uma
avaliação sobre a evolução da epidemia na região e sobre as medidas a tomar para combater a sua
propagação, bem como os possíveis efeitos negativos causados pelo surto viral no setor do turismo.
 
O sindicato defende que nesta matéria, além de se debater a questão relacionada com o impacto
económico negativo nas contas das empresas ligadas ao setor, "é necessário ter em conta, que deve
ser dada prioridade à proteção da saúde, do emprego e dos rendimentos dos trabalhadores".
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Sindicato da Hotelaria do Algarve exige medidas para proteger trabalhadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/03/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a44d856e

 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve criticou o facto de ter sido excluído da reunião onde foi feita uma
avaliação sobre a evolução da epidemia de Covid-19 na região, exigindo medidas para proteger os
trabalhadores.
 
"O Sindicato da Hotelaria do Algarve não entende por que foi excluído da reunião promovida pela RTA
e pela ARS, onde foi feita uma avaliação sobre a evolução da epidemia na região e sobre as medidas a
tomar para combater a sua propagação e os possíveis efeitos negativos causados pelo surto viral no
sector do turismo", assinala a estrutura sindical, em comunicado.
 
Além da questão relacionada com o impacto económico negativo nas contas das empresas, directa ou
indirectamente, ligadas ao setor do turismo, "que é necessário ter em conta", deve ser dada
"prioridade à protecção da saúde, do emprego e dos rendimentos dos trabalhadores", pede o
sindicato.
 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve exige que o governo "adote medidas, em tempo útil, para prevenir
aproveitamentos por parte do patronato para reduzir direitos e rendimentos aos trabalhadores".
 
A estrutura sindical quer que as empresas adotem medidas urgentes com vista à prevenção do
contágio nos locais de trabalho e que garantam todos os apoios necessários em caso de contaminação
ou quarentena, incluindo o acompanhamento aos filhos e ascendentes, "por forma a que os
trabalhadores não sejam prejudicados nem no emprego nem na sua situação económica".
 
Dois dos 41 casos de infeção pelo Covid-19 registados até ontem, terça-feira, em Portugal foram no
concelho de Portimão, numa aluna e na sua mãe, professora, o que levou ao encerramento de duas
escolas na cidade algarvia.
 
A epidemia, detetada em dezembro na China, já provocou mais de 4.200 mortos.
 
..diariOnline RS
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RTP 3

 	Duração: 00:04:13

 	OCS: RTP 3 - Jornal das 12

 
ID: 85364027

 
11-03-2020 12:40

1 1 1

Impacto do Coronavírus em Sintra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75f0c352-527b-482b-9b60-

1ee5cdce5030&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Sintra é visitada por muitos turistas e há muitas pessoas que desenvolvem a sua atividade em torno
de quem nos visita. A repórter Lígia Sousa foi ver como estão a encarar a ameaça do COVID-19..
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RTP Madeira

 	Duração: 00:03:01

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 85359448

 
10-03-2020 21:01

1 1 1

Coronavírus na Madeira - turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4ac4a93-8790-4117-ada1-

367d94d7ca59&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os turistas que chegam de Copenhaga não demonstram receio, sobre o aumento do número de casos
de Coronavírus na Europa. Dizem que adotam as medidas de prevenção e que a doença tem pouca
expressão na Dinamarca.

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-03-10 04:37
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-03-10 04:37
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RTP 3

 	Duração: 00:04:53

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 85361103

 
11-03-2020 10:31

1 1 1

Covid-19 - Efeitos no Turismo - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d23849d4-bac4-4396-9e50-

fdff51817de2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma das áreas que está a sofrer maior impacto do Covid-19 é a do turismo, devido aos cancelamentos
e à diminuição drástica nas viagens internacionais.
Direto de Sintra.
Declarações de Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra.
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RTP 1

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 85355311

 
11-03-2020 06:37

1 1 1

Câmaras de Lisboa e do Porto encerram principais locais turísticos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85e14ca0-b35b-4b9e-aa3d-

e2e133cf5215&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As Câmaras de Lisboa e do Porto decidiram encerrar museus, teatros, bibliotecas e monumentos. A
medida entra em vigor hoje e prolonga-se até ao próximo dia 3 de Abril.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 07:07
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 08:07
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 08:08
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 06:37
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 07:07
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RTP 1

 	Duração: 00:08:01

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 85359670

 
11-03-2020 09:39

1 1 1

COVID-19 - Encerramento de museus, teatros, bibliotecas e monumentos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e057fe2a-c5d4-42b8-a3d3-

deec84a6490e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As câmaras de Lisboa e do Porto decidiram encerrar museus, teatros, bibliotecas e monumentos. A
medida entra em vigor hoje e prolonga-se até ao próximo dia 3 de abril. Em Sintra foram encerrados
os equipamentos sociais.
Direto do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, Museu dos STCP, no Porto e de Sintra.
Declarações de Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra.
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RTP 1

 	Duração: 00:00:22

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 85355436

 
11-03-2020 06:49

1 1 1

Coronavírus já provocou uma quebra de mais de 30% na hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2936f1b0-e77b-4a1b-84ac-

f9dd466dd770&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O novo Coronavírus já provocou uma quebra de mais de 30% na hotelaria em Portugal. A associação
diz que as taxas de cancelamentos estão muito acima das verificadas em anos anteriores.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 07:37
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 06:50
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 07:38
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COVID-19 

Surto pode levar mais 
empresas à insolvência 
Analistas alertam para dificuldades criadas pelo 
surto. Setores ligados à aviação e turismo em crise 

REDAÇÃO 
redacackálidestak.pt 

Nos primeiros dois meses do 
ano foram criadas 9.189 no- 
vas empresas, menos 20% 
do que em 2019, e as insol-

vências (2203) aumentaram 10%, re-
velam dados da consultora Informa a 
que o  Destak  teve acesso. Vários es-
pecialistas ouvidos pela Lusa não atri-
buem esta tendência ao coronavírus, 
mas admitem que a iminente pande-
mia mundial pode agravara situação. 

De dia para dia os efeitos na econo-
mia são mais visíveis. As empresas de 
autocarros de turismo, que ontem es-
tiveram reunidas, dizem que a maioria Marta Temido não quis comentar se 
dos serviços foram canceladas. A As- vai avançar o internamento coercivo  

sociação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo alertou os seus 
membros para o facto de que as can-
celamentos devem ser geridos com 
cautela: aceitar automaticamente ape-
nas os relativos a datas próximas e ana-
lisar caso a caso as restantes pedidos. 

O setor ligado à aviação é dos mais 
afetadas - o Governo português can-
celou todas as viagens para Itália a 
partir de amanhã -, o que levou a UE 
a aliviar as regras que as pequenas 
companhias têm de cumprir. Mas a 
ajuda será mais alargada, com um pa-
cote de 25 mil milhões no âmbito de 
uma resposta coordenada. 

Os súper e hipermercados notaram 
um "ligeiro aumento da procura de 
produtos" associado ao Covid-19, mas 
estão a funcionar "com total norma-
lidade". A DGS reviu ontem o núme-
ro de infetados em Portugal para 41. 

`i3 

41t,  REPOBIIC.A 
POrTUGU E SA 
X GOVERNOX(1 
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FUTEBOL, COM JOGOS SEM 
PÚBLICO, É A ÚLTIMA VÍTIMA 
DO COVID-19. ESPECIALISTAS 
TEMEM MAIS INSOLVÊNCIAS 

i 

ir 

Diretor: Diogo Torgal Ferreira  I  Edição n9  3528. Jornal diário gratuito. 
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Acompanhe-nos também  em 

WWW,DESTAK.PT 
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CORONAVÍRUS AMEAÇA 
ATIVIDADE ECONÓMICA 

1 1  
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MIGUEI BARREIRA 

ATUALIDADE •05 

Atestados médicos 
devem ser revistos 
Provedora de Justiça pediu ao Governo que reveja os procedimentos, depois de nos dois últimos anos 
ter registado um aumento das queixas relacionadas com o atraso excessivo nas juntas médicas 

ATUALIDADE • 04 FAMA&TV  08 CIDADES • 02 

Projetos-piloto arrancam em abril em 

30 municípios, entre os quais Amadora 
e Matosinhos. Apoio mínimo de 438,81 €  

Questionados sobre quais as profissões 
menos confiáveis, portugueses apontam 

políticos e vendedores de automóveis  

Partida do Tottenham, de José Mourinho, 
foi a primeira em Inglaterra que usou o 

8k, com 16 vezes mais detalhe que o HD 

ARTE&LAZER  09 

Comic Con anuncia data 
para 2020 e novidades 
Algés recebe o maior evento da cultura 
pop no Pais de 10 a 13 de setembro, com 

os primeiros quatro artistas confirmados 

Estatuto dos cuidadores Portugueses desconfiam Jogo de 'Alou' filmado 
informais será testado sobretudo dos políticos em alta resolução 
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SIC

 	Duração: 00:02:42

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 85365031

 
11-03-2020 13:26

1 1 1

Coronavírus: 2 navios de cruzeiro atracaram em Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=431dacdf-2457-46b9-86d8-

0c37bd92b968&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Porto de Lisboa continua a receber navios de cruzeiro com passageiros de várias partes do mundo.
Esta manhã, chegaram mais 2 paquetes que fizeram escala em várias cidades da Europa. Direto do
Porto de Lisboa.
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Nova zona dl urgência 
do Hospital de 
St. António de apoio 
ao coronavírus. 

Epidemia 
pode levar à 
falta de alguns 
medicamentos 
nas farmácias 

Joana Amorim 
jamorim@jn.pt 

Pede-se se-

 

renidade, 
num dia de 
enorme 
expectati-

vas. A pedido do Governo, o 
Conselho Nacional de Saú-
de Pública (CNSP) analisa 
hoje se as escolas devem ou 
não fechar para mitigar a 
propagação do coronavírus. 
E em que moldes: total-
mente ou nas zonas com fo-
cos de infeção. Do pré-esco-
lar ao Superior, são mais de 
dois milhões os alunos ex-
pectantes. A que se juntam 
outros tantos pais. 

Após uma reunião com 
oito dos seus ministros, on-
tem, em Lisboa, António 
Costa foi taxativo: ""Isto é 
como ir ao médico e ter de 
seguir as prescrições. Não 
podemos pôr-nos a adivi-
nhar ou a fazer automedica-
ção". Ou seja, se a recomen-
dação do CNSP, órgão con-
sultivo do Executivo com-
posto por investigadores e 
especialistas clínicos, for no 
sentido do encerramento, 
"adotaremos imediatamen-
te". Se se determinar o fe-
cho em focos de infeção por 
Covid-19, como vigora já 
em Felgueiras e Lousada, "é 
oque iremos fazer". 

De quem lida com os mais 
pequenos, concretamente o 
terceiro setor através de cre-
ches e jardins de infância, a  

quem trabalha diretamente 
com os quase doutores, uni-
versidades e politécnicos, a 
opinião é comum. Está em 
causa a saúde pública. Deci-
de quem mais informação e 
melhores competências 
tem sobre o problema em 
mãos. Em caso de fecho, à 
serenidade seguir-se-á a so-
lidariedade. 

Com um conjunto de me-
didas já a ser pensadas. Mas 
também com pedidos de 
atenção a populações estu-
dantis mais fragilizadas: os 
alunos deslocados no Supe-
rior e as crianças institucio-
nalizadas no setor social. Es-
perando-se que ao fecho de 
uma escola corresponda o 
fecho de um ATL (ativida-
des de tempos livres). Caso 

9 C e 
Por bal tem mais de 
dois milhões de alunos, 
do pré-escolar ao Supe-
rior. Deste total, quase 
20% frequentam o ensi-
no privado. 

3 
São 32 os países que fe-
charam já escolas. Des-
ses, 16 fecharam-nas a 
nível nacional, afetando 
363 milhões de alunos.  

contrário, estaremos a 
transferir crianças de um 
lado para outro. 

CORRIDA CONTRA O TEMPO 

Mas por que razão, afinal, o 
fecho de escolas, não sendo 
as crianças um grupo de ris-
co, pode impactar na propa-
gação no Covid-19? "Os ido-
sos são as grandes vítimas 
da gripe, mas não são eles 
que a fazem circular, são as 
crianças, porque interagem 
umas com as outras, fre-
quentam locais com muita 
gente e onde é mais difícil 
implementar regras de eti-
queta respiratória", explica 
ao JN o infecciologista Jai-
me Nina. 

Ou seja, têm um "grande 
papel na circulação do vírus 

O que fechou 
As universidades de 
Lisboa, Coimbra e Mi-
nho suspenderam as 
aulas, tendo a última 
um estudante infetado. 
O Politécnico do Cáva-
do e Ave, localizado na 
área de influência do 
foco, tomou ontem a 
mesma decisão. Todas 
as escolas de Felgueiras 
e Lousada fecharam. Há 
fechos na Amadora e 
Portimão. O ensino clí-
nico está suspenso.  

e há uma experiência gran-
de e acumulada de que me-
didas como o fecho de esco-
las permite diminuir a cir-
culação do vírus". Num ra-
ciocínio por analogia à gri-
pe, Jaime Nina frisa estar-se 
numa "corrida contra o 
tempo, porque as infeções 
respiratórias abrandam no 
Verão", pelo que "faz senti-
do" fechar as escolas. 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

Ontem, tanto o Conselho 
de Reitores das Universida-
des como o Conselho Coor-
denador dos Institutos Su-
periores Politécnicos fize-
ram saber que todas as ins-
tituições têm os seus planos 
de contingência ativos, 
aguardando os resultados da 
reunião de hoje. Em caso de 
fecho, e tendo o Superior 
essa autonomia, o calendá-
rio académico pode ser pro-
longado, as unidades curri-
culares poderão ser altera-
das, a carga horária pode ser 
reforçada e o ensino à dis-
tância é para aplicar. 

Dependente do Ministé-
rio da Educação estão as es-
colas, que sugeriram já a an-
tecipação das férias escola-
res de Páscoa. Diretores de 
escolas públicas - ANDE e 
ANDAEP - e privadas - 
AEEP - ouvidos pelo JN jun-
tam-se à expectativa dos 
pais, sendo consensual que 
a prioridade é o bem-estar 
de todos e que a escola é 
uma estrutura resiliente. • 

Governo decide 
hoje futuro de 

dois milhões de 
alunos (e pais) 

Conselho Nacional de Saúde Conselhos de Reitores e dos 
Pública analisa, a pedido de Politécnicos só avançam para 

Costa, fecho parcial ou total de encerramento por decisão das 
estabelecimentos de ensino autoridades de saúde 

COVID-I9 

Bastonária dos Farmacêuticos fala em 
"procura intensa". Infarmed assegura 
não haver falhas no abastecimento 
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A escola do meu filho 
fechou, pelo que não 
vou poder ir traba-
lhar. Tenho algum 
apoio? 
Sim. Se trabalhar no se-
tor público, tem direito a 
subsídio para assistência 
a filho pago a 100%. Se 
trabalhar no privado, o 
subsídio é pago a 65%, 
passando a 100% quando 
entrar em vigor o Orça-
mento do Estado, o que 
deverá acontecer até ao 
final deste mês. Aguarda 
promulgação pelo presi-
dente da República. 

A quarentena dura 14 
dias, mas a assistência 
a filho tem um limite. 
O que posso fazer? 
Fonte oficial do Ministé-
rio do Trabalho explicou 
ao JN que "os dias para 
assistência a filho só são 
contabilizados após a 
existência de doença". 
Isto porque, tratando-se 
de menor de 12 anos, há 
um limite anual de 30 
dias, a que acresce um 
dia por cada filho além 
do primeiro. Para os 
maiores de 12 anos, os 
pais ficam limitados a 15 
dias por ano (mais um 
dia pelos seguintes fi-
lhos). Assim, se tiver o 
seu filho em quarente-
na, só após a confirma-
ção da doença é que os 
dias começam a ser con-
tados. Se estiver em casa 
14 dias e o seu filho não 
contrair Covid-19, man-
tém os 30 ou 15 dias a 
que tinha direito. J.A. 

Lisboa 
e Vale 

do Tejo 

Algarve 

Por grupo etário 

i  Masculino 
Feminino 

Bombeiros começam 
a receber formação 
a partir de sexta-feira 

EVOLUÇÃO Um dos 41 doen-
tes infetados pelo novo co-
ronavírus não está interna-
do no hospital. A diretora-
-geral da Saúde, Graça Frei-
tas, explicou aos jornalistas 
que se trata de um caso ex-
cecional e que este, de acor-
do com a avaliação clínica e 
social, "tinha todas as con-
dições para ser seguido no 
domicílio". A médica frisou 
que o procedimento pode 
vir a ser adotado no futuro, 
tal como acontece em Itália, 
para infeções menos graves. 

O balanço do dia de on-
tem, que passou a ser feito 
da parte da manhã, dava 
conta de 41 pessoas infeta-
das, mais dois do que segun-

 

Norte 

Centro 

Casos importados 
2 Espanha E 
5 ttália01 
1 Alemanha/Áustria  n= 

da- feira. De acordo com a 
ministra da Saúde, Marta 
Temido, apenas um dos ca-
sos "inspira maior cuidado" 
e o doente que anteontem 
apresentava um quadro clí-
nico mais complicado regis-
tou "evolução positiva". Há 
também 375 casos suspei-
tos, 83 a aguardar resultado 
laboratorial, e 667 casos em 
vigilância. 

Em conferência de Im-
prensa, Graça Freitas adian-
tou que representantes das 
corporações de bombeiros 
vão receber formação na 
sexta-feira, a nível distrital 
Depois, essas orientações 
serão comunicadas "em cas-
cata" aos restantes opera-
cionais. Recorde-se que a 
falta de formação para lidar 
com o vírus tem sido uma 
das falhas apontadas pelas 
corporações. •  ANA GASPAR 

Fátima 
cancela 
peregrinações 
e Braga as 
procissões 

Retiros com doentes 
também foram 
desmarcados 

RELIGIÃO  Foram canceladas 
três peregrinações nacionais 
ao Santuário de Fátima. Os 
responsáveis do templo ma-
riano decidiram ainda sus-
pender os retiros com doen-
tes até à Páscoa e estão a ava-
liar o evoluir da situação dia-
riamente, não tendo, até ao 
momento, sentido a neces-
sidade de cancelar as cele-
brações previstas para maio. 
Em Braga, foram canceladas 
as procissões da Semana 
Santa. 

No âmbito do plano de 
contingência, foram sus-
pensos os três turnos de re-
tiros: o primeiro estava 
agendado para começar esta 
terça-feira, com doentes da 
diocese de Viana do Castelo, 
o segundo, entre 26 e 29 de 
março, para doentes de Lei-
ria-Fátima, e o terceiro, en-
tre 2 e 5 de abril, com doen-
tes do Porto. 

MISSA PODE SER FECHADA 

As procissões da Semana 
Santa de Braga, que cha-
mam todos os anos milhares 
de pessoas à cidade, foram 
canceladas, anunciou a Co-
missão da Quaresma e Sole-
nidades da Semana Santa de 
Braga. O organismo tomou a 
decisão em conjunto com o 
arcebispo D. Jorge Ortiga. As 
procissões e os concertos são 
cancelados, mas as exposi-
ções ficam ao critério dos or-
ganizadores. 

"As celebrações litúrgicas 
acontecerão dentro da Cate-
dral [Sé de Braga], com a 
toda a dignidade e esplendor 
que as caracterizam. Se as 
condições exigirem cuida-
dos especiais, não será per-
mitida a participação de 
fiéis, a não ser os necessários 
para os serviços litúrgicos. 
Neste caso, as celebrações 
serão transmitidas via inter-
net e rádio". Por outro lado, 
é garantido o ambiente de-
corativo nas ruas e a abertu-
ra dos calvários. •  P.P. E S.F. 

• 

• 

fl 

••••411 s hmi 

4-  Turistas chegam ao 
aeroporto de Lisboa com 
proteção para o Covid-19. 
FOIX., NUM" PINTO FE.K.N.ANVE.S.-  WItAL IM.NUENS 

Um dos doentes 
infetados pelo 
Covid-19 está 
isolado em casa 

ACE.SSO 

EXCLUSIVO 

A basto nária da Ordem dos Farmacêuticos admitiu 
tem que a longo prazo possam vir a faltar med.camen-
tos por ,:ausa da epidemia do novo coronavirus. Em de-
clarações à RTP, Ana Paula Martins explicou que "uma 
parte di matéria-prima e alguns ingredientes" utLiza-
dos na confeção de medicamentos na Europa são im-
portados da China, o país mais afetado pelo Covid-19. 

A responsável relatou uma "procura intensa" nas far-
mácias comunitárias de desinfetantes e também dos 
medicamentos para tratar a febre e doenças crónicas. 
Para já, as farmácias estão a tentar assegurar "um s'.-.ock 
de segurança, acima do que é habitual". 

Em nota enviada às redações, o Infarmed assegurou 
que as agências europeias "estão a monitorizar de per-
to o potencial impacto do surto nas cadeias de medica-
mentos locais", não tendo registo de falhas no seu for-
necimento. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, as-
segurou mais tarde, na comissão parlamentar da Saú-
de, que "pode não haver reserva física" de fármacos, por 
existir capacidade para os produzir. •  A.G. 

Situação em Portugal 
Número de casos de coronavírus 

41 
Total Total de casos 

confirmados suspeitos 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
anos anos anos anos anos anos anos 
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O que dizem 
as leis sobre 

confinamento? 
As medidas e a atua-
ção da Direção-Ge-
ral da Saúde têm-se 
guiado pelos pode-
res concedidos por 
duas leis de bases e 
pelo Código Penal. 

1.  Lei de bases 
A Base 34 da Lei 
de Bases da Saú-
de dá à DGS o 
poder de "de-
sencadear" me-
didas de emer-
gência e vigilân-
cia sanitária. 

.2,  Lei 81/2009 A 
Lei do Sistema 
de Vigilância 
em Saúde Públi-
ca estabelece 
sanções até aos 
dez mil euros 
para quem não 
cumprir as or-
dens das autori-
dades de saúde. 
As empresas po-
dem pagar até 
25 mil euros. 

Código Penal 
O Artigo 283.° 
estabelece as 
punições para 
quem propagar 
doença conta-
giosa. 

PENA DE PRISÃO 

rb,  
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Câmara de Felgueiras denunciou às autoridades violação de isolamento em Idães 

anos de prisão para 
quem criar um peri-
go de propagação de 
doença. E até três 
anos para quem pra-
ticar tal conduta 
por negligência. 

Nuno Miguel Ropio 
nuno.ropio@jn.pt 

QUARENTENA  Quem não 
cumprir o confinamento 
pedido pela Direção-Geral 
da Saúde (DGS) para estan-
car a transmissão do Covid-
-19, pode incorrer num cri-
me de propagação de doen-
ça, cuja pena de prisão che-
ga aos cinco anos. Para já, 
Felgueiras e Lousada são as 
localidades mais afetadas 
pelo novo coronavírus e sob 
quarentena. 

O aviso, extensível a ou-
tras povoações que venham 
a estar sob a mesma medida, 
parte de juristas que, além 
de não encontrarem qual-
quer inconstitucionalidade 
na imposição de medidas de 
isolamento social, defen-
dem que "há uma obrigação 
moral destas pessoas fica-
rem em casa". 

Segundo o juiz desembar-
gador Eurico Reis, "o Códi-
go Penal estabelece uma pu-
nição para a difusão volun-
tária de doenças". "A partir 
do momento em que existe 
um aviso das autoridades 
para as pessoas ficarem res-
guardadas, confinadas àS 
suas casas, e se comprovar 
que há um incumprimento 
da medida para travar a  

doença e até a possam estar 
a difundir, é normal que es-
sas pessoas possam vir a ser 
sancionadas", disse ao JN. 

Este magistrado judicial 
admite alguma "flexibilida-
de das medidas administra-
tivas", para que "não se im-
ponha a lei de forma despro-
porcionada contra a realida-
de" e se possa, "a título ex-
cecional, ir comprar alimen-
tos, com máscaras e luvas". 

Além de subscrever a in-
terpretação do risco de uma 
eventual punição, Luísa 
Neto, do Conselho de Saú-
de Pública e docente da Fa-

 

( 

Enrico Reis 
Juiz desembargador 

"As pessoas têm a 
obrigação moral de 
ficar em casa. E uma 
enorme sensatez e 
elementar cautela 
cumprir medidas de 
contenção da doença" 

Ft. 

culdade de Direito da Uni-
versidade do Porto, defende 
que "não há problemas de 
constitucionalidade na im-
posição destas medidas". 

"Apesar de quem tem uma 
visão restritiva da Consti-
tuição achar que o isola-
mento só pode acontecer 
em casos de internamento 
psiquiátrico compulsivo, há 
outros artigos da Constitui-
ção que permitem decisões 
de isolamento", frisou. 

Idães, freguesia de Fel-
gueiras, é o maior foco da 
doença, com 19 infetados e 
200 em isolamento. O sur-
to começou com um funcio-
nário da empresa de calçado 
Fego-Fla, de Lousada, que 
esteve numa feira em Milão 
e manteve contacto com a 
população local. Vários rela-
tos de incumprimento do 
isolamento, enquadrado 
pela legislação, levaram a 
Câmara de Felgueiras a pe-
dir a intervenção das auto-
ridades de Saúde do Norte. 

O gesto levou António 
Costa a apelar à mobilização 
dos felgueirenses para a 
contenção do Covid-19. 
"Acho que o melhor contri-
buto que podemos dar é co-
meçarmos por dar o exem-
plo. E é isso que tenho pro-
curado fazer." • 

Supremo 
Tribunal de 
Justiça adia 
julgamentos 

Acionado plano de 
contingência contra 
o coronavírus 

PREVENÇÃO O Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) 
adiou as primeiras sessões. 
E a medida, de prevenção 
do surto do novo coronaví-
rus, vai estender-se às ses-
sões marcadas para os pró-
ximos dias. 

"O Pleno das Secções Cí-
veis do STJ agendado para o 
dia de hoje [ontem] com o 
objetivo de uniformizar ju-
risprudência em matéria de 
direito civil - uma das mais 
importantes do Supremo 
Tribunal - foi adiado nine 
die, em função das necessi-
dades de prevenção do sur-
to de Covid-2019 referidas 
no respetivo plano de con-
tingência", informou fonte 
do tribunal, acrescentando 
que foram igualmente adia-
das as sessões das 22, 6a  e 71 

secções cíveis do tribunal, 
aprazadas para a apreciação 
de recursos. 

Tanto num caso como no 
outro, as diligências ainda 
não foram reagendadas, por 
não ser possível antever 
quando será seguro realizá-
-las. De resto, a mesma fon-
te adiantou ao JN que o Su-
premo Tribunal de Justiça 
também decidiu adiar as 
sessões que estão marcados 
para os próximos dias. 

EFEITOS PARCIAIS 
A medida só afetará de for-
ma parcial a atividade do 
tribunal, que é presidido 
pelo juiz conselheiro Antó-
nio Joaquim Piçarra e tem 
seis dezenas de juízes nas 
secções criminais, cíveis e 
sociais (direito do traba-
lho), além de uma dúzia de 
magistrados do Ministério 
Público. 

Como o STJ é um tribunal 
de recurso, a maioria das 
suas seis dezenas de juízes 
conselheiros já faz grande 
parte do seu trabalho a par-
tir de casa e só se desloca ao 
tribunal de Lisboa uma vez 
por semana, para partici-
par nas sessões onde são 
discutidos e proferidos os 
acórdãos.* 
NELSON MORAIS 

João Vasconcelos e Sousa 
joao.sousa@ext.jn.pt 

EPIDEMIA  Até ao último dia de 
2019, o vírus SARS-CoV-2, que 
origina a doença Covid-19, era 
desconhecido. Nessa altura, fo-
ram detetados, na cidade chi-
nesa de Wuhan, vários casos de 
uma pneumonia causada por 
um vírus desconhecido. Daí 
para cá, a comunidade científi-
ca tem vindo a estudar o agen-
te causador da epidemia. Per-
sistem muitas dúvidas, mas eis 
oque se sabe, até ao momento, 
da nova ameaça global. 

PROPAGAÇÃO 
Vírus pode durar 
até nove dias 
A sobrevivência do vírus é uma 
das questões mais pertinentes. 
Um recente estudo de cientis-
tas do Governo chinês concluiu 
que o coronavírus pode sobrevi-
ver no ar até 30 minutos e durar 
até nove dias em superfícies in-
fetadas. A mesma pesquisa 
aponta que o contágio pode 
ocorrer a 4,5 metros. Ora, estas 
conclusões contrariam outros 
estudos, que garantem que a 
distância máxima para contágio 
não excede os dois metros. Mais 
pacífico é que a tosse e os espir-
ros são as formas mais habituais 
de contágio. Ou que os idosos 

Prisão para quem 
propagar doença 
Felgueirenses incumprem confinamento pedido pela 
DGS. Costa apela a isolados para corrigir comportamento 
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Comparação 
Covid-19 --4›- Gripe H1N1 
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PONTO DE SITUAÇÃO 

O que já se sabe 
sobre o Covid 19 

coronavírus A vacina não é para já, 
mas há avanços no tratamento. E o calor 

poderá ajudar a conter a ameaça 

100 

São o grupo de maior risco: de.acor-
do com outro estudo, com base em 
44 672 casos na China, é entre os 
maiores de 80 anos que a mortali-
dade é mais alta (14,8%), sendo que 
na faixa entre os 10 e os 40 é de ape-
nas 0,2%. Um artigo recente confir-
mou que o período de incubação do 
vírus é de cinco dias e que a quaren-
tena de 14 dias é adequada. 

CALOR 
Perde intensidade com 
temperaturas altas 

Outra das preocupações é o com-
portamento do vírus face ao calor. 
Um estudo da universidade Sun  

Yat-senvírus concluiu que o Co-
vid-19 é "muito sensível às altas 
temperaturas": atinge um pico aos 
8,72 graus Celsius e depois perde 
intensidade. "Com a subida das 
temperaturas, a estabilidade do ví-
rus pode diminuir", refere outro 
estudo da Universidade America-
na de Beirute. No entanto, ambos 
deixam claro que, por sí só, o calor 
não é um fator suficientemente 
forte para extinguir o vírus. 

VACINA 
Descoberta da cura 
demora meses ou anos 
As vacinas já estão em desenvol-

  

vimento, mas vão demorar pelo 
menos seis meses a ficar disponí-
veis - e há quem fale num ano. Pri-
meiro é preciso encontrar uma va-
cina adequada, depois há que 
testá-la e observar os efeitos cola-
terais. Em caso de sucesso, segue-
-se a necessidade de aprovação pe-
las autoridades de saúde e a con-
sequente produção em massa. Só 
ai poderá ser distribuída. 

TRATAMENTO 
A esperança 
chama-se Remdisivir 
Por enquanto, apenas podem ser 
prestados cuidados de apoio. No 

Gripe comum 
/H1N1 

• •
• 1.° ciclo de 

contágio 
10 

infetados 

2.° ciclo 
• 
14 

infetados 

••••• 
..;•••• 
* o:* 3.°  ciclo 
• 
21 

infetados 

• 

1111. 10 . • • • •  •••••‘• 
••• 

31 
infetados 

entanto, talvez haja luz ao fun-
do do túnel: segundo o "The 
Guardian", o Remdisivir, medi-
camento inicialmente desenvol-
vido para combater o ébola, é 
"um dos poucos fármacos com 
possibilidades razoáveis de aju-
dar pacientes [com Covid-191 no 
curto prazo". Para já, recomen-
da-se que os testes PCR, que de-
tetam o Covid-19, só sejam feitos 
em casos suspeitos de terem con-
traído a doença. 

OUTROS VIM S 
Há doenças que 
são mais mortais 
Mais de 80% dos casos de Covid-
-19 são leves. Até à data, a taxa de 
mortalidade é de 3,4% - mais alta 
do que os 0,1% da gripe sazonal ou 
do que os menos de 1% do surto de 
2009 do H1N1, que vitimou entre 
151 mil e 575 mil pessoas num 
universo de entre 700 milhões e 
1400 milhões de infetados. No en-
tanto, a percentagem de vítimas 
mortais da epidemia atual é me-
nor do que a de SARS em 2002 
(8473 infetados e 813 mortos, cer-
ca de 10%) e do que a de MERS em 
2012 (2494 infetados e 858 mor-
tos, ou seja, 34,4%). Quanto ao 
ébola, cada surto mata mais de 
40% dos infetados: desde 1976, 
ano em que foi identificado, viti-
mou 15 mil das 34 500 pessoas 
que contraíram o vírus. • 

Médica esteve 
seis horas 
à espera 
de resposta 
da linha 

Clínica esteve fechada 
com uma doente no 
Hospital de Lousada 

TRIAGEM  Uma médica do 
Hospital da Misericórdia de 
Lousada esteve pelo menos 
seis horas fechada num con-
sultório com uma doente 
suspeita de estar infetada 
pelo Covid-19, sem resposta 
da Linha de Apoio ao Médi-
co. Ao JN, a profissional de 
saúde relata a situação em 
que se encontram, sem 
acesso a casa de banho e sem 
poderem comer ou beber. 

A médica Graciela Galbas 
atendeu, perto das 14 horas, 
uma paciente de 49 anos 
que chegou ao consultório 
de máscara e com sintomas 
suspeitos de serem causados 
pelo novo coronavírus. Ao 
JN, relatou ter contactado 
de imediato a linha SNS 24 
e a Linha de Apoio ao Médi-
co (LAM). Mas ficou sem 
resposta porque lhe deram 
instruções para esperar pelo 
contacto de um médico, 
uma vez que o serviço esta-
va sobrecarregado. Seis ho-
ras depois, continuava a 
aguardar. 

is MIL DESISTEM 
Ontem, a diretora-geral da 
Saúde, Graça Freitas, assegu-
rou no Parlamento que a li-
nha SNS 24 (antiga Saúde 
24) conseguiu dar resposta a 
120 chamadas em simultâ-
neo já no dia de ontem. A res-
ponsável foi questionada pe-
los deputados da Comissão 
Parlamentar da Saúde sobre 
o elevado número de chama-
das por atender, na segunda-
-feira (mais de 15 500 chama-
das abandonadas de um total 
de 27 600), justificando-o 
como mais um "pico de pro-
cura brutal", devido ao novo 
coronavírus. A linha esteve 
seis minutos em baixo e An-
tónio Costa prometeu robus-
tecer o serviço. 
Quanto à LAM, Graça 

Freitas adiantou que já fo-
ram atendidas 1055 chama-
das, 200 ficaram sem res-
posta. •  A.G. E C.S. 

4.° ciclo 
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Concerto de Tony Carreira reagendado para novembro 
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Caso no Hard 
Club e apelos 
ao isolamento 

Vasco Samouco* 
desporto@jn.pt 

FUTEBOL  Federação Portu-
gal de Futebol, Liga de Clu-
bes e demais entidades tidas 
em conta num grupo de 
emergência criado de pro-
pósito para este fim, decidi-
ram que o futebol continua, 
sim senhor, mas sem adep-
tos e praticamente só com 
as pessoas indispensáveis 
para o normal funciona-
mento de um jogo. Numa 
primeira instancia, o Cam-
peonato de Portugal passou 
pelos pingos da chuva, mas 
também esse seguirá o ca-
minho traçado à Liga e à Li-
gaPro, e os clubes fazem 
contas. Enquanto uns la-
mentam os danos, outros 
até agradecem: assim não 
têm prejuízo na organiza-
ção dos jogos. 

Em comunicado, a FPF 
anunciou que "todos os jo-
gos das competições de fu-
tebol profissional decorre-
rão à porta fechada", medi-
da que deixará os estádios  

vazios e que mexe com o 
normal funcionamento dos 
clubes, nomeadamente a ní-
vel financeiro. 

MILHARES DE EUROS A VOAR 

De acordo com dados recolhi-
dos pelo JN, Benfica, V. Gui-
marães e Famalicão, adversá-
rios de Tondela, Sporting e F. 
C. Porto, respetivamente, se-
rão penalizados em largos 
milhares de euros devido à 
falta da receita de bilheteira. 
As águias.perspetivavam ar-
recadar cerca de 200 mil eu-
ros, enquanto vitorianos e fa-
malicenses ficamprivados de 
60 e 50 mil euros, respetiva-
mente. jogar à porta fechada 
também implica menos re-
ceitas com publicidade, pelo 
facto de os patrocínios não 
terem a visibilidade normal, 
já para não dizer que o fator 
casa quase se desvanece devi-
do à falta de adeptos nas ban-
cadas. É de salientar ainda 
que há clubes que vão devol-
ver o dinheiro a quem tinha 
adquirido bilhetes para os jo-
gos em questão. 

Por outro lado, jogar à por-
ta fechada e, com isso, não 
estar obrigado a todo o in-
vestimento que implica a 
logística de qualquer jogo da 
Liga tem um lado positivo. 
Alguns dos emblemas mais 
modestos têm, normal-
mente, prejuízo nos jogos 
em casa, com despesas rela-
cionadas com segurança e 
infraestruturas. Com esta 
medida, os encargos caem 
drasticamente. 

A decisão, tomada em con-
junto por um grupo em que 
também estiveram o Sindi-
cato dos Jogadores, aAPAF, a 
Associação de Treinadores e 
a Associação de Médicos de 
Futebol, que "continuará a 
monitorizar a situação", não 
apanha a Liga nem os clubes 
de surpresa. Em comunica-
do, a entidade responsável 
pelo futebol profissional 
adianta que a medida foi to-
mada "em conformidade 
como previsto na reunião da 
Comissão Permanente de 
Calendários do passado dia 2 
de março". • • com J.P.G. E V.J.O. 

• 

DETALHES 

Distritais 
Porto e Braga 
param atividade 
As associações de futebol 
do Porto e de Braga deci-
diram parar todos os cam-
peonatos. Outras associa-
ções mantêm a atividade 
sénior e vários clubes sus-
penderam os trabalhos na 
formação. 

Modalidades 
Basquetebol 
e voleibol fechados 
As federações de basque-
tebol e voleibol decreta-
ram que os jogos dos se-
niores serão à porta fecha-
da. O hóquei estará limita-
do a 1000 pessoas por jogo. 

Internacional 
França e Espanha 
fecham os estádios 
No futebol francês e es-
panhol, os jogos serão 
realizados à porta fecha-
da. Em Espanha, a medi-
da abrange os jornalistas. 

CULTURA O caso que mais 
reverberações provocou, 
no âmbito das consequên-
cias do coronavírus nas ati-
vidades culturais, foi o 
protagonizado pelo DJ 
Mark_Ito, que atuou na 
sexta-feira à noite no Hard 
Club, no Porto. O artista 
revelou ontem ter desco-
berto, já depois da atuação, 
que estava infetado (e in-
ternado no Hospital Pedro 
Hispano, em Matosinhos), 
e preocupou o público que 
foi ao concerto. 

Ao início da tarde, a dele-
gada de Saúde do Norte pe-
diu a todos os que estive-
ram no evento que ficas- • 
sem em isolamento social e 
contactassem as autorida-
des (através dos números 
220 411170 ou 220 411171). 

Horas depois, o Hard 
Club revelou que colocou 
em quarentena todos os 
colaboradores que estive-
ram em contacto direto 
com o DJ e que procedeu às 
limpezas das áreas por ele 
ocupadas, nomeadamente 
palco e backstage, "com o 
rigor previsto pela Direção-
-Geral de Saúde (DGS)". A 
sala de espetáculos do Por-
to "vai manter o agenda-
mento normal dos concer-
tos, até indicações em con-
trário". 

Um apelo semelhante foi  

feito aos participantes de 
quatro eventos em Alberga-
ria -a -Velha e Ílhavo, onde 
esteve uma pessoa infetada. 
Todos os que assistiram aos 
espetáculos "Concerto de 
família - Quatro famosas 
notas musicais", "O triunfo 
da palavra" e "L'après-midi 
d'un Foehn", e "Error 404", 
devem contactar a Autori-
dade de Saúde através dos 
números de telemóvel 910 
700 272 ou 910 700 762. 

TONY CARREIRA ADIADO 

Em todo o país, incluindo 
Porto e Lisboa, houve anún-
cios de cancelamento de 
iniciativas ou de fecho de 
espaços municipais (ver fi-
cha). Um dos mais popula-
res concertos de março - o 
regresso de Tony Carreira à 
Altice Arena -, foi adiado 
para novembro. Na Gul-
benkian, o concerto de Ma-
ria João Pires, entre outros 
eventos, foi cancelado. A 
festa do Cinema Italiano 
(com eventos em todo o 
país) e o festival Monstra fo-
ram adiados. 

Por outro lado, em grandes 
espaços culturais do Porto, 
como a Casa da Música ou a 
Fundação de Serralves, até à 
hora de fecho desta edição, 
não havia indicações para 
não realizar as atividades 
previstas. • 

1 

O Benfica recebe o Tondela no Estádio da Luz, num jogo que poderia render cerca de zoo mil euros 

Jogos sem adeptos e com 
prejuízos financeiros 
Coronavírus não pára, pára já., os três principais campeonatos, mas bancadas 
estarão vazias. Benfica perde 200 mil euros, V. Guimarães e Famalicão 50 mil 
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Cancelamento 
de atividades 
e fecho de espaços 
culturais 
anunciados 
em todo o país, 
incluindo Porto 
e Lisboa 
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DETALHES 

Património 
Atividades 
suspensas 
Todos os museus, mo-
numentos e palácios da 
Direção-Geral de Patri-
mónio Cultural suspen-
deram as suas ativida-
des públicas. 

Porto 
Equipamentos 
fechados 
Todas as atividades cul-
turais dos teatros, gale-
rias e museus munici-
pais estão canceladas 
até ao dia 3 de abril. 

Portugal Fashion 
só para profissionais 
O Portugal Fashion, que 
arranca quinta-feira, 
vai ter acesso limitado a 
profissionais da moda e 
a jornalistas.. 

Peça e ópera 
afetadas 
O Coliseu do Porto 
adiou o espetáculo "A 
valquíria", programada 
para dia 21 de março. No 
Teatro Nacional São 
João, a peça "The Scar-
let letter" foi cancelada. 

Lisboa 
Museus e teatros 
encerrados 
Os museus, teatros e 
monumentos munici-
pais de Lisboa vão estar 
encerrados até 3 de 
abril. 

Braga 
Fecho de espaços 
culturais 
Em Braga, todos os es-
paços culturais da cida-
de não vão funcionar 
até 5 de abril. 

7. 

Paulo Ribeiro Pinto 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

ESTIMULO  O Governo está a 
preparar medidas adicionais 
de apoio ao setor do turismo 
para fazer face aos impactos 
do novo coronavírus, em 
concreto, à manutenção dos 
postos de trabalho. 
"Estivemos a discutir 

medidas adicionais que 
possamos vir a equacionar 
para o setor", afirmou o 
ministro da Economia, no 
final da reunião com vários 
agentes do setor do turis-
mo. "As preocupações es-
senciais são com a preser-
vação do emprego e com a 
situação de tesouraria das 
empresas", sublinhou Pe-
dro Siza Vieira. 

"Não há receitas nos pró-
ximos tempos e, portanto, 
é necessário continuar a fa-
zer face às obrigações em 
matéria de salários e outras 
necessidades. Estamos pre-
parados para equacionar 
medidas adicionais de apoio 
específicas deste setor", 
lembrou o número dois do 
Executivo. 

LAY-OFF ESPECÍFICO 

O turismo quer que a legis-
lação extraordinária para 
simplificar o regime de lay-
-off que o Governo vai apro-
var tenha critérios específi-

  

cos para estas empresas. "O 
setor é muito específico e 
é preciso estudar algumas 
especificidades quer na lei 
quer nas condições de 
apoio", afirmou ontem o 
presidente da Confedera-
ção do Turismo Português 
(CTP) que solicitou uma 
reunião ao ministro da 
Economia, para discutir as 
medidas anunciadas para 
fazer face ao surto de coro-
navírus. 
"O tecido empresarial é 

formado por pequenas em-
presas e muitas vezes não 
têm condições de aceder [a 
estes instrumentos] e, nes-
te momento, temos que nos 
preocupar em como vai ser 
o fim desta crise", lembrou 
Francisco Calheiros. 

O regime extraordinário 
de lay-off vai abranger os 
negócios que registem que-
bras 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. 

Em 2018, o setor, que tem 
vido sempre a crescer, re-
presentava 8,2% do produ-
to interno bruto (PIB) e 
dava emprego a 329 mil pes-
soas (cerca de 7% do empre-
go total nacional), segundo 
dados oficiais do Turismo de 
Portugal. 

• 
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Hotéis perdem 30% 
A perda de receita para 
as unidades hoteleiras é 
superior a 30%, indica a 
Associação da Hotelaria 
de Portugal (AHP), com 
base num inquérito aos 
seus associados. 

Autocarros parados 
Empresas de autocarros 
de turismo reuniram-se 
ontem em Pombal, 
onde pediram ao Go-
verno medidas de apoio 
ao setor, numa altura 
em que a maioria dos 
serviços está a ser can-
celada face ao surto de 
Covid-19. 

Viagens canceladas 
A Associação Portugue-
sa das Agências de Via-
gens e Turismo alertou 
os associados para cus-
tos e riscos do cancela-
mento e de alterações 
das reservas. 

ALERTA  A Associação Em-
presarial de Portugal (AEP) 
admite que o impacto do 
novo coronavírus na econo-
mia global e os seus efeitos 
na quebra do preço do pe-
tróleo "é significativo, mas 
de curta duração, tendo em 
conta episódios passados de 
epidemias". 

Para o presidente da AEP, 
Luís Miguel Ribeiro, "a que-
da do preço do petróleo 
acentua a queda das bolsas 
mundiais, o que reforça a 
crise de confiança dos con-
sumidores e poderá tradu-
zir-se em menor despesa de 
consumo e investimento na 
economia global, com natu-
rais repercussões negativas 
na economia portuguesa". 

A somar, "o Estado poderá 
ser penalizado com uma 
menor arrecadação de im-
postos associados aos com-
bustíveis (baixa de preço 
mas também de quantida-

 

Defende que seja 
apurada necessidade 
de recorrer ao regime 

TRABALHO  A secretária-ge-
ral da CGTP, Isabel Camari-
nha, expressou "grandes 
preocupações" quanto ao 
regime de lay-off anuncia-
do pelo Governo e defendeu 
que tem de haver "fiscaliza-
ção" para se apurar a neces-
sidade de recorrer àquele 
instrumento. 

"O que colocamos como 
grande preocupação, e já to-
mamos posição junto da mi-
nistra do Trabalho, é que 
isso não vai garantir a pre-
servação dos rendimentos 
dos trabalhadores porque 
vão ficar com dois terços do 
seu salário nesta situação. E 
isto não é aceitável por par-
te da CGTP", vincou.  

des, num contexto de me-
nor atividade), o que pode-
rá contribuir para uma dete-
rioração expectável das con-
tas públicas", aponta. 

Mas nem tudo é negativo. 
As empresas e os consumi-
dores podem vir a benefi-
ciar de uma queda do preço 
do petróleo, "o que à partida 
ajudaria a minorar o impac-
to do Covid-19, com a me-
lhoria de tesouraria para as 
empresas e aumento do 
rendimento disponível das 
famílias". 

Para Luís Miguel Ribeiro, é 
expectável que os países pro-
dutores de petróleo "che-
guem a acordo, o que deter-
minaria uma recuperação do 
preço do petróleo, mas não 
esquecendo que o seu nível 
poderá permanecer em ní-
veis inferiores ao que estáva-
mos habituados enquanto 
durar a crise do Covid-19". • 
sórzu SANTOS PER MA 

No final de uma reunião 
com Jerónimo de Sousa, se-
cretário-geral do PCP, na 
sede nacional do partido, a 
dirigente sindical defendeu 
que terá de existir "um 
acompanhamento muito 
grande de fiscalização da 
necessidade de haver ou 
não lay-off'. 

O Governo anunciou an-
teontem um regime de lay-
-off simplificado para aque-
las empresas que vejam a 
sua atividade "severamen-
te afetada devido à epide-
mia" de Covid-19. No ãmbi-
to deste instrumento, os 
trabalhadores terão a garan-
tia de retribuições ilíquidas 
equivalentes a dois terços 
do salário até 1905 euros, 
30% suportados pelo em-
pregador e 70% pela Segu-
rança Social até um máximo 
de seis meses. 

• --g• 

4 là. 
Profissionais do turismo salientam as especificidades da atividade 

Vêm aí mais medidas 
para salvar o turismo 
Ministro alerta para inexistência de receitas nos próximos 
tempos num setor que assegura 7% de todo o emprego 

CGTP recusa lay-off 
sem fiscalização 
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Cáritas decide 
suspender 
peditório nacional 

ANÚNCIO  A Cáritas Portu-
guesa determinou a suspen-
são do peditório nacional, 
que iria decorrer de hoje a 
domingo em vários espaços 
comerciais, escolas e comu-
nidades paroquiais. "As vá-
rias Cáritas diocesanas e os 
muitos voluntários envol-
vidos manifestaram a sua 
preocupação face à propaga-
ção do vírus Covid-19", ex-
plica em comunicado. 

PSP 

mil máscaras foram ad-
quiridas para serem dis-
tribuídas pelos vários co-' 
mandos da PSP, anun-
ciou, ontem, o diretor-
-geral, Manuel Magína 
da Silva "Não pretende-
mos uma utilização ma-
ciça indiscriminada de 
equipamentos de prote-
ção", ressalvou, contudo. 

PS adia eleições 
e congressos no 
Porto e Braga 

DISTRITAIS  O PS anun-
ciou o adiamento das 
eleições para as federa-
ções do Porto e de Braga, 
marcadas para o fim de 
semana, e de todos os 
congressos federativos. 
O anúncio foi feito pelo 
secretário-geral adjunto 
do PS, José Luís Carnei-
ro, "no seguimento das 
recomendações da Dire-
ção-Geral da Saúde". 

País Casos Mortes Pais Casos Mortes Pais Casos Mortes 
China 80 757 3136 Malásia 129 

 

Finlândia 40 

 

Itália 10 149 631 Hong Kong 118 3 Irlanda 34 

 

Irão 8042 291 Bahrain 110 

 

Filipinas 33 

 

Coreia do Sul 7513 54 Austrália 107 3 Vietname 31 

 

França 1784 33 Grécia 89 

 

Brasil 31 

 

Espanha 1646 35 Canadá 79 1 Eslovénia 31 

 

Alemanha 1457 2 EAU 74 

 

Indonésia 27 

 

EUA 808 28 Iraque 71 7 Roménia 25 

 

Navio de cruzeiro 696 6 Kuwait 69 

 

Palestina 25 

 

Japão 581 10 Islândia 69 

 

Qatar 24 

 

Países Baixos 382 1 Egito 59 1 Arábia Saudita 20 

 

Suíça 374 3 Israel 58 

 

Argélia 20 

 

Reino Unido 373 

 

índia 56 

 

Polónia 20 

 

Suécia 325 

 

Tailândia 53 1 Omã 18 

 

Noruega 277 

 

San Marino 51 2 Argentina 17 

 

Bélgica 267 

 

Taiwan 47 1 Marrocos 3 

 

Dinamarca 262 

 

PORTUGAL 41 

   

Áustria 182 

 

Rep. Checa 41 

 

Mais 61 países com 

 

Singapura 160 

 

Líbano 41 1 303 casos confirmados; 

 

FONTE: ECOO. OMS. GISANDOATA INFOGRAFIA JN 

BALANÇO  O número de pessoas infetadas aumentou para 118 101 e morreram 4262. 
Espanha é o segundo país europeu com mais mortes, que já são 35. Os números em 
Itália continuam a subir, ultrapassando 10 mil casos e com registo de 631 mortes. 
França é o segundo país europeu com mais infetados,1784, e morreram 33 pessoas. 

Santo António 
cria espaço 
reservado 

MEDIDAS  O Hospital de 
Santo António, no Porto, 
tem uma área para rece-
ber doentes com suspei-
tas de Covid-19. Situa-se 
dentro do hospital, ao 
lado da Urgência. O espa-
ço, reservado para aco-
lher doentes em caso de 
catástrofe, foi adaptado 
nos últimos cinco dias. 
Trata-se de um circuito 
isolado para que os casos 
suspeitos não se cruzem 
com outros pacientes. 

Primeiro infetado já está em casa 

REGRESSO  Adriano Maranhão, o primeiro português in-
fetado com coronavírus, quer continuara trabalhar como 
canalindor para a Princess Cruises, mas só depois do pro-
blema estar ultrapassado. Chegou ontem a Portugal, 
onde vai ficar dois meses, e foi recebido pela mulher. 
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Casos confirmados de eoronavírus 
Até às 20 horas de ontem 

      

4262 
mortos 
(73,6% 
na China) 

 

   

118 101  
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(68,4% na China) 
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64 391 
casoS teuperaties• 

(54.5% do letal) 

       

Jesús Chueca 
jesus.chueca@jn.pt 

INTERNACIONAL  Espanha é 
atualmente o segundo país 
europeu com mais mortes 
decorrentes do Covid-19, a 
seguir a Itália, e o terceiro 
com mais infetados, só atrás 
da Itália e de França. No es-
paço de 24 horas, o número 
de casos saltou de 1073 (20 
horas de segunda-feira) para 
para mais de 1600, um au-
mento de 50%. 

O ministro de Saúde, Sal-
vador Illa, anunciou várias 
medidas de prevenção, 
como a proibição dos voos 
diretos para Itália até ao dia 
25 e a suspensão das via-
gens promovidas pelo Ins-
tituto de Idosos e Serviços 
Sociais, por se destinarem 
à população mais vulnerá-
vel. Illa também garantiu 
que o fornecimento sanitá-
rio será centralizado. 

O primeiro ministro espa-
nhol, Pedro Sánchez, admi-
tiu que "esta crise sanitária 
terá um forte impacto na 
economia", mas que o Go-
verno "apoiará as empresas 
com créditos". 

Na Comunidade de Ma-
drid, região espanhola com  

mais casos (782), os infeta-
dos pelo Covid-19 duplica-
ram depois das multitudiná-
rias manifestações de do-
mingo, comemorativas do 
Dia Internacional da Mulher. 
Para tentar abrandar a expan-
são do vírus, Madrid, País 
Vasco (195 casos) e La Rioja 
(144) suspendem, a partir de 
hoje, as atividades académi-
cas em todos os níveis, du-
rante duas semanas. Além 
disso, todos os acontecimen-
tos desportivos do próximo 
fim de semana vão ser dispu-
tados à porta fechada. 

O coronavírus também 
afeta a atividade política es-
panhola. O Congresso dos 
Deputados e o Senado para-
lisam durante esta semana, 
após a confirmação de que 
deputado do Vox Javier Or-
tega Smith está infetado. 

Itália viveu ontem o seu 
primeiro dia com mobilida-
de restringida. Ainda as-
sim, registaram-se na Lom-
bardia 168 novos óbitos, so-
mando já 631 vítimas, um 
recorde de fatalidades em 
24 horas. Os italianos só 
podem mover-se pelo terri-
tório por motivos laborais, 
de saúde ou outra necessi-
dade justificada. • 

EMERGÊNCIA 

UE anuncia fundo 
de resposta 
de 25 mil milhões 

A União Europeia vai 
criar um fundo econó-
mico de 25 mil milhões 
de euros para combater 
o novo coronavírus, 
anunciou a presidente 
da Comissão Europeia, 
Ursula Von der Leyer, 
após uma videoconfe-
rência com os primeiros-
ministros dos 27 países 
membros. "Trata-se de 
um fundo de resposta 
para garantir o funcio-
namento dos sistemas 
sanitários, dar liquidez 
às empresas e proteger o 
mercado de trabalho", 
afirmou. O orçamento 
europeu consagrará os 
primeiros 7, 5 mil mi-
lhões de euros, mas a 
vontade anunciada é de 
alcançar os 25 mil mi-
lhões. 

.t 
Alguns supermercados espanhóis ficaram ontem com as prateleiras vazias 

Casos em Espanha 
aumentam 50% no 
espaço de um dia 
Lombardia registou um recorde de falecimentos 
em 24 horas, com 168 novas vítimas mortais 
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podem ter 
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188 milhões 
em IMF já 
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Orçamento mantém 
isenção em zonas 
históricas e complica 
contas P.14 

Porto  Atletas 
esperam 
19 anos por 
nacionalidade 
portuguesa 

Angolanos querem 
representar o pais lkse 

F. C. Porto 
Europa só 
depende de 
resultados 
desportivos P.42 
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Há sete mil milionários 
a passar recibos verdes 
Maioria são advogados e 
agentes no setor imobiliário 

Ganham mais de 650 mil euros 
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Precários de baixo rendimento 
predominam neste universo P.12 e 13 
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Cada taxa turística, sua sentença
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/03/2020

Meio: Barlavento Online Autores: António Guerreiro

URL: https://www.barlavento.pt/opiniao/cada-taxa-turistica-sua-sentenca

 
No dia 1 de março de 2020, a Câmara Municipal de Faro começou a fazer a cobrança da sua Taxa
Municipal Turística, a qual incide sobre as dormidas de turistas efetuadas no seu território. O município
espera arrecadar 500 mil euros durante o ano de 2020.
 
Esta medida surge na sequência da decisão quase unânime em 2018, por parte da AMAL (com
exceção do concelho de Silves), de cobrar uma taxa sobre as estadias dos turistas.
 
Vila Real de Santo António (VRSA) já publicara a sua taxa turística em 2018; Portimão já tem a sua
própria proposta alinhavada e em discussão. Seguramente outros se seguirão.
 
A ideia de uma taxa  turística  não é propriamente nova; já é aplicada há algum tempo nas grandes
cidades turísticas do mundo, e mesmo em Portugal já temos exemplos como Lisboa ou Porto.
 
A lógica por detrás da taxa é que a atividade turística tem alguns efeitos perniciosos, que resultam em
pressões sobre a infraestrutura do território, o que consequentemente tem custos para o erário
público e que, como tal, tem de ser compensados de alguma forma.
 
Esta questão tem algumas curiosidades; o próprio uso do conceito de taxa é interessante, dado que a
própria ideia jurídica de taxa remete para uma noção de contraprestação em troca de um determinado
serviço; qual é o serviço que os turistas recebem em troca?
 
Apenas o privilégio de visitar as nossas praias e de desfrutar da nossa gastronomia.
 
Por outro lado, o caso do Algarve tem a sua própria idiossincrasia, no sentido em que se trata de uma
taxa latamente aprovada no seio de uma associação municipal, o que se deveria traduzir num
consenso mais ou menos definido da medida a aplicar.
 
No entanto, nem o valor da taxa aparenta ser consensual, dado que embora tivesse sido acordado um
valor de 1,5EUR por dormida, VRSA cobra apenas 1EUR por dormida.
 
Mais ainda, ao analisar os regulamentos das taxas, é curioso verificar que cada edilidade apresenta
diferenças significativas.
 
Existem diferenças nos prazos de entrega das declarações referentes à taxa; VRSA estabelece como
prazo de entrega da declaração até ao final do décimo dia útil a seguir ao mês a que se reporta; Faro
exige que seja entregue até ao dia 15 do do mês seguinte ao da cobrança; Portimão concede até ao
final do mês seguinte à cobrança para o fazer.
 
Os prazos de entrega da taxa são igualmente diferentes para cada concelho. Os critérios de incidência
da taxa são também díspares em cada concelho: há isenções diferenciadas consoante a idade ou
condição. Portimão e Faro isentam da taxa turística os indivíduos com menos de 13 anos; VRSA dá
descontos para os que têm entre 11 e 13 anos e isenta os de idade inferior a 10 anos.
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Faro isenta os estudantes nacionais ou internacionais que ingressem na Universidade do Algarve
(UAlg) e que não utilizem o Alojamento Local por mais de 60 dias seguidos; Portimão não o faz e
como tal, estudantes da UAlg que estudem no Polo de Portimão, em situação análoga, terão de pagar
como turistas normais.
 
Mais, cada Câmara irá criar o seu próprio mecanismo ou plataforma de recolha da declaração e taxa,
em formulários diferentes, com regras e timings diferentes.
 
Traduzindo tudo isto: no limite, poderemos ter 15 taxas turísticas na região algarvia no futuro
próximo, cada uma com formas e substâncias próprias. Tal significa custos de contexto acrescidos
para os operadores, empresas e empresários do turismo, que tem de lidar com a nova burocracia.
 
Para os próprios turistas, as diferenças de tratamento acabarão por incentivar à confusão: o filho de
11 anos paga taxa municipal turística num concelho enquanto que no do lado está isento, por
exemplo.
 
A aprovação da taxa turística em sede da AMAL deveria ter sido acompanhada de uma maior
homogeneidade no processamento da mesma; numa região turística como o Algarve, em que se quer
que a experiência do turista seja a melhor possível, teria sido frutífero uma abordagem unificada de
forma a diluir a inconveniência da taxa para o turista.
 
Perdeu-se uma oportunidade de tratar o Algarve como uma região; cada castelo teima em governar
como um reino separado.
 
António Guerreiro | Economista
 
[Additional Text]:
Taxa-Turística-Faro
Print Icon
 
António Guerreiro
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Renascença

 	Duração: 00:00:37

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 85361735

 
10-03-2020 22:00

COVID-19: Impacto no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d050061-505c-4a25-93d7-

fbb3b1aa1e59&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo promete trabalhar todos os dias com o setor do turismo para combater o novo coronavírus,
no entanto, considera prematuro anunciar medidas específicas no imediato. Palavras do ministro da
Economia no final de uma reunião com empresas do setor a pedido da Confederação do Turismo de
Portugal. Pedro Siza Vieira refere que as preocupações essenciais dos empresários prendem-se com a
preservação do emprego e com a situação de tesouraria das empresas devido à previsível falta de
receitas.

 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-03-10 23:05
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TVI

 	Duração: 00:01:40

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 85351859

 
10-03-2020 21:14
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Turismo afetado pelo coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a0ddf118-22fe-46ea-b5be-

6b03c2210102&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A emergência do COVID-19 tem tido um impacto muito forte ao nível do turismo com muitos
cancelamentos de reservas e viagens, isto para além de eventos que estavam entretanto
programados. O Governo encontra-se a estudar medidas para ajudar o setor.
Declarações de Siza Vieira, Ministro de Estado e da Economia, Francisco Calheiros, Confederação do
Turismo Português.

 
Repetições: TVI 24 - 21ª Hora , 2020-03-10 21:55
 TVI - 1ª Hora , 2020-03-11 06:53
 TVI 24 - 1ª Hora , 2020-03-11 06:54
 TVI 24 - 25ª Hora , 2020-03-10 00:31
 TVI 24 - 25ª Hora , 2020-03-10 03:36
 TVI - Diário da Manhã , 2020-03-11 08:25
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-03-11 08:26
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SIC Notícias
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Governo português suspende voos e e para Itália - análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3e671cd6-377c-4fb8-a055-

a6e2723e2ab7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
António Portugal, Associação das Companhias Aéreas de Portugal, analisa o tema:
- Governo português suspende todos os voos para todo o território italiano.
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CM TV

 	Duração: 00:01:06
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ID: 85352479

 
10-03-2020 21:05
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Portugal cancela voos de e para Itália

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=04103ae4-53c1-416a-a3a2-

36c7c75bc37a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo decidiu suspender os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela epidemia
em Itália.
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SIC

 	Duração: 00:02:07

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 85351565

 
10-03-2020 21:04

1 1 1

Impacto do coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=06717d10-21e8-4c82-8e76-

794ce89187e3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro da Economia reuniu-se esta tarde com empresas do setor do turismo.
Declarações de Francisco Calheiros, Confederação do Turismo Português; Pedro Siza Vieira, ministro
Adjunto e da Economia.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-03-11 06:20
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-11 07:19
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-10 01:05
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-11 06:21
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-11 08:19
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-11 07:20
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-03-11 10:32
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RTP 1

 	Duração: 00:01:46
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ID: 85351417

 
10-03-2020 20:53
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Impacto do coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e293cfee-2b55-42e5-b0cb-

560b7a776de5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo em Portugal está já a sofrer muitos cancelamentos e também muito depressa. Os
empresários do setor pediram uma reunião com o Ministro da Economia, estão sobretudo preocupados
com a manutenção dos postos de trabalho.
Declarações de Siza Vieira, Ministro de Estado e da Economia, Francisco Calheiros, presidente
Confederação Turismo Português.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-03-10 22:21
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-03-10 00:23
 RTP 3 - 3 às... , 2020-03-11 11:11
 RTP 3 - 3 às... , 2020-03-11 10:10
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TSF

 	Duração: 00:02:12

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85357049

 
10-03-2020 20:04

Impacto do coronavírus na aviação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16041c35-c5d8-4435-b98c-

fd265883f767&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nas ajudas europeias para as empresas afetadas pelo novo coronavírus, António Costa, além de incluir
o turismo, inclui também as companhias aéreas. António Moura Portugal, o diretor executivo da
associação que representa as companhias aéreas que trabalham em Portugal, fala de números
assustadores com o cancelamento de reservas até esta altura. Ele não tem dúvidas de que esta
situação vai deixar marcas bem profundas na vida destas empresas.
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CM TV
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Governo recebe Confederação do Turismo e empresas do setor

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ecf7c524-97db-4a00-8ab3-

73205bc6cfa0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo reuniu-se com membros do turismo, uma das áreas mais sensíveis e que está a sofrer
várias quebras por causa do coronavírus.
Declarações de Siza Vieira, Ministro da Economia.
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RTP 3

 	Duração: 00:01:02

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85350494

 
10-03-2020 18:23
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Turismo e o COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fc138cfb-75fd-4eec-a212-

3363488c5126&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Confederação do Turismo diz que os cancelamentos estão a ser mais rápidos que o
que era esperado. Francisco Calheiros considera que, no entanto, há alarme a mais.
Declarações de Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 06:50
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 07:38
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 07:38
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 06:50
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RTP 3

 	Duração: 00:00:32

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85350488

 
10-03-2020 18:20
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Hotelaria em Portugal já sofreu uma quebra de mais de 30%

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=518266d0-c6cc-4445-88f3-

9a9945f87d81&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hotelaria em Portugal já sofreu uma quebra de mais de 30% até março por causa do novo
coronavírus. A Associação de Hotelaria diz que as taxas de cancelamentos estão muito acima das
verificadas em anos anteriores.
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ID: 85350486

 
10-03-2020 18:19
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Empresas de autocarros de turismo avisam que estão em risco os postos de trabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=32a8e889-811b-4f4f-bee7-

55fc9fa61d78&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As empresas de autocarros de turismo avisam que estão em risco os postos de trabalho dos cerca de
2 mil motoristas do setor. Em causa está o elevado número de cancelamentos de viagens devido à
crise provocada pelo novo coronavírus.
Declarações de João Coelho, porta-voz empresas de autocarros de turismo.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 07:39
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-11 07:39
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Antena 1

 	Duração: 00:06:22

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85349209

 
10-03-2020 17:20

Impacto do coronavírus na economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8203ce53-4a47-4a2f-8d2b-

9be9245f691e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Durante estes dias temos falado sobre os impactos do novo vírus nos diversos setores da economia.
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Faro começ a 
agora cobrar 
uma taxa para 
mitigar o impacto 
do turismo no 
territó rio e tornar 
a cidade mais 
agradá vel, atraindo 
mais turistas 

Faro espera encaixar meio milhão 
este ano com taxa turística
A Câmara Municipal de Faro começou a aplicar uma taxa turística 
no valor de 1,5 euros por dormida no concelho. Espera arrecadar 
cerca de 500 mil euros em 2020

A Câmara Municipal de Faro espe-
ra arrecadar cerca de 500 mil eu-
ros em 2020 através da aplicação 
de uma taxa turística no valor de 
1,5 euros por dormida no conce-
lho. A informação foi avançada à 
Lusa por Carlos Baía, vereador do 
Turismo da autarquia. Segundo 
o responsável, “após a aprovação 
por quase todos os municípios [al-
garvios], Faro começa agora cobrar 
esta taxa, para mitigar o impacto 
do turismo no território e tornar 
a cidade mais agradável, atrain-
do mais turistas”.

A expetativa de encaixe de recei-
ta para este ano “tem em conta os 
normais valores das dormidas” for-
necidos pelo INE.

Esta taxa turística é aplicada por 
pessoa e por cada dia de dormida 
em estabelecimentos hoteleiros e 

alojamentos locais do concelho, 
num limite de 7 dias. Crianças e 
jovens até aos 13 anos, estudantes 
nacionais ou estrangeiros da Uni-
versidade do Algarve (até 60 dias 
consecutivos), pessoas a realizar 
atos médicos (e um acompanhante) 
e pessoas portadoras de pelo menos 
60% de incapacidade estão isentos.

À semelhança de outros municí-
pios, a câmara de Faro criou uma 
plataforma onde os operadores tu-
rísticos registam no fi nal de cada 
mês a informação das dormidas, 
fazendo o pagamento por referên-
cia multibanco.

A taxa turística será cobrada no 
período de 1 de março a 31 de ou-
tubro. A verba destina-se ao inves-
timento em atividades ligadas ao 
turismo, espaço e equipamentos pú-
blicos e atividades culturais.

Página 36



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,21 x 4,11 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 85353782 11-03-2020 | Imobiliário

52468a16-6218-4d88-baf9-efc702714606

PUBLICIDADE
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Não pode ser vendido separadamente

PUBLICIDADE

ENCONTRE AQUI   
UMA SOLUÇÃO 

PARA O SEU NEGÓCIO
ARMAZÉNS E UNIDADES INDUSTRIAIS

imobiliário

Faro espera encaixar 
meio milhão este ano 
com taxa turística
A Câmara Municipal de Faro começou 
a aplicar uma taxa turística no valor de 1,5 euros 
por dormida no concelho. Espera arrecadar 
cerca de 500 mil euros em 2020  P06

Modernização 
dominou a atividade 
logística em 2019
O setor industrial e logístico português está de olhos 
postos no futuro. A expansão e modernização 
das plataformas e infraestruturas existentes 
foi o foco da atividade no ano passado, além 
da construção de novas instalações  P06

Transações 
ibéricas de 
malparado 
estabilizam nos 
30 mil milhões
O volume de transações de Non Performing Loans (NPL) 
transacionados em 2019 na Península Ibérica estabilizou nos 
cerca de 30 mil milhões de euros, conclui a Prime Yield  P02
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Lagos discutiu o futuro do turismo e da cultura no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/03/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5355babb

 
Foi ainda adiantado que o Museu de Lagos tem reabertura prevista para o último trimestre de 2020
 
O futuro do turismo e da cultura do Algarve estiveram em debate na passada sexta-feira, 6 de Março,
em Lagos.
 
Outro dos focos da iniciativa foi a apresentação dos principais eventos âncora em 2020 no município
de Lagos, com destaque para a expansão da Feira Concurso Arte Doce para cinco dias (22 a 26 de
Julho) e da Festa do Banho 29 para dois dias (28 e 29 de Agosto).
 
Na sessão de abertura, a cargo de Hugo Pereira, presidente da Câmara de Lagos, Fátima Catarina,
vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, e Adriana Nogueira, diretora regional de Cultura, foi
referido o crescimento turístico do Algarve que, mesmo com desafios trazidos por constrangimentos
como o Brexit, a falência de operadores turísticos e alterações climáticas, conseguiu registar, em
2019, um crescimento de hóspedes, representando 30% da quota nacional.
 
Foi ainda evidenciada a importância dos pequenos eventos culturais na região, que, a par dos grandes
eventos, contribuem grandemente para ultrapassar a sazonalidade
 
O coronavírus e as eventuais dificuldades que poderá trazer para a região também foi um dos temas
debatidos.
 
Na sequência das propostas e desafios para o amanhã do turismo algarvio, Duarte Padinha, diretor do
Departamento Operacional da Região de Turismo do Algarve, apresentou uma perspetiva global e
abrangente do Plano de Marketing Estratégico do Turismo do Algarve (PMETA 2.0) para o período
2020-2023 e que já está na fase final de preparação.
 
Para evidenciar o crescente papel do marketing digital e dos blogs de viagem, Catarina Leonardo,
vice-presidente da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, falou da sua história e experiência
pessoal até se tornar blogger de viagens profissional.
 
O impacto e o poder dos influenciadores, assim como a sua proximidade com os seus seguidores, foi
mencionado pela autora do blog Wandering Life como de extrema importância no alcance do público e
posterior decisão sobre o seu destino de viagem.
 
Na segunda parte da manhã, mais centrada em Lagos, Francisco Castelo, técnico superior de História
da Câmara de Lagos, apresentou a pesca multicentenária Arte Xávega na Meia Praia, prática que
precisa de ser preservada dada a sua riqueza histórica e patrimonial, tendo a autarquia elaborado uma
proposta para que esta arte seja considerada património cultural.
 
Coube a Elena Moran, técnica superior de Arqueologia da Câmara de Lagos, a tarefa de apresentar os
trabalhos desenvolvidos e em curso no Museu de Lagos Dr. José Formosinho, atualmente a sofrer
obras de reabilitação. Através de protocolos com várias entidades, tem sido possível o trabalho de
conservação e restauro de peças que virão enriquecer o Museu, como azulejos, estruturas
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arquitectónicas, pinturas, documentos e objetos históricos.
 
Com abertura prevista para o último trimestre de 2020, este espaço faz parte dos vários núcleos
museológicos de Lagos,  servindo como um elemento de grande atratividade no município, reforçado
com esta obra , diz a autarquia.
 
No final da manhã foram apresentados por José Viegas, coordenador da Unidade Técnica de
Comunicação, Cultura e Turismo da Câmara de Lagos, os vários eventos âncora agendados em Lagos
para 2020.
 
Entre as principais novidades está a expansão da Feira Concurso Arte Doce para cinco dias (22 a 26 de
Julho), sendo que o tema de 2020 será o Fado, como homenagem a Amália Rodrigues (este ano
comemora-se o centenário do seu nascimento).
 
A doçaria continuará a ser o grande atrativo do certame que terá como região convidada a
Estremadura e que dará a conhecer ao visitante a identidade cultural das duas regiões, as suas
tradições e "artes" mais autênticas, tais como o artesanato em madeira, palma, esparto e olaria,
tecelagem, bem como produtos agroalimentares, com destaque para os frutos secos, os licores e o
mel.
 
A animação musical, com artistas de referência do panorama musical nacional, será outro dos
atrativos deste grande evento.
 
A tarde ficou reservada para uma visita ao Museu de Lagos Dr. José Formosinho para que os
participantes pudessem testemunhar a evolução das obras em curso.
 
Sul Informação
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