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COVID-19  ECONOMIA 

Ações mundiais 
com queda abrupta 
O índice MSCI, que mede o ritmo das bolsas mundiais, 
regista quedas a fazer lembrar a crise de 2008 
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Pense nos 
hábitos que, 
nas últimas 

Nos primeiros 96 minutos de nego-
ciação das bolsas norte-americanas, 
na segunda-feira, 9, as 500 pessoas 
mais ricas do mundo perderam 203 
mil milhões de dólares. Não é algo 
que lhes faça grande mossa, mas dá 
a noção da dimensão das quedas na 
bolsa nova-iorquina, que se limita-
ram a seguir a trajetória destrutiva 
que havia devastado, horas antes, os 
mercados asiático e europeu. A razão? 
À depressão causada pela cavalga-
da do coronavírus — com impactos 
evidentes e ainda mal estimados no 
crescimento económico mundial —
somou-se o caos no mercado petrolí-
fero, com a Arábia Saudita a anunciar 
um agressivo e inesperado aumento 
de produção, o que levou os preços 
desta matéria-prima a caírem perto 
de 30% em poucas horas. Tudo junto, 
as principais bolsas mundiais — tal 
como a de Lisboa — sofreram per-
das que não viam desde a explosão 
da crise financeira. Alguém falou em 
tempestade perfeita? 

Os dias seguintes trouxeram algu-
ma recuperação, mas a severidade das 
quedas mostra como os investidores 
estão sensíveis e à beira do pânico. 
É que uma medida tão pouco ortodoxa, 
como a subida da produção petrolífera 
da Arábia Saudita — quando há um 
choque na procura de petróleo por 
causa do coronavírus —, encontra um 
mundo que enfrenta o maior desafio 
económico desde a crise financeira, 
que começou há mais de dez anos. Dá 
pelo nome de coronavírus e soma a 
ameaça económica à da saúde pública. 

semanas 
alterou 
ou ponderou 
alterar 
por causa 
da Covid-19. 
Tudo isto tem 
um efeito 
económico 

UMA CRISE DE PROCURA 
E DE PRODUÇÃO 

A Câmara Municipal de Monção can-
celou as comemorações da fundação 
do município, em 1261, sendo este o 
primeiro ano em que tal festa não se 
realiza. E, à semelhança de Monção, os 
cancelamentos disparam a cada mo-
mento, em Portugal e noutros países 
europeus. E isto é também economia. 

Faça o seguinte exercício::pense 

nos hábitos que, nas últimas semanas, 
alterou ou ponderou alterar por causa 
da Covid-19. Viagens que cancelou, 
conferências a que ia assistir e que 
não aconteceram, concertos adiados e 
simplesmente anulados. Talvez tenha 
passado a frequentar menos espaços 
fechados com muita gente, como 
centros comerciais, restaurantes ou 
cinemas. Talvez tenha desmarcado 
aquelas férias no Norte de Itália com 
que sonhava há anos ou tenha adiado 
a marcação dos dias de descanso no 
verão, para ver o que dá tudo isto até 
lá. A sua empresa poderá ter adiado 
um investimento por causa da incer-
teza, pode estar a funcionar a meio 
gás. Se calhar, comprou mais papel 
higiénico ou conservas alimentares, 
para o caso de ter de ficar em casa. E, 
se tem filhos, certamente já tem um 
plano de contingência para o caso de 
as escolas fecharem as portas durante 
algum tempo. 

Ora tudo isto acarreta, natural-
mente, um efeito económico. As lo-
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Índice do medo 
com subida assustadora 
o VIX, índice que mede a expectativa de volatilidade 
nos próximos tempos, disparou 

Colapso nos preços 
do petróleo 
A menor procura e o choque de oferta da Arábia 
Saudita afundaram os preços do ouro negro 

VALORES EM DÓLARES POR BARRIL 
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FONTE MSCI INFOGRAFIA VISÃO 

jas têm menos clientes, logo, menos 
receitas; os restaurantes, idem; as 
salas de conferências ficam vazias, 
com prejuízo para os donos ou para 
as empresas que já as tinham pago 
para os seus eventos corporativos; as 
reservas de hotéis estão a ser desfeitas 
a cada minuto que passa; os aviões vão 
mais vazios, ou ficam mesmo em terra, 
por perderem dinheiro se chegarem a 
descolar com pouca ocupação. Tudo 
isto é perda de atividade económica, 
perda de receita, das empresas e do 
Estado — via impostos — e, em última 
análise, potencial perda de empregos. 
A economia e a gestão fazem-se de 
expectativas, e as empresas estavam 
dimensionadas para determinado 
nível de atividade; se as receitas fica-
rem muito abaixo do orçamentado, 
será preciso abater nos custos, o que 
pode implicar despedir pessoas. O que, 
por sua vez, leva a menos impostos 
e a mais custos do Estado com apoios 
como o subsídio de desemprego. 

De acordo com uma análise da 

Capital Economics, "há uma grande 
dose de incerteza sobre a economia, 
mas a redução de atividade doméstica 
é agora a causa mais provável de um 
grande impacto, afetando mais as eco-
nomias do Sul da Zona Euro", as quais 
"são mais dependentes do turismo 
que provavelmente irá travar a fundo, 
com as pessoas a evitarem viagens 
não essenciais", continua a análise em 
que se ilustra um ponto importante: o 
turismo é três vezes mais importante 
para Espanha do que para a Alemanha, 
sendo também superior em Portugal. 
Por outro lado, o Sul da Europa terá 
também mais dificuldade em manter 
uma atividade relativamente normal 
caso o isolamento e o teletrabalho 
se tornem mais necessários: "Uma 
parte maior da sua economia vem 
de setores nos quais é difícil repli-
car remotamente, como o retalho, a 
hospitalidade [turismo, restauração, 
etc.] e até a indústria", pode ler-se no 
documento. 

Em Portugal, o maior ponto de 

grande sensibilidade está no turismo, 
com grande peso nas exportações, 
na economia e com um papel funda-
mental na recuperação do emprego 
nacional, nos últimos anos. O setor 
do turismo é a maior atividade econó-
mica exportadora do País, tendo sido 
responsável, em 2018, por 51,5% das 
exportações de serviços e por 18,6% 
das exportações totais, tendo as recei-
tas turísticas registado um contributo 
de 8,2% no PIB português, de acordo 
com dados do Turismo de Portugal. 

Esta crise caiu em cheio sobre a 
preparação da época da Páscoa, uma 
das festividades de maior afluência 
para o setor hoteleiro e que, no ano 
passado, ajudou a gerar em abril seis 
milhões de dormidas no País. Até se-
gunda-feira passada, a Associação de 
Hotelaria de Portugal estimava que a 
perda de receita neste segmento seria 
superior a 30%, devido a taxas de can-
celamento "muito acima" do normal 
em anos anteriores, não só imediatas, 
mas também de reservas futuras. 
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COVID-19 ECONOMIA 

O fator risco 
A Covid-19 vai penalizar 
o crescimento mundial 
na primeira metade do ano 

- • 

RISCO DE RECESSÃO GLOBAL AUMENTOU, 
DEVIDO A CHOQUES DE OFERTA E DE PROCURA 

t 

CRESCIMENTO NOS PAÍSES DO G20 
DEVERÁ ABRANDAR PARA 2,1% 

CRESCIMENTO PREVISTO 
PARA 2020 (FEVEREIRO) 

10M  2011 
VALORES EM % 

G20 
China 
Índia 
EUA 
Zona Euro 

2,4 
5,2 
5,4 
1,7 
1,2 

CHOQUE DE CURTO PRAZO 
VS. QUEBRA PROLONGADA 
ESTIMATIVAS CONSOANTE O CONTÁGIO 
SEJA CONTIDO OU NÃO 

SE O CONTÁGIO FOR CONTIDO 
(ESTIMATIVA REVISTA EM MARÇO) 

G20 2,1 2,8 
China 4,8 5,5 
Índia 5,3 5,8 
EUA 1,5 1,9 
Zona Euro 0,7 1,5 

RECUPERAÇÃO ESPERADA PARA O SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2020 SE OS ESFORÇOS GLOBAIS 
PARA CONTER O CONTÁGIO FOREM BEM-SUCEDIDOS 

Estes problemas do lado da pro-
cura estão a assustar ainda mais do 
que os problemas das cadeias de pro-
dução, que tinham sido identificados 
no início da crise da Covid-19. Estes 
prendem-se com o fecho de fábricas -
nomeadamente na China -, deixando 
cadeias de produção multinacionais 
à espera de componentes para ter-
minarem um produto. No entanto, 
à medida que a produção chinesa 
vai sendo reanimada, a preocupação 
passou a ser outra: ter quem compre 
produtos e serviços, numa fase em 
que a incerteza leva ao adiamento 
de investimentos. 

RESPOSTAS MONETÁRIAS E FISCAIS 
FORTES PODERÃO AJUDAR A MITIGAR O IMPACTO 

SE O CONTAGIO NÃO FOR CONTIDO 
(ESTIMATIVA REVISTA EM MARÇO) 

620 1,4 2,7 
China 3,7 5,5 
Índia 5 5,8 
EUA 0,9 1,8 ffl 
Zona Euro 0,4 1,4 

TEMPO É CHAVE 
Nesta crise, o enfoque tem recaído na 
dicotomia entre economia e saúde pú-
blica. A teoria diz que a saúde pública 
ganharia com uma paragem muito 
agressiva da sociedade (empresas, es-
colas, instituições), o que penalizaria 
ainda mais a economia. No entanto, 
várias casas de investimento têm 
salientado que o tempo é crucial para 

MEDIDAS FISCAIS E MONETÁRIAS PODERÃO SER 
INSUFICIENTES SE O CONTÁGIO NÃO FOR CONTIDO 

FONTE Moodys 

2,1 biliões de dólares 
PERDA DE VALOR DO PIB MUNDIAL 
NO PIOR CENÁRIO, SEGUNDO A BLOOMBERG 

INFOORAFIA VISÃO 

"Janeiro e fevereiro são sempre meses 
muito maus, e esta é a altura em que 
costumamos estar a recuperar, em 
que hotéis e restaurantes reforçam a 
contratação de pessoas para os meses 
seguintes", lamenta à VISAO a secretá-
ria-geral da Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal. 
Ana Jacinto tem conhecimento de es-
tabelecimentos ligados à restauração 
que já suspenderam a atividade nos 
últimos dias, como cafetarias em hos-
pitais ou em escolas e universidades, 
que deixaram de ter aulas presenciais. 

Com as pessoas reticentes a viajar, 
a TAP cancelou 3 500 voos nos pró-
ximos meses, colocando em "banho-
-maria" o processo de contratações 
de pessoal e abrindo a porta a licenças 
sem vencimento. O responsável de 
um grande grupo português do setor 
turístico, que pediu para não ser iden-
tificado, disse à VISAO que a situação 
dos últimos dias não tem paralelo 
com algo alguma vez visto, devido aos 
cancelamentos sucessivos. Também 
no alojamento local, a procura está 
a desfazer-se. "O sentimento está a 
evoluir de forma muito rápida. Nos 
últimos cinco dias, transformou-se 
numa situação devastadora", descre-
ve Eduardo Miranda, presidente da 
Associação do Alojamento Local em 
Portugal. O responsável diz que há 
proprietários e gestores de alojamento 
local que, além de não receberem no-
vas reservas, estão diariamente a gerir 
desistências em função das políticas 
de cancelamento das plataformas ele-
trónicas, como a Booking ou a Airbnb, 
por exemplo. 

A preocupação 
passou a ser 
outra: ter 
quem compre 
produtos 
e serviços 
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Onde chegará 
o contágio? 
Em alguns dos setores mais sensíveis à Covid-19, já se observam sinais de 
impacto económico do vírus 

como o crescimento de 
vendas" online, enquanto 
no mercado nacional as 
encomendas denotam 
apenas um ligeiro reforço. 

Centro do medo Os Estados 
Unidos da América têm estado 
afastados das notícias do vírus, 
mas Wall Street foi o espelho 
que mais refletiu o medo 

AVIAÇÃO 
O tráfego aéreo global. 
deve cair 6,5% no primeiro 
trimestre e a perda de 
receitas, só no transporte 
de passageiros, rondará 
100 mil milhões de euros 
este ano. A queda 
da procura levou a TAP 
a eliminar 3 500 voos até 
maio, sobretudo na Europa, 
e a controlar investimentos 
e contratações. 
O primeiro-ministro, 
António Costa, em 
coordenação com 
Bruxelas, admitiu ajudas de 
Estado às transportadoras 
aéreas e às empresas 
de turismo. 

se perceber os efeitos económicos 
duradouros desta crise. Se o contágio 
for contido rapidamente — e isso pode 
obrigar a uma paragem económica 
mais agressiva —, mais depressa se 
poderá, de seguida, voltar à normali-
dade. Se, pelo contrário, a situação não 
for controlada e se se permanecer na 
incerteza, o consumo, o investimento 
e as decisões económicas em geral 
serão adiados por mais tempo, ge-
rando mais perdas. Uma empresa 
consegue gerir um ou dois meses com 
receitas abaixo do esperado; se esses 
dois meses se transformarem em 
seis ou nove, provavelmente terá de 
despedir pessoas ou de fechar unida-
des, tornando esses efeitos negativos 
muito mais profundos e prolongados. 

"A extensão total dos custos eco-
nómicos será pouco clara durante 
algum tempo. O medo de contágio irá 
abrandar o consumo e os negócios, 
e quanto mais tempo demorar para 
as famílias e as empresas retoma-
rem a atividade normal, maior será 
o impacto económico", explicam os 
economistas da Moody's. 

AUTOMÓVEL 
O setor prevê uma quebra 
mundial de vendas 
de 3,5 milhões de carros 
e perdas na ordem dos 
60 mil milhões de euros. 
Na China, o maior 
mercado automóvel. 
do mundo, a venda 
de carros caiu 92% nas 
duas primeiras semanas 
de fevereiro, no período 
em que grande parte da 
população optou por ficar 
em casa. O fenómeno está 
agora a chegar a outras 
partes do planeta 
e as linhas de montagem 
de veículos correm o risco 
de ficar sem componentes 
para produzir automóveis. 

cancelados está o festival 
de música Coachella, nos 
EUA, que devia acontecer 
entre 10 e 19 de abril. 
A Praça de São Marcos, 
em Roma, foi fechada aos 
turistas e o Grande Prémio 
do Bahrein de Fórmula 1 
acontece sem público. 
Centenas de eventos 
tecnológicos ficaram sem 
efeito, o que terá causado 
prejuízos superiores 
a mil milhões de dólares —

 

mas nenhum outro setor 
avança com estimativas. 
Em Portugal, foram 
desmarcadas dezenas 
de concertos, espetáculos 
e outros eventos até 
ao final deste mês, 
e a Liga Portuguesa 
de Futebol decidiu 
que os próximos jogos 
serão à porta fechada. 

o 
Aby 

1 
ALOJAMENTO 
E RESTAURAÇÃO 
Perdas de receita, 
cancelamentos muito 
acima do habitual, reservas 
futuras comprometidas, 
alojamento local com 
desistências, que chegam 
ao início do verão, 
e restaurantes com menor 
ocupação. À beira da 
Páscoa, e quando hotéis 
e restauração começam 
a reforçar o pessoal, o 
panorama em Portugal não 
podia ser mais preocupante 
para o turismo. 
O Governo desdramatiza: 
"Não há recomendações 
para limitar o uso de 
restaurantes e hotéis 
que têm vindo a adotar 
medidas de higienização." 

;
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TÊXTIL 
A maioria do vestuário 
comprado na Europa 
incorpora componentes 
vindos da Ásia, com 
a China a desempenhar 
um papel central. 
À VISÃO, o presidente da 
Associação Nacional das 
Indústrias de Vestuário e 
Confeção avisava que, se 
a crise durar até ao verão, 
"será uma catástrofe". 
Do lado do calçado, 
a APICCAPS assumia-se 
mais preocupada 
com a situação italiana 
do que com a chinesa. 
Um pouco por todo 
o mundo, há problemas 
de fornecimento e de 
stocks nestes setores. 

AFINAL, QUANTO CUSTA ESTA CRISE? 
Há números para todos os gostos e, 
na verdade, ninguém faz juras em 
relação à sua validade. Isto porque 

EVENTOS 
Entre os mais 
emblemáticos que foram 

DISTRIBUIÇÃO 
Em vários países já 
há prateleiras vazias 
quando procuramos 
pacotes de massa, papel 
higiénico, enlatados 
ou gel antibacteriano. 
Em Portugal, a Associação 
Portuguesa de Empresas 
e Distribuição admite 
que se "sentiu um ligeiro 
aumento de procura de 
produtos", mas nada de 
preocupante. No mesmo 
sentido, a entidade refere 
que os seus associados 
já implementaram 
planos de contingência 
para responder 
a possíveis alterações 
de comportamento. 
Já a Renova revelou 
que, internacionalmente, 
"há um aumento 
muito significativo de 
encomendas de clientes da 
grande distribuição, bem 

Página 6



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 27,00 cm²

  Corte: 7 de 11ID: 85375353 12-03-2020

Medidas para 
as empresas 
TESOURARIA 

Destinada a micro 
e a PME, a linha 
de crédito para apoio 
à tesouraria das 
empresas cuja atividade 
seja penalizada pela 
Covid-19 disponibiliza 
200 milhões de euros 
a partir desta quinta-feira, 
12 de março. 

enquanto se mantiver 
a situação. 

IMPOSTOS 

Prorrogados prazos 
de entrega do modelo 
22 do IRC, do primeiro 
pagamento especial 
por conta e do primeiro 
pagamento por conta 
do IRC. 

FINANCIAMENTO 

Fundos do Portugal 2020 
pagos o mais depressa 
possível e moratória de 
12 meses para amortizar 
subsídios do QREN e do 
Portugal 2020. O Estado 
acelerará o pagamento 
a fornecedores. 

BAIXAS 

A baixa por isolamento, 
doença confirmada 
ou assistência à família 
será paga a 100% desde 
o primeiro dia. A medida 
vale após entrada em vigor 
do Orçamento do Estado 
para 2020. 

EMPREGO 

Será criado um regime 
de lay-off simplificado, 

para as empresas 
mais afetadas, 
que garante a maior 

parte da remuneração 
dos funcionários. Estas 
empresas ficam isentas 
de contribuições sociais, 

FORMAÇÃO 

Foi apresentado um 
plano extraordinário 
de qualificação, que 
garantirá às empresas 
com atividade afetada 

pela epidemia um apoio 
equivalente a metade 

da remuneração de cada 
trabalhador. 

COVID-19 ECONOMIA 

O excedente 
orçamental está 
em risco? U 

O primeiro excedente orçamental da democracia foi 
anunciado como um momento histórico. Mas a expansão 
deste novo coronavírus pode pôr em causa esse objetivo 

um excedente — e prevê para 

este ano um saldo positivo 

de 0,2 por cento. 
Os economistas contactados 
pela VISÃO antecipam que a 

perseguição desse excedente 
deverá ser prejudicada, mas 

sublinham que ainda é muito cedo 
para quantificar esse efeito. 
"Poderá existir um efeito negativo 

nas contas públicas em termos 
nominais. Nesta fase o primeiro 

impacto deverá ser sentido via 
receitas do IVA. Porém, o mais 
importante será o choque na 
produção, e se este será de 
carácter temporário ou se deixa 
algum efeito permanente", 
explica João Borges de Assunção, 

coordenador do Católica Lisbon 
Forecasting Lab-NECEP. Significa, 

então, que o excedente está 
mesmo em risco? "Em termos 
nominais, sim. Em termos 
estruturais, o efeito poderá ser 

negligenciável." 
A mesma opinião tem Paula 

Carvalho, economista-chefe 
do BPI. "O excedente poderá ficar 

em risco dada a rigidez da despesa, 
ou seja, perante a eventual 
redução da receita, o Estado não 

consegue de forma automática 
ou imediata reduzir a despesa na 

mesma proporção", diz à VISÃO. 
"Acresce que pode ser necessária 
alguma despesa adicional em 
consequência da crise." 
Segundo as contas de Joaquim 
Miranda Sarmento, basta que o 

crescimento deste ano fique em 
1,5% para o excedente previsto 

desaparecer. "Para 2020, a margem 
orçamental para um excedente 

torna-se mais curta. Se a economia 

crescer apenas 1,5% ao invés dos 
2% previstos, isso significa cerca de 

0,2 de impacto nas contas públicas, 

exatamente o valor do superavit", 
sublinha o professor do ISEG 

e presidente do Conselho 
Estratégico Nacional do PSD. 

Pela primeira vez desde o fim 
da ditadura, o Estado português 

deveria gastar menos do que aquilo 
que recebe. Esse era o plano de 
Mário Centeno e do Governo para 

2020. Uma meta que pode ter de 
ser adiada, à medida que se torna 

mais claro que a Covid-19 poderá 
exigir uma intervenção mais 
agressiva do Estado para aliviar 
a dor sobre a economia. Embora 
todos aceitem que é necessário 
atuar, o preço a pagar pode ser o 
tão desejado equilíbrio orçamental. 

O Governo não assume esse 
risco, mas dá a entender que as 
previsões já estão desatualizadas. 

Com a economia europeia a travar 

e com algumas estimativas a 
apontarem até para uma recessão 
mundial, é impossível que Portugal 
passe incólume, mesmo que seja 
capaz de controlar a epidemia 
dentro das suas fronteiras. 
António Costa disse nesta terça-

 

-feira, 10, que "não há razão para 
alterar nenhuma das medidas do 
orçamento aprovado na Assem-

 

bleia da República", mas assumiu 
que "as previsões de crescimento 

económico serão seguramente 
afetadas" pelo vírus. O execu-

 

tivo revelará novas estimativas 
no Programa de Estabilidade, 

a apresentar no dia 15 de abril. 
Mário Centeno tem sido ainda mais 
cauteloso. No final da teleconfe-

 

rência do Eurogrupo, o ministro 
das Finanças garantiu que a 
consolidação orçamental feita nos 

últimos anos permite ao País "ter 
capacidade para reagir" a este tipo 

de imprevistos "sem comprometer 
a sustentabilidade" das contas. 

E quanto ao excedente? "Não é 

uma preocupação neste momento 
do ministro das Finanças." 

O Governo espera que o ano 
passado tenha fechado com um 
défice de 0,1% do PIB — ainda que 

algumas instituições apontem já 

para o saldo equilibrado ou mesmo 
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"O mais 
importante 
será o choque 
na produção, 
e se será 
temporário 
ou se deixará 
algum efeito 
permanente" 

Como? "À data de hoje podemos 
contar com pelo menos um refrear da 
economia, por via da desaceleração 
internacional e da quebra no turismo. 
Isso significa menos receita fiscal do 
que o previsto. Mas a resposta à crise 
implicará também um aumento de 
gastos; sobretudo na área da saúde", 
acrescenta. 
Ainda assim, Borges de Assunção 
sugere que essas "despesas 
extraordinárias e temporárias" 
na área da saúde "deverão ser 
relativamente pequenas e fáceis de 
acomodar em orçamentos futuros". 
Para já, as medidas anunciadas 
pelo Ministério da Economia têm 
um impacto orçamental limitado, 
entre linhas de crédito e maior 
generosidade no pagamento 
de baixas de quarentena (passam 
a 100%). No entanto, o ministro 
admitiu estarem a ser estudadas 
outras medidas de relançamento 
da economia e, caso a epidemia atinja 
proporções semelhantes a outros 
países europeus, o executivo poderá 
não ter outra hipótese a não ser 
aumentar o calibre das munições. 
Em entrevista ao Público, Pedro Siza 
Vieira garantiu que o Governo tem 
a "artilharia preparada e disponível." 
para ajudar as empresas. 
Os economistas admitem que os 
próximos dias podem trazer novas 
e mais ambiciosas medidas. O facto 
de já não vivermos uma situação de 
emergência orçamental permitirá ao 
Governo ser mais proativo. "Em 2019, 
as contas públicas ficaram próximas 

há ainda demasiadas incógnitas. Por 
um lado, a progressão da doença não 
é simétrica, e existem grandes países 
acerca dos quais há dúvidas no que 
toca à transparência dos números 
divulgados. Nos EUA, por exemplo, 
a administração Trump continua sem 
um verdadeiro plano de emergência 
e de combate ao contágio, embora 
estejam registados mais de 700 casos e 
de 28 vítimas mortais. Por outro lado, 
o tempo é outra grande incógnita, 
que pode fazer oscilar brutalmente 
os efeitos económicos desta crise de 
saúde pública. 

No pior dos cenários — altamente 
improvável, para já —, a Bloomberg 
aponta para uma destruição de ri-
queza na ordem dos 2,7 biliões de 
dólares a nível mundial, naquilo a 
que chama uma "pandemia global". 
A China cresceria em 2020 apenas 
3,5%, o ritmo mais baixo desde 1980, 
e estaríamos perante a probabilidade 
de uma contração das economias dos 
Estados Unidos da América, do Japão 
e da Zona Euro. 

Por agora, os economistas estão a 
tentar incorporar os desenvolvimen-
tos mais recentes nos seus modelos, 
ainda sem grandes afirmações ca-
tastróficas. Para a Moody's, há dois 
cenários-base, consoante o contágio 
seja satisfatoriamente contido ou não. 
Se o for, os países do G20 crescerão, 
este ano, 2,1%, face aos 2,4% previstos 
há apenas um mês; no entanto, se o 
contágio não for contido, o cres-
cimento passa para 1,4%, este ano, 
recuperando para os 2,7%, em 2021. 

O Governo português, que apre-
sentou um pacote de medidas de 
apoio às empresas (ver caixa), tem 
tentado desdramatizar o impacto 
económico. Este será inevitável, mas a 
estratégia do executivo passa por não 
acrescentar drama que abale ainda 
mais a confiança económica. Contudo, 
António Costa já remeteu quaisquer 
revisões das metas de crescimento —
que são prováveis — para a apresen-
tação do Programa de Estabilidade, 
a meio de abril. 

do equilíbrio, a dívida pública tem 
vindo a descer em mais de dois pon-

 

tos percentuais por ano, pelo que o 
Estado tem alguma margem de ma-

 

nobra para implementar medidas de 
compensação", nota Paula Carvalho, 
avisando, porém, que Portugal tem 
ainda uma dívida elevada. 
Na terça-feira, 10, os líderes da União 
Europeia chegaram a acordo para 
disponibilizar 25 mil milhões de euros 
num fundo de resposta à Covid-19, 
dirigido aos sistemas de saúde, apoio 
às PME e a setores especialmente 
afetados pela crise. A ideia é a de que 
7,5 mil milhões fiquem disponíveis já. 
Em Itália, o estímulo orçamental 
pode chegar aos 16 mil milhões de 
euros, o que deverá atirar o seu défice 
para perto de 3%, tendo-se também 
decidido suspender o pagamento 
das prestações da casa. O Japão 
está a planear injetar mais de 3,5 mil 
milhões de euros e, nos EUA, Donald 
Trump prometeu apresentar 
um pacote ambicioso. 
Contudo, a atuação isolada de 
cada país pode não ser suficiente. 
Gita Gopinath, economista-chefe 
do FMI, pediu aos governos "uma 
resposta internacional coordenada". 
"Tendo em conta que o impacto 
económico parece trazer choques 
particularmente graves em setores 
específicos, os responsáveis políticos 
devem adotar medidas importantes 
de ordem orçamental, monetária 
e financeira para ajudar as famílias 
e as empresas atingidas", afirmou. 
Nuno Aguiar 

A ESTRATÉGIA EUROPEIA 
DE COMBATE ECONÓMICO 
Itália é o país europeu que mais so-
fre com a epidemia do coronavírus. 
Há mais de dez mil infetados e 631 
mortos. Os hospitais não têm mãos 
a medir, e o Governo de Giuseppe 
Conte tomou a decisão de pôr o país 
de quarentena. As consequências 
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COVID-19 ECONOMIA 

PAUL DE GRAUWE  Professor da LSE e vice-presidente do CFP 

"Temos de usar 
os instrumentos 
orçamentais" 
Embora tenham origens diferentes, as dificuldades económicas 
provocadas pela Covid-19 podem acabar por ter efeitos semelhantes 
aos da crise financeira de 2008 

governos a agir. 
E até existe bastante 
margem para isso, 
especialmente no 
Norte da Europa, 
onde o problema também 
é grave. Temos de usar os 
instrumentos orçamentais 
para estimular a procura. 
Não apenas investimentos 
em infraestruturas, 
mas gastos sociais 
e na saúde. O Estado 
pode também ter de 
subsidiar empresas, 
permitir que adiem 
pagamentos ao fisco e 
à Segurança Social, dar 
apoios ao emprego,.. 
Está surpreendido 
que tenha havido 
tão poucas medidas 
até agora? 
Sim. O caso mais 
patológico é o da 
Alemanha. Eles estão 
tão obcecados com a 
dívida pública que não 
conseguem perceber 
a origem do problema. 
São quase dogmas 
religiosos em relação a 
orçamentos equilibrados. 
Os alemães só se vão 
mexer se 
a Alemanha ficar 
como Itália. 
O choque no preço do 
petróleo pode piorar 
ainda mais a crise? 
Discordo. A queda do 
preço do petróleo é boa 
para nós. Não percebo 
como os mercados 
acham que isto são más 
notícias. Para os EUA, [o 
receio] faz sentido. Mas 
não para nós. Deveria 
ser interpretado pelos 
investidores como uma 
forma de mitigar os 
efeitos do coronavírus. 
N.A. 

Pode ter um impacto 
semelhante ao de 
2008? 
É muito diferente. 
Não vem de um boom 
seguido de um crash. 
A natureza é diferente, 
mas pode ter resultados 
semelhantes. 
De que forma são 
diferentes? 
Não é como em 2008, 
quando os bancos 
descobriram que tinham 
ativos tóxicos nos 
balanços. Neste caso, 
a crise vem de uma coisa 
"real" na economia. 
Um choque que afeta 
a produção e depois 
a procura, o que leva a 
economia a implodir. Isso 
pode fazer com que os 
bancos percebam que 
os empréstimos que têm 
são tóxicos, não tanto 
pelas suas condições 
iniciais mas porque a 
economia se deteriorou. 
O que deveriam 
os governos estar 
a fazer? 
Os bancos centrais 
não podem fazer muito 
mais como estímulo 
à economia. Devem 
preocupar-se em atuar 
se houver bancos em 
dificuldades, mas mais 

do que isso têm de ser os 

Quão preocupado 
está com o impacto 
económico deste 
vírus? 
Separemos os efeitos 
na saúde dos efeitos 
económicos. Estou 
obviamente preocupado 
com o primeiro, pode 
morrer muita gente. Do 
lado económico, também 
estou inquieto, porque 
há muitas possibilidades. 
Um cenário pessimista 
é ver noutros locais 
da Europa o que está 
a acontecer em Itália, o 
que levará a um enorme 
choque negativo da 
oferta, com a produção 
a parar em muitos 
locais, o que implicará 
outras dificuldades 
financeiras, intervenção 
dos governos, explosão 
dos défices, etc. Claro 
que também podemos 
acabar num cenário 
mais benigno, com uma 
recuperação em V, 
e, daqui a poucos meses, 
o vírus desaparecer. 
Não consigo decidir 
entre os dois. Nem os 
especialistas sabem 
quanto tempo durará. 
O principal efeito será 
pela interrupção 
da produção? 
Começará na oferta, 
mas irá rapidamente 
para a procura. Quando 
as empresas colapsam, 
as pessoas perdem 
o trabalho, o que afetará 
[o consumo]. Torna-se 
uma mistura dos dois. 
E depois começam 
a aparecer os "espíritos 
animais", com mais 

pessimismo, o adiamento 
de compras por pessoas 

e empresas... 

económicas também são severas e, 
segundo a Bloomberg, o primeiro-

 

-ministro italiano pediu à presidente 
do Banco Central Europeu, Christine 
Lagarde, que faça tudo o que seja ne-
cessário para defender a economia da 
Zona Euro. A expressão é uma alusão 
ao discurso de Mario Draghi, no ve-
rão de 2012, que é visto como tendo 
marcado uma inversão na crise da 
dívida europeia e dissipado as dúvi-
das existenciais sobre a moeda única. 
Mas se os bancos centrais foram fun-
damentais para aguentar a economia 
na última década, não há muito que 
possam fazer para conter os estragos 
causados pelo coronavírus. 

A Reserva Federal dos EUA fez 
um corte-surpresa das taxas de juro 
na semana passada. Porém, isso foi 
insuficiente para travar as preocu-
pações que afundaram as bolsas na 
segunda-feira, 9. O BCE tem a sua 
reunião de política monetária nesta 
quinta-feira, 12, mas dificilmente terá 
capacidade para responder aos apelos 
de Giuseppe Conte e de outros gover-
nantes europeus. "Será uma situação 
muito desconfortável para o BCE. 
Era evidente já há muito tempo que 
haveria muito pouco que o BCE pu-
desse fazer para apoiar a economia 
numa nova situação de crise", afirmam 
os economistas do ING. 

O comando da resposta económica 
terá de ser dado pelos governos, e a 
presidente do BCE, Christine Lagarde, 
deverá insistir nessa ideia. E não é a 
única. A OCDE recomendou aos go-
vernos que apresentassem medidas de 
estímulo económico e que ajudassem 
as empresas a passar pela quarentena 
económica. O papel do banco central 
pode ser útil para apoiar o esforço 
orçamental que os países terão de 
fazer para manter a economia à tona. 

Mais do que cortar taxas de juro 
— que na Zona Euro já estão em mí-
nimos —, os especialistas sugerem um 
aumento no programa de compras de 
dívida pública e um financiamento 
mais fácil para os bancos, de forma a 
estes conseguirem ser um apoio para 
resolver problemas de tesouraria das 
empresas. Com este tipo de medidas, 
"o objetivo é impedir que problemas 
de liquidez se transformem em pro-
blemas de solvência, o que resultaria 
numa cascata de falências e numa 
explosão do desemprego", explica 
Franck Dixmier, responsável de aná-
lise da Allianz Global Investors. 

Bruxelas promete uma resposta 
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MN» adequada. Após uma teleconferência 
com líderes europeus e com a presi-
dente do BCE, Ursula von der Leyen 
garantiu que a União Europeia irá 
utilizar "todas as ferramentas" para 
proteger a economia. A presidente 
da Comissão Europeia anunciou que 
será lançado um fundo para responder 
ao coronavírus, dirigido aos serviços 
de saúde, PME, mercado laboral e 
domínios vulneráveis da economia, 
que atingirá até 25 mil milhões de 
euros. Para já, serão libertados 7,5 mil 
milhões de euros. O financiamento 
vem do orçamento europeu, ligado a 
fundos estruturais. 

T 

ça. 

Como começaram 
as crises anteriores 
As últimas crises iniciaram-se no sistema financeiro e demoraram algum 
tempo a chegar à economia real. Mas os efeitos do coronavírus são já bem 
reais no dia a dia 

1997 
Os países asiáticos eram, 
na sua maioria, vistos 
como um sucesso 
económico na década de 
1990, até à crise cambial. 
de 1997, mas foram vítimas 
desse desempenho. 
Os fluxos enormes de 
investimento estrangeiro 
e a acumulação de dívida 
em moeda estrangeira 
causaram 
os desequilíbrios. Quando 
a Tailândia esgotou as 
reservas para poder 
segurar a sua divisa 
face ao dólar, houve um 
colapso nas moedas das 
economias asiáticas que 
provocou uma grave crise 
nessa geografia. O FMI 
e o Banco Mundial. tiveram 
de intervir para impedir 
que essa "gripe" 
se estendesse ao resto 
do mundo. 

2008 
A grande crise teve origem 
em instrumentos financei-

 

ros de alto risco e extre-

 

mamente especulativos, 
alicerçados no mercado 
de crédito hipotecário nos 
EUA. Os excessos nas 
inovações criadas pelas 
instituições financeiras e a 
falta de critérios de avalia-

 

ção de risco de quem pedia 
crédito levaram os bancos 
a assumirem perdas colos-

 

sais. O sistema congelou, e 
um dos maiores bancos de 
investimento do mundo, 
o Lehman Brothers, faliu. 
Os contribuintes tiveram de 
ceder milhões de milhões 
de euros para que a banca 
não colapsasse. Seguiu-se 
uma grande recessão e 
depois veio a crise de dívida 
da Zona Euro, que só 
terminou com apoios inédi-

 

tos dos bancos centrais. 

2000 
Na viragem do milénio, 
quase todo o investimento 
ia dar às empresas 
que acrescentavam 
o sufixo dotcom. 
Pouco se avaliava se 
essas cotadas tinham 
ou não sustentabilidade 
financeira, e foi-se criando 
uma bolha que cresceu 
até um grande crash, 
no que foi apelidado de 
"exuberância irracional" 
pela Reserva Federal 
dos EUA. Entre 2000 
e 2002, o índice 
bolsista tecnológico 
desvalorizou-se 
78 por cento. 
Essa destruição de 
valor, a par dos ataques 
terroristas de 11 de 
setembro de 2001, 
acabaria por atirar as 
economias desenvolvidas 
para uma recessão. 

HÁ UM COPO MEIO CHEIO? 
Como em todas as crises, há ven-
cedores no meio do caos. Em ter-
mos de ativos de refúgio, na ótica de 
investimento, o ouro está a valorizar. 
O mesmo sucede com as obrigações 
do Tesouro dos EUA ou da dívida 
pública alemã, que estão a atrair in-
vestidores, mesmo sem garantirem 
qualquer rendibilidade. Têm surgido 
análises sobre o mercado de ações 
que procuram identificar empresas 
que tenderão a ganhar com esta crise. 
E esse o caso de companhias de equi-
pamentos e software de videoconfe-
rências ou até o exemplo clássico da 
Netflix, que poderá ver disparar o seu 
número de utilizadores, caso muita 
gente tenha de ficar em casa. Mas 
há mais. Os retalhistas portugueses 
admitem sentir um pequeno aumen-
to das vendas, com os portugueses a 
reforçarem as despensas. E a Renova, 
que fabrica produtos como guardana-
pos e papel higiénico, está também a 
sentir mais procura. 

Por último, o lado mais positivo. 
Os tempos que vivemos representam 
um grande teste ao funcionamento 
das economias e das empresas, po-
dendo dar um impulso decisivo a 
práticas de teletrabalho. E, sobretudo, 
há que destacar a diferença desta crise 
face às anteriores (ver caixa), nas quais 
os próprios pilares do sistema foram 
atacados e foram precisos anos para 
restabelecer a confiança e os canais 
de liquidez. Hoje, o problema é de 
produção e de procura. Quando estas 
se restabelecerem, há condições para 
uma retoma. Com o vírus controlado 
e a confiança restabelecida, as empre-
sas voltarão a investir e as pessoas a 
consumir. Tudo depende do estrago 
feito até que cheguemos a essa vira-
gem. 17 visao@visao.pt 
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A12Portugal ´exporta´ programa Revive para o Brasil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/03/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Nuno Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c7385ced

 
O acordo será assinado, respetivamente, por Pedro Siza Vieira, acompanhado pela secretária de
Estado do Turismo, e pelo ministro brasileiro do Turismo, Marcelo Henrique Teixeira Dias, na sede do
Ministério da Economia, em Lisboa.
 
Portugal vai assinar um protocolo para se poder replicar no Brasil o programa Revive, que tem
transformado edifícios devolutos de interesse patrimonial e histórico em unidades hoteleiras.
 
Este protocolo será assinado hoje, às 12 horas, firmando um acordo de cooperação entre o Ministério
da Economia e da Transição Digital, de Portugal, e o Ministério do Turismo, do Brasil.
 
O acordo será assinado, respetivamente, por Pedro Siza Vieira, acompanhado pela secretária de
Estado do Turismo, e pelo ministro brasileiro do Turismo, Marcelo Henrique Teixeira Dias, na sede do
Ministério da Economia, em Lisboa.
 
"Este protocolo é mais uma oportunidade para reforçar e intensificar a cooperação no domínio do
turismo entre ambos os países, no âmbito do 'Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo entre
Portugal e o Brasil', assinado em Salvador, em 30 de outubro de 2005, que considera os profundos
laços históricos e culturais que unem os dois países", destaca um comunicado do Ministério da
Economia.
 
O mesmo documento realça que o programa Revive, lançado em Portugal, "foi elogiado pela OCDE, no
mais recente relatório 'Tourism Trends and Policies 2020', como um exemplo a seguir na promoção da
requalificação e subsequente aproveitamento turístico de imóveis do Estado com valor arquitetónico,
patrimonial, histórico e cultural e cujo potencial de atratividade não está a ser aproveitado pelas
regiões em que se inserem, nem viabilizada a sua fruição pelas respetivas comunidades".
 
"Em Portugal, a primeira fase do Programa Revive abrangeu 33 imóveis, tendo a segunda fase incluído
posteriormente mais 16 imóveis. Atualmente, o Revive integra um total de 49 imóveis, dos quais 21
localizam-se na região interior do país", assinala o comunicado do Ministério da Economia,
acrescentando que, "até ao momento foram lançados concursos para a concessão de 21 imóveis no
Revive, tendo sido adjudicadas 14 destas concessões, que representam um investimento total
estimado em cerca de 118 milhões de euros e rendas anuais na ordem dos 2,367 milhões de euros".
 
Um dos edifícios abrangidos pelo concurso Revive, referente ao Convento de São Paulo, em Elvas, cuja
concessão foi ganha pelo grupo Vila Galé, que ganhou também o concurso da Coudelaria de Alter, tem
abertura ao público prevista para 4 de abril.
 
"Na sua deslocação a Lisboa, o ministro do Turismo do Brasil visitará imóveis do Programa Revive,
como o Convento da Graça, em Lisboa, cujo contrato de concessão foi assinado para exploração de
um Hotel de cinco estrelas, e o Paço Real de Caxias, em Oeiras, cujo contrato de concessão foi o mais
recente contrato assinado (12.º contrato), com a renda anual de 216 mil euros pela concessão, sendo
o investimento de recuperação do imóvel estimado em cerca de 11,6 milhões de euros", revela o
referido comunicado.
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Recorde-se que o Revive é uma iniciativa conjunta das áreas governativas da Economia, Cultura e
Finanças com a colaboração das autarquias locais.
 
Não foram revelados quais os projetos que poderão ser abrangidos pelo programa Revive no Brasil.
 
Ler mais
 
Nuno Miguel Silva
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Porto de Lisboa continua a receber navios de cruzeiro de todo o Mundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe14b49b-ed76-452a-b33e-

297a8ce7c3d2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Porto de Lisboa continua a receber navios de cruzeiro de todo o Mundo. Hoje chegaram mais dois,
centenas de passageiros saíram e entraram livremente do navio sem qualquer rastreio.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-03-11 20:38
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Pandemia novo coronavírus: Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d0a5936-d86f-4e75-9064-

43f8145b978f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo da Madeira suspendeu os eventos culturais, desportivos e deslocações nos meses de Março
e Abril. Na região ainda não há casos confirmados do novo coronavírus, mas as autoridades apostam
na prevenção do contágio e de travar efeitos económicos, numa altura em que o turismo regista
quebras de 20 por cento.
Declarações de Miguel Albuquerque, pres. do Governo Regional.
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Madeira com quebra de 20% no sector do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/03/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães
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Início B4 Madeira com quebra de 20% no sector do turismo
 
Madeira com quebra de 20% no sector do turismo
 
Março 12, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O surto de Covid-19 motivou uma quebra de 20% no sector do turismo na Região Autónoma da
Madeira. Quem o disse foi o presidente do executivo madeirense, salientando que a evolução
epidemiológica da doença exige medidas temporárias e excepcionais no contexto regional.
 
Referindo-se ao aeroporto do Funchal e salientando que até ao mês de fevereiro estava a haver uma
recuperação, face ao ano homólogo, de quase de 8,4% nos movimentos, Miguel Albuquerque disse
existir agora uma quebra de 4%. - Também os dados existentes apontam para uma quebra entre 15 e
20% ao nível da hotelaria e das agências de viagens.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães

Página 16



A17

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:35

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 85369829

 
11-03-2020 18:01

1 1 1

Medidas em relação ao novo coronavírus - Alentejo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aa6df3cd-c47b-4d6c-993e-

1fb9851444e8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Feiras e provas desportivas canceladas, piscinas e mercados fechados, centenas de iniciativas públicas
suspensas. Por todo o Alentejo, as autarquias tomam medidas em relação ao novo coronavírus.
Apesar de tudo e ainda sem casos na região, autarcas e autoridade de saúde passam mensagem de
tranquilidade à população.
Declarações de José Calixto, pres. Comunidade Intermunicipal Alentejo Central; José Robalo, pres.
ARS Alentejo.
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Centro de Portugal prepara campanhas de promoção junto do mercado interno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/03/2020
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Início B3 Centro de Portugal prepara campanhas de promoção junto do mercado interno
 
Centro de Portugal prepara campanhas de promoção junto do mercado interno
 
Março 12, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Entre finais de Abril e início de Maio, o Turismo Centro de Portugal (TCP) vai lançar no mercado duas
campanhas de comunicação, uma virada para o mercado interno, e outra destinada ao mercado
interno alargado (Portugal-Espanha).
 
Segundo o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, o objectivo é puxar pelos dois
mercados, considerados prioritários para aquela região do país. Queremos dar esse sinal positivo,
realçou, para acrescentar que, se no primeiro caso pretende-se passar confiança ao denominado
turismo doméstico, no segundo, visa-se reforçar as afinidades e proximidade com o mercado
espanhol.
 
Refira-se que, em 2019, em toda a região, verificou-se uma boa performance do turismo interno, que
passou de 3.776.969 de dormidas em 2018, para mais de 4 milhões, ao em que, pela primeira vez
ultrapassou o marco histórico das 7 milhões de dormidas no total. Foram responsáveis por estes
resultados, não só o mercado interno, mas também os 5 mercados externos prioritários,
designadamente, Espanha, França, Alemanha, Itália e Brasil.
 
Tanto num caso como no outro, estarão em evidência as valências turísticas e os activos do Centro de
Portugal, que como em todo o país, tem vindo a registar cancelamentos devido ao novo coronavírus.
 
De acordo com o plano de marketing, a estratégia de comunicação do Centro de Portugal vai assentar
em cinco pilares que sumarizam a oferta turística da região: Cultura, História, Património e
Gastronomia e Vinhos; Natureza, Wellness, Turismo Activo e Desportivo e Mar; Lifestyle, Inspirational
e novas tendências; Turismo Espiritual e Religioso; e Turismo Corporate e Empresarial.
 
No caso desta região, Pedro Machado revelou que a hotelaria está a registar cancelamentos entre os
18% e os 25% nas reservas para a Páscoa.
 
- 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
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cancelamentos, em média, rondam os 18% e os 25%, referiu o dirigente regional, para realçar que vai
ser uma Páscoa bastante menos rica e menos fogosa, lembrando, que esta quebra é menos
significativa do que em outras regiões do país mais dependentes do mercado externo.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Empresas de turismo rodoviário pedem a atenção do Governo
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Início B4 Empresas de turismo rodoviário pedem a atenção do Governo
 
Empresas de turismo rodoviário pedem a atenção do Governo
 
Março 12, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A rápida propagação do coronavírus na Europa está a afectar, entre outros, o mercado do turismo
rodoviário de passageiros, sendo que na Europa, são inúmeros os autocarros parados devido à quebra
no turismo. Como também era espectável, as empresas de autocarros de turismo em Portugal.
 
Recentemente, o porta-voz de 55 empresas do sector que se reuniram em Pombal para debater os
efeitos provocados pelo Covid-19, afirmou não acreditar que haja 10% da frota de autocarros nas
ruas. João Coelho acrescentou que estes números são o cenário de março e que em abril muitos mais
cancelamentos e anulações vão acontecer. Esta é a perspectiva para os próximos dois ou três meses,
frisou.
 
No comunicado emitido revelam que a reacção internacional ao aparecimento do Covid-19 provocou
um alarme geral que inibiu a circulação de pessoas e colocou todas as empresas de autocarros de
turismo de Portugal num cenário de falência em poucos meses.
 
Neste sentido, foi decidido apelar à Tutela para que convoque todos os envolvidos e implemente um
conjunto de medidas que deverão passar pela criação de medidas imediatas de proteção dos
motoristas, com apoios excepcionais que permitam, entre outros pontos, a manutenção do maior
número de postos de trabalho e revisão do quadro legal do transporte de passageiros, com vista à
valorização do sector perante clientes, fornecedores e autoridades.
 
O sector tem cerca de dois mil motoristas. Todos os postos de trabalho, sem excepção, estão em
perigo neste momento, salientou o porta-voz das empresas.
 
Os signatários do comunicado anunciaram que no próximo dia 10 de abril irão reunir, em Pombal, com
vista à coordenação deste alerta aos portugueses.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Governo vai aprovar medidas específicas de apoio ao sector do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/03/2020
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Início B1 Governo vai aprovar medidas específicas de apoio ao sector do turismo
 
Governo vai aprovar medidas específicas de apoio ao sector do turismo
 
Março 12, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
No Conselho de Ministros desta quinta-feira (12), o Governo deverá aprovar medidas específicas de
apoio ao sector do turismo, ou pelo menos critérios diferenciados, anunciou Pedro Siza Vieira.
 
Depois de uma reunião com o ministro da Economia, esta terça-feira (10) em Lisboa, para discutir as
medidas anunciadas para fazer face ao surto do novo coronavírus, o presidente da Confederação do
Turismo de Portugal, afirmou aos jornalistas que, o sector do turismo quer que a legislação
extraordinária para simplificar o regime de lay-off que o governo vai aprovar tenha critérios próprios
para estas empresas. O sector é muito específico e é preciso estudar algumas especificidades quer na
lei quer nas condições de apoio, disse.
 
- O tecido empresarial é formado por pequenas empresas que muitas vezes não têm condições de
aceder a estes instrumentos e neste momento temos que nos preocupar em como vai ser o fim desta
crise, lembrou Francisco Calheiros.
 
Para o dirigente, a grande preocupação é a manutenção dos postos de trabalho e preparar-nos todos
para que quando esta crise acabe a oferta esteja instalada para poder satisfazer a procura, realçando
que já estão a passar para o Verão e para depois do Verão uma série de congressos, porque os grupos
foram os primeiros a desmarcarem. Já o ministro tinha afirmado que já começa a ser difícil marcar
para o Outono.
 
O presidente da Confederação do Turismo não concretizou, tal como o ministro, as medidas
específicas para o sector. São várias medidas como o lay-off e sobretudo alguns apoios à tesouraria
porque muitas vezes o que acontece é que estes planos esbarram noutras dificuldades e não chegam
às empresas, assinalou Francisco Calheiros.
 
Por seu turno, Pedro Siza Vieira referiu que estivemos a discutir medidas adicionais que possamos vir
a equacionar para o sector. As preocupações essenciais são com a preservação do emprego e com a
situação de tesouraria das empresas.
 
- Não há receitas nos próximos tempos, alertou o ministro e, portanto, é necessário continuar a fazer
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face às obrigações em matéria de salários e outras necessidades. Estamos preparados para
equacionar medidas adicionais de apoio específicas para este sector, assegurou o governante.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado

Página 23



A24

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:22:16

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 85374066

 
11-03-2020 23:25

1 1 1

Análise ao impacto do coronavírus na hotelaria e no setor têxtil

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e9b28d6c-7d81-4f77-b7bc-

e6931d23fa37&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Análise de Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo hoteleiro Vila Galé, e de Mário Jorge
Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, ao impacto do coronavírus na
hotelaria e no setor têxtil.
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Constança, a nossa 
querida ex-colunista 
o 
A JORNALISTA SAIU DA TVI 
Constança Cunha e Sá está inco-
modada com a compra da TVI 
pela Cofina (registo de interesses: 
detém este título e o Correio da 
Manhã). E explicou a opção no 
Twitter: "Saí da TVI (...) por uma 

est $001. MOA 
(1111...40 II* •Coea 

questão de dignidade, saúde 
mental e higiene. Nunca acabaria 
a minha vida profissional a traba-
lhar para a Cofina." Originalida-
des, na medida em que Constança 
já foi colunista da SÁBADO e do 
Correio da Manhã. Ou seja, esteve 

A111(CCOES artl.A. ,S CALAre 

Ele .4 O 

qi 

mesmo parte da sua vida profis-
sional a trabalhar para a Cofina —
e quando já era editora de política 
da TVI. Coabitações que agora, 
aparentemente, já não deseja. 
Sem saída foi-se embora. Deseja-
mos à nossa ex-colunista as 
maiores felicidades. 

Coabitações 
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o 
Choca 
aí o cotove 
No dia em que António Costa 
foi ao parlamento dizer que 
"o pior vírus é mesmo o do 
alarme social", no Governo 

• havia quem não quisesse ar-

 

riscar a infeção por co-

 

ronavírus. À saída do 
debate quinzenal, o 
ministro da Econo-

 

mia, Pedro Siza 
Vieira, preferia fa-

 

zer os cumpri-

 

mentos com o 
cotovelo. Nada 
de apertos de 
mão ou beijinhos. 
Cautelas e caldos 
de galinha... 

o 
Quarentena? 
Só amanhã 
No sábado, véspera de comunicar 
a sua autoimposta reclusão, Mar-
celo Rebelo de Sousa esteve nas 

comemorações do centenário do 
Teatro São João, no Porto, onde 

assistiu à peça Turismo Infi-
nito, numa plateia lotada. 
O Presidente sentou-se 
ao lado de António Cos-
ta. E vários deputados 
estiveram também pre-
sentes. Quem não este-
ve? Um deputado pelo 
Porto, líder do principal 
partido da oposição, e 
que até já presidiu ao 
município... Isso: Rui 
Rio? Nem vê-lo. 

o 
Peregrinemos 
todos juntos 
A secretária de Estado do Tu-
rismo, Rita Marques, esteve no 
dia 5 em Fátima, num 
workshop internacional sobre 
turismo religioso e peregrina-
ções. Atrás, a imagem de uma 
multidão compacta na Cova da 
Iria. A governante assinalou 
até que Fátima recebeu no ano 
passado "6,6 milhões de visi-
tantes". Tudo muito 
bonito. Agora, 
o timing, a 
coincidir 
com uma 
epidemia 
virai, é que... 
enfim. 
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Número reduzido de grupos de peregrinos para o Santuário de Fátima está a preocupar os
comerciantes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c58f7e7-029e-4105-a0db-

7f65bfacee71&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O número reduzido de grupos de peregrinos para o Santuário de Fátima está a preocupar os
comerciantes. O Santuário frisa que a sua agenda se mantém inalterada, mas não afasta a
possibilidade de tomar medidas caso, a Direção-geral da Saúde recomende.
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Novo coronavírus: CGTP e UGT dizem que nenhum trabalhador pode perder rendimentos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b880ebb-8971-4400-a3a3-

7b0084a9966f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo ainda não decidiu o que irá acontecer se os pais tiverem de ficar em casa com os filhos nos
casos de encerramento de escolas. O tema marcou a reunião com as confederações sindicais e
patronais. CGTP e UGT dizem que nenhum trabalhador pode perder rendimentos.
Declarações de Isabel Camarinha, secretária-geral CGTP; Lucinda Dâmaso, pres. UGT; Pedro Siza
Vieira, ministro Adjunto e da Economia; João Vieira Lopes, CCP; António Saraiva, CIP; Francisco
Calheiros, pres. da Confederação do Turismo Português; Eduardo Oliveira e Sousa, pres. da
Confederação Agricultores de Portugal.

 
Repetições: RTP 1 - Telejornal , 2020-03-11 21:00
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Covid-19. Câmara do Porto e privados definem estratégias para turismo e cultura
 

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

Meio: Expresso Online Autores: Margarida Maria Cardoso

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=485bb305

 
Para já, não há mais encerramentos à vista. "É uma fase de tranquilidade e responsabilidade", resume
Andreia Ferreira, da livraria Lello.
 
A Câmara do Porto esteve esta quarta-feira reunida com representantes de empresas privadas da área
da cultura e do turismo "para alinhar estratégias" relativamente à pandemia de Covid-19. Mas, um dia
depois da autarquia ter decidido fechar teatros, museus, bibliotecas e piscinas municipais, não há
encerramentos à vista no sector privado.
 
"Há atenção e vigilância. É uma fase de tranquilidade e responsabilidade", diz ao Expresso Andreia
Ferreira, diretora de marketing e comunicação da Livraria Lello que é, também, uma das principais
atrações turísticas do país.
 
A Lello, que já tinha pedido uma reunião à Câmara para concertar posições, afirma que todos os
agentes dos sectores do turismo e da cultura "estão já a adotar medidas que vão além das
recomendações da Direção Geral de Saúde" e "estão empenhados numa ação responsável e
preventiva".
 
O momento, "é de atenção diária ao evoluir da situação e de contacto permanente com a Câmara para
podermos reagir em função das necessidades, quando necessário", mas para já, os estabelecimentos
continuam abertos.
 
Margarida Cardoso
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