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ID: 85407434

 
13-03-2020 14:01

1 1 1

Covid-19: primeiro caso de um turista infetado em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=506e572b-0c62-4fb5-990c-

a4bc8e388ca2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro caso de um turista infetado em Portugal é o de um canadiano que estava de férias em
Albufeira, no Algarve, e está agora internado no Hospital de Faro. A mulher mantém-se a isolamento e
cerca de 4 dezenas de pessoas estão sob vigilância.
Declarações de Pankaj Sachdev, Diretor Hoteleiro.
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Adiamento de viagens no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a836a128-bdca-4d0d-9175-

557a71d47a2b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em sentido inverso, Algarve está a ser registado uma queda significativa nas reservas a turísticas. Em
todo o país, a associação de Hotelaria de Portugal estima perdas de 800 milhões de euros em apenas
a 4 meses por causa do coronavírus. No Aeroporto de Faro é notória a redução do número de turistas.
Declarações de João Fernandes, Pres. da Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-03-13 13:23
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ID: 85406597

 
13-03-2020 13:03

Covid-19: limitação do número de clientes nos restaurantes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=90464854-0c9d-4cf5-8e4f-

bff14861d502&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo entende que a limitação do número de
clientes nos restaurantes, é uma medida que vai ser cumprida. O presidente da Associação Pinto
Barros, diz que faltou ouvir os responsáveis do setor a falarem de medidas de apoio de um setor que
tem sido grande ajuda da economia portuguesa.
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Coronavírus no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=82a1a090-e207-4b72-ac25-

cfe159ccbf74&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve também há casos, a acompanhar a situação está o Duarte Baltazar.
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Turismo em Luxor

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=545af397-9a5f-4d98-a43e-

836d098ad8f3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo é um setores-chave da economia egípcia. Depois da turbulência política no país, a indústria
tenta conter agora os efeitos do recente golpe do novo Coronavírus. Vários navios cruzeiros ficaram
estacionados no Nilo à espera de rastreio em quarentena.
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Receios começam a ser visíveis em estabelecimentos de acesso público - Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5227fe9f-f77b-420a-a5d9-

7f6f00fdbe4d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos em direto para Albufeira, para tentar perceber que impacto há nos cafés e esplanadas por
causa do Coronavírus.
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Efeitos do coronavírus na noite de Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e580aa2-444d-4af5-bc5b-

d08411964c5f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O novo coronavírus está a afetar os negócios em Portugal. O setor do turismo assiste ao
abrandamento por causa das medidas mais restritivas que tentam prevenir e conter a proliferação da
doença.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-03-13 12:28
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-13 13:12
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13-03-2020 09:10

Covid-19 - Impacto no setor do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b813f351-0c46-4129-8780-

844975c7d50a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vão acabar os desembarques de passageiros de cruzeiros, por exemplo em Lisboa. Em Santa
Apolónia, um taxista ouvido esta manhã pela Antena 1 deu conta de fortes prejuízos já sentidos, no
movimento de turistas e habitantes na ordem dos 50 a 60%.
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Combate ao coronavírus em Portugal: medidas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eb1b2a75-5760-41aa-b62a-

c5ee3b6449b6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o objetivo de conter o coronavírus, para além das escolas foi também determinado o
encerramento de bares e discotecas. O acesso aos centros comerciais vai ser limitado, assim como a
lotação máxima dos restaurantes.
Declarações de António Costa, PM.
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Câmara combate coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=77194f7d-2b0f-4e7c-aa11-

af4e4dd7cf9e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
São 5 as pessoas infetadas pelo novo coronavírus no Algarve mais precisamente em Portimão, os
números e os novos casos são o pai da aluna de 17 anos infetada e ainda um professor que é colega
da mãe desta aluna e também ela está hospitalizada, a Câmara de Portimão está por isso a distribuir
milhares de panfletos para informar a população.
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Madeira vai medir a temperatura aos passageiros nos aeroportos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9104be83-44d9-426a-bce6-

466296eaafd2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Madeira vai ser a primeira região do país a medir a temperatura aos passageiros nos aeroportos. A
medida entra em vigor na segunda-feira.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-13 07:49
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-13 07:49
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-13 06:55
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Hotelaria em Estado de alerta

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c2b50631-828a-479d-9c5d-

b4b8993bdc46&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor da hotelaria admite perdas de 800 milhões de euros e admite que há trabalhadores que vão
ficar sem emprego.
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3 casos no Hospital de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6338702a-798d-40b6-80ca-

4e82635cdd08&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E no Hospital de Faro estão internadas 3 das 6 pessoas da região do Algarve que estão infetadas com
o coronavírus.
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Muitos operadores estão "numa situação de risco de sobrevivência", diz a ALEP 

IMOBILIÁRIO 

Alojamento Local em 
risco devido à Covid-19 
Presidente da ALEP - Associação de Alojamento Local em Portugal diz que 
a sobrevivência deste setor passa por uma linha de microcrédito do Governo 

REDAÇÃO 
redacao a destak.pt 

A
pandemia do novo corona-
vírus está a fazer "colap-
sar" o setor do alojamento 
local em Portugal, com 

cancelamentos diários e paralisação 
de novas reservas até junho. À Lusa, 
o presidente da ALEP - Associação 
do Alojamento Local em Portugal, 
Eduardo Miranda, alertou ontem 
para o "cenário completamente drás-
tico" que este setor hoteleiro está a 
atravessar neste momento com pre-
visão de "faturação quase nula nos 
próximos meses". 

De lembrar que o setor do Aloja-
mento Local é, na sua maioria (75%), 

feito por empresários eni nome indi-
vidual e microempresas, o que, se-
gundo Eduardo Miranda, faz com 
este setor não esteja preparado para 
resistir a uma situação deste género. 

Linha de crédito para o AL 
Para atenuar os efeitos da Covid-19 
nos alojamentos locais, Eduardo Mi-
randa defende que a sobrevivência 
deste setor passa pela atribuição de 
uma "linha de microcrédito", que per-
mita aos empresários em nome indi-
vidual aceder a ajudas, mesmo que 
seja com valores inferiores aos apoios 
das linhas tradicionais, mas com "pro-
cedimento facilitado". "Estamos numa 
situação de risco de sobrevivência de 
muitos operadores, o que gera um co-
lapso de uma parte significativa do tu-
rismo", reiterando ainda que esta cri-
se só será ultrapassável se houver um 
"apoio a curto prazo". 

O presidente da ALEP informou 
ainda que já transmitiu ao Governo a 
sua preocupação com a sobrevivên-
cia dos alojamentos locais, que está a 
ser fortemente posta em causa, na-
quela que é a pior época possível em 
termos de atividade do setor, por ser 
inverno e ser uma época baixa. 
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0 Governo e a APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição 
garantem que reposição de produtos nos supermercados está assegurada 

4\ RvAs-INFORmAçõEs  •  CHECK IN ONLINE 

l'o,atlantic.pt 
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issa 
Voo S•manai ext -F•i a 
NOVOS HORÁRIOS a partir de Abril 
Consulte a nossa loja ou ligue 70710 25 35 

EZZ:=1~1111 19 • 4,7k9-4,  4.1 
Manuel Wiborg acusado e •  41W 
de violência doméstica 
Ator de Terra Brava acusado de violência •••••• 

doméstica pela 'ex', a atriz Sylvie Rocha: 
"Fui agredida em frente à nossa filha" 

Assinantes de TV por 
subscrição aumentam 
Número de assinantes do serviço de 

distribuição de sinais de TV por subscrição 

atingiu 4,1 milhões no final de 2019 

ATUALIDADE .04 ATUALIDADE *OS 
IOSE COELHO 

Escolas 
portuguesas 
vao encerrar 
Novas medidas para enfrentar a Covid-19: escolas 
fechadas até 9 de abril; centros comerciais 
e restaurantes limitados; discotecas encerradas 

CIDADES •  02 DESPORTO • 08 

ALEP: Alojamento Local I Liga e II Liga de 
está a "colapsar" futebol suspensas 
Associação do Alojamento Local em Jogos dos dois campeonatos profissionais 
Portugal diz que o setor está a "colapsar" foram suspensos pela Liga de Futebol, por 
devido aos cancelamentos diários e tempo indeterminado, devido à pandemia 
paralisação de reservas devido à Covid-19 do novo coronavírus em Portugal 

VIAGENS •  13 

Turismo de Portugal 
AL assina novo protocolo 

Organismo e a Incubadora Curia 
rZi Tecnoparque assinaram um protocolo de 

cooperação com o objetivo de "estimular 

INF!, OU INÇO 
o empreendedorismo no setor do Turismo" 

PUS  
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Economia 
mundial treme 
e Portugal 
não escapa 
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OCDE já reviu em baixa o crescimento 
da economia mundial. Economia nacional 
está a ser fortemente penalizada em determinados 
setores, como o turismo, automóvel e têxtil. 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

A pouco e pouco, a economia vai tre-
mendo cada vez mais e Portugal não 
escapa a esta tendência de perdas que 
se vive com o impacto do novo corona-
vírus. Os sinais de alarme em relação a 
uma nova crise económica são crescen-
tes. A Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
foi "obrigada" a rever em baixa o cres-
cimento económico mundial este ano 
em 0,5 pontos percentuais, para 2,4% —
face aos 2,9% previstos há quatro meses. 
Ao mesmo tempo vão surgindo múlti-
plos apelos para se concretizarem várias 
ajudas financeiras. 

Também a Moody's lembra que "a dis-
seminação global do coronavírus está a 
resultar num choque simultâneo na ofer-
ta e na procura", acrescentando esperar 
que "estes choques desacelerem mate-
rialmente a atividade económica, parti-
cularmente na primeira metade do ano". 

A agência de notação reviu em baixa 
a projeção para o conjunto dos países  

do G20 e espera agora que cresçam 2,1% 
em 2020 (menos 0,3 pontos percentuais 
que na estimativa anterior). Para os 
EUA, prevê que o produto interno bru-
to (PIB) expanda 1,5% (menos 0,2 p.p.); 
para a zona euro, que cresça 0,7% (menos 
0,5 p.p.); e para a China, 4,8% (menos 
0,4 p.p.). Esta é a segunda revisão em 
baixa das estimativas da Moody's em 
menos de um mês. 
"Quanto mais tempo o surto afetar a 

atividade económica, maiores serão as 
dinâmicas de recessão", refere, acres-
centando que "a extensão completa dos 
custos económicos não será clara duran-
te algum tempo". E alerta: "O receio de 
contágio irá penalizar o consumo e a ati-
vidade empresarial". 

Esc.'. alerta já tinha sido dado pela OCDE 
ao afirmar que um surto "mais duradou-
m e intensivo, alargado às regiões Ásia-Pací-
fico, Europa e América do Norte, enfra-
queceria as perspetivas consideravel-
mente". E, neste caso, "o crescimento 
mundial poderia descer para 1,5% em 
2020, metade do número projetado antes 
do surto do vírus".  

PORTUGAL PENALIZADO O setor turís-
tico é um dos principais sinais visíveis 
desta crise iminente. Menos turistas, 
logo menor taxa de ocupação hotelei-
ra e restaurantes vazios (ver págs. 
24/25). Mas as consequências não ficam 
por aqui. 

"Quanto mais tempo 
o surto afetar a atividade 

económica, maiores 
serão as dinâmicas 

de recessão" 

OCDE já admitiu 
que o crescimento 

mundial poderá 
ainda ser menor e descer 

para 1,5% em 2020 

A Organização Mundial do Turismo 
(OMT) reviu em baixa as estimativas 
para o turismo internacional este ano, 
apontando para recuos entre 1% e 3% 
e perdas que podem oscilar entre os 27 
mil milhões e os 45 mil milhões de 
euros. Antes do surto, a OMT previa 
para 2020 um crescimento do setor 
entre os 3% e os 4% . 

Também os setores do têxtil, vestuário 
e calçado já disseram que estão "preo-
cupados" com os impactos do coronaví-
rus, ora na obtenção de matérias-pri-
mas, ora na produção e exportação dos 
produtos. A Associação Portuguesa dos 
Industriais do Calçado, Componentes, 
Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APIC-
CAPS) garante que o setor vive "uma cer-
ta instabilidade que não pode ser posi-
tiva". As empresas enfrentam "uma série 
de incertezas sobre se as mercadorias 
chegam ou se chegam a horas". 

O certo é que Itália é um dos princi-
pais fornecedores dos associados da 
APICCAPS, o que provoca "indefinição". 
"Ainda não temos problemas na pro-
dução, mas as empresas começam a 
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A economia portuguesa já 
está a ter problemas nas suas 
cadeias de abastecimento, 
nomeadamente no setor 
automóvel. Calçado, têxtil 
e turismo também são afetados 
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mostrar sinais de preocupação devido 
a este clima de incerteza, em que há 
negócios adiados e compradores a retar-
dar as encomendas". 

O mesmo cenário repete-se no setor 
automóvel. Para já, a Associação Auto-
móvel de Portugal (ACAP) garante que 
"neste momento não há notícia de cons-
trangimentos à laboração das empresas 
do setor", mas admite que "a manter-se 
esta situação, é possível que venha a 
acontecer, numa ou noutra unidade, uma 
redução da produção". 

No entanto, a entidade lembra que "logo 
no início da crise do coronavírus, as 
empresas do setor "começaram a preve-
nir-se para substituir eventuais peças e 
componentes que vêm das zonas mais 
afetadas, como a China ou o norte de Itá-
lia", tendo estado a trabalhar até agora 
"com esse aprovisionamento". 

Estes constrangimentos foram reco-
nhecidos pelo presidente da Confede-
ração Empresarial de Portugal (CIP) ao 
admitir que alguns setores da econo-
mia estão já a ter problemas nas suas 
cadeias de abastecimento, nomeada-

  

mente no têxtil, algum setor automó-
vel, calçado e turismo. 

A opinião é partilhada pela Associa-
ção de Fabricantes para a Indústria 
Automóvel (AFIA), que lembra que "as 
empresas têm os seus stocks mais ou 
menos controlados, e os componen-

 

Setor automóvel 
depende de peças 

e componentes 
provenientes 

da China e de Itália 

Empresas têxteis 
enfrentam "uma série 

de incertezas sobre 
se as mercadorias chegam 

ou se chegam a horas" 

tes que vêm da China e de Itália [dois 
dos países mais afetados pela pande-
mia do Covid-19] não são assim mui-
tos. Vêm sobretudo de Espanha, Ale-
manha e França, que são os nossos 
principais parceiros quer a nível de 
importações, quer de exportações", 
afirmou o secretário-geral. 

GOVERNO AFASTA RETIFICATIVO Ape-
sar dos receios do impacto económi-
co em torno do coronavírus em Por-
tugal, António Costa garantiu que "não 
há razão nenhuma para alterar as 
medidas que estão previstas no Orça-
mento do Estado", disse no final da 
reunião do Conselho Europeu que se 
realizou, por teleconferência, esta 
semana. No entanto, o primeiro-minis-
tro admite que vai ser necessário rever 
as previsões económicas no Progra-
ma de. Estabilidade. 

"No Programa de Estabilidade, vamos 
ter ocasião de proceder à atualização das 
previsões de crescimento económico, 
que serão afetadas pela situação que esta-
mos a viver", disse António Costa. 

A garantia não convence os economis-
tas. De acordo com vários especialistas 
contactados pela Lusa, a economia nacio-
nal poderá sofrer "impactos significati-
vos" devido ao surto de Covid-19, numa 
situação que tem potencial para "conta-
minar" os bancos, reduzir as exportações 
e originar um orçamento retificativo. 

A Comissão Europeia já anunciou que 
vai ativar um fundo de 25 mil milhões 
de euros para apoiar sistemas de saú-
de, pequenas e médias empresas (PME) 
e setores da economia particularmen-
te vulneráveis. "Precisamos de atuar 
juntos, fazer tudo o que é necessário e 
atuar rapidamente. Esta é a forte men-
sagem partilhada pelos Estados-mem-
bros", declarou Charles Michel, presi-
dente do Conselho Europeu, numa con-
ferência de imprensa conjunta com a 
presidente da Comissão Europeia, Ursu-
la von der Leyen. 

A responsável disse ainda que vai pro-
por esta semana ao Conselho e ao Par-
lamento Europeu que sejam libertados 
desde já 7,5 mil milhões de euros de inves-
timento, para garantir liquidez. 
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Zoom // Coronavírus 

Quem ganha. 
Oportunidades de negócio 

em tempos de crise 
Fabricantes de máscaras e gel 

~As farmácias portuguesas registaram 
um aumento na procura de máscaras e 
desinfetantes desde o início do ano, tendo 
passado de 9528 embalagens de máscaras 
vendidas em janeiro para 419 539 em feve-
reiro, o que representa um crescimento 
de 353,4%, revela ao í a Associação Nacio-
nal de Farmácias (ANF). 

No mesmo período, a procura por des-
infetantes subiu 136,9%. Em janeiro 
foram vendidas 83 989 embalagens, 
número que cresceu para 198 939 emba-
lagens em fevereiro. "A subida é ainda 
maior se compararmos com igual perío-
do do ano passado, com as máscaras a 
registarem um aumento de 1829%. A  

procura deste produto tem sido expo-
nencial. Já em janeiro deste ano regis-
tou-se um aumento significativo de 258,1% 
face ao mês homólogo no ano de 2019", 
diz a ANF, acrescentando ainda que "as 
farmácias estão a desenvolver todas as 
diligências comerciais e a trabalhar com 
os seus fornecedores de forma a darem 
resposta ao crescimento da procura por 
este tipo de produtos". 

Também a Associação de Farmácias 
de Portugal confirma verificar-se "um 
aumento na procura de máscaras e gel 
desinfetante que pode conduzir a situa-
ções temporárias de rutura de stock des-
tes produtos". 
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podem ser necessários para quem real-
mente precisa deles. 

Para as farmácias, porém, isto pode 
representar uma verdadeira oportunida-
de de negócio. Ao que apurou o i, o stock 
vai-se esgotando. E este cenário vai-se 
repetindo junto dos doentes crónicos. 
Exemplo disso é a corrida aos anti-hista-
mínicos e aos medicamentos para a dia-
betes. Ao i, Manuela Pacheco, presiden-
te da Associação de Farmácias de Portu-
gal, confirma que "há um natural aumento 
da procura de determinados medicamen-
tos, não tendo, no entanto, a AFP conhe-
cimento de falhas de abastecimento dire-
tamente relacionadas com o Covid-19". 

Medicamentos 

NO A corrida às farmácias, principal-
mente desde que o coronavírus chegou 
a Portugal, têm registado um aumento 
significativo. A preocupação dos portu-
gueses cresceu e medicamentos como o 
Brufen ou o Ben-u-ron têm sido os mais 
procurados pela população, pelo que têm 
esgotado em algumas farmácias portu-
guesas, apurou o i. 

A tendência é que estes analgésicos pos-
sam atenuar os sintomas que, no caso 
do coronavírus, são semelhantes aos de 
uma gripe comum. O ideal, como aler-
tam várias entidades, é que o consumo 
seja racionado e que só sejam compra-
dos apenas se fizerem falta, uma vez que 
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Supermercados 

***Corredores vazios, falta de carne, con-
servas e até papel higiénico. Numa altura 
em que o coronavírus foi declarado uma 
pandemia, os portugueses correram às 
mercearias de bairro e aos hipermerca-
dos e esgotaram alguns produtos. Vídeos 
e fotografias de várias superficies do país 
que circulam pelas redes sociais não dei-
xam dúvidas: há produtos esgotados. 

A Associação Portuguesa de Empresas 
de Distribuição (APED) já admitiu um 
aumento de procura nos supermercados, 
mas garantiu estar tudo controlado, pro-
metendo a reposição do stock. 

Ao i, a APED garantiu que "continuará 
a acompanhar e a monitorizar a situação, 

a v.7." 
••••••_ 

em contacto direto com as entidades com-
petentes, nomeadamente a Direção-Geral 
da Saúde, e apela a que se mantenha a 
tranquilidade e responsabilidade demons-
tradas pela população até agora". 

Para tentar prevenir quebras e arranjar 
soluções, o Governo criou um grupo de tra-
balho com o principal objetivo de acom-
panhar e monitorizar a evolução do abas-
tecimento nos setores agroalimentar e reta-
lhista. A primeira reunião decorreu ontem. 
O Governo garante que "o grupo de traba-
lho tem ainda como objetivo delinear, se 
necessário, medidas preventivas ou corre-
tivas destinadas a manter ou restabelecer 
as normais condições de abastecimento". 

Página 20



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 29,73 cm²

  Corte: 6 de 9ID: 85398161 13-03-2020

INL "  111" 

1 12. 
, 1 6 6 
'7' 6 6 

Nem todos os negócios param quando o país está 
em sobressalto por causa da epidemia do coronavírus. 
As corridas às farmácias e aos supermercados têm sido 
uma constante nos últimos dias e, com isso, é natural 
que haja áreas de negócio que acabam por beneficiar. 

DANIELA SOARES FERREIRA SONIA PERES PINTO 
danie.la.ferreira(i6online.pt sonia.pinto(ãjonline.pt 

Conservas 

~As conservas e os enlatados foram 
os primeiros produtos a esgotar nos 
supermercados. A justificação é fácil: 
são produtos de fácil confeção e com 
validade mais alargada. A Associação 
Nacional dos Industriais de Conservas 
de Peixe (ANICP) já veio garantir que 
há um aumento da procura de conser-
vas de pescado nas lojas, mas estas ain-
da estão a escoar os seus stocks. "Ainda 
é uma questão recente. Há um aumen-
to da procura de conservas de pescado 
nas lojas, sobretudo de atum e sardinha, 
que são as mais conhecidas dos portu-
gueses, mas as lojas ainda estão a escoar 
os seus stocks", disse Marta Azevedo,  

porta-voz da associação, à agência Lusa. 
A responsável garante ainda que "a indús-
tria conserveira não tem problemas" e 
que está "confortável com o stock". 

O futuro também não é uma preocu-
pação. "Estamos preparados para o aumen-
to da procura que está a verificar-se devi-
do à situação nacional. Eventualmente, 
só no final da próxima semana a indús-
tria terá conhecimento efetivo dos even-
tuais reflexos do aumento de procura 
que está a fazer-se sentir", garantiu ain-
da Marta Azevedo. 

Além das conservas de pescado, tam-
bém salsichas, feijão, grão, etc., estão a 
registar um aumento da procura. 

MI III 

Netflix/HBO e operadoras 

***Quem pode também ganhar alguns 
lucros com a Covid-19 são as operado-
ras, até porque as chamadas para a Linha 
SNS24 - 808 24 24 24- contam com um 
custo de chamada local. Segundo os dados 
mais recentes, o SNS24 recebeu quase 
28 mil chamadas e conseguiu responder 
a quase 11 mil. E mesmo as chamadas 
não atendidas têm custo para os portu-
gueses. O i sabe de casos de pessoas que 
não foram atendidas e gastaram quase 
cinco euros na tentativa de conseguirem 
uma resposta do SNS24. 

Mas os ganhos estendem-se também a 
empresas de filmes e séries, como é o caso 
da Netflix ou da HBO. A verdade é que as  

ações da Netfibc têm subido, o que pode 
ser justificado pela maior presença de pes-
soas em casa. No entanto, este é um tópi-
co que não chega a um consenso, uma 
vez que analistas internacionais garan-
tem que a Netflix também pode perder 
com a pandemia. A justificação é simples: 
primeiro, a Netfiix cobra um valor fixo 
mensal e não beneficia economicamen-
te de horas adicionais de visualização. 
Segundo, as assinaturas offshoré da Netflix 
e o crescimento da receita estão cada vez 
mais em risco à medida que o vírus se 
espalha, porque o streaming é um luxo 
num momento em que muitos assinan-
tes podem deixar de receber salário. 

iq 

Babysitting 

• N O fecho de várias escolas em todo 
o país pode ser uma verdadeira dor de 
cabeça para pais que trabalham todo 
o dia e não têm com quem deixar os 
filhos. E os ateliês de tempos livres 
(ATL) ou os centros de estudo acabam 
por não ser uma solução para os pais 
uma vez que, aqui, o contacto com pro-
fessores ou outras crianças é pratica-
mente o mesmo que nas aulas. 

E é neste sentido que a oferta e a procu-
ra de amas ou babysitters tem crescido. 

A iniciativa começou em Itália e a 
modalidade está cm grande expansão  

no país. Em Portugal, ainda não é cer-
to o crescimento do babysitting, mas a 
verdade é que há já algumas empresas 
a promover os seus serviços para aju-
dar a resolver este problema que o vírus 
trouxe aos pais ou encarregados de edu-
cação portugueses. 

No entanto, esta necessidade acaba 
por trazer um problema que nem todos 
os pais podem suportar: os preços. É 
que uma vez que a procura é muita, a 
oferta tende a aumentar e há alguns 
babysitters a praticar preços acima da 
média normal. 
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Quem perde. 
Os prejuízos que uma 

pandemia pode causar 

r-rr  

M• O setor hoteleiro está a ser, para já, 
um dos mais afetados. Cancelamento de 
reservas tem sido a palavra de ordem dos 
turistas e, de acordo com as contas da 
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), 
a quebra de receitas pode atingir entre 
os 500 milhões e os 800 milhões de euros 
até ao final do primeiro semestre deste 
ano. O cenário não é mesmo animador: 
a juntar aos cancelamentos de reservas 
há também uma quebra das reservas 
futuras. No final do ano, a perda total 
para a hotelaria deverá ser de 20%. 

Estas são as conclusões de um inqué-
rito feito pela AHP aos seus mais de 400 
associados, que representam 56% de todo  

osetor nacional. Durante o período entre 
2 e 9 de março, 71% dos hotéis sentiram 
que a taxa de cancelamento foi superior 
à verificada no ano passado, com essa 
perceção a ser especialmente marcada 
no Porto e em Lisboa. 

Mas nem tudo são más notícias. Os 
responsáveis do setor acreditam que o 
turismo mundial venha a normalizar 
até janeiro. 

A AHRESP, que também representa 
este setor, aponta para quebras acima 
dos 40%, quando há uma semana ron-
davam os 15 a 30%. 

O mesmo cenário repete-se no alojamen-
to local, que fala em cancelamentos diários. 

Hotéis e alojamento local 

Restaurantes 

N• Cancelamentos em cima da hora 
têm sido uma realidade do setor da res-
tauração, principalmente se estivermos 
a falar de jantares de grupo.•Ao i, a Asso-
ciação da Hotelaria, Restauração e Simi-
lares de Portugal (AHRESP) revela que, 
há duas semanas, cerca de 30% dos empre-
sários do setor apontavam para quebras 
de 10 a 25% na faturação mas, uma sema-
na depois, esses valores sobem para 40%. 
E a tendência é para se agravar. 

Numa ronda feita pelo i, é fácil de dete-
tar que os restaurantes estão mais vazios, 
e muitos dos empresários associam esta 
fase à altura da troika. Muitos optaram 
mesmo por fechar portas (ver pág. 6). 

Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, 
admite que é necessário "sensibilizar a Secre-
taria de Estado do Turismo e todo o Gover-
no para a necessidade de se começar a tra-
balharem medidas específicas para as empre-
sas do alojamento e da restauração, que se 
deparam já com os efeitos do coronavírus". 

E lembra que esta situação de pande-
mia "se acentua numa época em que as 
empresas já iniciaram o reforço de con-
tratação de mão-de-obra, bem como rea-
lizaram investimentos de requalificação 
e melhoramento das suas unidades para 
o período da Páscoa, que se avizinha, 
mas também para a época alta do verão„ 
procura essa que pode não se registar". 

o 
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Aviação 

~O setor da aviação tem sido um dos 
mais penalizados nesta altura. As sus-
pensões de voos têm sido uma constan-
te nestas empresas. Exemplo disso é a 
TAP, que decidiu suprimir mais 2500 
voos devido ao impacto do surto de coro-
navírus. Estes cancelamentos juntam-se 
aos mil voos que já tinham sido anun-
ciados na semana passada, equivalentes 
a 7% dos voos programados em março, 
11% em abril e 19% por cento em maio. 
"Estas medidas justificam-se pela que-
bra nas reservas de viagens para os pró-
ximos meses que se tem verificado nos 
últimos dias", revelou a companhia aérea. 

A questão ganhou contornos mais car-

  

regados depois de o Governo ter decidi-
do suspender os voos para todas as regiões 
de Itália por 14 dias. A esta restrição há 
que juntar o impedimento junto dos 
Estados Unidos, depois de Donald Trump 
ter anunciado a suspensão de todos os 
voos oriundos de países da União Euro-
peia para prevenir a propagação do novo 
coronavírus, a partir desta sexta-feira -
uma medida que irá durar pelo menos 
30 dias (ver pág. 9). 

A par das perdas devido ao cancela-
mento de voos há que contar ainda com 
as desvalorizações em bolsa. Só esta 
quinta-feira, as ações perderam mais de 
10%, para mínimos de 2013. 
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Se, por um lado, há quem possa ganhar, as perdas devido 
ao coronavírus serão avultadas. O medo é o principal fator 
que afasta a população dos locais onde a propagação 
pode ser maior. Turismo, hotelaria, aviação e transportes 
são dos setores mais ameaçados. 
DANIELA SOARES FERREIRA SÔNIA PERES PINTO 
daniela.ferreira(ii:ionline.pr isonia.pinto@ionlinc.pr 

Transportes públicos 

y¥ 

) 

••• As perdas para os transportes públi-
cos devido ao Covid-19 podem ser grandes 
nos vários tipos de transportes existentes. 
Ao i. José Domingos, diretor da Antral, 
explica que existe "muita perda de clien-
tes" e que o serviço decresceu "pratica-
mente 50%". No entanto, garante que os 
motoristas estão a levar a cabo os serviços 
de higiene necessários, mas mostram-se 
preocupados "com o controlo que não está 
a ser feito no aeroporto". Quem pode vir a 
registar mais perdas é a CP, que anunciou 
ontem ter ajustado as condições de reem-
bolso de bilhetes face ao "caráter excecio-
nal da situação" relativa ao surto do Covid-
19. A maior flexibilidade estende-se "aos  

clientes que pretendam desistir da viagem 
de comboios Alfa Pendular, Intercidades, 
InterRegional, Regional e Turísticos", e o 
reembolso deve ser solicitado nas bilhe-
teiras até três horas antes da partida. 

Já a Uber, apesar de não falar em valo-
res, garante ao i que a empresa está a 
trabalhar "diariamente para ajudar a 
garantir a segurança de todos na plata-
forma". Outras empresas, como a Car-
ris, Metro de Lisboa, Transtejo e Ferta-
gus. STCP e Metro do Porto reforçaram 
a limpeza de autocarros e comboios. Já 
a Carris, garante Fernando Medina, pre-
sidente da Cãmara de Lisboa, não sente 
perda significativa de passageiros. 

Transportes turísticos 

eii• Tal como os transportes públicos, 
também os turísticos já estão a registar 
perdas de clientes. No entanto, há um 
fator importante a ter em conta: uma vez 
que estes meses não são de época alta, a 
procura nesta altura já é mais reduzida. 
Ao i, Rodrigo Alves, empresário de ruk-
tuks, explica que tem tido perda de clien-
tes. "As ruas estão cheias de tuk-tuks, mas 
os clientes são poucos", explica, acres-
centando que a maior quebra está rela-
cionada com os estrangeiros, uma vez 
que os portugueses raramente andam 
neste transporte. O responsável aponta 
para uma quebra de cerca de 50%, mas 
a preocupação maior ainda está para che-

  

gar: "A melhor época do ano para os tuk-
tuks é a Páscoa. E se isto continuar assim, 
não sabemos como vai ser", disse. 

O mesmo cenário repete-se nos pas-
seios turísticos de barco. Ao i, um dos 
empresários do setor garante que as visi-
tas têm sido canceladas e não há pers-
petivas de novas reservas. A culpa é da 
falta de turistas. 

Também as empresas de autocarros turís-
ticos garantem que haverá menos de 10% 
das frotas nas ruas em março. Para abril, 
a perspetiva é de anulações e cancelamen-
tos. "A nossa perspetiva para os próximos 
dois ou três meses é que o impacto seja 
fortíssimo", diz um responsável do setor. 

ir 
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Eventos 

Ne O importante é prevenir e, por isso, 
devido ao coronavírus e às recomenda-
ções do Ministério da Saúde, os eventos 
com mais de cinco mil pessoas realizados 
ao ar livre devem ser cancelados ou adia-
dos, bem como aqueles que reúnam mais 
de mil pessoas em recintos fechados. A 
medida pode trazer perdas não só para 
as promotoras de espetáculos, mas tam-
bém para quem comprou bilhetes. Ana 
Sofia Ferreira, coordenadora do Gabine-
te de Apoio ao Consumidor da Deco, expli-
ca que "quando a data do evento é altera-
da, deve ser dado a escolher ao consumi-
dor a opção que prefere". "Se tiver interesse 
em utilizar o bilhete na nova data do espe-

  

táculo, tudo funciona normalmente", mas 
no caso de perder esse interesse ou não 
ter disponibilidade para a nova data, então 
terá direito ao reembolso do bilhete", diz 
a jurista. Mas não só os espetáculos foram 
cancelados. Por todo o país foram adia-
dos vários eventos, feiras e atividades. 
Além disso, os encontros da Liga Nos e 

iga Pro encontram-se suspensos por tem-
po indeterminado (ver págs. 34-35). 

Já a Associação dos Industriais da Cons-
trução Civil e Obras Públicas garante que 
os cancelamentos de mais de 680 even-
tos colocam 2 mil postos de trabalho dire-
tos em risco e ameaçam uma atividade 
que fatura 300 milhões por ano. 
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Pus 

• "É PRECISO 
FECHAR TUDO" 

O apelo é de Fausto Pinto, diretor 
da Faculdade de Medicina de Lisboa 

"Há 15 dias, Itália estava como nós 
estamos hoje", acrescentou o catedrático 

Primeiro-ministro não vai tão longe mas diz 
que temos de "estar preparados para o pior" 

Governo diz que vai compensar famílias 
que tenham de ficar em casa 

Discotecas fechadas e restaurantes e 
centros comerciais com limite de clientes 

Num dos laboratórios privados 
já só aceitam fazer despistes no final 
do mês. No outro, a espera é de dias 

e já detetou 14 casos positivos 
Saiba quem ganha e quem 

perde com o Covid-19 
// PÁGS. 4-9 

Exclusivo i 

Carlos  Alexandre manda arrestar 
todos os bens de Isabel dos Santos 
Primeiro juiz tinha optado apenas por congelar ativos, o que permitia a sua venda. 
Agora,  Relação de  Lisboa deu razão  a  Angola e, com esta decisão de Carlos Alexandre, 
o cerco à empresária  angolana  aperta de vez //  PÁGS. 2-3 

EDP Challenge 
Participa e ganha uma viagem a Silicon Valley 

( "edo.cotnjedpuniversitychollenge) 

VERSITY 
LLENGE 
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ECONOMIA GLOBAL 

Maior peso 
Vírus pode custar, apenas 

ÁNIA ATAÍDE 
aataide@jornaleconomico.pt 

O impacto a nível global apenas 
pelo impacto direto na economia 
chinesa do Covid-19 poderá che-
gar a cerca de 1% ou mais do PIB 
mundial, superior ao que foi senti-
do devido à Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAS). A esti-
mativa é de Pedro Brinca, econo-
mista e professor da Nova SBE, 
que sublinha que nem a China é 
hoje o que era em 2003, marco da 
pandemia do SRAS, nem o Covid-
-19 tem as mesmas características. 

"Para prever o impacto de uma 

PRIMEIRA MÃO 

COVID-19 

Ameaça de recessão 
global ganha força 
devido ao coronavírus 
Abrandamento do crescimento da economia global já é dado como certo, mas analistas não descartam 
a possibilidade de uma recessão. Em Portugal, exportações e consumo serão penalizados. 

ÁNIA ATAÍDE 
aataide@jornaleconomico.pt 

"Provavelmente o vírus causará 
mais danos à economia do que à 
saúde pública". É desta forma que 
Paulo Rosa, economista sénior do 
Banco Carregosa, retrata o impac-
to da propagação da pandemia do 
Covid-19, que volta a trazer a 
ameaça de uma recessão mundial, 
à qual Portugal não passaria ao 
lado, segundo os analistas consul-
tados pelo Jornal Económico. 

Com alguns países a meio gás 
para tentar conter o vírus, as em-
presas sofrem os primeiros efeitos 
nas cadeias de abastecimento e dis-
tribuição e o consumo e as expor-
tações estão no horizonte dos pró-
ximos afetados. Paralelamente, os 
bancos centrais tomam medidas 
para mitigar os efeitos nefastos, 
enquanto os governos prometem 
agir - adiando para já as contas so-
bre o impacto nas contas públicas. 

"Há uma semana isso [uma re-
cessão mundial] era apenas um ris-
co. Agora parece ser uma certeza. 
A evolução concreta da pandemia 
à escala global irá determinar o es-
sencial do choque económico des-
te ano", antecipa Jorge Borges As-
sunção, professor da Universidade 
Católica. 

Também Pedro Brinca, profes-
sor da Nova SBE, sustenta que "se 
as medidas de contenção que fo-
ram necessárias na China tiverem 
de ser implementadas na generali-
dade da comunidade internacio-
nal, o cenário de recessão global 
será difícil de evitar". 

"Comparando com 2008, apesar 
de existir um quadro institucional 
de políticas económicas hoje mui-
to mais robusto, não existe grande 
espaço orçamental", diz o econo-
mista, apontando o elevado endi-
vidamento dos países europeus e o 
aumento para o triplo da dívida 
norte-americana registada na altu-
ra, a que acresce a pouca margem 
dos bancos centrais quanto à polí-
tica monetária convencional. 

A duração da pandemia e a capa-
cidade dos países a conterem con-
tinua a ser a principal incerteza, 
mas a economista-chefe do BPI, 
Paula Carvalho, sublinha ser "pos-
sível que na zona euro ocorra um 
período de recessão técnica, sendo 
que no conjunto do ano poderá 
implicar entre 0,5 e 1 pontos per-
centuais de redução do crescimen-
to, o que levaria praticamente à es-
tagnação durante o ano". 

"À medida que o coronavírus se 
alastra, propagam-se as revisões 

PEDRO BRINCA 
Professor da Nova SBE 

JORGE BORGES ASSUNÇÃO 
Professor da Universidade 
Católica 

PAULA CARVALHO 
Economista-chefe 
do BPI 

em baixa das perspetivas das em-
presas e a consequente penalização 
dos mercados acionistas", explica o 
economista-chefe do Banco Car-
regosa. Paulo Rosa destaca que Itá-
lia era o país que concentrava mais 
atenção, mas "os elos mais fracos 
da zona do euro multiplicam-se". 

"Os holofotes já não estão confi-
nados apenas a Itália, que está em 
quarentena geral. Espanha está ca-
minho de uma 'italianização' no 
que concerne ao Covid-19. A dis-
seminação do coronavírus pode 
levar o fraco crescimento da Euro-
pa a uma estagnação económica", 
justifica. Neste contexto, "a cada 
dia que passa cresce a probabilida-
de de se entrar em recessão". 

O economista recorda que a 
União Europeia pesa 21% da eco-
nomia mundial, enquanto os Esta-
dos Unidos contribuem com 25% 
para o PIB global, mas também já 
começam a sofrer os primeiros im-
pactos, que deverão refletir-se so-
bretudo nos resultados trimestrais 
das empresas em abril e nos núme-
ros macroeconómicos referentes a 
março. "A China pesa 16%, cuja 
economia foi a mais penalizada 
apesar de já ter atingido o ponto de 
inflexão e estar já numa fase de re-
cuperação económica. Estas três 
geografias representam cerca de 
dois terços da economia mundial 
que está a ser seriamente impacta-
da por este surto virar, justifica. 

Ainda assim, apesar de sublinhar 
que subsistem demasiadas incóg-
nitas, para Paula Carvalho este de-
verá ser "um choque temporário e 
significativo no primeiro semes-
tre", seguido de uma recuperação 
gradual. "Os impactos serão dife-
renciados, consoante os setores, 
sendo os mais afetados os relacio-
nados com o turismo, incluindo o 
setor dos transportes". 

Turismo e Consumo serão 
vítimas em Portugal 
Apesar de alertarem para a dificul-
dade de antecipar, nesta altura, 
qual será o impacto para Portugal, 
os analistas consultados pelo Jor-

  

nal Económico admitem o abran-
damento do crescimento. 

"Dependendo das medidas de 
contenção que forem implementa-
das, o impacto na economia pode 
ser devastador", alerta Pedro Brin-
ca. 

Rui Constantino, economista-
-chefe do Santander em Portugal, 
antecipa ser de "de esperar uma re-
visão das metas do Governo para o 
PIB". "A revisão pela OCDE, com 
um impacto adverso de 0,3 pontos 
percentuais no cenário para 2020 é 
um ponto de partida. Neste cená-
rio, Portugal poderia crescer cerca 
de 1,2%. Mas a incerteza e os riscos 
são ainda elevados", explica. E 
exemplifica que em termos de im-
pacto nas exportações e no turis-
mo, poderá afetar os fluxos comer-
ciais, através da integração das ca-
deias de valor e das componentes 
importadas da China, num primei-
ro momento, e com os demais par-
ceiros, num segundo momento. 

Paulo Rosa sublinha que "o setor 
do turismo é, talvez, o mais preju-
dicado no curto-prazo". Mas ad-
verte que "todos os setores serão 
impactados negativamente devido 
às interações entre os vários seto-
res de atividade". 

"Imaginemos empresas que pre-
cisem de matérias-primas que ve-
nham do Norte de Itália, como 
vernizes para as fábricas de mó-
veis. Quando acabarem os stocks, 
essas empresas param. As empre-
sas cujo trabalho seja possível atra-
vés de casa serão menos penaliza-
das do que as fábricas e supermer-
cados, que precisam da presença 
fisica dos colaboradores", frisa o 
economista sénior do Banco Car-
regosa. 

Além das exportações, uma das 
outras vítimas será a procura in-
terna. "Também o consumo das 
famílias e investimento serão afe-
tados, pois maior incerteza e inter-
rupção de atividades induzirão 
quedas ou forte abrandamento 
nestas variáveis", aponta Paula 
Carvalho, economista-chefe do 
BPI. • 
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PROJECAO 

Perdas dos hotéis 
perto dos 900 milhões 

Estimativa atual da AHP - Associação da Hotelaria 
de Portugal parte do princípio que a partir de julho 
a atividade poderá recuperar até ao fim do ano. 

pandemia, tipicamente olhamos 
para outras pandemias passadas 
para ter uma ideia do impacto do 
que pode suceder. Em 2002/2003, a 
pandemia do SARS também origi-
nou na mesma região do globo e 
custou entre 0,5 e 1% de crescimen-
to no PIB da China. O impacto em 
termos dos mercados internacio-
nais foi relativamente negligenciá-
vel", explica ao Jornal Económico. 

Pedro. Brinca sustenta que a 
principal diferença reside no peso 
que o gigante asiático assumiu no 
Mundo. "A China desde 2003 qua-
druplicou o PIB. É hoje o maior 
exportador mundial e segundo 
maior importador. Para se ter ideia  

do peso que tem na atividade eco-
nómica a nível mundial, em 2019 
foi responsável por 39% do cresci-
mento económico global. Isto 
mostra que o grau de exposição da 
comunidade internacional é hoje 
muitíssimo superior e o mesmo 
choque que aconteceu em 2003, se 
fosse hoje, teria repercussões mui-
to mais profundas", justifica. 

O grau de integração das cadeias 
de valor é atualmente mais com-
plexo. "Com o pico das medidas de 
contenção na China a observa-
rem-se a meio de fevereiro, é de 
esperar que a repercussão maior 
ainda venha a ser sentida nas pró-
ximas duas semanas. Isto porque  

por uma questão de competitivi-
dade e controlo de custos, a maior 
parte das empresas têm hoje stocks 
para períodos relativamente cur-
tos — entre três a quatro semanas". 

Pedro Brinca realça que o facto 
de o Covid-19 poder ser transmiti-
do quase a partir do momento em 
que é adquirido; de ter um longo 
período de incubação; e de ser qua-
se assintomático nas faixas etárias 
mais jovens, "tornando-os agentes 
transmissores silenciosos da doen-
ça", faz com que, apesar de a taxa de 
letalidade ser inferior à da SARS 
(cerca de 3,4% contra 10%), os im-
pactos económicos sejam muito su-
periores. • 

NUNO MIGUEL SILVA 
nmsilva@jornaleconomico.pt 

Um rombo de cerca de 900 mi-
lhões de euros nas receitas no final 
deste ano. É este o impacto negati-
vo que a AHP - Associação da Ho-
telaria de Portugal projeta para o 
conjunto do setor hoteleiro em 
Portugal no presente ano em fun-
ção do impacto do coronavírus 
(Covid-19) na atividade económi-
ca em geral, e turística em particu-
lar. E a realidade poderá ser ainda 
mais nefasta, uma vez que esta 
projeção, divulgada ontem pelos 
responsáveis da AHP, prevê uma 
quebra de receitas na casa dos 50% 
no período entre março e junho -
um total de quatro meses, mais ou 
menos o que foi necessário para 
atenuar o impacto do vírus onde 
ele surgiu pela primeira vez, na 
China - mas assenta também numa 
recuperação de julho em diante, 
até ao final de 2020. Se a propaga-
ção do vírus for para lá de julho, 
com menos tempo para a retoma, 
as perdas serão mais pesadas. 

Uma coisa é certa: 2020 vai in-
terromper um ciclo de dez anos 
consecutivos com o turismo e a 
hotelaria nacionais a subir, em 
dormidas e em receitas. E mesmo 
com o coronavírus a alastrar do 
outro lado do mundo, os primei-
ros dois meses do setor em Portu-
gal "foram muito bons, com as re-
ceitas a crescer bem face a 2019", 
como assegurou ontem Raul Mar-
tins, presidente da AHP. Mas mar-
ço trouxe nuvens mais escuras e 
deixou claro que o ano turístico 
em Portugal vai ser de retrocesso, 
com a queda potencial a aproxi-
mar-se perigosamente do seu nível 
mais baixo, ocorrido em 2009, 
após a crise dos mercados finan-
ceiros iniciada no ano precedente. 
Nesse ano, a queda do setor a nível 
global foi de 4%. Depois de previ-
sões iniciais da OMT - Organiza-
ção Mundial do Turismo e da 
OCDE - Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nómico a apontar para crescimen-
tos entre 3% e 4% para este ano, as 
revisões em baixa já apontam para 
a realidade inversa, um decréscimo 
entre 2% e 3%, com tendência para 
piorar. Ainda não há muito tempo, 
a Secretaria de Estado do Turismo 
previa em Portugal um crescimen-
to do setor do turismo na ordem  

dos 5% a 7% face a 2019. Uma mi-
ragem que se esfumou em poucas 
semanas, ou como sintetizou a 
presidente da direção executiva da 
AHP, Cristina Siza Vieira, "um 
travão a fundo" e "uma verdadeira 
pandemia económica". 

Em 2019, registaram-se 70 mi-
lhões de dormidas turísticas em 
Portugal, 58 milhões verificadas 
no setor da hotelaria (hotéis, pou-
sadas, etc). A projeção da AHP 
parte de um cenário fiar, sem subi-
da das dormidas face ao ano passa-
do. Nos quatro meses em análise -
de março a junho - o número de 
dormidas na hotelaria em Portugal 
seria, assim, de 14,6 milhões. As 
receitas turísticas em 2019 atingi-
ram cerca de 18,5 mil milhões de 
euros, dos quais as receitas da ho-
telaria (TRevpar, Total revenue per 
available roam, ou seja, a receita to-
tal dos hotéis, dividida pelo núme-
ro de quartos disponíveis), foi de 
cerca de 4,5 mil milhões de euros, 
cerca de 25% do total das receitas 
turísticas. "Se a situação de inver-
são do coronavírus ocorrer a par-
tir de junho, como prevemos, che-
garemos ao final do ano com me-
nos 20% de receitas face a 2019, o 
que quer dizer que a hotelaria em 
Portugal vai ter situações de crise 
de tesouraria para poder garantir 
aos empregados a remuneração 
que lhe é devida. Com menos 20% 
de receitas, estaremos no borderli-
ne, no break-even", assinalou Raul 
Martins. Vinte por cento dos refe-
ridos 4,5 mil milhões de receitas 
em 2019 equivalem a cerca de 900 
milhões, embora a AHP tenha tra-
çado dois cenários em que os can-
celamentos das reservas oscilem 
entre 30% e 50% face a 2019, re-
percutindo-se em perdas entre 500 
e 800 milhões, respetivamente. 

Para fazer face à situação, o pre-
sidente da AHP solicitou apoio do 
Governo para prolongar o banco 
de horas a partir de 31 de outubro 
e continuar a apoiar a flexibiliza-
ção do lay-off, assim como o esta-
belecimento de acordos com os 
sindicatos e com os trabalhadores 
para antecipação de férias e nego-
ciação de períodos de trabalho em 
tempos diferenciados. O presiden-
te da AI-IP assumiu também que os 
trabalhadores eventuais, bastante 
utilizados na indústria hoteleira 
nacional, na ordem dos 30 mil, de-
verão ser os primeiros sacrificados 
desta situação imprevisível. • 

-•<••:";»' 

da China aumenta complexidade 
pelo impacto na economia chinesa, I% ou mais do crescimento do PIB mundial. 
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PRIMEIRA MÃO 

ENTREVISTA RICARDO MEXIA Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP) 

"Podemos 
não conhecer 
a dimensão 
do problema" 
"Preocupa-me o número baixo de testes que estamos a fazer", afirma 
o epidemiologista, defendendo que é preciso realizar mais em Portugal. 

ANDRE CABRITA-MENDES 
E LIGIA SIMÕES 
amendes@jornaleconomico.pt 

Ricardo Mexia é presidente da As-
sociação Nacional dos Médicos de 
Saúde Pública (ANMSP) e tem-se 
desdobrado em entrevistas na últi-
ma semana e meia para explicar 
aos portugueses quais os riscos 
deste surto de coronavírus, quais 
as precauções a seguir e pistas so-
bre os caminhos que podem ser se-
guidos para tentar travar esta crise 
que já contagiou 78 cidadãos em 
Portugal. Em entrevista ao Jornal 
Económico, o também médico de 
Saúde Pública do Departamento 
de Epidemiologia do Instituto Na-
cional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge defende a realização de mais 
testes junto dos portugueses para 
conhecer a real situação desta crise 
em Portugal. 

Deveriam estar a ser feitos 
mais testes para avaliar 
a situação no país? 
O conhecimento claro do que se 
passa é uma ferramenta impor-
tante para tomarmos decisões. O 
que temos vindo a defender há al-
gum tempo é que se alargue a 
base de testes, porque neste mo-
mento estamos a testar casos com 
ligação epidemiológica, ou a 
doentes ou a regiões onde haja 
transmissão. Portanto, se não 
testamos pessoas que não encai-
xam nesta definição de caso, não 
vamos encontrar se existe, ou não 
existe disseminação comunitária. 
Temos casos que nos preocupam 
muito: os dois casos que tinham 
sido internados e não tinham 
sido diagnosticados no hospital 
de Santa Maria em Lisboa, e o de 
Santa Maria da Feira, da jovem 
que tendo ido três vezes à urgên-
cia, só à terceira vez é que foi va-

  

lidada. Como essa temos prova-
velmente outros casos. 

Sabe qual é o montante de kits 
de testes que existem em 
Portugal neste momento? 
Não tenho esses dados. Não sei a 
capacidade instalada nem o núme-
ro de testes que foram realizados, 
mas é um dado que seria extrema-
mente útil que fosse transparente e 
até no próprio boletim que o Mi-
nistério da Saúde emite todos os 
dias se calhar era um dado útil para 
todos termos a perceção do que 
está a acontecer e da evolução. 

Existem clínicas privadas a 
cobrarem entre 100 e 200 euros 
por um teste. Não poderia 
haver alguma articulação 

Deveriam haver 
ferramentas jurídicas 
para que as 
autoridades possam 
impor esse isolamento 
domiciliário, por 
forma a que essas 
pessoas não vão 
depois às compras 
ou à praia 

entre o setor privado e o 
público nesta altura para os 
testes não serem tão caros ou 
mesmo gratuitos? 
A minha expetativa é que sim, a 
resposta não pode ser circunscrita 
ao Serviço Nacional de Saúde, nes-
te momento a resposta tem de ser 
do Sistema Nacional de Saúde: to-
dos os parceiros públicos, priva-
dos, cooperativos, devem estar en-
volvidos na resposta. 

Já atingimos o pico do surto? 
Ou vai ser atingido nos 
próximos dias? 
A verdade é que não sabemos. 
Conseguimos fazer algumas proje-
ções com base em dados, mas esses 
dados têm de ser robustos. Quan-
do estamos a comparar aquilo que 
são os nossos casos com dados de 
outros países - até europeus, com 
os quais o nosso sistema de saúde 
tem maior semelhança -, o que en-
contramos é que a partir do mo-
mento em que ultrapassamos mais 
de uma dezena de casos, e contan-
do sete dias após o primeiro dia em 
que houve mais do que dez casos, 
todos os países estavam na ordem 
das centenas de casos. Não temos 
nenhum dado que nos permita 
afiançar que Portugal vai ser dife-
rente. Daí que nos preocupe o nú-
mero baixo de testes que estamos a 
fazer porque pode ser uma situa-
ção em que não conhecemos a di-
mensão do problema, e quem não 
conhece a realidade dificilmente 
pode tomar decisões ajustadas a 
essa realidade. É por isso que a de-
cisão do Conselho Nacional de 
Saúde Pública nos deixa perplexos. 

Pareceu-me ver aí uma crítica 
subjacente aos resultados da 
reunião do Conselho Nacional 
de Saúde Pública. 
A questão concreta é que nós te-
mos a necessidade de tomar deci-

  

sões com base em dados e a ques-
tão que se coloca é se os dados e os 
pressupostos que estamos a utili-
zar são os corretos. Portanto, espe-
rava mais assertividade por parte 
do Conselho Nacional de Saúde 
Pública, particularmente atenden-
do aos dados que vou recebendo. 
Não tenho habilidade de achar que 
sou melhor ou pior do que as pes-
soas que estão lá sentadas, mas o 
princípio da precaução faz com 
que me parece que pudéssemos ser 
mais cautelosos e evitarmos situa-
ções de maior risco perante o ce-
nário que temos, atendendo ao tal 
problema da qualidade da infor-
mação e àquilo que é conhecido no 
contexto dos outros países. 

O encerramento das escolas 
impede mais contágios? 
Se não impede, pelo menos atrasa 
a circulação da doença. Neste surto 
em concreto, a evidência demons-
tra que as crianças não são um gru-
po particularmente afetado. Não 
há muitos casos e ❑ão há muitos 
casos severos. O que pode even-
tualmente estar a acontecer é as 
crianças funcionarem como trans-
missores da doença. Não só teria  

impacto para proteger as nossas 
crianças, como para reduzir a 
transmissibilidade do ponto de 
vista comunitário. Também não 
posso ignorar que uma medida 
como a interrupção letiva tem cus-
tos sociais e económicos muito re-
levantes. O princípio da propor-
cionalidade tem de ser aplicado. 
Esta decisão de fazer caso a caso 
não acrescenta nada. 

Que tipo de decisão 
esperava do CNSP? 
Seguramente a questão do alarga-
mento dos testes é central, porque 
é aquilo que nos vai permitir to-
mar decisões informadas. 

Concorda que as medidas têm 
de ser vistas caso a caso? 
Ou é melhor o modelo 
de Macau e atacar o problema 
logo de início? 
Olhando para a realidade interna-
cional, o que nós vemos é que os 
países que tiveram medidas mais 
incisivas, mais precocemente, ob-
tiveram resultados melhores. 
Aqueles que acabaram por não ser 
tão proativos numa fase inicial 
acabaram por ter resultados me-
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INFOGRAFIA  , 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
CHEGOU A PORTUGAL NO INÍCIO 
DO MÊS E ESTÁ A ESPALHAR-SE 
Dados oficiais ainda não apontam para nenhuma vítima mortal 
do Covid-19 em território nacional, mas o número de casos 
confirmados tem aumentado todos os dias. 
[dados a 12 março de 2020, 21h00] 

Casos Casos Total 
suspeitos confirmados de óbitos 

7 
CASOS CONFIRMADOS 
POR REGIÃO 
Valores em unidades 

411 
Centro 

11) 
Algarve 

EVOLUÇÃO DIÁRIA 
DE CASOS CONFIRMADOS 
Valores em unidades 

21 
13 

O O O O O 
2  4 6 

Eimmi DM elE 

7 9 7 

1 

EVOLUÇÃO DIÁRIA DO NÚMERO 
DE CASOS SUSPEITOS 
Valores em unidades 

224 
181 

25 51 59 70 85 85
 101 117 

147 

29 
Cefaleias 

50 
Tosse 

19 
Fraqueza 

generalizada 

r..0 31 
Dores 

musculares 

78 

„dl 
5 

2 
o 

471 
375 

339 
281 

CASOS POR SINTOMA 
REGISTADO 
Valores em unidades 

36 
Febre 

:gC 

8 
Dificuldade 
respiratória 

26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 11 12 
fev. mar. 

CASOS POR GRUPO ETÁRIO 
valores em unidades 

21 

12 14 

26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
fev. mar. 

Fonte. Direção-Geral ~grafia: mano malhau 1 mmakftNn(N'ornateennori.cc,pz 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 

CASOS POR TIPO DE CONTÁGIO 
Valores em unidades 

59 19 

casos casos 
de contacto confirmado importados 

637 

c7› de internamento e suporte venti-
latório. 

nos positivos. Por essa experiência 
podemos aprender alguma coisa e 
um dos princípios da saúde publi-
ca é precisamente o principio da 
precaução. Devemos ser cautelo-
sos, devemos preparar-nos para o 
pior, naturalmente esperando o 
melhor. Temos também outro 
princípio que não ignoramos, o 
princípio da proporcionalidade: as 
medidas têm que ser tomadas na 
justa medida em que sejam ade-
quadas à realidade que vivemos. É 
por isso que temos aqui esta difi-
culdade, não é claro para todos 
nós que tenhamos uma perceção 
clara do que se está a passar em 
Portugal. 

Partilha do alerta do Sindicato 
Independente dos Médicos 
(SIM) de que não temos 2.000 
camas para internamento 
disponíveis nem 300 camas 
de cuidados intensivos? 
Acho que ninguém pode deixar de 
concordar. A resposta tem de ter, a 
montante, capacidade diagnóstica 
expandida, bem como a vigilância 
ativa dos contactos e de os isolar. 
Perante os casos de doença, é de 
frisar que 80% serão casos ligeiros  

e não carecem de cuidados hospi-
talares e particular intervenção 
médica, portanto podem perma-
necer no seu domicílio em isola-
mento. O problema sào os restan-
tes 20%, onde constatamos que há 
uma parte relevante que carece de 
internamento e suporte ventilató-
rio. Portanto, esta oferta tem de 
ser direcionada. E as camas de in-
tensivo e internamento não são só 
a parte estrutural, pois têm de ter 
toda a componente de recursos 
humanos, equipamentos de prote-
ção individual e os consumíveis. 

Os ventiladores também 
são importantes... 
São seguramente um fator !imi-
tante da nossa resposta. Temos de-
fendido a mobilização de recursos 
com enfoque para um conjunto de 
atividades e estas têm de ser prio-
rizadas. Perante os casos de doen-
ça, é de frisar que 80% serão casos 
ligeiros e não carecem de cuidados 
hospitalares e particular interven-
ção médica, portanto podem per-
manecer no seu domicílio em iso-
lamento. O problema são os res-
tantes 20%, onde constatamos que 
há uma parte relevante que carece  

As notícias dão conta que o 
INEM vai fazer testes ao domi-
cílio. Tem esta indicação? 
Não, estou a ouvir agora pela pri-
meira vez. Não me parece que seja 
uma má medida. O que temos de-
fendido é que se maximize a capa-
cidade diagnóstica e uma das coisas 
que faz sentido é que os doentes, 
ou potenciais doentes, não andem 
no contexto social, a ir às urgên-
cias dos hospitais ou aos centros de 
saúde com um diagnóstico por fa-
zer. Portanto, o facto de estarem 
com idos ou em isolamento no seu 
domicílio parece-me uma aborda-
gem positiva desde que estejam 
clinicamente estáveis, e se puder-
mos fazer a colheita do produto 
biológico ao domicílio para obter-
mos o resultado laboratorial, pare-
ce-me uma solução equilibrada. 
Até porque, mais uma vez, se os 
doentes estão clinicamente bem 
não precisam de ir para um hospi-
tal ocupar uma cama que poten-
cialmente pode ser útil para um 
caso mais severo. Parece-me uma 
medida interessante que possa ser 
implementada. 

É a favor da quarentena 
obrigatória? Quando é que 
devia ser aplicada? 
Sou co-autor de um artigo da Acta 
Médica Portuguesa desta semana 
que aborda o enquadramento nor-
mativo e jurídico do isolamento 
domiciliário. Para os doentes te-
mos ferramentas que já foram uti-
lizadas, por exemplo, para casos de 
tuberculose. Portanto, um doente 
ficar em isolamento já está enqua-
drado do ponto de vista normati-
vo. No que toca a contactos, aque-
les que estão em isolamento profi-
lático voluntário, não temos assim 
tantas ferramentas claras e ágeis 
para o implementar. Portanto, se 
se justificar, deveriam haver ferra-
mentas jurídicas para que as auto-
ridades de saúde pudessem impor 
esse isolamento domiciliário, por 
forma a que essas pessoas não vão 
depois às compras, ao supermerca-
do, à praia e por aí fora. 

Consegue olhar para erros 
cometidos em Itália e que 
Portugal pode evitar? 
Há uma relação próxima da Itália 
com a China que explica alguns 
desses erros: a questão de muitos 
turistas chineses terem visitado 
Itália, por exemplo. Nós temos um 
exemplo comparável. Porque é 
que os casos registados em Portu-
gal estão em larga margem na re-
gião Norte? Será que tem a ver 
com a proximidade da indústria do 
calçado, da moda, que como sabe-
mos está muito localizada nesta re-
gião do país e que tem ligações 
com o norte de Itália, eventual-
mente? Parece-me uma explicação 
plausível. • 
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AGORA QUE JÁ HÁ PORTUGUESES 

INFETADOS COM O CORONAVÍRUS, 
DIRIA QUE ESTÁ: 
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QUEM TEM MEDO 
DO CORONAVÍRUS? 
Confirmação oficial dos primeiros infetados com Covid-19 não aumentou 

muito o nível de preocupação dos portugueses, mas reina o pessimismo 

quanto aos efeitos da crise de saúde pública na economia nacional 

e mundial. Bem mais positiva é a avaliação do desempenho do Governo, 

embora haja forte desconfiança quanto à capacidade de os serviços 

de saúde estarem preparados para um maior número de casos. 

NA SUA OPINIÃO, COMO É QUE O GOVERNO TEM AGIDO 
NESTA SITUAÇÃO? DIRIA QUE TEM ATUADO: 
Valores em % 

36,6 

29,8 

18,2 

6,7 6,9 

1,8 

Muito bem Bem Nem bem, Mal Muito mal NsiNr 
nem mal 

FICHA TÉCNICA: 

Unhado= individuos maiores de ri) anos residentes em PortugaL Amostra: Amostragem por quotas, obtida a punir de uma matriz cruzando , 

453 entrevistas CAVA e 227 entrevistas CATr:180 entre os 113 e os 34 anos, 200 entre os 35 e os 49 anos,161 entre os 50 e os 84 anos e 139* p 

Web intervíosving) - de um questlonerio estruturado e um painel de individuos que preenche«, as quotas pré-determinadas para os InOlvidu 

mesmo questionado deuldamente  adaptado ao suporte utilizado, ao sub-universo utilizado pela AXIMAGE no, seus estudes políticos. coe; 

Elms probaldUstko: O processo amostrai, não sendo aleatório. Implica a não indicação do erro probabilistico. Contudo, pau, eleitos de corno 

a 95% - de 3,80%). Reaposeaddlidod• do estudas Aximage Comunicação e Imagem L.da.. sob a direcção técnica de João Queiroz 

PRIMEIRA MÃO 
( 

• 

SONDAGEM AXIMAGE/JE 

Governo tem nota 3. 

mais alta do que 
serviços de saúde 
Entrevistas feitas já depois de haver infetados em Portugal revelam que uma 
em cada cinco pessoas continuava pouco ou nada preocupada com o vírus. 

LEONARDO RALHA 
Iralha@jorrialeconomico.pt 

A maioria dos portugueses estão 
satisfeitos com a atuação do Exe-
cutivo de António Costa na res-
posta ao coronavírus depois de se-
rem confirmados os primeiros ca-
sos de deteção de infetados com o 
Covid-19 em Portugal. Segundo 
uma sondagem da Aximage para o 
Jornal Económico, com entrevis-
tas realizadas entre sábado e terça-
-feira, 7 a 10 de março, quando ha-
via entre 21 e 41 casos no país, 
36,6% dos inquiridos consideram 
que o Governo reagiu bem (6,9% 
optaram pela resposta "muito 
bem") e só 18,2% avaliaram mal, 
tendo 6,7% optado pelo "muito 
mal". 

A avaliação do Governo foi par-
ticularmente positiva entre os que 
votaram PS nas últimas legislati-
vas, com 13,5% a responderem 
"muito bem" e 57,4% "bem", mas 
também os eleitores do Bloco de 
Esquerda - 3,5% apontaram para 
"muito bem" e 55,5% para "bem" -
e da CDU, com 3,6% de "muito 
bem" e 59,8% de "bem", aprovaram • 
a resposta protagonizada pela mi-
nistra da Saúde, Marta Temido, e 
pela diretora-geral de Saúde, Gra-
ça Freitas. Pelo contrário, o maior 
nível de desconfiança ocorreu en-
tre quem votou PSD (com 31,3% a 
responderem "mal" e 6,1% "muito 
mal") e PAN (36,8% optaram por 
"mal" e 9,6% por "muito mal"). 

A sondagem da Aximage tam-
bém indica que os homens avaliam 
ligeiramente melhor a atuação do 
Governo do que as mulheres, mas 
a diferença mais significativa ocor-
re entre os portugueses mais no-
vos (dos 18 aos 34 anos) e os mais 
velhos (a partir dos 65 anos): nos 
primeiros há 22,7% que a conside-
ram má e 11,9% muito má, en-
quanto nos últimos apenas 15,3% a 
encaram como sendo má e 3,8% 
como muito má. 

Apesar do grau de preocupação 
não ter aumentado em relação à  

sondagem anterior da Aximage, 
realizada em fevereiro, antes da 
chegada do Covid-19 a Portugal, a 
maior parte da população diz estar 
muito preocupada (22,6%) e preo-
cupada (42,2%). No entanto, um 
em cada cinco entrevistados man-
têm-se despreocupados (12,5%) ou 
nada preocupados (9%). 

Domina, ainda assim, o pessi-
mismo quanto à capacidade de os 
serviços de saúde darem resposta a 
um aumento do número de infeta-
dos. São 57% os que consideraram 
que estes se encontram mal prepa-
rados, contra apenas 17,3% con-
fiantes na sua preparação para a 
crise de saúde pública em curso. 

Destaca-se a confiança do eleito-
rado da CDU nos serviços de saú-
de, constituindo o único grupo em 
que as respostas "bem preparados" 
(43,8%) superam as "mal prepara-
dos" (34,7%). Em sentido inverso, 
a descrença na capacidade de res-
posta é ainda mais elevada entre as 
mulheres (62,8% respondem que 
os serviços estão mal preparados) e 
residentes no Sul e Ilhas. Esse é, 
aliás, o grupo menos confiante, 
com 65,6% a apontarem para a im-
preparação. 

Só 3,2% 
dos entrevistados 
pela Aximage 
responderam 
que a economia 
será "nada afetada", 
enquanto 59% 
apontam para "muito 
afetada" e 35,7% 
para "pouco afetada" 

Pessimismo 
na economia 
Praticamente consensual é o re-
ceio quanto ao impacto do corona-
vírus na economia nacional. Só 

3,2% dos entrevistados pela Axi-
mage responderam que a econo-
mia será "nada afetada", enquanto 
59% apontam para "muito afetada" 
e 35,7% para "pouco afetada". 

Os menos pessimistas são os 
eleitores da CDU, com 54,3% a 
responderem "multo afetada" e 
42,9% a optaram por "pouco afe-
tada" - ainda mais otimistas são os 
do Livre, mas o número muito re-
duzido de respostas leva a que de-
vam ser lidas a título indicativo -, 
verificando-se novo desequilíbrio 
entre homens e mulheres. Nos 
primeiros há 51,2% a prever im-
pacto mais grave e 42,7% mais li-
geiro, enquanto nas segundas 
prolifera a resposta "muito afeta-
da" (65,7%) em detrimento de 
"pouco afetada" (29,6%). Já nas re-
giões é no Centro que se vê maior 
otimismo: 52.1% dos residentes 
preveem que a economia seja 
muito afetada e 41,3% indicam 
que será pouco afetada. 

Quanto às perspetivas de impli-
cações do coronavírus para a eco-
nomia mundial, apenas 6,7% dos 
entrevistados dizem que se mante-
rá igual, enquanto 46,8% apontam 
para que se reduza muito e 45,3% 
para que se reduza. Sobressai o 
pessimismo dos eleitores do Bloco 
de Esquerda (62,9% dizem que a 
economia mundial se vai reduzir 
muito), em contraste com aqueles 
que votaram na CDU nas legislati-
vas de outubro de 2019: são apenas 
37,1% os que tém tal opinião. 

Mais uma vez, as mulheres en-
trevistadas pela Aximage esperam 
um impacto mais negativo do co-
ronavírus a nível global, com 
53,7% a responderem que se irá re-
duzir muito (pior só os inquiridos 
com 65 anos ou mais, grupo em 
que esse valor chega aos 64,6%), 
enquanto apenas 39% dos homens 
antecipam que ocorra o cenário 
mais negativo. • 

SONDAGEM JE/AXIMAGE . 

Fonte: Aximage 
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NO CASO DE O NÚMERO DE INFETADOS AUMENTAR, PENSA 
QUE OS SISTEMAS DE SAÚDE PORTUGUESES ESTÃO PREPARADOS 
PARA DAR UMA RESPOSTA EFICIENTE? DIRIA QUE ESTÃO: 
Valores em % 

57,0 

Bem 
preparados 

 

Nem bem, nem mal Mal 
preparados preparados 

 
 

25,6 
17,3 

COMO PENSA QUE ESTA EPIDEMIA VAI AFETAR A ECONOMIA MUNDIAL. 
DIRIA QUE O CRESCIMENTO DA ECONOMIA MUNDIAL VAI: 
valores em % 

46,8 

 
  

 

 

45,3 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

6.7 

‘1111L-
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Manter-se 
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E EM PORTUGAL? 
ACHA QUE A ECONOMIA PORTUGUESA VAI SER: 
Valores em % 

 

 

59,0 

 
  

  
 

   
  

  
 

   

35,7 

 
  

 

   
  

  
 

   
  

3,2 

 
 

   
  

 

2;1 

   
  

  

Muito afetada Pouco afetada 

 

nada afetada 

 

Ns/Nr 

 

 
 

.‘do o região (.1U7511), e partir do universo conhecido. reequiebrada por género (2) e escolaridade (2). A amostra torve 680 entrevistas afetivas: ;5 e roais anos: Norte 201. Sul a Ilhas 132; Área Metropolitana de Lisboa 227; Centro 160. Támrkbe.:Apbeaçâo onll. - Calor (Computer Assisted 
idades compreendidas entre os 13 e os 64 anos: entrevistas telefónicas - metodologia CATI (Computer gssIsted Tobbohone inter, iewiniú do das 0,9511.,d4 quotas para os Individu. com 50 e mala anos e outros, 1) trabalho de campo decorreu entra 7 e 10 de março de 2020. pata uma amostra probabilIstica com 680 enNavistas, o desvio padráo rnasIrno de urna proporção é 0019 (ou seja, urna 'margem do erro' - 
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PLANOS DE CONTINGÈNCIA 

Empresas prevenidas 
1  esforçam-se por 

valer por duas 
Do retalho aos transportes, o tecido empresarial português mudou rotinas. 
Advogados tentam ajudar nos requisitos do lay-off e alterações contratuais. 
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MARIANA BANDEIRA 
mbandeira@jornaleconomico.pt 

As empresas mais presentes na ro-
tina dos consumidores portugue-
ses viram-se forçadas a implemen-
tar estratégias internas para garan-
tirem que as pessoas se deslocam 
em segurança e mantém a despen-
sa recheada — sobretudo as que 
querem fazer quarentena sem 
preocupações extraordinárias. 

A Jerónimo Martins optou por 
proibir viagens profissionais dos 
seus colaboradores à Ásia logo em 
dezembro de 2019 e, mais tarde, a 
dona do Pingo Doce cancelou 
ações de formação. O concorrente 
Auchan encaminhou a maioria 
(70%) dos trabalhadores da sede 
para casa e reativou uma linha de 
apoio que tinha sido utilizada para 
a gripe A. 

Neste setor, o receio era assegu-
rar a reposição de stocks — até por-
que, ao longo da semana, circula-
ram imagens de supermercados 
com zonas vazias. Confrontada 
com esta situação, a Associação 
Portuguesa das Empresas de Dis-
tribuição garantiu desde o início 
desta semana que a reposição de 
produtos nas prateleiras continua-
va a ser feita "dentro da normali-
dade", conforme avançou o JE. 

Os planos para jantar fora tam-
bém saíram furados para os fás dos 
restaurantes JNcQUOI Avenida, 
Asia, Club, Ladurée, que a partir 
desta sexta-feira estão encerrados 
temporariamente. O grupo Amo-
rim Luxury fez o mesmo às lojas 
Fashion Clinic e Gucci de Lisboa, 
Porto e Algarve, dois dias depois 
de a Parfois também ter seguido as 
recomendações da Direção-Geral 
de Saúde (DGS) e aplicar quaren-
tena na sede, em Rio Tinto. 

Nos transportes públicos, a Car-
ris, o Metro de Lisboa e o'do Porto 
reforçaram a limpeza de autocar-
ros, elétricos e elevadores, dando 
especial atenção a corrimões e ou-
tros pontos de contacto, e reco-
mendaram a comunicação de 
eventuais sintomas aos respetivos 
postos médicos e à Saúde 24. 

Para garantir a segurança dos  

colaboradores e gestão dos siste-
mas de transporte de eletricidade e 
gás natural, a REN implementou 
um regime de trabalho à distância, 
restringiu o acesso às instalações e 
suspendeu viagens internacionais 
e reuniões com mais de dez pes-
soas. Metade dos trabalhadores da 
EDP estão a trabalhar a partir de 
casa desde quarta-feira para não 
haver problemas na distribuição e 
comercialização de eletricidade em 
Portugal. Quem tiver regressado 
da China, Itália, Espanha, França, 
Alemanha, Irão, Japão, Singapura 
ou Coreia do Sul fará trabalho à 
distância durante duas semanas, 
"sendo que o regresso às instala-
ções da EDP só deve ocorrer caso 
não se manifestem, durante esse 
período, sintomas de tosse, febre 
ou de dificuldades respiratórias", 
explicou fonte oficial da empresa. 

Enquanto isso, na EDP Renová-
veis, o teletrabalho foi autorizado 
para todos os funcionários dos es-
critórios da capital espanhola. 

Para garantir que não há um for-
te impacto negativo nas contrata-
ções, a empresa de recrutamento 

"O regresso às 
instalações da EDP 
só deve ocorrer caso 
não se manifestem, 
durante duas 
semanas, sintomas 
de tosse, febre 
ou de dificuldades 
respiratórias", 
explica fonte oficial 
da empresa 

Randstad passou a fazer entrevis-
tas em formato digital, através da 
plataforma VIDA. E a startup 
Ubbu ofereceu a escolas do 1.° ao 
6.° ano licenças de utilização do 
seu software para os alunos terem 
aulas e materiais didáticos online. 

Corrida aos advogados 
As dúvidas sobre a chegada do sur-
to levaram as empresas a 'correr' 
aos escritórios de advogados — ou a 
aumentar o número de chamadas 
por Skype com os seus assessores 
jurídicos. "O trabalho relacionado 
com a crise do Covid-19 disparou 
nos últimos dias exponencialmen-
te nas áreas da Saúde, Laborai, Pri-
vacidade e Corporate", disse ao JE 
João Vieira de Almeida, managing 
partner da VdA. 

Susana Afonso diz que a CMS 
Rui Pena & Arnaut tem sido con-
sultada "nas mais variadas maté-
rias", porque as organizações têm 
dúvidas inclusive sobre se podem 
obrigar um trabalhador a respon-
der a um questionário de saúde, a 
desinfetar-se ou a utilizar máscara 
no local de trabalho. "A entidade 
empregadora pode determinar que 
o trabalhador informe sempre que 
se desloque para uma zona de risco 
determinada pela DGS? E pode 
obrigar o trabalhador a deslocar-se 
para o estrangeiro em trabalho? 
Pode proibir o trabalhador de se 
deslocar às instalações depois das 
férias? E a entrada de terceiros?», 
exemplifica a sócia coordenadora 
de Direito Laborai. 

André Figueiredo, sócio da 
PLMJ, lembra que há questões que 
não devem passar em branco, so-
bretudo para as cotadas, tendo em 
conta que entre março e abril rea-
lizam-se diversas assembleias ge-
rais. "Deve ponderar-se, por um 
lado, informar os acionistas sobre 
os riscos associados à sua partici-
pação presencial nas assembleias 
gerais e definir orientações de se-
gurança e planos de contingência 
no local da sua realização, nomea-
damente ferramentas como a vo-
tação não presencial e videoconfe-
rência, entre outras", diz o coorde-
nador de Mercado de Capitais des-
ta sociedade. • Com ACM e NMS 
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PRIMEIRA MAO 

Abrandamento do crescimento 
da economia global Já é dado 
como certo, mas analistas não descartam 
a possibilidade de uma recessão. 
Em Portugal, exportações 
e consumo serão penalizados. 

8 `Podemos não 
conhecer a dimensão 
do problema" 

Governo tem nota 
mais alta do que 
serviços de saúde 

-• 
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11/ 
O Jornal 
Económico 

More than Consultants, 
Your business advisor! 
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Primeiro-ministro diz que combate 
ao Covid-19 é "luta pela sobrevi-
vência" • Escolas kchadas até 13 

de abril, restaurantes com lotação 
limitada, visitas a lares condiciona 

das • Ameaça de recessão global 
ganha força • Hotéis preyeem que-

bra de 900'milhões • Sondagem 
mostra aprovação da ação do 

Governo • "Podemos não saber 
dimensão do problema", diz presi-

dente da Associação dos Médicos 
de Saúde Pública • P3  a  9 

..•  • . . - • 
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Galp perdeu 5,73 mil 
milhões em bolsa 
nos últimos dois meses 
A capitalização da petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva tem sido castigada pelo coronavírus e caiu para 
7,2 mil milhões de euros desde 8 de janeiro. Só seis em 28 analistas têm recomendação de 'compra' para as ações. P18 

Mário Ferreira estava pronto a cobrir 
valor que faltava para comprar TVI 
Patrão da Douro Azul diz que decisão de cancelar operação foi tomada de forma unilateral pela Cofina e que foi "sur-
preendido". Mário Ferreira estava disponível para investir os 2,9 milhões de euros em falta no aumento de capital. •  P22 

ENTREVISTA 

"Vamos ter a 
segunda volta mais 
espetacular da 
nossa democracia" 

André Ventura 
Lidar do Chega 

FUSÕES E AQUISIÇÕES 

Oxy Capital 
contrata Lazard 
para vender 
a gasolineira Prio 
A fase de entrega de propostas não 
vinculativas deve acontecer até ao 
final de março • P32 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 30,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 85397914 13-03-2020

Trurnp fecha 
portas a 
europeus e 
lança pânico 

(.1 anúncio, leito na noite de 
quarta-feira, fiei driístieo:" 'ara 
impedir que novas cas( is en-
trem no nosso país. vamos sus-
pender todas as viaget is da Eu-
ropa para os EUA pelos próxi-
mos 30 dias. As novas regras 
entram em vigor a partir de 
sexta-feira meia-no i te." 

Foi assim que Donald 
Trump comunicou a mais re-
cente medida paratravara pro-
pagação do novo coronavírus, 
para, logo de segitidit. sereorri-
gido pela Casa l3ranca. Atinai, a 
interdição aplica-se apenas aos 
cidadãos não americanos que 
tenham estado em iiaísesdoes-
paço Schengen, onde não se in-
clui,por exemplo,o Reino Uni-
do. E não abrange os cidadãos 
norte-americanos quetenham 
estado na Europa. 

Trump foi ainda obrigado 
a clarificar que a restrição se 
aplica apenas a pessoas, e não 
a bens, depois dc as bolsas te-
rem derrapado com a perspe-
tiva de uni congelamento do 
comércio com a Europa. 

Nenhuma das clarificações 
serviu para acalmar os ânimos. 
Os mercados mantiveram a 
rota dc quedas - com o índice 
europeu que reúne as empresas 
de turismo. incluindo as t Rins-

 

ntadoras, a cair mais de 13%. 
E a Europa, pela voz cl> is presi-
dentes da Comissão c do Con-
selho, insurgiram-se contra a 
decisão "uni lateral". Pelo meio, 
o setor turístico alertou para o 
impaelodevastadorda 

Segundo recordou a \ sso-
dação Internacional de'l'rans-
portes Aéreos (lA TA), ibrarn 
realizados 200 mil voos entre 
os EUA e o espaço Schengen 
durante 2019, com um total de 
46 milhões de passageiros. Já 
as associações de turismo e de 
agências de viagens europeias 
é norte-americanas juntaram-
-se para avisa r que esta medida 
terá "Censequências de longo 
prazo no emprego e no cresci-

 

exunomico".•  RBR 
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SIC

 	Duração: 00:03:18

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 85393970

 
12-03-2020 21:08

1 1 1

Primeiro caso de turista infetado em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0b5d7ab9-ebba-495b-b883-

a07e2e91f5bb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está confirmado o primeiro caso de um turista infetado que está em Portugal.
Direto de Albufeira.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:07

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 85393958

 
12-03-2020 21:02

1 1 1

Câmara Municipal de Gaia interditou o acesso às praias da autarquia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a0ace4c0-9a98-4568-b380-

72ae9377160d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Câmara Municipal de Gaia interditou o acesso às praias da autarquia. Cascais ameaça fazer o
mesmo, depois de ontem se ter verificado uma grande concentração de pessoas na praia de
Carcavelos.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro; Carlos Carreiras, pres. da Câmara Municipal de
Cascais.
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SIC

 	Duração: 00:01:38

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 85393960

 
12-03-2020 20:58

1 1 1

Coronavírus: Madeira reforça medidas de prevenção

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aada5391-8e53-46ce-a71e-

83bf635407d0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Madeira, os navios de cruzeiro têm de passar ao largo e no aeroporto todos os passageiros e
tripulações serão alvo de rastreio.
Declarações de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.
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A37  
SIC

 	Duração: 00:04:05

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 85393885

 
12-03-2020 19:58

1 1 1

Coronavírus no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5acecf75-93bd-432d-b371-

cca87d133425&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Eventos e mercados cancelados, edifícios públicos fechados, hotéis a registar cada vez mais
cancelamentos. Os impactos da pandemia atingem todo o Algarve mas em Portimão, onde há já cinco
pessoas infetadas, foi lançado um pacote de medidas para tentar conter a propagação do vírus nas
próximas semanas.
Declarações de Isilda Gomes, presidente CM Portimão, Elidérico Viegas, presidente Associação Hóteis
e Empreendimentos Turísticos Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-03-12 19:58
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-13 06:12
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-13 07:10
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-13 08:10
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-12 00:23
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-13 06:12
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-13 07:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-13 08:10
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-12 03:31
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A38Turismo reclama "urgência" de medidas específicas de apoio ao setor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/03/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=87edea01

 
Associação de Hotelaria, Restauração e Turismo considera "insuficientes" para o setor as medidas de
apoio decretadas pelo Governo. Defendem "urgência" de medidas específicas "exequíveis".
 
A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) considera "insuficientes" para
o setor as medidas de apoio decretadas pelo Governo devido ao novo coronavírus, defendendo a
"urgência" de medidas específicas "exequíveis" e "acessíveis" a todas as empresas.
 
Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a associação considera "fundamentais" medidas como a
"possibilidade de um lay off mais ágil no que diz respeito a prazos e processos"; a "concessão de
moratória sem juros, por um período de seis meses, no pagamento da segurança social e do IVA"; e a
concessão de moratória, por igual período, "no pagamento de financiamentos bancários, com juros
suportados pelo Turismo de Portugal".
 
Ainda reclamada é a "suspensão imediata das taxas municipais que vigoram sobre o setor",
designadamente a taxa turística e a taxa das esplanadas.
 
Salientando que "medidas deste género estão já a ser implementadas em países como Espanha,
França e Itália", a APHORT reclama do Governo um "maior esforço de resposta e de flexibilidade nas
condições que permitam salvaguardar a tesouraria das empresas".
 
Neste sentido, alerta o executivo para a "necessidade desta resposta ter um caráter de urgência": "As
medidas têm que ser exequíveis, acessíveis a todas as empresas e passíveis de serem postas em
prática com a maior rapidez possível", sustenta.
 
"Para além das famílias e dos cidadãos, é imperativo que o Governo possa também proteger e garantir
a saúde das empresas. O turismo não pode ser só lembrado quando é conveniente. Este setor, que
tanto tem dado ao país, não pode numa altura destas ser esquecido", afirma o presidente da APHORT,
Rodrigo Pinto Barros, citado no documento.
 
O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou
mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença
como pandemia.
 
O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e
territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.
 
A China registou nas últimas 24 horas oito novos casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-
2), o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro.
 
Até à meia-noite de quinta-feira (16:00 horas de quarta-feira, em Lisboa), o número de mortos na
China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu para 3.176, após terem sido contabilizadas
mais sete vítimas fatais. No total, o país soma 80.813 infetados.
 
A Comissão Nacional de Saúde informou que até à data 64.111 pessoas receberam alta após terem
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superado a doença.
 
Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de
quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.
 
A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 15.000 infetados e pelo menos 1.016
mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.
 
Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou na quinta-feira o número de infetados, que
registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.
 
A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da
Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.
 
O boletim divulgado na quinta-feira assinala também que há 133 casos a aguardar resultado
laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.
 
No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.
 
As escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir
de segunda-feira, devido ao surto Covid-19, anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro, António
Costa, numa declaração ao país.
 
Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as atividades letivas.
 
O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de
proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.
 
A restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros de
navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, a suspensão de visitas a lares em todo o
território nacional e o estabelecimento de limitações de frequência nos centros comerciais e
supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança foram outras das
medidas aprovadas.
 
Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das
ligações aéreas com a Itália.
 
Lusa

Página 39



A40

Governo lança linha de crédito de 60 milhões de euros para microempresas no
turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/03/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4d588b6f

 
O sector do turismo está a ser um dos mais afetados pelo novo surto de coronavírus que assola
Portugal e o mundo. Medida foi anunciada esta madrugada durante o briefing do Conselho de Ministros
 
O Governo anunciou esta madrugada uma linha de crédito no valor de 60 milhões de euros destinada
a microempresas do setor do turismo, apontado como um dos mais afetados pelo novo coronavírus
Covid-19.
 
Em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, o ministro Adjunto e da Economia,
Pedro Siza Vieira, considerou que "a falta de liquidez será o maior problema" das empresas, que
precisam de "acesso a meios de financiamento para mais tarde poderem reembolsar".
 
"O que podemos fazer é colocar dinheiro na caixa das empresas por forma a preservarem a sua
capacidade produtiva", declarou o governante no 'briefing' do Conselho de Ministros, que começou já
perto da 01h - uma reunião do executivo que foi interrompida ao final da manhã de quinta-feira para
que o primeiro-ministro, António Costa, reunisse com os todos os partidos com assento parlamentar -
tendo sido anunciadas as medidas adotadas pelo Governo para fazer face ao novo coronavírus.
 
Por isso, depois de já ter anunciado uma linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas de 200
milhões de euros, o executivo avançou com um específico para as microempresas do setor do turismo,
afetadas pela queda das reservas e cancelamento tanto para as férias da Páscoa como para o verão.
 
O governante referiu ainda medidas como o 'lay-off' (suspensão temporária dos contratos de trabalho)
em empresa em situação de crise empresarial, no valor de dois terços da remuneração, assegurando a
Segurança Social o pagamento de 70% desse valor, sendo o remanescente será suportado pela
entidade empregadora. E ainda um regime excecional e temporário de isenção do pagamento de
contribuições à Segurança Social durante o período de 'lay off' por parte de entidades empregadoras,
bem como medidas de aceleração de pagamentos às empresas pela Administração Pública.
 
Esta madrugada, foram ainda anunciadas medidas como o encerramento de escolas e de discotecas e
a limitação do número de pessoas em centros comerciais e serviços públicos e a proibição de
desembarque dos passageiros de cruzeiros.
 
O novo coronavírus, responsável pela Covid-19, foi detetado em dezembro, na China, e já provocou
mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença
como pandemia. O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em
cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.
 
A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da
Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.
 
[Additional Text]:
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Turista canadiano é o 6º infetado no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/03/2020

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=81c18bc2

 
Ouvir Notícia
 
Um turista canadiano é o mais recente caso de infeção por covid-19 confirmado no Algarve, anunciou
ontem à noite a SIC Notícias.
 
O homem, com cerca de 60 anos, está na região há cerca de um mês e quando começou a sentir
sintomas dirigiu-se a um centro de saúde, a clínicas privadas em Albufeira e Faro e, por fim, foi
internado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), onde foi confirmada a infeção.
 
O hotel onde esteve hospedado já tomou medidas "para garantir que os quartos estavam a ser
limpos", referiu fonte do empreendimento.
 
Segundo as autoridades sanitárias, trata-se de um caso de risco muito reduzido.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
Tagsalbufeira Coronavirus Covid-19 Faro vírus
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/goncalogm/
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Canadian tourist staying in Albufeira tests positive for coronavirus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/03/2020

Meio: Portugal Resident Online Autores: Michael Bruxo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=992137dd

 
A Canadian holidaymaker in his 60s who had been staying at a hotel in Albufeira has tested positive
for the novel coronavirus.
 
It is the first confirmed case of an infected tourist in Portugal.
 
The news was reported by SIC TV yesterday, bringing the number of confirmed cases in the Algarve to
six.
 
The hotel's name has not been reported.
 
The national health board (DGS) has yet to officially place this case in the Algarve's tally, registering it
on its official Covid-19 bulletin in a separate category called "foreigner".
 
SIC reports that the man, who had been at the hotel for around a month already, sought treatment at
two private health clinics in Albufeira and a private hospital in Faro before finally travelling to Faro's
public hospital where he tested positive for Covid-19.
 
The man has been intubated and is in the hospital's intensive care unit albeit in "stable condition".
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Michael Bruxo -
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Sobe para 6 o número de infetados com Covid-19 no Algarve, há 112 em todo o país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/03/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Elisabete Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=378d590f

 
Há mais um caso confirmado na região algarvia
 
Há mais uma pessoa infetada com Covid-19 no Algarve, tendo o número total de casos confirmados
na região subido para seis. No total do país, sobe para 112 o número de doentes confirmados, mais 34
do que ontem.
 
Ao que o Sul Informação apurou de fonte oficial, este sexto caso refere-se ao turista canadiano, na
casa dos 60 anos, que estava de férias em Albufeira, e que foi ontem noticiado pela SIC.
 
Isilda Gomes garantiu ao nosso jornal que, em Portimão,  não se registou nenhum novo caso desde o
que foi confirmado ontem , do professor que era colega, na Escola José Buisel, da mãe da primeira
jovem infetada.
 
Aliás, segundo a presidente da Câmara de Portimão, até há uma boa notícia relativa ao foco de Covid-
19 nesta cidade:  as análises feitas à mulher desse professor deram "negativo", portanto ela não está
infetada .
 
Segundo o balanço diário da Direção Geral de Saúde, que acaba de ser divulgado, aguardam resultado
laboratorial 172 pacientes, há um total de 1308 casos suspeitos e 5674 pessoas em vigilância pelas
autoridades de saúde.
 
Continua a não haver casos no Alentejo nem nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
 
A Região Norte continua a ser a mais afetada no país, registando 10 dos novos casos, aumentando de
43 para 53 os casos positivos, mas é na Grande Lisboa que se deu o grande salto no número de
infetados, duplicando de 23 para 46.
 
Na Região Centro, tal como no Algarve, há também mais uma caso registado, sendo agora, seis no
total.
 
Segundo o comunicado da DGS, quase duplicaram as cadeias de transmissão, passando de seis, na
quinta-feira, para 11, esta sexta-feira.
 
Nos casos importados, destaque para o aumento de 10 para 15 casos oriundos de Itália. De Espanha,
há mais um (10, agora), mantendo-se os números das outras três cadeias de transmissão: Alemanha
e Áustria, um, e Suíça três.
 
Há ainda um caso de uma pessoa infetada em Portugal com residência no estrangeiro.
 
Em atualização
 
Elisabete Rodrigues
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Covid-19: turismo no Algarve sofre queda significativa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/03/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e057b4e

 
O Algarve está a sofrer uma queda significativa nas reservas. Em todo o país, a Associação de
Hotelaria de Portugal estima perda de 800 milhões de euros em quatro meses.
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