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Autarcas 
suplicam 

a Governo 
fecho de 

fronteiras 

"Não podemos adiar mais", clamam os 
municípios raianos. SEF está a sinalizar 

entradas e permanências no país. Açores 
pede suspensão dos voos, até os nacionais  

Nuno Mkguel Ropio • 
nuno.ropio@jn.pt 

Os municí-

 

pios raianos de 
Norte a Sul, 
que possuem 
pontos de pas-

sagem autorizada de fronteira, 
apelam ao Governo que avan-
ce com o fecho de portas, para 
travar o risco de disseminação 
do enorme surto do coronaví-
rus que Espanha vive e que já 
infetou em Portugal 169 pes-
soas. Para os autarcas, torna-se 
injustificável não repor já as 
barreiras fronteiriças, depois 
de o Executivo espanhol de Pe-
dro Sánchez ter decretado a 
quarentena geral. 

António Costa revelou, on-
tem, que irá reunir-se hoje com 
Sánchez por teleconferência, 
de modo a concertarem medi-
das sobre o controlo sanitário 
na Península Ibérica, onde se 
conta a "gestão da fronteira co-
mum dos dois países". A posi-
ção conjunta será levada à reu-
nião dos ministros da Saúde e 
Administração Interna da 
União Europeia amanhã. 

Num dia em que Lituânia se  

juntou a outros sete países do 
Espaço Schengen que fecha-
ram fronteiras e em que Mar-
rocos proibiu as ligações aéreas 
com Portugal [ler ficha ao 
lado], os presidentes de Câma-
ra das raias - uns de forma iso-
lada, outros em conjunto - lan-
çaram um repto a Costa para 
que faça o mesmo. 

BRAGANÇA A UMA SÓ VOZ 
"Não podemos adiar uma ação 
mais musculada após a qua-
rentena espanhola", disse, ao 
JN, António Barbosa, presiden-
te de Monção, que considera 
"premente controlar a frontei-
ra do Vale do Minho ". 0 autar-
ca vizinho de Valença, Manuel 
Lopes, guia-se pelo mesmo 
diapasão: "O Governo está 
munido de mais informação e 
penso que sabe ser inevitável 
repor a fronteira". 

De forma mais concertada, 
todos os municípios de Bra-
gança enviaram ontem ao se-
cretário de Estado da Adminis-
tração Interna um pedido que 
vai no mesmo sentido, por te-
merem as entradas de Espanha 
e as saídas de portugueses. 

"A epidemia está a alastrar-se  

e só vemos razões para fe-
char", admitiu Luís António 
Vitorino, de Marvão. Mais a 
sul, Conceição Cabrita, de Vila 
Real de Santo António, que 
conta com fronteiras terrestre 
e fluvial, considera ser "algo 
inadiável". "Infelizmente, 
afetará a hotelaria. Mas, a títu-
lo pessoal, defendo que acima 
de tudo há que salvar vidas e 
controlar esta epidemia", dis-
se a autarca. 

Para já, o Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras (SEF), ex-
plicou ao JN, que está a "iden-
tificar origens, locais de possí-
vel alojamento e tempo de 
permanência", no âmbito da 
"prevenção da propagação do 
Covid-19". 

"O SEF atuará em conformi-
dade com o Estado de Alerta, 
procurando garantir que os ci-
dadãos cumpram as determi-
nações de contenção e preven-
ção da propagação", frisou, on-
tem, horas após o Governo ter 
anunciado "ações pontuais" 
da GNR, SEF e Direção-Geral 
da Saúde (DGS) nos antigos 
pontos de passagem. 

Em Vilar Formoso, o JN viu 
que, após a quarentena espa-
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Saídas de Marrocos 
De Rabat saiu ontem 
mais uma proibição a 
voos, desta vez de e para 
Portugal. Ao JN, o Minis-
tério dos Negócios Es-
trangeiros (MNE) disse 
que os portugueses que 
estão em Marrocos pode-
rão regressar "fazendo 
escala num outro país". 
Há ainda a possibilidade 
de passar nas fronteiras 
em Bab-Sebta (Ceuta) e 
Beninsar (Melilha). "Re-
comenda-se a todos os ci-
dadãos que pretendam 
usar estas vias que pro-
curem comprar o bilhete 
de barco antes de se apre-
sentarem na fronteira." 

Apoios para viajantes 
O MNE adiantou que 
criou dois contactos de 
emergência para os por-
tugueses que estão em 
trânsito lá fora: o email 
covid19@mne.pt e a li-
nha telefónica +351 217 
929 755. A última estará 
disponível em dias úteis, 
das 9 às 17h. Fora desse 
horário, há que recorrer 
ao Gabinete de Emer-
gência Consular. 

Moreira apela a Costa 
O autarca do Porto, Rui 
Moreira, apelou a Costa 
pelo "Estado de Emer-
gência", para dar mais 
poder às autoridades lo-
cais na adoção de medi-
das contra o Covid-19. 

PETIÇÃO 

mil pessoas já tinham as-
sinado, ao fecho desta 
edição, a petição online 
pela "Quarentena obriga-
tória para todos e o fecho 
das fronteiras", devido ao 
Covid-r9. 
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MEDIDAS 

Hospital de 
S. Joao recebe 
ventiladores 
da China 

O Hospital de S. 
João, no Porto, está 
em contacto com 
uma fábrica chine-
sa em Shenzhen, 
que vai produzir 
ventiladores para a 
unidade hospita-
lar. O anúncio foi 
feito pelo presi-
dente da Câmara, 
Rui Moreira, por 
ser a Autarquia o 
elo de ligação com 
as autoridades chi-
nesas. "A ideia é 
podermos impor-
tar de Shenzhen 
equipamentos es-
senciais", subli-
nhou o autarca . 
Fonte do hospital, 
citada pela Lusa, 
adiantou que a 
unidade está "a 
trabalhar no pro-
cesso para perce-
ber as necessida-
des". A tutela não 
divulgou o número 
de ventiladores 
disponíveis, nem 
quantos mais fa-
zem falta para fa-
zer face ao novo 
coronavírus. A mi-
nistra Marta Temi-
do explicou que 
está a ser feito um 
levantamento dos 
equipamentos dis-
poníveis nos priva-
dos. A Misericórdia 
do Porto anunciou 
a disponibilização 
do Hospital da Pre-
lada e de ventila-

-dores para fazer 
face à doença. 

Situação em Portugal 
Totais e variação face ao dia anterior 

nhola ser conhecida, o destaca-
mento da GNR iniciou às 17 
horas um controlo desconti-
nuado de tráfego. 

MADEIRA E AÇORES 

Segundo Carlos Silva, presi-
dente da Fénix -Associação Na-
cional de Bombeiros e Agentes 
de Proteção Civil, tais "ações 
pontuais já não chegam". "É 
preciso travar a propagação 
pela entrada de infetados e 
com a maior rapidez", disse. 

Nas regiões autónomas, os 
governos endureceram a res-
posta ao declarar quarentena, 
sendo que os Açores pediram à 
República a suspensão de to-
dos os voos - até os de ligação 
ao continente. 

O gabinete do primeiro-mi-
nistro assegurou, ao JN, que foi 
dada conta aos governantes 
açorianos e madeirenses que 
amanhã haverá novas medidas 
concertadas em Bruxelas - de 
quem a Lituânia não esperou. 

"A livre circulação na zona 
Schengen é um grande valor, 
mas, neste momento, é a 
maior ameaça", resumiu, on-
tem, a ministra do Interior da 
Lituânia <0 • COM A.L.D. E A. P. F. 
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Ana Gaspar* 
agaspar@jn.pt 

EPIDEMIA  Em 24 horas, o 
número de casos confirma-
dos de infeção pelo novo 
coronavírus passou de 112 
para 169 casos (mais 59%). 
Este aumento levou a mi-
nistra da Saúde, Marta Te-
mido, a afirmar ontem que 
o país entrou "numa fase 
de crescimento exponen-
cial da epidemia". A curva 
da infeção é ascendente e 
as próximas semanas serão 
"duras". À noite, foi divul-
gada a existência de mais 
um doente curado, passan-
do, assim, a três. 

A governante antecipou 
que daqui a "alguns dias" se 
comece a ter "reflexos" das 
medidas de restrição ao 
contacto social decretadas 
pelo Governo. E frisou que,  

se os apelos não foram le-
vados a sério, o Serviço Na-
cional de Saúde "não vai 
conseguir responder" às 
necessidades. 

O crescimento da infeção 
obriga a que se "redesenhe" 
a resposta no atendimento. 
Além dos hospitais de refe-
rência e dos de segunda li-
nha, Marta Temido anun-
ciou que as restantes unida-
des vão começar a receber 
doentes. Os casos menos 
graves serão cuidados em 
casa, com apoio dos cuida-
dos de saúde primários. 

Por outro lado, a atividade 
não urgente nos hospitais 
(consultas e cirurgias pro-
gramadas), que já está a ser 
adiada em-algumas unida-
des, "será uma opção que se 
generalizará" a partir do 
início da semana que vem. 

O Hospital Pedro Hispano  

(Matosinhos) e o Centro 
Hospitalar Póvoa de Var-
zim/Vila do Conde são duas 
das unidades em que a me-
dida está em prática, além 
dos hospitais de S. João 
(Porto) e da Guarda . 

DEZ EM ESTADO GRAVE 

Ainda sobre a situação da 
epidemia, as regiões do Nor-
te e de Lisboa e Vale do Tejo 
continuam a ser as que con-
centram maior número de 
infetados. Dos 114 interna-
dos, há dez em estado grave. 

O novo doente curado é 
um dos primeiros pacientes 
internado no Hospital Pe-
dro Hispano. Trata-se de um 
homem, com cerca de 60 
anos, ligado ao "Correntes 
d'Escritas", onde participou 
o escritor chileno Luis Se-
púlveda, também infetado. 
O doente estava internado-
desde o fim de semana pas-
sado, segundo a Lusa. 

Depois de na quinta-feira 
à noite o primeiro-minis-
tro, António Costa, ter 
anunciado o encerramento 
das discotecas, ao final da 
tarde de ontem foi a vez dos 
bares receberem a ordem 
para encerrarem às 21 ho-
ras. A medida deve-se à "ne-
cessidade de conter as pos-
síveis linhas de contágio" 
no país, explicou o Ministé-
rio da Administração Inter-
na. A Cãmara do Porto foi 
mais longe e anunciou o fe-
cho das esplanadas. 

Dois camionistas italia-
nos foram internados no 
Hospital da Guarda, à espe-
ra do resultado da análise ao 
Covid-19, depois de terem 
passado por Vilar Formoso 
com febre alta. A fronteira 
já acusa quebras acentuadas 
de movimento. Mas os ca-
mionistas que ainda circu-
lam confirmam ausência 
total de controlo. "Che-
guei de Valência, Espanha, 
e quando entrei em Portu-
gal ninguém me mandou 
parar para ver se tinha fe-
bre ou sintomas suspei-
tos", afiançou ontem Nu-
no Vaz ao JN. • • COM M.F. 

114 
Internados 

7% 

1704 126 5011 
suspeitos aguardam em 

resultado vigilância 
laboratorial 

30% V -27% V -12% 

recuperados 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 + de 80 
anos anos anos anos anos anos anos anos anos 

FONTE: CGS INFOGRAFIA JN 

Valença, que acolhe um 
ponto de passagem, 
pede fecho da fronteira 
oh> \ 

169 infetados em fase 
de "crescimento 
exponencial" do surto 

Bares com 
ordens para 
fechar a partir 
das 21 horas. 
Doente do 
Pedro Hispano 
recebe alta 
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Médicos consideram que juntar os filhos de profissionais de serviços essenciais é um risco acrescido 

Pais já podem 
preencher 
formulário 
para apoio 
por ficarem 
em casa 
Documento é para entregar 
à entidade patronal, a quem 
cabe depois articular-se 
com a Segurança Social 

Está disponível, desde ontem, no 
site da Segurança Social o formulá-
rio que os trabalhadores por conta 
de outrem têm de preencher e apre-
sentar à entidade empregadora para 
poderem receber o apoio remune-
ratório estabelecido para ficarem 
em casa com os filhos por razão do 
fecho de escolas no âmbito do com-
bate à epidemia Covid-19. É à em-
presa que cabe depois requerer o 

apoio junto da Segurança Social. 
Recorde-se que os trabalhadores por 
conta de outem receberão 66% do 
salário habitual, que não pode ser in-
ferior a um salário mínimo (635 eu-
ros), sendo que 50% é pago pela em-
presa e outra metade é suportada 
pela Segurança Social. 

Na prática, o trabalhador tem de co-
municar à entidade empregadora a 
necessidade de assistência inadiável 

a filho, identificando-se a si e à crian-
ça e indicando o período de ausência, 
sendo depois todo o processo de pa-
gamento do apoio articulado entre a 
empresa e Segurança Social. 

"MECANISMO EFICAZ", DIZEM PAIS 
O documento pode ser descarregado 
no site da Segurança Social 
(www.seg-social.pt) no separador 
"Documentos e Formulários", logo 
no topo da lista, sob a designação 
"Declaração do Trabalhador por Con-
ta de Outrem - Encerramento de Es-
tabelecimento de Ensino". Ou então 
através do link http://www.seg-so-
c i a 1. p t / no ti c ias/ -/ asse t_pu-
blisher/9N8j/content/covid-19-me-
didas-de-apoio-excecional. 

O presidente da Confederação das 
Associações de Pais entende que o 
mecanismo encontrado é o mais "ex-
pediente e eficaz" numa altura em 
que não se recomendam deslocações 
aos serviços da Segurança Social nem 
às escolas. Jorge Ascenção acrescen-
tou, aliás, que já estão a divulgar para 
as associações de pais o "link" para 
acesso direto ao documento.. 

Juntar na escola filhos 
de profissionais de 
risco é "contrassenso" 

Medida especial 
para profissionais 
de saúde, agentes 
da autoridade 
e de socorro não 
é consensual 

Médicos temem 
mais contágio, 
bombeiros 
satisfeitos e 
polícias aceitam 
se for facultativo 

 

  
 

 

Inês Sehreck 
ines@ln.pt 

7.1* -DTC.I.Cikki  A decisão de 
manter pelo menos uma es-
cola por agrupamento aber-
ta para acolher os filhos dos 
profissionais de saúde, dos 
agentes de socorro e das for-
ças de segurança, mobiliza-
dos para o combate à epide-
mia de Covid-19, está longe 
de ser consensual. Os médi-
cos são os mais críticos: di-
zem que a medida é "um 
contrassenso" quando foi 
decidido fechar escolas, tal 
como os técnicos de emer-
gência pré-hospitalar. 

Os bombeiros aplaudem a 
iniciativa, enquanto os po-
lícias pedem que se avalie 
caso a caso e que a medida 
seja uma alternativa e não 
uma imposição. A ministra 
da Saúde mostrou, na con-
ferência de imprensa de on-
tem, abertura para se consi-
derarem outras soluções. 

O Ministério da Educação 
aprovou regras específicas 
para auxílio aos trabalhado-
res de serviços especiais, 
como os profissionais de 
saúde, das forças e serviços 
de segurança e de socorro -
incluindo os bombeiros vo-
luntários, as forças armadas, 
os trabalhadores dos servi-
ços públicos essenciais, de 
gestão e manutenção de in-
fraestruturas essenciais, e 
outros serviços essenciais. 

A ideia é que quando estes 
forem mobilizados para o 
serviço ou prontidão, e fica-
rem impedidos de prestar 
assistência aos filhos ou ou-
tros dependentes, haja pelo 
menos uma escola de cada 
agrupamento de ensino 
aberta para receber os seus 
filhos ou outros dependen-
tes. Estas situações colo-
cam-se, sobretudo, nas fa-
mílias monoparentais e nos 
casos em que os dois proge-
nitores têm profissões que 
se enquadram nos designa-
dos serviços especiais. 

Para a Federação Nacional 
dos Médicos (FNAM), é 
"inaceitável" que a alterna-

  

tiva equivalente a ficar com 
um filho em casa, seja "dei-
xá-lo num local desconheci-
do, com cuidadores desco-
nhecidos, com crianças com 
maior risco de contágio". 

NOMEAR UM CUIDADOR 
"Não é uma solução que nos 
tranquilize. Os filhos destes 
profissionais já estão mais 
expostos por terem contac-
to próximo com quem está 
na linha da frente e juntá-
-los aumenta o risco ", afir-
mou, ao JN, Noel Carrilho, 
presidente da FNAM. 

Em alternativa, sugere 
que, nas famílias monopa-
rentais ou quando os dois 
pais são trabalhadores de 
serviços essenciais, se veri-
fique se é efetivamente pre-
mente a presença do médi-
co para o combate à pande-
mia, e que, se for um casal, 
possam dar apoio em perío-
dos alternados. Em último 
caso, sugere a possibilidade 
de nomeação de um cuida-
dor, proposto pelos pais, 
que seja dispensado da seu 
trabalho com compensação 
remuneratóría a 100%. 

O presidente do Sindicato 
dos Técnicos de Emergência 
Pré-Hospitalar também não 
vê com bons olhos a ideia de 
juntar os filhos dos profis-
sionais de saúde. Pedro Mo-
reira lembra estes profissio-
nais não são necessários to-
dos à mesma hora e pede às 
instituições que façam uma 
avaliação das necessidades e 
criem turnos desfasados. 

Já o presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses fe-
licita a medida. Sobre os ris-
cos de juntar crianças mais 
expostas ao Covid-19, Jaime 
Marta Soares entende que 
"serão uns poucos a tomar 
conta de poucas crianças". 

O presidente da Associa-
ção Sindical dos Profissio-
nais da Polícia concorda 
com a medida desde que 
não seja obrigatória. "É pre-
ciso olhar caso a caso, pois 
cada criança tem as suas ne-
cessidades, e ter bom sen-
so", diz Paulo Rodrigues. 
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Medidas de contenção. 
Por ti Por todos. 

E os trabalhadores 
independentes? 
Na mesma situação, os 
trabalhadores indepen-
dentes terão direito a 
um apoio de um terço 
da remuneração média 
dos últimos meses, 
num mínimo de 438 
euros e um máximo de 
1095 euros. Só um dos 
pais poderá receber o 
apoio, desde que o ou-
tro esteja a trabalhar. 

Os pais de crianças 
acima dos 12 anos po-
dem usufruir destes 
apoios? 
Não. Os pais com filhos 
com mais de 12 anos 
não têm direito a rece-
ber parte do salário no 
ãmbíto desta medida. 
Para estes, vigoram os 
apoios legais de assis-
tência à família de 15 
dias por ano (desde que 
integrem o agregado fa-
miliar e estudem). 

Quais as diferenças 
para quem está de 
quarentena? 
Trabalhadores (também 
independentes) e pais 
de alunos colocados em 
quarentena, declarada 
pelo delegado de saúde, 
recebem a 100%. 

Quanto vão receber 
os trabalhadores por 
conta de outrem que 
ficam em casa com os 
filhos porque as esco-
lhas fecharam? 
Durante os próximos 14 
dias, vão receber 66% 
do salário habitual, va-
lor que não poderá ser 
inferior a um salário mí-
nimo (635 euros), dos 
quais 50% será pago 
pela empresa e o resto 
pela Segurança Social. 

•-' 

"Alguns pensam que fui o causador disto”, diz, 
Casimiro Sousa., que teve alta há quatro dias 

Homem, de so anos, esteve uma semana internado no S. João 

Primeiro paciente 
recuperado 
não se sente 
culpado de nada 

Fernanda Pinto 
sociedade@jn.pt 

LOUSADA  "Alguns pensam que 
eu não tive cuidado e fui o cau-
sador disto tudo. Não me sinto 
culpado de nada."O desabafo é 
de Casimiro Sousa, o primeiro 
doente curado de Covid-19 em 
Portugal. 

O homem de 50 anos terá 
dado origem ao primeiro gran-
de foco da infeção no país, em 
Lousada e Felgueiras. Depois de 
uma semana internado no Hos-
pital de São João, no Porto, re-
gressou a casa, em Nogueira, 
Lousada, onde se mantém em 
isolamento. 

O funcionário da Fego Fla, em-
presa de Santo Estêvão de Barro-
sas, cuja produção está parada 
desde que o caso foi confirmado 
positivo, esteve em Milão, 
numa feira do setor do calçado, 
no final de fevereiro. 

"Estivemos lá nós e dezenas de 
portugueses", relata. Voltaram 
"tranquilos" até que surgiram os 
primeiros sintomas que asso-
ciou a uma gripe. "Nunca tive 
febre. Apenas uma irritação na 
garganta e dores no corpo", diz 
Casimiro Sousa. 

Foi à urgência duas vezes, na 
segunda devido a uma dor torá-

  

cica, e, só aí, disse que tinha es-
tado em Itália. "O médico pôs-
-me em isolamento. Depois 
mandou-me para o Hospital de 
São João, no meu carro", conta. 
Foi às urgências, de máscara, fez 
as análises e mandaram-no para 
casa até que, às quatro da ma-
nhã, lhe ligaram a informar que 
os testes eram positivos e que o 
INEM iria buscá-lo. 

"Fiquei preocupado, mas nun-
ca achei que tivesse infetado al-
guém", garante Casimiro Sousa. 

SOGRA E CUNHADO NO HOSPITAL 

Nem a mulher nem as duas fi-
lhas, de 13 e 26 anos, têm sinto-
mas. Mas o homem é indicado 
como tendo contagiado várias 
pessoas e elementos da família, 
como a sogra e o cunhado, ainda 
hospitalizados. 

Esteve uma semana internado 
no Hospital de São João, primei-
ro num quarto em isolamento, 
onde lhe era medida a tensão e a 
febre. "Medicamentos só tomei 
dois dias, para a febre e dor de ca-
beça", descreve. 

Depois de ter dois testes nega-
tivos no espaço de 48 horas, teve 
alta na passada quinta-feira. "Fi-
quei feliz. Tomando-se precau-
ções, não há que ter receio", 
acredita Casimiro Sousa. 

Raquel Duarte 
Pneumonologista do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho 

A pandemia por Covid-19 está em 
Portugal. Têm sido tomadas me-
didas de contenção que assentam 
em três grandes pilares: preven-
ção, deteção precoce e tratamen-
to dos casos que precisam de cui-
dados hospitalares. 

POR QUE FORAM TOMADAS 
ESSAS MEDIDAS? 
A expansão do vírus nas comu-
nidades tem tido um comporta-
mento muito semelhante, per-
mitindo-nos perceber que estas 
foram tão mais eficazes quanto 
mais precoces e, sobretudo, per-
cebidas e cumpridas pela popu-
lação. 

QUANDO PODEMOS ESPERAR 
RESULTADO DESTAS MEDIDAS? 
As medidas agora tomadas só co-
meçarão a ter repercussão no 
abrandamento de novos casos dez 
dias após entrarem em vigor, 
dado o período de incubação (cer-
ca de cinco dias) e o desfasamento 
entre o início de sintomas e dia-
gnóstico. 

3 GRANDES PILARES DE AÇÃO 
PILAR 1. A PREVENÇÃO 

A prevenção assenta em três me-
didas básicas - isolamento dos ca-
sos doentes, isolamento profiláti-
co dos seus contactos e distancia-
mento social. 
Em qualquer um dos tipos de iso-
lamento (isolamento do caso 
doente ou isolamento profiláti-
co), a pessoa deverá ficar em casa, 
em quarto isolado idealmente 
com WC também próprio. Deve-
rá ficar nesse espaço e utilizar 
máscara quando partilhar espa-
ços com outras pessoas. Deverá 
manter sempre a etiqueta respi-
ratória (tossir para o braço ou co-
locar um lenço em frente da boa) 
e lavar as mãos com frequência. 
Dever-se-á evitar partilhar obje-
tos dentro de casa. 
O que distingue o isolamento no 
caso do doente do isolamento pro-
filático? O objetivo. No primeiro, 
já sabemos que a pessoa está con-
tagiosa e está a cortar a cadeia de  

transmissão com os seus contactos. 
Neste caso, a pessoa deverá manter-
-se em isolamento enquanto estiver 
contagiosa. No isolamento profiláti-
co, não sabemos se a pessoa está infe-
tada ou não. Mas sabemos que esteve 
exposta, que há o risco de estar infe-
tada e que existe o risco de transmitir 
a doença, mesmo que ainda não te-
nha sintomas. Conhecemos também 
o tempo que demora entre a infeção 
e o início de sintomas. Daí que nesse 
período todos devam manter-se iso-
lados e estar atentos aos sintomas 
durante 14 dias. 
O distanciamento social traduz-se 
na criação de um perímetro de cerca 
de um metro à volta de cada um. 
Esse perímetro deve manter-se em 
todas atividades do dia a dia, nas 
compras, nos transportes públicos... 
Esse cuidado vai permitir reduzir o 
risco de exposição. 

PILAR 2. A DETEÇÃO PRECOCE 
A deteção precoce assenta no dia-
gnóstico rápido que permitirá o iso-
lamento dos casos identificados. 
Dessa forma, todas as pessoas que te-
nham conhecimento de exposição 
ou tenham sintomas devem contac-
tar a linha SNS24. Está em curso na 
Região Norte um sistema de teste 
em regime de ambulatório que será 
ativado a qualquer momento. 

PILAR 3. TRATAIVIENTO 
DOS CASOS DOENTES 

Para o tratamento dos casos que pre-
cisam de cuidados hospitalares, e há 
previsão do número de camas hospi-
talares, sobretudo de camas de cui-
dados intensivos. Para nos preparar-
mos está a ser adiada atividade hos-
pitalar programada. São cuidados 
não urgentes, adiáveis que serão re-
solvidos mal tenhamos esta situação 
controlada. Estão também a ser pro-
movidas consultas à distância. Os 
doentes terão muitas das suas con-
sultas resolvidas com contacto tele-
fónico ou em regime de videocon-
sulta. É preciso retirar dos serviços 
de saúde todas as pessoas que não 
precisam de lá estar para reduzir o 
risco de transmissão nesses locais. 

O QUE NOS ESPERA? 
Tempos dificeis. Vai ser difícil perce-
ber que estamos a tomar medidas sé-
rias e não vemos no imediato o respe-
tivo resultado. Vai ser difícil que to-
dos percebam a sua responsabilidade 
nesta matéria. Todavia, precisamos 
de todos. De cada um de vós. Todos 
estão implicados. E todos temos esta 
missão de combate. Por ti. Por todos. 
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Pandemia vai gerar 
mais ansiedade e stress, 
mas há um lado positivo 

Isolamento social não 
deverá causar sérios 
problemas de saúde 
mental. Passar mais 
tempo com família é 
uma das vantagens 

S 
! 

Catarina Silva 
sociedade@jn.pt 

SAÚDE ~TAL  O alarmismo 
social pela pandemia do 
novo coronavírus, o isola-
mento de quem está infeta-
do ou em quarentena e o fe-
cho das escolas vai levar ao 
aumento da ansiedade e ní-
veis de stress na população, 
dizem especialistas, que 
alertam contudo que não há 
risco de desenvolver pertur-
bações de depressão. E até há 
um lado positivo: as famílias 
vão ter tempo para ativida-
des em conjunto, mesmo 
que dentro de casa. 

"As pessoas vão sentir 
mais stress, ansiedade e ten-
são. Mas o alarme é necessá-
rio face ao risco que vivemos 
neste momento." Francisco 
Miranda Rodrigues, basto-
nário da Ordem dos Psicólo-
gos, não tem dúvidas do im-
pacto que o Covid-19 terá na 
saúde mental da população, 
mas alerta: "É importante 
aceitarmos que isto é nor-
mal". 

Governo, Direção-Geral da 
Saúde e autarquias apelam a 
que os portugueses fiquem 
em casa e há quem esteja iso-
lado por ter contraído o vírus 
ou por ter estado exposto ao 
risco. Ainda assim, garante o 
psicólogo, "é pouco provável 
desenvolver uma perturba-
ção de saúde mental, como a 
depressão". "Nos casos de 
isolamento, há mais irrita-
ção, tristeza, e se for muito 
prolongado poderão ter difi-
culdade em retomar as roti-
nas e as suas relações", escla-
rece o bastonário. 

NÃO FALTAR ÀS CONSULTAS 
Um recente estudo publica-
do na revista "The Lancet" 
identifica o desconheci-
mento quanto à duração da 
epidemia, o medo de estar 
infetado, a frustração, o té-
dio, o pouco acesso a infor-
mação e as possíveis perdas 
financeiras como o fatores 
de maior stress. 

Ainda assim, também o 
psiquiatra Daniel Sampaio  

defende que não há risco de 
desenvolver perturbações 
de depressão. Mas adianta 
que "se a pessoa tiver já uma 
doença mental diagnostica-
da, poderá agravar-se". 
"Quem sofre de depressão, 
não deve faltar às consultas, 
nem que seja por telefone 
ou Skype". 

Com o encerramento de 
praias e parques, as limita-
ções em restaurantes e cen-
tros comerciais, as corridas 
ao supermercado, Daniel 
Sampaio avisa que "o alar-
mismo social faz com que as 
pessoas tenham comporta-
mentos irracionais", sendo 
importante "ajudar as pes-

 

DEPRESSÃO 

Daniel Sampaio 
Psiquiatra 

"Adultos e crianças 
poderão ter sintomas 
de ansiedade e 
depressão, mas 
desenvolver uma 
perturbação mental é 
pouco provável" 

soas a aceder a informação 
credível". 

BIRRAS SÃO NORMAIS 
Amanhã, mais de dois mi-
lhões de pais e filhos estarão 
em casa, com recomenda-
ções para evitarem as saídas. 
"Como os adultos, as crian-
ças também vão manifestar 
tristeza, medo, confusão, vão 
fazer mais birras. E é normal. 
Cabe aos pais serem ainda 
mais compreensivos e pa-
cientes. A tranquilidade que 
demonstrarem vai moldar o 
comportamento das crian-
ças. E é importante que lhes 
seja explicado o porquê deste 
isolamento e que é algo que 
não vai durar para sempre", 
sublinha o psicólogo Miran-
da Rodrigues, que diz que as 
famílias poderão "realizar 
atividades para as quais habi-
tualmente há pouco tempo". 

Aliás, Daniel Sampaio diz 
mesmo que esse é o lado 
positivo: "Isto vai trazer 
uma vantagem muito im-
portante, pais e filhos a 
conversarem uns com os 
outros, algo que se faz pou-
co nas famílias ".* 

Idosos e crianças: 
mais insegurança 

A FORMA  como crianças, adultos e idosos rea-
gem à situação atual pode variar e o psicólogo 
Francisco Miranda Rodrigues diz que as po-
pulações mais dependentes terão uma maior 
sensação de insegurança. Os idosos menos 
autónomos terão uma menor sensação de 
controlo sobre a situação e vão sentir-se mais 
ansiosos. "Mas estas pessoas têm a vantagem 
de já terem passado por muitas crises na vida 
e têm ferramentas para lidar", diz. No que 
toca às crianças: "Se são ainda muito depen-
dentes, o impacto vai resultar da sensação de 
segurança que lhes é dada pelos pais". Um es-
tudo publicado pela revista britânica "The-
Lancet" revela que o fecho das escolas tem 
consequências na saúde física e mental das 
crianças. "As evidências científicas mostram 
que nos fins de semana e férias, as crianças 
são fisicamente menos ativas, passam muito 
mais tempo nos ecrãs, e têm rotinas de sono 
irregulares.". A publicação acrescenta que os 
efeitos negativos - como stress, frustração e 
medo - aumentam quando estão fechadas 
dentro de casa, privadas de atividades no ex-
terior e de interação com os colegas. E refere 
ainda que os níveis de stress no pós-isola-
mento "são quatro vezes maiores em crian-
ças que tenham estado em quarentena". 

GUIA DE SOBREVIVÊNCIA 

Aulas 
Manter exercícios 
Os alunos devem manter o 
contacto com o diretor de tur-
ma e fazer tarefas escolares. 
"As escolas estarão fechadas 
fisicamente, mas as ativida-
des não podem parar, até por-
que vai haver avaliações no fi-
nal", refere o psiquiatra Da-
niel Sampaio, que aconselha a 
aproveitar o tempo para fazer 
fichas, exercícios e a estudar 
enquanto estiverem em casa. 

Casa 
Manter rotinas 
É importante manter rotinas, 
principalmente as horas de 
sono e das refeições, e criar 
novas, nomeadamente ativi-
dades em família para as quais 
habitualmente não há tempo. 
Para Francisco Miranda Rodri-
gues, esta é uma oportunida-
de para "jogos, desenhos, tra-
balhos manuais, entre pais e 
filhos e entre irmãos". 

Relações 
Dar atenção 
A atenção que se dá às crian-
ças é "muito importante", se-
gundo Francisco Miranda Ro-
drigues. "As crianças, mais do 
que todos, precisam de aten-
ção das figuras às quais estão 
emocionalmente vinculadas, 
e precisam de ainda mais 
atenção nestes momentos. É 
importante que os pais acei-
tem e deem espaço para isso". 
Além disso, diz, os pais "têm 
de dar o exemplo e também 
cuidar de si". 

Informação 
Explicar mas limitar 
A Ordem dos Psicólogos acon-
selha a limitar a exposição das 
crianças às notícias, a fazer 
um filtro. Embora defenda 
que é importante manter as 
crianças informadas, é preciso 
que os pais adequem a infor-
mação a que os filhos têm 
acesso e adaptem a lingua-
gem. "Isto permite ter algum 
controlo sobre a situação." 

;5> 
Com o país em quarentena, os italianos adaptam-se à nova vida e partilham experiências com vizinhos 
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Furadouro esteve irreconhecível, sem a animação habitual junto à beira-mar 

Quando o pão 
é vendido a medo 
pelas janelas 

Comércio e restauração fecham e a população quase já 
não sai à rua. "O pessoal está com medo", diz um morador 

Y""

 

. 
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Não há evidência de que cães sejam portadores 

Animais de 
companhia não 
infetam donos 

Salomão Rodrigues 
sociedade@jn.pt 

OVAR  Numa padaria, o pão é 
vendido, a medo, através de 
uma janela. A clientela nu-
merosa habitual nos restau-
rantes à beira-mar desapa-
receu e os passeios das cen-
tenas de famílias pela mar-
ginal do Furadouro foram 
trocados pela permanência 
em casa. O concelho de 
Ovar está sitiado. 

O apelo do presidente da 
Câmara, Salvador Malhei-
ro, para que os munícipes 
se mantivessem em casa, 
depois de confirmados dez 
casos de Covid-19, na pas-
sada sexta-feira, surtiu 
efeito. Comércio e restau-
ração a fechar e a população 
já quase não sai à rua. "O 
pessoal está com medo". A 
afirmação de Joaquim Cas-
tro, um morador da zona 
costeira do Furadouro, 
Ovar, local que em dias 
normais de fim de semana 
chega a ser frequentado por 
milhares de pessoas, é elu-
cidativa do sentimento ge-
neralizado. 

Ontem, o Furadouro esta-
va irreconhecível. "Vê-se 
meia dúzia de pessoas jun-

  

to à avenida e os parques de 
estacionamento estão va-
zios. É um cenário nunca 
visto", atesta o morador. 

"Nos cafés e nos super-
mercados não há pratica-
mente movimento ne-
nhum", adianta Joaquim 
Castro, lembrando que até 
uma das padarias do Fura-
douro "está a entregar o pão 
por uma janela". 

Durante a semana, os es-
tabelecimentos de restau-
ração viram a clientela a di-
minuir drasticamente e al-
guns optaram por encerrar 
as portas. Outros preparam-
-se para fazer o mesmo já no 
início da semana. 

"Liguei para os principais 
restaurantes desta zona 
costeira e a ideia é fechar", 
garante Amadeu Amaro, 
proprietário do Restauran-
te D. Aurora, em Cortega-
ça, que se encontra já en-
cerrado. 

PREJUÍZOS ELEVADÍSSIMOS 

"Estamos em concordância 
para tentar conter esta des-
graça. Temos prejuízos ele-
vadíssimos, mas o proble-
ma maior agora é a nossa 
saúde", justifica. O empre-
sário lembra que a comuni-

  

dade está "assustada" e a 
pensar em primeiro lugar 
na saúde de todos. Contu-
do, "depois de resolvermos 
este problema, vamos ter 
que resolver o problema 
monetário. Temos empre-
gados em casa e contas para 
pagar", lembrou. 

Amadeu Amaro revela 
que em breve terá uma reu-
nião com os restantes cole-
gas da restauração e que to-
dos depositam confiança 
que o Governo tome medi-
das de exceção para mini-
mizar o momento difícil 
que este tipo de negócio 
está já a atravessar. 

APELO LEVADO A SÉRIO 
Perante o atual cenário, o 
presidente da Câmara, Sal-
vador Malheiro, afirma que 
"é notório o esforço da co-
munidade vareira para ten-
tar travar a epidemia". 

"Desde que foi divulgada 
a minha mensagem em re-
lação a atual situação em 
Ovar e o número de infeta-
dos notou-se uma diferen-
ça muito grande. Felizmen-
te, as pessoas estão agora a 
acatar as recomendações e 
o apelo que fiz. Para o bem 
de todos", salientou.* 

I Bancos 
vão limitar 
a entrada 
de clientes 
nas agências 

NOVAS REGRAS  OS clientes 
da Banca vão confrontar-se, 
já a partir da próxima sema-
na, com algum condiciona-
mento no atendimento pre-
sencial. Segundo fontes do 
setor, essa medida será ge-
neralizada, havendo insti-
tuições que vão implemen-
tar o condicionamento de 
forma mais acelerada e ou-
tras de modo mais gradual. 

No caso do BCP, por exem-
plo, o JN apurou que o rácio 
será de um para um. Ou seja, 
um funcionário por cliente. 
No caso da CGD, haverá al-
guma tolerância quando há 
familiares a acompanhar o 
cliente, mas cada agência irá 
gerir o fluxo da forma que 
considerar mais adequada. 
Certo é que a entrada livre, 
sem tocar à campainha, vai 
acabar em todos os bancos a 
operar em Portugal. 
"Nesta fase, os clientes 

bancários deverão privile-
giar o uso dos canais digitais 
e telefónicos, evitando, 
quando tal for possível, o re-
curso às agências", refere, 
em comunicado, a Associa-
ção Portuguesa de Bancos. 

FARMÁCIA POR POSTIGOS 
As farmácias únicas nas lo-
calidades sem cobertura far-
macêutica a um raio de dois 
quilómetros devem garan-
tir o atendimento ao públi-
co por postigo ou sem entra-
da de utentes nas instala-
ções. De acordo com as 
orientações enviadas pelo 
Infarmed às farmácias e à 
Ordem dos Farmacêuticos, 
nestas situações, os farma-
cêuticos devem sempre 
usar equipamento de prote-
ção individual. 

O Infarmed diz ainda que, 
quando necessário e para 
evitar o acumular de pes-
soas junto à zona de aten-
dimento ao público, po-
dem pedir aos utentes que 
tirem senha e aguardem no 
exterior. • 

Joana M. Soares 
sociedade@jn.pt 

RECOMENDAÇÕES  Até ao 
momento, não existem evi-
dências científicas de que os 
animais de companhia, 
como cães e gatos, sejam in-
fetados pelo coronavírus ou 
possam ser portadores da 
doença. Ainda assim, deve 
haver cuidados redobrados 
com a higiene do animal 
nesta fase da pandemia, 
principalmente se o animal 
estiver dentro de casa. 

Joel Tsou, médico veteri-
nário de animais de compa-
nhia exóticos, com clínica 
no Porto, esclarece que "não 
há nada comprovado cienti-
ficamente. Tudo o que exis-
te são boatos, rumores". 

Em declarações ao JN, su-
blinha que "o que realmen-
te é fidedigno é que o vírus 
é transmitido entre huma-
nos e não entre animais ou 
de humanos para animais". 
"É o que sabe até à data." 

Joel Tsou refere que na sua 
prática clínica "nesta época 
de surto" não têm apareci-
do animais em situações re-
lacionadas com o Covid-19, 
acrescentando, todavia, que 
"há um plano de contingên-
cia a vigorar nas clínicas que 
não permite a entrada de 
pessoas". "Os donos dos ani-
mais deixam os animais à 
porta e recolhem os animais 
na porta da clínica." 

A Ordem dos Médicos Ve-
terinários publicou uma 
carta com cuidados a ter 
com os animais, escrita pela 
Associação Mundial dos Ve-
terinários de Pequenos Ani-
mais (AMVPA). O docu-
mento alerta de que não há 
evidências de que os ani-
mais possam ser infetados 
ou disseminar o Covid-19. 
"Esta é uma situação em rá-
pida evolução e as informa-
ções serão atualizadas à me-
dida que estiverem disponí-
veis", escreve a associação. 

Caso o animal desenvolva 
uma doença inexplicável, o 
conselho vai no sentido de 
telefonar à clínica veteriná-
ria para a informar da situa-
ção e poder preparar uma 
sala de isolamento. Embora 
o Covid-19 tenha tido ori-
gem nos animais, avança a 
AMVPA, "agora transmite-
-se de pessoa a pessoa". 

EVITAR O CONTACTO 

A AMVPA aconselha a que 
os "os donos evitem o con-
tacto com animais com os 
quais não estão familiariza-
dos e que lavem sempre as 
mãos antes e depois de in-
teragirem com os animais". 

Se os proprietários estive-
rem doentes com Covid-19, 
"devem evitar o contacto 
com animais, incluindo aca-
riciar, aconchegar, ser beija-
do ou lambido e comparti-
lhar alimentos". • 

Medida aplica-se 
a todos os balcões, 
embora com variações 

 

Associação Mundial dos Veterinários aconselha 
medidas redobradas de higiene durante o surto 
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Impacto do coronavírus no turismo será maior nos países que mais dependem de estrangeiros 

Dormidas na hotelaria em 2019 
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Portugueses 
não chegam 
para sustentar 
o turismo 

Dependência nacional dos mercados externos 
na origem de maior impacto de fatores como o 
coronavírus. Somos dos mais vulneráveis da Europa 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

TURISMO  Portugal está en-
tre os países da União Euro-
peia onde os residentes me-
nos pesam na atividade tu-
rística: em 2019, entre qua-
se 27 milhões de hóspedes 
na hotelaria, apenas 10,6 
milhões eram portugueses. 
O país mais visitado do 
Mundo, a França, com per-
to de 90 milhões de estran-
geiros todos os anos, conse-
gue ter o dobro de residen-

  

tes. A dependência do tu-
rismo português de merca-
dos externos deixa-o mais 
vulnerável a epidemias 
como o coronavírus - 80% 
dos hotéis algarvios têm 
cancelamentos de reservas 
para a Páscoa - e a outras 
conjunturas internacio-
nais, o que diminui a com-
petitividade quando é hora 
de negociar com os grandes 
operadores turísticos. 
Quem está no terreno su-
gere o reforço das campa-
nhas cá dentro e, até, in-

  

centivos fiscais. "As pes-
soas estão com medo dos 
aviões e dos aeroportos. 
Para o Algarve, onde 70% 
das dormidas provêm de 
mercados externos, já se 
imagina o impacto", ante-
cipa Elidérico Viegas, presi-
dente da Associação dos 
Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve. 
Além dos cancelamentos 
para a Páscoa, em 80% dos 
hotéis da região, as vendas 
para o verão estão 30% 
abaixo do que estavam há 

2 §/ 3  
viajaram para fora 
Até ao final do verão 
passado, 12,3% das 
viagens dos portu-
gueses foram ao es-
trangeiro, num re-
corde de 1,1 milhões 
de deslocações. Cá 
dentro, realizaram 
7,6 milhões de deslo-
cações, na maioria 
por "lazer, recreio ou 
férias". 

milhões de noites 
A região preferida 
dos portugueses em 
2019, com cinco mi-
lhões de dormidas, 
foi o Algarve, segui-
da do Norte, com 4,2 
milhões, e do Cen-
tro, com 4 milhões. 
Ao todo, originaram 
21 milhões de dormi-
das em 2019. 

um ano. Só os residentes 
podem segurar as perdas. 
"O Governo podia e devia 
criar incentivos fiscais para 
os nacionais que fizessem 
férias cá dentro, através de 
deduções à coleta no IRS, 
bem como a dedução do 
IVA dos eventos." 

"Em 2009, foi o turismo 
interno que ajudou a segu-
rar o setor quando a crise 
internacional parou 
tudo", recordou Jorge Cos-
ta, presidente do Institu-
to de Planeamento e Des-
envolvimento do Turis-
mo. Passada a crise de 
2011, o mercado interno 
começou a acelerar em 
2015 e, no ano passado, 
bateu recordes em viagens 
também para fora. "Os 
portugueses estão famin-
tos de viajar para o estran-
geiro, até porque, bem 
planeado, ainda sai mais 
barato do que fazer férias 
em Portugal. Também es-
tão a viajar cá dentro, mas, 
não havendo ação para 
concorrer com os merca-
dos externos, as viagens 
para fora vão continuar a 
aumentar", vaticinou. • 

DOBRO DE ESTRANGEIROS 
Em Portugal, o rá cio de 
dormidas de estrangeiros 
e de residentes é de dois 
para um, mas chega a 4:1 
em Lisboa, 3:1 no Algarve 
e 7:1 na Madeira. No Cen-
tro e nos Açores há equilí-
brio. Só no Alentejo há  

mais turistas nacionais do 
que estrangeiros. 

"A minha filosofia sem-
pre foi que 'temos de mar-
car golo e não sofrer ne-
nhum', ou seja, ganhar 
mercado externo sem dei-
xar de ter como cliente, pri-
meiro, o mercado interno", 
explicou Ceia da Silva, pre-
sidente do Turismo do 
Alentejo, a região que mais 
aumentou aos proveitos no 
ano passado "porque o tu-
rista nacional também gas-
ta e interessa ao turismo". 
Para estimular o aumento 
da procura interna, Ceia da 
Silva diz que "não era pre-
ciso nada de especial", mas 
medidas tão simples como 
"o desencontro regional 
das férias escolares já podia 
ajudar muito, porque per-
mitia que as pessoas fizes-
sem escapadinhas em pe-
ríodos desencontrados". 

A secretária de Estado do 
Turismo considera que "é 
desejável mantermos um 
bom equilíbrio de merca-
dos". Rita Marques recorda 
que "em termos estratégi-
cos, é determinante a redu-
ção da dependência exces-
siva de um qualquer merca-
do e é este sentido que tem 
sido prosseguido, com cres-
cimentos significativos em 
mercados como os EUA (+ 
25% em 2018), Brasil 
(+15%) e China (+13,5%). 
Este•ano, o coronavírus afe-
tará inevitavelmente aque-
les valores. • 
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Chef Kiko é sócio de uma empresa que detém sete restauranres na capital 
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Trabalhadores 
acusam chef Kiko 
de despedimentos 

João Pedro Campos 
sociedade@jn.pt 

RESTAURAÇÃO OS trabalha-
dores da empresa Comer o 
Mundo, que tem como só-
cio o chef Kiko Martins, 
afirmam que foram despe-
didos mais de 150 funcioná-
rios nos últimos três dias e 
que os que não aceitaram 
entraram de férias. Os traba-
lhadores despedidos acu-
sam a empresa de estar a 
usar o encerramento dos 
restaurantes devido ao co-
ronavírus para benefícios 
próprios. O chef mostra-se 
preocupado e diz que só dis-
pensou 12 pessoas. 

"Os colaboradores são cha-
mados aos escritórios da 
empresa, para assinarem 
papéis já preparados por 
eles, são coagidos através de 
um discurso previamente 
orquestrado e de jogos psi-
cológicos (aproveitando-se 
do facto de grande parte dos 
funcionários serem estran-
geiros, apresentando-lhes 
cartas em português, lingua 
com a qual não estão fami-
liarizados) que resultam no 
autodespedimento", con-
tou ao JN um dos despedi-
dos, que optou por não se 
identificar. Completa ainda 
que os despedimentos são 
feitos com efeitos imedia-

  

A 

200 fechados 
Perto de 200 restaurantes 
já encerraram, por tempo 
indeterminado, incluindo 
três com estrelas Michelin 
e há cada vez mais chefs a 
pedir apoios para contra-
riar a crise provocada pelo 
Covid-19. 

Cadeia com sete 
A Comer o Mundo, Lda é a 
proprietária de sete espa-
ços de restauração, todos 
em Lisboa: O Talho, A Ce-
vicheria, O Poke, o Surf 
and Turf, , O Asiático, A 
Barra Japonesa e O Boteco.  

tos, "com um acerto de con-
tas errado, com valores mí-
seros, dizendo que se não 
aceitarem o valor proposto, 
não irão receber nada". 

Segundo o mesmo traba-
lhador, muitos dos funcio-
nários despedidos são 
oriundos do Brasil e do Ne-
pal, têm filhos pequenos e 
não têm outros meios de 
subsistência. Na sexta-feira,  

alguns dos despedidos cha-
maram a PSP aos escritórios 
da Comer o Mundo, em Lis-
boa, e apresentaram queixa. 
Contactaram ainda a Auto-
ridade para as Condições de 
Trabalho, não tendo ainda 
obtido resposta. 

Ouvido pelo JN, o chef 
Kiko Martins afirma que 
nem sequer tem150 colabo-
radores, confirmando ape-

  

nas ter mandado embora 
pessoas que estavam em pe-
ríodo experimental. "Eram 
12 pessoas e tive de as man-
dar para casa", assegura. O 
chef já teve de encerrar a 
maioria dos restaurantes e 
não sabe como será o futu-
ro. "Temos problemas de te-
souraria, vão ser três sema-
nas sem faturar, isto vai ser 
uma calamidade." • 

Colaboradores dizem que já foram dispensados 150. 
Cozinheiro diz que são 12 e que vive uma "calamidade" 
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Alerta esvazia cidades mas há 
quem recuse ficar em casa 

Porto, Gaia 
e Matosinhos quase 

adormecidas 

Denilda chegou 
do Brasil e encontrou 

a cidade deserta 
À exceção dos turistas que aproveitaram dia de sol, maioria da 
população seguiu à risca recomendações e refugiou-se em casa 

Grande parte do comércio está fechado e há mais estrangeiros 
do que portugueses nas esplanadas que ainda estão abertas 

GRANDE PORTO  Ruas vazias, 
alguns estabelecimentos fe-
chados, outros a meio gás, 
restaurantes em plena hora 
de almoço sem clientes, far-
mácias com novos horários 
afixados - como uma na 
Rua da Firmeza que à sema-
na vai passar a estar aberta 
apenas das 9 às 17 horas - e 
muitos lugares de estacio-
namento vagos na Baixa. 
Uma situação rara que fez 
ontem do Porto uma cidade 
quase adormecida. 

Situação idêntica em Gaia 
e Matosinhos, com as praias 
desertas e os centros comer-
ciais, como o Mar Shopping, 
em Leça da Palmeira, com 
quase ninguém. 

Aliás, nos corredores des-
te shopping ainda pairava o  

receio de quem, na sexta-
-feira, soube do caso de uma 
colaboradora que, com sin-
tomas gripais, teve várias 
horas numa sala de isola-
mento, tendo acabado por ir 
embora pelo seu próprio pé 
depois de ter assinado um 
termo de responsabilidade. 

AGUARDA RESULTADOS 
Contactada pelo JN, Cláu-
dia Domingues, responsá-
vel pela Comunicação do 
IKEA e do Mar Shopping, 
confirmou o episódio e refe-
riu que o caso aconteceu 
"com uma colaboradora ex-
terna, de 21 anos, que tinha 
estado em Espanha". Do 
mesmo modo explicou que 
a jovem, ainda na sexta-fei-
ra, dirigiu-se ao Hospital de  

S. João, no Porto, onde rea-
lizou o teste de despistagem 
do Covid-19. "Está em casa 
a aguardar os resultos. Só to-
maremos uma medida [de 
encerrar ou não o centro co-
mercial] mediante uma de-
cisão da Direção-Geral da 
Saúde", concluiu Cláudia. 

Indiferentes às recomen-
dações, estava ontem um 
grupo que jogava às cartas 
na Praça do Marquês de 
Pombal, no Porto. "Só an-
dam para aí a assustar o 
povo", desabafou Joaquim 
Pinto, 79 anos. 

Alheios ao Plano de Conti-
gência estiveram também os 
turistas que aproveitavam o 
dia soalheiro no Jardim do 
Morro, em Gaia, e na Ribeira, 
no Porto. •  

AVEIRO  Denilda Amim, de 
46 anos, chegou ontem a 
Portugal com o sobrinho, 
vinda do Rio de Janeiro, no 
Brasil, e rumou a Aveiro, 
onde o filho mora. Encon-
trou uma cidade totalmen-
te diferente daquela que en-
contraria há uma semana, 
com grande parte dos cafés 
e restaurantes encerrados e 
com um terço das pessoas 
que habitualmente andam 
na rua. Até uma parte das 
empresas marítimo-turísti-
cas suspenderam os pas-
seios de moliceiro na ria. 

"É a primeira vez que ve-
nho e estou a amar a cidade, 
mas a estranhar estar vazia, 
porque segundo me dizem 
costuma ter muita gente", 
explicou Denilda. Nos aero-

  

portos, em Portugal e no 
Brasil, também encontrou 
escassez de pessoas. "A úni-
ca diferença que notei, real-
mente, é que estavam qua-
se vazios. De resto, nada de 
diferente. Não fui sujeita a 
qualquer rastreio. Viajei sem 
medo e vou fazer a minha 
vida normal", adiantou. 

Na realidade, ontem à tar-
de, havia mais estrangeiros 
nos locais públicos da cida-
de do que portugueses. No 
Fórum Aveiro, o movimen-
to era diminuto. Na zona do 
Rossio, alguns turistas ain-
da se aventuravam em pas-
seios de moliceiro. Mas pou-
cos. Até porque, apesar de a 
Câmara, ontem, ter reco-
mendado que as empresas 
marítimo-turísticas, a par-

  

tir de hoje, cessem os pas-
seios, uma parte delas já não 
se encontrava a laborar. 

Na praça do Peixe, habi-
tualmente repleta de espla-
nadas, os cafés estavam fe-
chados, tal como uma parte 
dos restaurantes. Tal como 
na Praça 14 de julho. Ali, só 
dois estabelecimentos se 
encontravam abertos, mas, 
aparentemente, por pouco 
tempo. "Vai fechar tudo. 
Eu só fiquei aberto porque 
tínhamos encomendas até 
amanhã [hoje] ao almoço. 
Vamos fechar pelo menos 
15 dias. Em primeiro lugar 
está a saúde dos nossos fun-
cionários e clientes", subli-
nhou Raul Neves, proprie-
tário da Tasquinha do Baca-
lhau. • 
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Um dia após o Governo ter decretado estado de alerta em todo o 
país, pouco a pouco as cidades vão ficando desertas, com a 
população a respeitar as recomendações das autoridades . 
Centros comerciais, restaurantes e cafés estão praticamente 
vazios. Há também quem considere as medidas exageradas e 
continue a tentar fazer uma vida normal. O JN encontrou idosos 
que mantêm as rotinas e continuam a encontrar-se na Praça do  

Marquês, no Porto, para jogar uma partida de sueca, como 
sempre fizeram, e os que não abdicam de ir apanhar sol para o 
jardim. Em Lisboa, apesar de menos carros a circular, os locais 
turísticos continuam cheios de gente que quer aproveitar até à 
última os momentos da viagem argumentando que a presença 
de portugueses nas ruas é sinal de que a situação não é grave. 
MARTA NEVES, SALOMÉ FILIPE, SANDRA FREITAS E SOFIA CRISITNO 
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Ruas mais vazias 
mas ainda muita 
gente sem medo 

Alguns idosos continuam a manter rotina de dar passeios ou 
apanhar sol no jardim. Estabelecimentos com menos gente 
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Baixa à pinha um dia 
depois de país 

entrar em alerta 
Muitos turistas mas também famílias a passear. Alheios aos 

conselhos consideram exagerada "pressão para ficar em casa" 
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BRAGA  As esplanadas vazias 
no Centro Histórico de Bra-
ga e os funcionários à porta 
dos restaurantes à espera 
dos clientes denunciavam, 
ontem, os efeitos da Covid-
-19 na cidade. Há muito 
menos gente a sair à rua, 
poucas pessoas a entrar nas 
lojas de roupa, mas, contu-
do, ainda eram visíveis 
muitos cidadãos mais ve-
lhos, de grupos de risco, a 
passear ou nos bancos jun-
to aos jardins, simplesmen-
te, a aproveitar o sol. 

O filho de Maria Silva, 
com 77 anos, liga-lhe "ve-
zes sem conta", a partir da 
Bélgica, para sensibilizar a 
mãe a ficar em casa. Mas, 
Maria, diz que "não conse-
gue". Todos os dias sai de  

casa, de manhã, para o cen-
tro histórico, e só regressa 
pelas 18 horas. "Sou do gru-
po de risco e sou hiperten-
sa, mas não consigo ficar 
em casa. As minhas amigas 
dizem que sou inconscien-
te", confessa a septuagená-
ria, denunciando alguma 
tristeza por alguns dos seus 
cafés de eleição estarem a 
fechar. 

Cláudia Esteves, com 46 
anos, também não está 
"preocupada". Ontem, foi à 
manicure com a filha, de 12 
anos, e pretende manter "a 
vida normal". "Cheguei do 
Brasil domingo, mas sinto-
-me bem", conta, antes de 
acrescentar que tem manti-
do "alguns cuidados", como 
evitar beijos e abraços. 

Por outro lado, há quem 
vá à rua, sempre a pensar no 
pior. "Fui à farmácia, por-
que precisava de medica-
mento para a minha irmã, 
com tensão alta. Mas não 
tenho vergonha de dizer 
que tenho medo do vírus. 
Não ando a passear ou a fre-
quentar cafés", garante Ma-
ria Pimenta, com 84 anos, 
lamentando a falta de más-
caras e desinfetante nas far-
mácias. "Ando a lavar as 
mãos com sabão", confi-
dencia. 

Os maiores centros co-
merciais, também, não es-
tiveram desertos, ontem, 
mas a maioria das pessoas 
concentrou-se na zona dos 
hipermercados, atestando 
carrinhos. z  

LISBOA  Um dia depois de ter 
sido decretado o estado de 
alerta em todo o país por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus, há menos car-
ros a circularem nas ruas, 
mas a baixa lisboeta conti-
nua à pinha. Há aglomera-
dos de turistas por todo o 
lado, grupos de adolescen-
tes e famílias a passearem, 
esplanadas cheias e filas 
para o elevador da Santa Jus-
ta. São essencialmente tu-
ristas, mas também muitos 
lisboetas, que dizem não 
ver motivos para tanto alar-
me. 

A propagação do novo co-
ronavírus não impediu cen-
tenas de pessoas de saírem à 
rua, em Lisboa, na tarde de 
sábado. "Tem havido uma  

grande pressão para se ficar 
em casa, que me parece exa-
gerada. Temos de ter algum 
cuidado, mas o pãnico não 
ajuda", díz Diocleciano Pe-
reira, 75 anos, que está a 
aproveitar a tarde de sol 
para celebrar meio século de 
casamento. Sara Almeida, 
47 anos, diz mesmo que "é 
importante arejar". "Esta-
mos a aproveitar haver su-
postamente menos gente 
nas ruas para passearmos 
mais à vontade", admite. 

Despreocupados seguem 
opasseio em direção ao Ter-
reiro do Paço, onde se con-
centram vários turistas. Ra-
fael Cardoso, 31 anos, pla-
neou durante um ano as fé-
rias com a família para Por-
tugal. "Ainda tentamos an-

  

tecipar o regresso ao Brasil, 
mas não conseguimos. E de-
pois de prepararmos a via-
gem também custava não 
aproveitarmos", confessa. 
Henrique Pereira, 32 anos, 
também natural do Brasil, 
sente o mesmo. "Ainda 
pensamos voltar, mas vi-
mos tanta gente nas ruas, 
que ficamos menos preocu-
pados", admite. 

Michael Barraca, 28 anos, 
canadiano, lava as mãos 
como medida preventiva, 
mas não evita os aglomera-
dos. Espera a sua vez para 
andar no elevador da Santa 
Justa, numa fila com deze-
nas de pessoas. "Se vejo 
gente doente afasto-me. Es-
tou saudável e não tenho 
medo", diz. 1, 
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Na Plaza Mayor, em Madrid, Espanha, 
que costuma estar apinhada, um 
cartoonista espera, em vão, por clientes 

Espanha proíbe 
pessoas de andar 
na rua e Madrid 
fecha parques 
Exceção é para quem vai trabalhar, comprar comida ou ir 
à farmácia. Capital é a região mais afetada do pais vizinho 

EUROPA  O Governo espa-
nhol aprovou medidas 
drásticas para combater o 
novo coronavírus, que in-
cluem a proibição a todos 
os cidadãos de andar na rua, 
a não ser que seja para irem 
trabalhar, comprar comida 
ou à farmácia. 

O primeiro-ministro Pe-
dro Sánchez apresentou as 
medidas depois de uma 
reunião do Conselho de 
Ministros, no quadro do es-
tado de alerta decretado 
durante 15 dias no país. O 
chefe do Governo espanhol 
assegurou que as medidas 
para enfrentar o novo coro-
navírus "são drásticas e te-
rão consequências", garan-
tindo que ao executivo não 
irá "tremer a mão na luta 
contra o vírus". 

A Câmara de Madrid, em 
Espanha, decidiu fechar to-
dos os parques da capital, 
devido à aglomeração de 
pessoas registadas durante  

a manhã de ontem. A Polí-
cia Municipal usou um me-
gafone para informar os ci-
dadãos que estavam em al-
guns dos maiores parques 
da cidade, como a Casa de 
Campo ou o Parque Juan 
Carlos I, de que deveriam ir 
para casa e lá permanecer. 

O encerramento vai afetar 
todos os parques da cidade e 
não apenas aqueles que ge-
ralmente são fechados 
quando há episódios de 
vento forte: El Retiro, El Ca-
pricho, Jardines de Sabatini, 
Rosaleda del Parque del 
Oeste, Juan Carlos I, Juan 
Pablo II, Fuente del Berro, 
los Molinos e Torre Arias. 

A aglomeração de pessoas 
nos parques não ocorreu 
apenas na capital; também 
aconteceu em várias áreas 
naturais da região, como La 
Pedriza, onde agentes flo-
restai. denunciaram que os 
seus estacionamentos esta-
vam cheios de carros de vi-

  

sitantes e pediram que to-
dos os cidadãos deixassem 
as áreas de lazer das monta-
nhas. 

CERCO APERTA 
Entretanto, a Áustria co-
locou uma terceira vila em 
quarentena, na região 
montanhosa de Caríntia, 
na fronteira com a Itália. 
Heiligenblut, uma aldeia 
ligada ao turismo de esqui, 
vai ficar isolada durante 
duas semanas 

já a Lituânia fechou as 
fronteiras a cidadãos es-
trangeiros para evitar a 
propagação do novo coro-
navírus naquele país bál-
tico, que tem sete casos 
confirmados entre a popu-
lação de 2,8 milhões de 
habitantes. 

A Rússia adotou a mes-
ma medida nas fronteiras 
terrestres com a Noruega 
- que fechou portos e ae-
roportos - e a Polónia.* 

-9-01119 
Q09.g), 

COVID-19 
Momentos-
-chave 
da nova 
pandemia 
mundial 

31 DEZEMBRO 
Descoberta nova 
pneumonia 
Organização Mun-
dial de Saúde 
(OMS) revela: há 
mais de 20 casos de 
uma nova pneumo-
nia numa cidade 
chinesa de 11 mi-
lhões de pessoas, 
Wuhan. A origem é 
desconhecida, pro-
vavelmente ani-
mal. No dia a seguir, 
fecha o mercado de 
peixe, centro do 
foco. Quatro dias 
depois já há 44 pes-
soas infetadas. 

• Infetados: dezenas 
• Mortos: O  

10 JANEIRO 
Dia da primeira 
morte na China 
Primeiro morto da 
nova pneumonia, 
um homem de 61 
anos, que frequen-
tava o mercado de 
Wuhan. Ouve-se a 
palavra coronaví-
rus. Oficialmente 
há já 41 pessoas in-
fetadas na China. 
Segundo morto: 15 
de janeiro, dia em 
que a infeção chega 
ao Japão e se ouve 
pela primeira vez 
isto: 2019-nCoV. 

o Infetados: 41 
• Mortos: 1  

15 JANEIRO 
Declaração 
oficial no país 
Primeira declaração 
oficial em Portugal 
sobre coronavírus. 
A diretora-geral da 
Saúde estima que o 
surto "estará conti-
do" e que "a propa-
gação em massa 
não é uma hipótese 
a ser equacionada". 
Cinco dias depois, 
China diz que há 
transmissão entre 
seres humanos. Re-
gistados primeiros 
caso nos EUA e Ma-
cau. 

• Infetados: 121 
• Mortos: 2  

22 JANEIRO 
Emergência não 
é decretada 
Começa isolamen-
to de Wuhan. Chi-
na cancela voos e 
saída de comboios. 
Dispositivos de saú-
de pública aciona-
dos em Portugal, 
que põe três hospi-
tais em alerta: São 
João (Porto), Curry 
Cabral e Estefânia 
(Lisboa). OMS reú-
ne de urgência mas 
não decreta emer-
gência de saúde pú-
blica internacional. 

• Infetados: 580 
• Mortos: 17  

24 JANEIRO 
Coronavírus 
chega à Europa 
Confirmados em 
França os primeiros 
dois casos na Euro-
pa, ambos importa-
dos da China. Pe-
quim suspende as 
viagens organiza-
das na China e ao 
estrangeiro. Austrá-
lia anuncia primei-
ro caso. Hong Kong 
declara estado de 
emergência. Pri-
meiro caso suspeito 
em Portugal, mas 
revela-se negativo. 

• Infetados: 1317 
• Mortos: 41  

27 JANEIRO 
17 portugueses 
em Wuhan 
Centro Europeu de 
Controlo de Doen-
ças pede aos países 
da União Europeia 
que adotem "medi-
das rigorosas e opor-
tunas" para contro-
lo do coronavírus. 
Dois dias depois, 17 
portugueses pedem 
para sair da China, 
quase todos em 
Wuhan. Finlândia 
confirma primeiro 
caso. Rússia fecha 
fronteira terrestre 
com a China. 

• Infetados: 4581 
• Mortos: 106  

30 JANEIRO 
Emergência de 
saúde decretada 
OMS declara surto 
como caso de emer-
gência de saúde pú-
blica internacional, 
mas opõe-se a res-
trições de viagens e 
trocas comerciais. 
Estudo genético 
confirma que o 
novo coronavírus 
terá sido transmiti-
do aos humanos 
através de um ani-
mal selvagem, ain-
da desconhecido, 
que foi infetado por 
morcegos. 

• Infetados: 9823 
• Mortos: 213  

2 FEVEREIRO 
Primeira morte 
fora da China 
Um homem de 44 
anos morre nas Fili-
pinas após ser infe-
tado. É a primeira 
morte relatada fora 
da China. Nesta al-
tura, já há mais de 
360 mortes na Chi-
na. Austrália proíbe 
entradas a não resi-
dentes vindos da 
China. OMS anun-
cia colaboração com 
a Google para travar 
informações falsas 
sobre o novo coro-
navírus. 

• Infetados: 17 391 
• Mortos: 362 
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casos confirmados 
no Mundo 

País Casos Mortes 

China 80 976 3193 
Itália 21 156 1441 
Irão 12 729 611 
Coreia do Sul 8086 72 
Espanha 6315 191 
Alemanha 4515 8 
França 3672 79 
EUA 2572 51 
Suiça 1359 13 
Reino Unido 1143 21 
Noruega 996 1 
Suécia 944 2 
Dinamarca 836 

 

Países Baixos 804 10 
Japão 725 21 
Navio cruzeiro 696 7 
Bélgica 689 4 
Áustria 655 1 
Qatar 337 

 

Prisões de Lisboa 
suspendem visitas 

JUSTIÇA Depois das prisões do Norte, há 
uma semana, a Direção-Geral de Rein-
serção e Serviços Prisionais suspendeu 
as visitas aos reclusos das cadeias da 
Grande Lisboa: Carregueira, Caxias, Li-
nhó, Lisboa, Monsanto, Sintra, Tires, 
Montijo e junto da PJ. O mesmo sucede 
nos centros educativos. 

Casos confirmados de coronavírus 
Até às 20 horas de ontem 

• 5789 
mortos 

  

cerca de 72 587 
zascs re-:.J.?.rados 

Casos Mortes País Casos Mortes 

250 3 Egito 93 2 
238 

 

Líbano 93 3 
223 

 

Irlanda 90 1 
212 

 

Índia 87 2 
210 

 

Arábia Saudita 86 

 

198 1 EAU 85 

 

190 3 Polónia 84 

 

169 

 

Tailândia 82 1 
164 

 

San Marino 80 5 
156 

 

Taiwan 53 

 

151 

 

Vietname 53 

 

150 

 

Rússia 47 

 

141 

 

Chile 43 

 

109 

 

Sérvia 41 

 

104 

 

Albânia 38 1 
102 

 

Peru 38 

 

101 10 África do Sul 38 

 

98 a Luxemburgo 38 

 

96 5 Brunel 37 

 

AÇORES 

em quarentena: 37 passageiros e 
dois tripulantes que seguiam num 
avião para Barcelona, que aterrou de 
emergência, estão em quarentena 
na ilha Terceira. 

3 

No total são 141 países/territórios com casos confirmados 
FONTE' ECDC• OMS, GISANDDATA INFOGRAFIA JN 

BALANÇO  Enquanto a China controla a infeção, a Itália permanece como segun-
do país com mais doentes. Em 24 horas ocorreram mais 175 e foram detetados 
2795 novos doentes. Espanha, que registou um aumento de 68 mortos e mais 
de dois mil infetados, continua a ser o segundo país da Europa com mais casos. 

Taxa de 
mortalidade: 

3,8% 

/111 
Pais 

Austrália. 
Malásia 
Finlândia 
Singapura 
Bahrain 
Canadá 
Grécia 
PORTUGAL 
Israel 
Islândia 
Brasil 
Rep. Checa 
Eslovénia 
Estónia 
Kuwait 
Roménia 
Iraque 
Filipinas 
Indonésia 

Cinco 
bombeiros 
isolados 

MONÇÃO  Quatro mulhe-
res e um homem, com 
idades entre os 25 e os 40 
anos, bombeiros da cor-
poração de Monção, es-
tão isolados há 48 horas 
no quartel, após terem 
contactado com um emi-
grante infetado. Inter-
vieram no transporte do 
doente entre Merufe, 
Monção, para a Urgência 
do centro de saúde local 
e, depois, no reencami-
nhamento para o hospi-
tal de Viana. 

Mais casos 
em internados 
no Santa Maria 

DESPISTE O Hospital de 
Santa Maria, em Lisboa, 
detetou mais quatro ca-
sos positivos de Covid-
-19, além dos dois casos 
conhecidos na quarta-
-feira, após um "rastreio 
rigoroso" aos doentes in-
ternados. Passa, assim, a 
seis o número de infeta-
dos detetados pela alte-
ração de critério para 
caso suspeito. Os quatro 
doentes não têm relação 
com os primeiros, são de 
enfermarias diferentes. 

Macau impõe 
quarentena 
de 14 dias 
a viajantes 
de 30 países 
Ficam em hotéis 
indicados pelo Governo 
e pagam estadia 

Macau anunciou que, a par-
tir da meia-noite de terça-fei-
ra, quem chegar de 24 países 
europeus - incluindo Portu-
gal- e Estados Unidos, Cana-
dá, Brasil, Egito, Austrália e 
Nova Zelândia terá de ficar 
em quarentena de 14 dias. 

Aos residentes do território 
é-lhes permitida a quarente-
na em casa; as restantes pes-
soas terão de ficar em isola-
mento num hotel escolhido 
pelas autoridades e terão de 
pagar a estadia. 

VENEZUELA EM "ALARME" 
Na América do Sul, o presi-
dente da Venezuela, Nicolás 
Maduro, declarou o "estado 
de alarme" no país para po-
der "ditar decisões drásticas" 
para combater a pandemia 
do coronavírus, após terem 
sido registados dois casos 
confirmados de pacientes in-
fetados localmente. 

O "estado de alarme" 
substitui a "emergência 
preventiva" declarada por 
Maduro na quinta-feira. "O 
coronavírus não estava na 
Venezuela, está a chegar do 
estrangeiro, por isso, sus-
pendemos todos os voos da 
Europa.• 

o 

21 FEVEREIRO 
Primeira morte 
em Itália 
Itália regista primeira 
vítima mortal, um ho-
mem de 78 anos. Três 
dias depois já há 150 
italianos infetados. 
Número de mortos 
chineses (908) supe-
rou já as fatalidades da 
epidemia de SARS em 
2003, que matou 774. 
Irão fecha escolas, uni-
versidades e centros 
educativos em duas ci-
dades, mas não fecha 
templos religiosos e já 
tem 40 casos de infe-
ção e oito mortos.  

23 FEVEREIRO 
Maranhão é o primeiro 
português infetado 
Adriano Maranhão, da Nazaré, é 
oprimeiro português infetado. É 
canalizador no navio Diamond 
Princess, atracado no Japão. Há 
grande atenção mediática e che-
ga a pedir a Marcelo que não o 
deixe morrer. Já está curado e já 
voltou a Portugal. China admite 
que o surto é a mais grave emer-
gência de saúde desde 1949. 

• Infetados: 79 205 

• Mortos: 2618 

• 

4 MARÇO 
Escolas italianas 
estão encerradas 
Itália fecha todas as 
escolas e universi-
dades. Tinha então 
3089 infetados e 
107 mortos. Núme-
ro de infetados em 
Portugal sobre para 
seis. Quem entrar 
em quarentena re-
ceberá os 14 dias 
por inteiro, diz o 
Governo, que 
anuncia linha de 
crédito de 100 mi-
lhões de euro . FMI: 
2020 vai ser pior 
que 2019 

8 MARÇO 
Marcelo entra 
em quarentena 
Presidente da Re-
pública, Marcelo 
Rebelo de Sousa, 
decide entrar em 
quarentena de 14 
dias após receber 
em Belém uma tur-
ma de Felgueiras. 
Portugal tem 25 in-
fetados. Registado 
primeiro morto em 
África (Egito). Go-
verno suspende vi-
sitas a lares, prisões 
e hospitais. Univer-
sidades do Porto e 
Minho fecham.  

10 MARÇO 
Toda a Itália está 
de quarentena 
Primeiro-ministro 
italiano,Conte, es-
tende quarentena a 
toda a Itália, com 
restrições de via-
gens e a proibição 
de reuniões públi-
cas. Número de in-
fetados sobe para 
10149, número de 
mortos é já 631. Em 
Portugal há 41 infe-
tados. No dia ante-
rior, Alemanha re-
gistou as duas pri-
meiras mortes.  

12 MARÇO 
Portugal decreta 
fecho de escolas 
No dia anterior, a 
Organização Mun-
dial de Saúde disse 
que o Covid-19 dei-
xou de ser epidemia 
para ser pandemia, 
isto é um surto de 
doença com distri-
buição geográfica 
internacional mui-
to alargada e simul-
tânea. O Governo 
PS de Portugal 
anuncia fecho de 
todas as escolas até 
final das férias da 
Páscoa. 

13 MARÇO 
Epicentro muda 
para a Europa 
Já não é a China o 
epicentro do coro-
navírus, diz OMS, é 
a Europa:1201 mor-
tos (1016 em Itália). 
EUA proíbe voos da 
Europa. 11 países 
proíbem voos de 
Portugal: Arábia 
Saudita, Argentina, 
El Salvador, EUA, 
Guatemala, Itália, 
Jordânia, Kuwait, 
Nepal, República 
Checa e Venezuela. 
Há 61 países sem 
aulas. 

14 MARÇO 
57 infetados em 
Portugal em 24h 
Com 5617 mortos 
no Mundo e mais 
de 150 mil infeta-
dos, Portugal regis-
ta em 24 horas o 
maior número de 
novos casos, 57, 
mas ainda zero 
mortes. Países com 
mais mortos: China 
(3189), Itália 
(1266), Irão (611), 
Espanha (191), 
França (79), Coreia 
do Sul (72), EUA 
(519 e Japão (22). 

             

• Infetados: 77 673 

• Mortos: 2360 
• Infetados: 95 314 
• Mortos: 3285 

• Infetados: 109 991 
• Mortos: 3827 

• Infetados: 118 948 
• Mortos: 4296 

• Infetados:134  576 
• Mortos: 4981 

• Infetados:145 483 
• Mortos: 5429 

• Infetados: 150 054 
• Mortos: 5617 
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vatt esista às recomendações 
untar filhos de profission 

de risco sem consens 
fp• • 

• 

de Milito da Costa 
com Montenegro e 
Vítor Rodrigues P.46 

PortoLista F.  e  Covid-19 
faz exceder prazos 
de preventiva 
e liberta presos P.21 

Membro da claque 
do Vitória fora 
dos estádios P.22 

Redução 
de horário de 
trabalho cresceu 
35% em 2019 P. 20 
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OURO 
PPAFA a Lóclos 

COMPRA & VENDA 

DINHEIRO 
IMEDIATO! 
Conheça também 

venda c/opção de 
compra ate 48 meses' 

Valores 
WWW.VALOAIS.PT 

4ROCURE  A 
ACÉNCIA 

05121•0 DE 51 

808 cila 

Cartões 
de crédito 
cobram juros 
acima do legal 

Empresas alegam que 
vigora o valor contratado 
com o cliente e rejeitam 
estar a violar normas do 

. Banco de Portugal 

Supremo Tribunal 
de Madrid classificou 
relação contratual 
como usura e condenou 
Wizink P. 16 e 17 

APARADOR DE 
RELVA 

r iam%  CASA 
13eixoco 

OE e isTRUT 

NIJX11.:A. DO CASTT.L.O:, 
BRAGA 
GUIMARAES 
PORTO 
LISBOA 
PARIS 

(i casapet 

€99199 
VSlido et* 30 de março de 2020. 

CORTA-RELVA 
POTÉNICA: 1200 W; 
LARGURA DE CORTE:320 mm 
ALTURA DE CORTE:20-60 mm (10 níveis) 
REF. 4636924 

Casa.Peixoto/ 

jn.pt Diário. Ano 132 N.°  288, Preço: 1,70E Domingo 15 de março de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Ines Cardoso, Manuel Mollnos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 
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CORONAVIRUS 
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• UTARCAS PEDEM 
EM DE FRONTEIRAS 

Aiteónio Costa e primeiro-ministro 
espárlhõl reunidos hoje para decidir 

medidas de controlo sanitário. 
• 

P. 4 a 15 
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ena 

169 pessoas infetadas; - 
e três curadas` 

ais vizinho rofbe cidadão 
e andar na ru 

• lamento social caus 
-•::„-stress e ansiedad 

    

26. ares obrigados a fech 
a • artir das 21 hor 

1 a elas do futebol mantêm 
forma em casa P. 44 E 

Craque 
Ronaldinho 
di  sputad o em 
jogo na cadeia P. 47 

PUBLICIDADE 

PUBLICIDADE 
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JOÃO FERNANDES 

"A REGIÃO ESTÁ PREPARADA 
PARA SITUAÇÕES DE CRISE" 

Presidente do Turismo do Algarve defende que região 
e hotéis estão preparados para o novo coronavírus 

1 

O ALGARVE JÁ TEM CASOS 
CONFIRMADOS. O QUE 
MUDA NA ESTRATÉGIA 
DO TURISMO? 
Não muda nada de substancial. 
O Turismo do Algarve está a 
acompanhar a evolução desta 
epidemia e tem vindo a articu-
lar-se com a Administração 
Regional de Saúde e com a Di-
reção-Geral da Saúde, além 
dos parceiros setoriais: a Se-
cretaria de Estado do Turismo, 
Turismo de Portugal, Aero-
porto de Faro e Associações 
do setor do turismo na região. 

OS HOTÉIS ESTÃO 
PREPARADOS PARA LIDAR 
COM CASOS SUSPEITOS? 
A região, pela experiência e 
conhecimento em várias si-
tuações contingenciais no pas-
sado, está preparada para si-
tuações de crise. Ao nível das 
empresas temos promovido 
não só a divulgação das orien-
tações da DGS, como iniciati-
vas com a Autoridade Regional 
de Saúde para a articulação e 
implementação dos Planos de 
Contingência no setor turísti-
co. Estes planos estão definidos 
e prontos a serem acionados. 

SE CENTENAS DE PESSOAS 
TIVEREM DE FICAR 
DE QUARENTENA, JÁ HÁ 
UM PLANO? 
Há um Plano de Contingência 
da DGS para o País, transversal 
a todos os setores da sociedade, 
o Hospital de Faro e o Labora-
tório Regional Laura Ayres es-
tão aptos para lidarem com a 

ii 
É inevitável 
que haja 
redução 
da procura 
do Algarve 

situação, o INEM disponibiliza 
transporte especializado. No 
setor do Turismo prevalece a 
serenidade e a consciência de 
termos de estar preparados. 

QUE CENÁRIOS TRAÇA 
PARA O TURISMO DO 
ALGARVE SE A EPIDEMIA 
DURAR MESES? 
Num primeiro momento, o 
cancelamento de reservas no 
destino não foi expressivo, 
sendo sobretudo sentido ao ní-
vel dos grupos, em especial no 
segmento ̀ corporate'. Mas é 
inevitável que haja num futuro 
próximo redução da procura. 
Todos estamos a trabalhar para 
termos adiamentos em vez de 

1 cancelamentos. 

TEME QUE OS TURISTAS 
NÃO ESCOLHAM O 
ALGARVE DEVIDO À FALTA 
DE MÉDICOS NA REGIÃO? 
É importante frisar que o siste-
ma de cuidados de saúde é am-
plo e que o Algarve está bem 
servido de hospitais particula-
res, que complementam os 
hospitais e centros de saúde 
públicos. 

ACONSELHARIA ALGUÉM 
DA SUA FAMÍLIA A VIAJAR? 
Quem vive no Algarve, a região 
que Miguel Torga disse ser 
como "um dia de férias na pá-
tria" , aconselha a sua família e 
amigos a viajar para esta terra 
abençoada. É este o convite 
que envio aos portugueses. 

g g 
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Daniel Bessa

P
ortugal e a economia por-
tuguesa entram na crise 
do Covid-19 com duas 
fragilidades relevantes: 
uma dívida pública muito 
elevada e uma grande 

dependência do turismo.
Com os mercados acionistas 

em baixa e os bancos centrais a 
baixarem as suas taxas de juro, o 
dinheiro concentrar-se-á nas dívidas 
públicas, tentando perder menos. 
É de esperar uma descida de taxas 
mas não em todos os riscos, sendo 
também de esperar um aumento 
do preço a pagar pelos riscos mais 
elevados: como aconteceu aos 
€1181 milhões de dívida pública 
portuguesa colocados pelo IGCP na 

passada quarta-feira, a cinco e a dez 
anos, a taxas mais elevadas e com 
procuras ligeiramente inferiores às 
verificadas nas emissões anteriores.

A dependência do turismo 
acarreta um risco de desaceleração 
ou mesmo de contração da 
economia portuguesa superior 
ao dos países com quem nos 
comparamos, com efeitos na taxa 
de crescimento do PIB, na taxa de 
desemprego e, já agora, nas receitas 
e nas despesas públicas.

Não creio, no entanto, que em 
ambas estas matérias seja tempo de 
grandes recriminações.

Uma gestão mais prudente das 
finanças públicas nos últimos anos 
daria hoje ao Governo português 
maior capacidade para acudir à 
tesouraria das empresas (como de-
cidiu fazer, e bem) e às necessidades 
das pessoas. Mas não seria suficiente 
para alterar as expectativas em 
matéria de taxa de juro, dependen-
tes, no essencial, do enorme stock de 
dívida acumulado no passado.

No que se refere à dependência 
do turismo, é o que é, a nossa vida, o 
nosso fado. Há muito pior.

A economia 
portuguesa 
e o Covid-19

A dependência do turismo 
acarreta um risco de 
desaceleração ou mesmo 
de contração superior  
ao dos países com quem 
nos comparamos
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€800
milhões e 7,3 milhões de 
dormidas são as perdas 
projetadas pelos hotéis 
portugueses, entre março 
e final de junho, devido 
ao coronavírus, o que 
significa menos metade 
dos resultados no mesmo 
período do ano passado

Conceição Antunes  
e Margarida Cardoso 

A debandada dos turistas em Lisboa 
está a pôr todos os que vivem des-
te negócio a fazer contas à vida. “E 
queixavam-se de excesso de turistas, 
vamos ver o tempo que isto vai durar”, 
lamenta o dono de um restaurante da 
Baixa, onde as quebras galoparam 
desde que o surto ficou mais grave. E 
os re ceios de contágio? “Não se pode 
parar de trabalhar. Tenho atendido 
alguns grupos de estrangeiros, e no 
outro dia até um de rapazes italianos. 
Seja o que Deus quiser.”

Turistas ao sol e a tirarem selfies

Mas se há menos turistas em Lisboa, 
os que estão na cidade parecem felizes 
com as temperaturas quase de verão 
e tiram selfies com ar sorridente. No 
miradouro de Santa Luzia continua 
a haver, embora em menor número, 
jovens a transportar malas de rodas e 
gente a apanhar sol nas esplanadas. O 
elétrico 28 tem “muito menos gente”, 
segundo a condutora, mas não é fácil 
conseguir um lugar sentado.

“Não se veem os turistas preocu-
pados com o vírus”, constata Pedro 
Duarte, empregado do bar-rulote no 
Castelo de São Jorge, que escapou ao 
decretar de encerramento de museus 

‘‘E queixavam-se  
de turistas a mais’’
Lisboa e Porto são os destinos nacionais mais afetados pelo cancelar de reservas,  
que até final de junho ameaça trazer aos hotéis quebras de 50% face aos níveis de 2019

e outras atrações pela Câmara, até 
3 de abril. No recinto do castelo, a 
alegria é a nota dominante, e o que 
prende a atenção dos turistas — mui-
tos com crianças — são os pavões que 
andam ali a passear ou a vista do Tejo 
que se abre sobre as muralhas. 

No primeiro dia em que as atrações 
foram fechadas em Lisboa, a 11 de 
março, como medida de prevenção, 
até se notou uma maior procura por 
tuk tuk. “O movimento está maior, 
com os museus fechados os turistas 
aderem ao que existe, a vida para eles 
continua”, adianta Fátima, condutora 
de tuk tuk, confirmando a alegria  
do lado dos clientes mesmo em tem- 
po de coronavírus. “Não se veem tu-
ristas a fugir uns dos outros, nada dis- 
so. Alguns até são inconscientes, que-
rem cumprimentar-nos à ‘mãozada’, 

que é tudo o que não se deve fazer.”
O apertar das medidas de higiene é 

generalizado entre os que lidam com 
turistas. “A minha chefe mandou de-
sinfetar o bar todo, eu tenho luvas 
descartáveis para usar, há uma série 
de regras”, frisa Pedro Duarte. “Se 
alguém tossir ou espirrar ao balcão, 
a ordem é desinfetá-lo logo a seguir”. 
Também um condutor da central de 
táxis garante que “este carro foi de 
manhã cedo todo borrifado com álco-
ol, nestas alturas não se pode brincar”. 

Livraria Lello restringe visitas

No Porto, o cenário não difere. “Há 
sol. A paisagem é perfeita. Queremos 
aproveitar ao máximo e esquecer o 
vírus, é como Juan e Mercedez, um 
jovem casal de Barcelona, descreve as 
suas expectativas para umas minifé-
rias de três dias no Porto, à Porta do 
Palácio da Bolsa, um dos locais mais 
visitados da cidade, com 360 mil visi-
tantes no ano passado. 

Há menos turistas na cidade, ga-
rante quem tem estabelecimentos 
comerciais no centro do Porto, mas 
a Bolsa continua a atrair pessoas de 
todos os países. É o caso de Dominika, 
uma médica polaca à procura de sol, 
encantada com a descoberta de um 
casco histórico extraordinário onde 
quer voltar rapidamente. “É claro 
que sigo as informações e há cuida-

dos a ter, mas é preciso ter confiança 
e evitar dramas. A vida continua e o 
melhor é aproveitar enquanto pode-
mos”, comenta, ainda sem saber que 
por, precaução, os grupos de visitantes 
naquele espaço tinham sido reduzidos 
de 50 para 20 pessoas.

Na Ribeira, em frente ao Douro, a 
descontração também é a palavra de 
ordem. Ainda não é meio-dia, e quem 
vive ou trabalha neste ponto obriga-
tório no roteiro turístico da cidade, 
sabe que “eles (os turistas), começam 
a chegar mais tarde”, mas os barcos 
que fazem os cruzeiros no rio “estão 
mais vazios do que de costume”. 

Paul e Xeimo admitem que foram 
surpreendidos pelas notícias de casos 
de Covid-19 na região norte de Portu-
gal. Deixaram a China para celebra-
rem a passagem de ano em Inglaterra 
de onde ele é natural, e face às notícias 
do oriente, optaram por ficar na Euro-
pa. Procuraram um país com bom cli-
ma, sem vírus, mas acabaram por che-
gar ao Porto a 4 de março, quando já 
havia os primeiros casos confirmados. 
Decidiram que era melhor aproveitar 
a viagem e ficar a conhecer a região, 
que passou a ser um “destino possível” 
para viverem quando se reformarem, 
dentro de poucos anos. 

Cuidados especiais? “Claro que sim. 
Trazemos desinfetante para as mãos 
connosco”, responde Daniela que veio 
de Barcelona com os pais e a filha de 
cinco anos passear durante três dias 
no centro histórico do Porto e de Gaia. 
“Também temos muitos casos de Co-
vid-19 em Espanha”, comenta de ime-
diato a mãe. E “também há no Brasil”, 
como reiteram Aguinaldo e Marli en-
quanto tomam um café no Majestic, 
numa sala meia cheia que habitual-
mente, pela hora de almoço deveria 
estar bem mais composta, admite o seu 
proprietário, Fernando Barrias.

Pensaram duas vezes antes de vir? 
“Debatemos o assunto, mas a viagem 
estava marcada e percebemos que o 
pior que podia acontecer era perder-
mos esta oportunidade. E era mesmo, 
a cidade é linda, tem cultura e vistas 
panorâmicas que ao vivo ultrapassam 
as melhores fotografias. Quando ao 
resto, vamos seguindo as notícias com 
atenção”, responde Theresa, ao lado 
do marido Maurice, num momento 
de descanso em frente à Sé do Porto. 

No autocarro turístico da Douro Aci-
ma que parte da Praça da Liberdade, 
Debby e Graham, um casal de turistas 
ingleses que chegou ao Porto com a 
Ryanair, também apostou em manter 
a viagem que começou a definir em 
novembro “tranquilamente, com gel 
de desinfeção na carteira e um olho 
nas notícias à noite”. 

Pôr gel de desinfeção nas mãos é o 
novo ritual à entrada da Livraria Lello, 
que a diretora de marketing, Andreia 
Ferreira, apresenta “como o local 
mais visitado do Porto e o terceiro do 
país, atrás do Castelo de São Jorge e 
dos Jerónimos, em Lisboa, com um 
recorde de 1,2 milhões de entradas em 
2019”. Era habitual haver 150 pessoas 
dentro da livraria, mas agora, com as 
medidas especiais devido ao Covid-19, 
só entram 30 de cada vez.

Lisboa e Porto têm sido os destinos 
mais afetados pelo cancelar de reser-
vas devido ao vírus, a par de Fátima 
na região Centro, “onde o 13 de maio 
está comprometido”, segundo a As-
sociação da Hotelaria de Portugal. A 
AHP fez projeções que apontam como 
“cenário mais provável” até final de ju-
nho perdas para os hotéis de 50% face 
ao ano passado, o equivalente a menos 
7,3 milhões de dormidas e queda de 
€800 milhões de receita. “As coisas 
vão continuar a piorar, e os hotéis vão 
ter uma crise de tesouraria”, adverte 
Raul Martins, presidente da AHP.

cantunes@expresso.impresa.pt

TURISMO
COVID-19

No Porto e em Lisboa houve crescimento turístico em janeiro e fevereiro. Só no início de março se sentiu a 
crise com o coronavírus, que de dia para dia se tem agravado “e irá piorar”, avisa a associação dos hotéis
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OPINIÃO PESSOAS

Salvar 
empresas 
ou bancos?
JOÃO  
DUQUE E6

Os  
jovens  
e o futuro
LUÍS TODO  
BOM E37

Centeno  
deve esquecer 

a ideia de ir 
para o Banco 

de Portugal
LUÍS MARQUES E8

P
ortugal e a economia por-
tuguesa entram na crise 
do Covid-19 com duas 
fragilidades relevantes: 
uma dívida pública muito 
elevada e uma grande 

dependência do turismo.
Com os mercados acionistas 

em baixa e os bancos centrais a 
baixarem as suas taxas de juro, o 
dinheiro concentrar-se-á nas dívidas 
públicas, tentando perder menos. 
É de esperar uma descida de taxas 
mas não em todos os riscos, sendo 
também de esperar um aumento 
do preço a pagar pelos riscos mais 
elevados: como aconteceu aos 
€1181 milhões de dívida pública 
portuguesa colocados pelo IGCP na 

passada quarta-feira, a cinco e a dez 
anos, a taxas mais elevadas e com 
procuras ligeiramente inferiores às 
verificadas nas emissões anteriores.

A dependência do turismo 
acarreta um risco de desaceleração 
ou mesmo de contração da 
economia portuguesa superior 
ao dos países com quem nos 
comparamos, com efeitos na taxa 
de crescimento do PIB, na taxa de 
desemprego e, já agora, nas receitas 
e nas despesas públicas.

Não creio, no entanto, que em 
ambas estas matérias seja tempo de 
grandes recriminações.

Uma gestão mais prudente das 
finanças públicas nos últimos anos 
daria hoje ao Governo português 
maior capacidade para acudir à 
tesouraria das empresas (como de-
cidiu fazer, e bem) e às necessidades 
das pessoas. Mas não seria suficiente 
para alterar as expectativas em 
matéria de taxa de juro, dependen-
tes, no essencial, do enorme stock de 
dívida acumulado no passado.

No que se refere à dependência 
do turismo, é o que é, a nossa vida, o 
nosso fado. Há muito pior.

A economia 
portuguesa 
e o Covid-19

A dependência do turismo 
acarreta um risco de 
desaceleração ou mesmo 
de contração superior  
ao dos países com quem 
nos comparamos

> João Tavares 
é o novo diretor executivo 
de Recursos Humanos 
da Teleperformance 
Portugal E34

> Dicas Empatia: a 
competência que as 
empresas procuram E34

CONTAS DO FUTEBOL 
Receitas de bilheteira 
dos ‘três grandes’ 
mal chegam para 
as comissões dos 
intermediários E16

Investidores 
apostam na 
queda de quatro 
empresas  
do PSI-20 E14

Empresas 
de Isabel dos 
Santos sem 
pagar salários E6

TURISMO EM LISBOA E PORTO  
JÁ SOFRE COM EFEITO DO COVID-19

Número de turistas nos centros históricos revela  
impacto da crise. Hotelaria pode ter quebras  

de 50% até junho E11
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Economia sob 
ameaça de uma nova 
Grande Recessão E8

TAP sob alta pressão 
com cancelamentos e 
restrições nos EUA E10

Opinião de Francisco  
Louçã, Ricardo Reis,  
Sandra Maximiano 
e Nuno Monteiro E5, E11 e E39

Conclusão do PREVPAP já 
com mais de dois anos de 
atraso. E há milhares de 
profissionais aprovados  
à espera de regularização

Regularização de precários no 
Estado deveria ter sido con-
cluída em 2018, mas continua 
sem fim à vista. Milhares de 
trabalhadores com parecer po-
sitivo ainda continuam fora dos 
quadros. E muitos dos que já 
entraram perderam salário. E28

Três mil 
precários 
do Estado 
à espera de 
integração

Investimento  
em mínimos  
desde anos 70

> Ferrovia e transportes são as áreas mais 
afetadas > Economia menos capitalizada do 
que há 10 anos > Portugal foi um dos poucos 
países da UE onde investimento caiu E12

Já conhece 
a App Santander?
O Banco na palma da sua mão 
onde e quando quiser O que podemos fazer por si hoje?

Informe-se em

Descarregue a App na App Store ou Google Play. 
Registe-se ou entre com os códigos de acesso 

que usa para o NetBanco.
Pode ainda ativar o acesso 
por impressão digital ou 
reconhecimento facial1.
1Esta funcionalidade depende 
do equipamento utilizado
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Escola Secundária Francisco 
de Holanda, em Guimarães, 

nunca teve tantos estrangeiros 
a aprender Português 

Cursos de 
Português para 
estrangeiros 
aumentam 500% 
Governo criou grupo de trabalho para rever oferta e 
alargar rede para que capacidade de resposta seja maior „H. 

Mu
 

NIfiT EROS 

gn. 6 
Adultos inscritos, 
em programas de fo 
mação de competên 
básicas, nos centros 
Qualifica, em 2018 - urn 
número que correspon-
de a 19% dos matricula 
dos em 2012 (11118). 
formação de adultos 
tem vindo-.a cair desde  e. 
fim do programa Novas 
Oportunidades. 

)--rt 
mil novos cidadãos 
Desde 2013, Portugal • 
ganhou mais de 738. mil 
novos cidadãos. Só no 
ano passado foi atribui 
da a nacionalidade por-
tuguesa a mais de 10 
mil pessoas. 

Alexandra Inácio 
alexandrainacio@jn.pt 

PROGRAMA  Desde 2015, o 
número de adultos estran-
geiros inscritos em cursos 
de Português aumentou 
mais de 500%: de 1400 para 
mais de 7000 formandos, 
matriculados este ano leti-
vo, revelou ao JN o Ministé-
rio da Educação. A subida na 
procura já levou o Governo 
a criar um grupo de traba-
lho para rever e alargar a 
oferta. A nova portaria, as-
segura a secretária de Esta-
do para a Integração e as Mi-
grações, Cláudia Pereira, 
"deve ser publicada nos 
próximos meses" de modo 
a ser aplicada "a partir do 
próximo ano letivo". 

Os cursos de Português 
para Falantes de Outras Lín-
guas (PFOL) são dirigidos a 
adultos, lecionados em es-
colas públicas e centros do 
Instituto de Emprego e For-
mação Profissional (IEFP). 
Este ano letivo, abriram 
mais de 300 cursos, uma 
resposta insuficiente e que 
revela "alguns constrangi-
mentos". Por exemplo, 
aponta a governante, a 
adaptação dos horários a ne-
cessidades pós-laborais, 
"pois quem trabalha na res-
tauração ou nas limpezas só 
consegue disponibilidade 
mais ao final do dia". 

A formação está organiza-
da por unidades curricula-
res. Um das intenções é in-
tegrar estes cursos no siste-
ma nacional de qualifica-
ções. 

O objetivo do Governo, 
explica ao IN Cláudia Perei-
ra, é não só garantir o ensi-
no da língua como promo-
ver a integração dos imi-
grantes. Não só os conteú-

  

dos serão revistos como a 
rede alargada aos centros 
Qualifica para aumentar a 
capacidade de resposta. 

NEPALESES SÃO EXEMPLO 
O alargamento é justificado 
não só pela procura crescen-
te como pela necessidade, 
transmitida por empresas, 
de terem de recorrera tradu-
tores devido à diversificação 
recente das nacionalidades 
dos emigrantes. Outra in-
tenção, revela Cláudia Pe-
reira, é depois de concluídos 
os cursos, incentivar estes 
emigrantes a ingressarem 
noutras formações, já ofere-
cidas pela Agência Nacional 
para a Qualificação e o Ensi-
no Profissional (ANQEP) 
através dos centros Qualifi-
ca. Nomeadamente nas 
áreas da agricultura, turismo 
e restauração - as três apon-
tadas como as mais carentes 
de mão de obra qualificada 
pelo patronato e associações 
do setor, assegura a secretá-
ria de Estado. A celebração 
de protocolos com empresas 
é a estratégia delineada para 
facilitar a integração. 

A Confederação dos Agri-
cultores de Portugal (CAP) 
confirma a carência de mão 
de obra, especialmente sa-
zonal na apanha da fruta, 
nas regiões de Odemira, Al-
garve e também nas vinhas 
do Douro. 

"São tarefas que têm de 
ser feitas à mão" e exigem 
muita mão de obra, explica 
Luís Correia Mira. A inten-
ção do Governo, considera, 
é por isso "positiva" para o 
setor. O secretário-geral da 
CAP dá um exemplo: os tra-
balhadores nepa leses são os 
mais procurados para a apa-
nha da framboesa. Mãos pe-
quenas, maior capacidade  

de concentração e de pa-
ciência para suportarem ro-
tinas são características que 
os tornam torna-os dos tra-
balhadores mais rentáveis 
nesta atividade, garante. A 
confirmá-lo, os prémios de 
produtividade que e cumu-
lam ao salário base e que 
chegam aos três mil euros 
por mês. "Os números fa-
lam por si." • 

MODELO 

Formações 
gratuitas de iso 
horas lecionadas 
em 122 escolas 

Os cursos do Programa 
Português para Todos são 
gratuitos. A formação está 
organizada por unidades 
curriculares e níveis de 
proficiência - A2, Utiliza-
dor Elementar e B2, Utili-
zador Independente, de 
acordo com o Quadro Eu-
ropeu Comum de Refe-
rência para as Línguas. 
Ambos os cursos têm a 
duração média de iso ho-
ras, variado consoante a 
organização de cada esco-
la ou centro de emprego e 
formação profissional. No 
caso das escolas, a idade 
mínima de inscrição é is 
anos, nos centros é 18 
anos. De resto, o único re-
quisito de acesso é o títu-
lo válido de residência. Os 
certificados correspon-
dentes a estes dois níveis 
de proficiência dispen-
sam da prova de Portu-
guês para acesso à nacio-
nalidade. Estes cursos são 
financiados por progra-
mas comunitários, como 
o POISE (Programa Opera-
cional Inclusão Social e 
Emprego). 
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A CADA ANO que passa é 
maior a procura e o sucesso 
do projeto "Português para 
Falantes de Outras Línguas" 
na escola Secundária Fran-
cisco de Holanda, em Guí-
marães.A iniciativa de ensi-
nar a Língua Portuguesa a 
cidadãos estrangeiros que 
residem na cidade berço co-
meçou em 2013 com uma 
turma e todos os anos a pro-
cura tem sido maior, ao 
ponto de chegar ao ano leti-
vo atual com cinco turmas. 

São cerca de 150 alunos de 
32 nacionalidades "muito 
heterogéneas", revela a pro-
fessora Maria Manuel Pin-
to, coordenadora do progra-
ma Qualifica naquela esco-
la, destinado à educação de 
adultos. Entre os vários ci-
dadãos que estão alia apren-
der português há origens 
tão díspares como Irão, Ve-
nezuela, Rússia, Itália, Fin-
lândia, India, Nepal ou Pa-
lestina. 

Há, ainda, cidadãos com 
habilitações literárias mui-
to distintas e diferentes mo-
tivos para estarem em Por-
tugal. Há desde refugiados a  

filhos de imigrantes, pas-
sando por estudantes ou in-
vestigadores. 

DOUTORANDO QUER FALAR 
Zahir Namoura, de 28 anos, 
é palestiniano e está em 
Guimarães a tirar o doutora-
mento em Engenharia Civil 
na Universidade do Mlriho. 
"Vim aprender para poder 
comunicar com melhor os 
portugueses, porque nem 
todos falam inglês e ne-
nhum fala árabe", justifica 
Zahir. Embora esteja em 
Portuga: desde setembro de 
2018, foi só um ano depois 
que decidiu frequentar as 
aulas de Português para Fa-
lantes de Outras Línguas. 

Zahir integra a turma mais 
recente, atualmente a 
aprender as profissões de-
pois de já saber o abecedário, 
naquela que será uma for-
mação de 150 horas, uma 
hora por dia em período 
pós-laboral, que lhe dará o 
nível Al e A2 da língua de 
Camões, equivalente a por-
tuguês básico. 

Ainda assim, as 150 horas 
de formação estão longe de  

ser só para aprender portu-
guês. "Eles cê:n módulos li-
gados ao trabaiho, às ques-
tões culturais, à saúde e há-
bitos alimentares", exem-
plifica Maria Manuel. 

A professora adianta ainda 
que os grupos que se jun-
tam em cada turma criam 
laços entre si que se esten-
dem para lá da sala de aula. 
A escola também fomenta 
isso, pois já organizou visi-
tas de estuda a espaços da 
região como a Casa da Me-
mória de Guimarães ou as 
caves do vinho do Porto, 
"porque também é impor-
tante conhecerem, não é só 
ensinar a língua". 

E, no funde, t. a programa 
de integração social vital 
para muitos de19.s. "Nota-se 
que há alunos que depen-
dem da língua para se inte-
grarem, porque se não fala-
rem também não conse-
guem emprego", constata 
Lúcia Figueiredo, uma das 
professoras de Português da 
esccla que aceitou ser for-
madora neste programa de 
educação de adultos. • 
DUM( MACHADO 
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César Porreca e a mãe, Cristiana, vão fechar temporariamente o restaurante 

Há negócios 
a fechar, funcionários 
dispensados 
e cancelamento 
de reservas para 
alojamento não param 

Sandra Freitas 
locais@jn.pt 

itr~ Até há poucos dias, os 14 
quartos do Burgus Hotel estavam 
reservados para a Semana Santa de 
Braga. Mas o anúncio do fim das 
procissões e concertos, como pre-
venção à propagação da epidemia 
do novo coronavírus, deixou a 
unidade hoteleira vazia. No Porta 
Nova Collection House, 65% das 
marcações já foram canceladas e 
nos hotéis do Bom Jesus o mesmo 
cenário. Os restaurantes, sem 
clientes, já começam a fechar por-
tas e não perspetivam melhorias 
para a época da Páscoa, que costu-
ma funcionar como balão de oxi-
génio depois do inverno. Na rua, 
os vendedores ambulantes tam-
bém suplicam por ajuda. 

"Tiraram-me o sono, quando dis-
seram que iam cancelar tudo.  

Como é que vou pagar as minhas 
contas?", questiona Susana Velo-
so, vendedora ambulante de cas-
tanhas e rebuçadeira que mantém 
a tradição às portas da igreja du-
rante o Lausperene Quaresmal. 
"Vou fazer, na mesma, os rebuça-
dinhos e tentar vender", prome-
te, sem esconder a preocupação 
com a faturação. 

"MACHADADA" 
José Santos, do Hotel Porta Nova 
Collection House, confessa: "Foi 
uma machadada no plano de ex-
pansão da empresa. Não caem re-
servas, só cancelamentos, desde 
que adiaram o Europeu de Vetera-
nos de Atletismo". 

Em frente à Sé de Braga, epicen-
tro da maioria das celebrações, 
César Porreca e a família prepara-
vam-se, ontem, para o último dia 
de trabalho. "O ano passado foi 
muito bom na Semana Santa. E 
toda a gente estava à espera, ago-
ra, de muitos espanhóis. Mas 
como não há pessoas e por pre-
caução, vamos fechar por tempo 
indeterminado", conta César, 
que gere o Place com os pais e um 
irmão. "Estamos, há um ano 
abertos. Foi uma má notícia", di-

  

zem ao JN, considerando que o 
anúncio do cancelamento das 
procissões a um mês do evento 
"foi precipitado". 

José Pínto concorda com medi-
das de prevenção da Covid-19, 
mas assume: "Pela primeira vez 
em 13 anos vou fechar as portas 
durante 15 dias". "Se as procis-
sões não fossem canceladas, as 
pessoas não vinham na mesma, 
com medo", acredita o proprietá-
rio do restaurante Palatu, a pou-
cos passos da catedral. 

"A Páscoa servia para compensar 
os meses mais baixos. A minha 
preocupação é com os funcioná-
rios", afirma Marcelo Moutinho, 
responsável pelo histórico café As-
tória, na Arcada. Mesmo antes da 
Semana Santa chegar, já teve de 
dispensar quatro colaboradores. 
Há jantares de grupo de 40 a 80 
pessoas a serem cancelados. 

A Associação Comercial de Bra-
ga defende que "a confirmar-se 
uma forte diminuição de visitan-
tes e turistas por ocasião das Sole-
nidades de Semana Santa de Bra-
ga, o impacto económico sobre o 
comércio, turismo e serviços terá 
de ser mitigado com medidas de 
estímulo à economia local".. 

DOMEDAS 

Associação pede 
suspensão da taxa 
tunstica 
A Associação Comercial de 
Braga (ACB) pediu a suspen-
são da taxa municipal turís-
tica, este ano, "como medida 
que poderá contribuir para 
atenuar a quebra abrupta e 
inesperada do número de 
dormidas e dos pedidos de 
reservas nas unidades de alo-
jamento do concelho de Bra-
ga". Devido à disseminação 
do Covid-19, a cidade cance-
lou eventos como o Europeu 
de Veteranos de Atletismo e 
as procissões e concertos da 
Semana Santa, o que "está a 
gerar um número muito si-
gnificativo de cancelamen-
tos de reservas por parte de 
turistas nacionais e estran-
geiros", sublinha a ACB, para 
justificar a suspensão da co-
brança de 1,5 euros por dor-
mida a visitantes maiores de 
16 anos. "O Governo e as au-
tarquias devem adotar, 
atempadamente, medidas de 
apoio às empresas, mormen-
te do setor do turismo, no 
sentido de garantir o empre-
go e a sustentabilidade fi-
nanceira dos agentes econó-
micos afetados", entende o 
diretor-geral, Rui Marques. 

Hotéis e restaurantes 
de Braga vazios 
sem Semana Santa 

TESTEMUNHOS 

José Pirita 

Moutinho 
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Na TAP, os voos marcados 
até 31 de maio podem ser 
adiados até ao fim do ano 
sem custos. Mas o sector 

ainda prepara novas regras

Viagens
Cancelar 
vai ficar 

mais fácil

A vaga inédita de cancelamen-
tos turísticos que está a ocorrer 
em todo o território nacional 
devido à pandemia da Covid-19 
está a obrigar o sector de via-
gens a adotar, num curto espa-
ço de tempo, regras de exceção 
relativamente às condições de 
reembolso.

Por norma, se houvesse um 
cancelamento para um destino 
desaconselhado pelo Governo 
por razões de força maior, havia 
direito a reembolso. Mas para 
quaisquer outros destinos, não 
existindo um desaconselhamen-
to oficial e o consumidor, ainda 
assim, optasse por cancelar a 
viagem por precaução, não tinha 
direito a ser ressarcido, assu-
mindo-se que tomou a decisão 
por livre vontade.

Mas as regras estão todas a 
cair por terra tendo em conta a 
dimensão que o surto do coro-
navírus está a atingir, sobretudo 
desde que foi declarada pande-
mia pela Organização Mundial 
de Saúde. Os efeitos do vírus 
foram sentidos tardiamente em 
Portugal, onde o sector do turis-
mo até estava a crescer em ja-
neiro e fevereiro. Mas o cenário 
virou nos últimos dias, com os 
cancelamentos a cair em cata-
dupa, sem haver ainda políticas 
claras a nível de reembolsos.

A TAP adotou esta semana 
“novas medidas de aumento da 
flexibilidade para alteração de 
datas e destinos das viagens”, 
tendo em conta “as circunstân-
cias excecionais que o mundo 
atravessa”. A companhia anun-
ciou que no caso das viagens re-
servadas antes de 8 de março e 
com partida até 31 de maio passa 
a poder alterar-se a data — e até 
o destino — para um novo voo a 
realizar “até ao prazo alargado 
de 31 de dezembro”, sem paga-
mento extra.

Em relação a voos para Itália, 
a ANAC comunicou a suspen-
são total para todo o território 
italiano pelo período de 14 dias, 
a partir das 15h do dia 10 de mar-
ço. Essa suspensão permite aos 
passageiros pedir o reembolso, 
quando a viagem estava prevista 
para esse período.

Quanto às viagens de finalis-
tas, canceladas por decreto do 
Governo, a Associação Portu-
guesa de Agências de Viagens e 
Turismo (APAVT) está a analisar 
as novas condições que irão vi-
gorar no âmbito das 30 medidas 
do plano de contingência, com 
efeitos a partir de segunda-feira. 

As agências estão neste mo-
mento com as vendas paralisa-
das, a lidar com cancelamentos 
que a cada dia disparam em fle-
cha, vindos de turistas externos, 
internos ou de grupos organiza-
dos. Também os hotéis se depa-
ram com um nível de cancela-
mentos nunca antes imaginado 
e a necessidade de reformular as 
respostas em matéria de condi-
ções de reembolso. As reservas 
para eventos cancelados foram 
pagas antecipadamente, e a nor-
ma é que são válidas por um ano. 
Mas a exceção passou a ser a 
regra. “Temos de nos preparar, 
porque as coisas vão continuar 
a piorar”, avisa Raul Martins, 
presidente da Associação da Ho-
telaria de Portugal (AHP).

Conceição Antunes
cantunes@expresso.impresa.pt Página 21
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Só se sabe de cinco marroquinos 
que chegaram ao Algarve

O Conselho Português para os Refu-

giados (CPR) só conhece o paradeiro 

de apenas cinco dos 19 marroquinos 

que desembarcaram no Algarve — 

oito em Dezembro e 11 em Janeiro. 

A informação avançada pelo Diário 

de Notícias foi con rmada ao PÚBLI-

CO pela jurista do CPR Mónica Fari-

nha. 

Um dos cinco marroquinos é 

menor e continua, por isso, a rece-

ber apoio na Casa de Acolhimento 

para Crianças Refugiadas. Os outros 

quatro que ainda estão sob a alçada 

do CPR aguardam resposta da 

impugnação que zeram pelo facto 

de o seu pedido de asilo ter sido 

negado pelo Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras (SEF).  

Sobre os outros 14 jovens, “não se 

sabe o que aconteceu”, admitiu 

Mónica Farinha. Podem estar em 

Portugal “mas noutros alojamen-

tos”, só “saberemos disso se nos 

contactarem”, a rmou. “Podem ter 

seguido um plano pessoal que já 

tinham anteriormente”, acrescen-

tou ainda. A jurista não sabe preci-

sar desde quando é que os jovens 

não contactam o CPR. 

A 11 de Dezembro, desembarca-

ram oito marroquinos, com idades 

entre os 16 e os 26 anos, numa praia 

do Algarve, que foram acolhidos no 

CPR, depois de pedirem o estatuto 

de protecção internacional ao SEF. 

Face a esse pedido, que foi aceite, 

foi-lhes “providenciada documen-

tação que comprova o período de 

análise”, para que, durante esse 

período, tivessem garantia de “assis-

tência médica, educação, alojamen-

to e meios de subsistência”. Mais de 

um mês depois, em nal de Janeiro, 

outro grupo de 11 marroquinos 

desembarcava noutra praia do 

Algarve e todos iniciaram pedidos 

idênticos. 

O SEF negou o pedido de asilo de 

todos (à excepção do menor) por 

considerar que se tratava de “imi-

grantes económicos” e não encon-

trar, assim, justi cação para um 

pedido de asilo. Segundo a lei, é 

garantido o asilo a cidadãos “perse-

SEF negou o pedido de asilo de todos, à excepção do menor de 16 anos, por considerar que se tratava  
de “imigrantes económicos” e não encontrar, assim, justi cação para o pedido de asilo

MIGUEL CRUZ/LUSA

Os 19 marroquinos desembarcaram no Algarve em dois grupos: oito em Janeiro e 11 em Fevereiro

guidos ou gravemente ameaçados 

de perseguição, em consequência 

de actividade exercida no Estado da 

sua nacionalidade ou da sua resi-

dência habitual em favor da demo-

cracia, da libertação social e nacio-

nal, da paz entre os povos, da liber-

dade e dos direitos da pessoa 

humana”. Pode ainda ser concedido 

este direito a quem receie “com fun-

damento” ser perseguido por causa 

“da sua raça, religião, nacionalida-

de, opiniões políticas ou integração 

em certo grupo social” e não possa 

ou não queira “voltar ao Estado da 

sua nacionalidade ou da sua resi-

dência habitual”. 

MP não abriu inquérito 
Acompanhados pelo CPR, sete dos 

jovens caram num hostel em Lis-

boa, com quem o CPR tem protoco-

lo, já que as suas instalações só têm 

capacidade para 80 pessoas e na 

altura estavam lotadas. O único 

menor do grupo, de 16 anos, foi 

encaminhado para a Casa de Acolhi-

mento para Crianças Refugiadas. 

A impugnação feita pelos jovens 

irá agora ser analisada por um tri-

bunal administrativo. Até àquela 

decisão, o CPR mantém o seu apoio 

e não pode ser accionada a expul-

são. “Não há prazo para o tribunal 

dar resposta”, a rmou Mónica Fari-

nha. Durante este período, aqueles 

jovens não podem procurar empre-

go. Podem accionar outro mecanis-

mo e tentar obter autorização de 

residência pela lei de estrangeiros.

Quando os oito jovens chegaram ao 

Algarve numa pequena embarcação 

de sete metros, o SEF quis saber se 

fizeram a travessia entre Marrocos 

e Portugal com a ajuda de alguém 

que os transportou noutra embar-

cação de maior porte e os terá 

depois deixado no baleeiro, mais 

próximos da costa portuguesa. 

Na altura, o Ministério Público 

decidiu não abrir inquérito-crime 

por auxílio à imigração ilegal, por-

que “os contornos dos factos que 

foram comunicados, por não reve-

larem notícia ou suspeita de crime, 

não determinaram a instauração de 

inquérito”.

jgh@publico.pt

Imigração
Joana Gorjão Henriques
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Watchmen Vol. 5 
— Renascimento
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Ventiladores: DGS faz apelo  
aos privados para reforçar SNS 
Economia Governo acompanha 
impacto da pandemia na vida da 
TAP com “muita preocupação” 

Apoios Portugal terá 1,8 mil 
milhões de fundos urgentes  
da UE para Saúde e empresas  

Previsões Faltam dados para 
saber se o pico do surto será antes 
do m do mês Destaque, 2 a 15

Executivo acredita ter 
chegado a uma solução e 
oferece contrapartidas p20/21

Novas medidas já deviam 
estar em vigor em Janeiro, 
mas lei só chega agora p32/33

Desde ontem, mais de 20 
grandes superfícies já 
aceitam troca p27

Dos 19 que pediram asilo já 
só se sabe do paradeiro de 
cinco desembarcados p26

Governo crê que 
vetos a Montijo 
são técnicos  
e contornáveis 

Lavagem de 
dinheiro obriga 
a vigilância das 
criptomoedas

Garrafas 
de plástico 
dão direito 
a desconto

Só restam cinco 
dos marroquinos 
que chegaram 
ao Algarve

DANIEL ROCHA

França   
São 15 mil 
os candidatos 
de origem 
portuguesa  
às municipais   
Política, 22

Angola 
Três dias de viagem 
pelo mítico 
Caminho-de-ferro  
de Benguela
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Terreiro do Paço vazio 
a meio da manhã

Página 23



A24

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 21,00 x 12,45 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 85401706 13-03-2020

4 

if 

ri 

•:4 
• ! •• 

• .1! • 

t•• 
'Po 

I 

1' 

J1T 
dr :" 

é 44 
h 

I 

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 
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NOVOS HORÁRIOS a partir de Abril 
Consulte a nossa loja ou ligue 70710 25 35 
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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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A26

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 16,17 x 4,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 85402681 13-03-2020

`Pérola do Atlântico' regista quebra 
de 20% no setor do turismo regional 

ty 

Ainda não há casos na Madeira 

• O surto de Covid-19 motivou uma 
quebra de 20% no setor do turismo na 
Região Autónoma da Madeira, discP o 
presidente do executivo, vincando que 
a evolução epidemiológica da doença 
exige medidas "temporárias e excecio-

  

nais" no contexto regional. As medidas 
abrangem os setores empresarial, es-
colar, desportivo e cultural e foram 
anunciadas numa altura em que não há 
registo de qualquer caso de infeção pelo 
novo coronavírus na região autónoma. 
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A27  
CM TV

 	Duração: 00:01:29

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 85448397

 
16-03-2020 13:31

1 1 1

Covis-19 no Algarve - Turista canadiana infetada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7665c8db-3fd1-4b12-a7c5-

1983526a1560&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, está confirmado um caso da infeção num turista na zona de Albufeira.
Direto de Albufeira.
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TVI 24

 	Duração: 02:11:22

 	OCS: TVI 24 - Especial 24

 
ID: 85444054

 
16-03-2020 10:13

1 1 1

Especial Covid-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9ab2c558-7e83-4d15-b865-

2beb7e3f3f6b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Emissão especial Todos por Todos dedicado ao surto de Covid-19 em Portugal.
 
Convidados: Nuno Markl; Bruno Caetano; Teresa Batista Peixoto, Advogada; Miguel, um jovem
estudante português da Universidade do Algarve em Erasmus na Universidade de Milão, em Itália.
Miguel é um de três estudantes portugueses retidos em Itália.
 
- Direto da Escola Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia, uma das escolas referenciadas pelo governo
para estar aberta e dar apoio aos filhos do pessoal essencial, das profissões que têm que continuar a
funcionar. Declarações de Filinto Lima, Presidente da Associação dos Diretores de Escolas.
- Direto da Escola Escola Secundária do Restelo, uma das escolas referenciadas pelo governo para
estar aberta e dar apoio aos filhos do pessoal essencial, das profissões que têm que continuar a
funcionar.
- Um grupo de 74 trabalhadores nepaleses foi colocado em quarentena num pavilhão, em Faro, por
suspeitas de terem contraído o vírus Covid-19. Em causa está o facto de um dos membros deste
grupo ter acusado positivo no teste do coronavírus. Estes trabalhadores vão ficar agora durante 14
dias num pavilhão a cumprir o período de quarentena e serão acompanhados pelo delegado de saúde
local, também pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, pela proteção civil e também pela PSP, que
vai controlar a vigilância do local.
Direto da Escola Básica de Santo António, em Faro, o local escolhido para acolher estes trabalhadores
agrícolas.
- Direto da Praça Martim Moniz, em Lisboa. A maior parte do comércio está encerrado.
- Direto do Hospital Garcia de Orta, em Almada. O hospital suspendeu as visitas aos doentes
internados. Uma medida preventiva para evitar a propagação do contágio por Covid-19.
- Direto do Hospital de Torres Novas, onde estão ser colocadas tendas de apoio para os doentes com
coronavírus. Declarações do Presidente da CM de Torres Novas.
- Direto do Porto, da estação de Metro da Trindade.
- Direto de Bruxelas.
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- Direto da fronteira de Vilar Formoso.
- Direto da Fronteira do Caia, em Elvas.
- Direto do Rossio, em Lisboa.
- Direto da fronteira de Quintanilha, em Bragança.
- Direto da fronteira de Valença.
 
-Situação epidemiológica em Portugal: o balanço é feito pela ministra da Saúde e pelo ministro da
Administração Interna, que participaram esta manhã numa videoconferência de todos os ministros da
área Schenggen.
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CM TV

 	Duração: 00:02:30

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 85435565

 
15-03-2020 21:25

1 1 1

Restrições na fronteira de Portugal com Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9602a0ab-dc84-40c0-a2bc-

7812d346ce1f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vai haver restrições na fronteira de Portugal com Espanha, no que diz respeito a viagens de turismo e
lazer. Esta tarde, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras realizou uma operação com a GNR, em Castro
Marim.
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CM TV

 	Duração: 00:08:39

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 85435237

 
15-03-2020 20:50

1 1 1

Casos de coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e6a6a1ad-8b1e-4903-954d-

87325a1ac47c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Durante esta manhã, a Direção-geral da Saúde emitiu um boletim em que dava conta de 10 casos de
coronavírus na região do Algarve, mas ao que tudo indica há um 11º caso. No Alentejo ainda não
qualquer caso de coronavírus.
Direto do Hospital de Faro.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:34

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 85434758

 
15-03-2020 20:15

1 1 1

Supermercados e esplanadas no Algarve cheios de turistas estrangeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=afabb9f7-1c19-4ee8-a7b1-

de6b1c4033c8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na fronteira de Castro Marim, o controlo pontual abre portas a muitas nacionalidades, mas
essencialmente a cidadãos espanhóis. Muitos procuram comprar em Portugal, o que não encontram do
outro lado da fronteira. Quem mora naquela zona do Algarve, queixa-se de nada valer a quarentena
que é pedida aos portugueses quando as esplanadas e espaços comerciais se enchem de estrangeiros.
Declarações de Rogério Gonçalves, inspetor chefe do SEF.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-03-15 21:14
 RTP 3 - 3 às... , 2020-03-16 11:45
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-03-15 00:35
 RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2020-03-16 15:38
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RTP 3

 	Duração: 00:31:30

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 85434627

 
15-03-2020 17:43

1 1 1

Conferência de imprensa do Ministério da Saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a7461941-3f6a-48b4-aee1-

1a9372025979&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Conferência de imprensa do Ministério da Saúde.
Declarações de Marta Temido, ministra da Saúde; Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.
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TVI

 	Duração: 00:02:32

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 85431085

 
15-03-2020 14:25

1 1 1

Covid-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a8b636e5-637c-4b9c-acd2-

f6be7333549f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
10 casos de Covid-19 no Algarve.
Direto de Faro.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-03-15 14:26
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 	Duração: 00:02:50

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 85430546

 
15-03-2020 13:15

1 1 1

Coronavírus - Controlo de fronteiras - direto de Vila Real de Sto. António

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d9f7d829-bd6a-4c02-b913-

4565afc85997&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Controlo pontuais de fronteiras em Vila Real de Santo António.
Direto do local.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-03-15 13:15
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SIC Notícias

 	Duração: 00:06:48

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 85433153

 
15-03-2020 10:16

1 1 1

Comissão Distrital de Proteção Civil de Bragança recomendou ao Governo o encerramento das
fronteiras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6fb06a8d-1d01-43ea-8a21-

be72b83c606f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Comissão Distrital de Proteção Civil de Bragança recomendou ao Governo o encerramento das
fronteiras para controlo e contenção da pandemia Covid-19.
Direto da Fronteira de Quintanilha, em Bragança.
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SIC

 	Duração: 00:02:45

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 85425420

 
14-03-2020 21:17

1 1 1

Coronavírus em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd62762e-4edf-4c4a-aa53-

f8af6e15d319&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há concelhos do país onde as praias vão passar a estar interditas e com policiamento para garantir
que são cumpridas as recomendações da DGS. O dia hoje foi mais tranquilo em Cascais, Oeiras e no
Algarve, mas na Costa da Caparica houve esplanadas cheias.
Comentários de Carlos Carreiras, presidente CM Cascais.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-03-14 21:20
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TVI

 	Duração: 00:02:14

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 85424757

 
14-03-2020 20:34

1 1 1

Impacto do COVID-19 em Quarteira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5256cd03-b5a3-44f1-9ea9-

6ee147dad00d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Quarteira, um dos locais mais turísticos da região, começa a ser notório o impacto causado pelo
novo coronavírus. As esplanadas estão menos concorridas do que é habitual e os empresários da
hotelaria e da restauração avizinham tempos difíceis.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-03-14 20:35
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-15 10:23
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TVI 24

 	Duração: 00:02:19

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 85423869

 
14-03-2020 16:15

1 1 1

Estabelecimentos em Quarteira cumprem as medidas do Governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e286521-38bf-48a9-9f4e-

7e4a8fdc6f57&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na zona de Quarteira, no Algarve, os estabelecimentos cumprem as medidas do Governo no sentido
de limitar a afluência.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-03-14 17:18
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-14 18:59

Página 39



A40  
TVI

 	Duração: 00:04:21

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 85420653

 
14-03-2020 13:56

1 1 1

Impacto do coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4575581d-5e8b-4d90-9df7-

f235c7d874bb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quarteira é um dos pontos mais turísticos do Algarve, mas parece que as pessoas estão a respeitar as
recomendações das autoridades.
Ligação em direto.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-03-14 13:57
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SIC

 	Duração: 00:02:26

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 85420318

 
14-03-2020 13:15

1 1 1

Surto de Coronavírus em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=95a568c6-bbbe-449d-a53d-

3fdeaf9d69f5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o número de infetados a chegar aos sete, o Algarve acordou com praias vazias e esplanadas a
meio gás. O último caso confirmado foi registado em Quarteira. Um residente italiano que é assim o
primeiro infetado no concelho de Loulé.
Comentários de Telmo Pinto, presidente JF Quarteira.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-03-14 13:15
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-14 16:30
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-03-14 19:47
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CM TV

 	Duração: 00:18:00

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 85421444

 
14-03-2020 13:01

1 1 1

Surto de Coronavírus - diretos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3e721c24-3f7b-4436-ae91-

c2bf9e0889c7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Subiu para 169 o número de pessoas infetadas por coronavírus em Portugal, são mais 57 casos face
ao dia de ontem.
Direto do Hospital dos Covões em Coimbra, do Hospital São João no Porto, de Quarteira e de
Telheiras.
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TVI 24

 	Duração: 00:01:49

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 85415457

 
13-03-2020 23:46

1 1 1

Turismo em forte queda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4ba477d7-9970-4f2c-9c7c-

310b2bec47a2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo está em forte queda por todo o país. As estimativas da Associação da Hotelaria apontam
neste momento para um impacto negativo de 800 milhões de euros.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: TVI - Jornal da Uma , 2020-03-14 13:55
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-03-14 13:55
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RTP 3

 	Duração: 00:03:32

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 85420876

 
13-03-2020 22:46

1 1 1

COVID-19: Restrições em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5cbec3c0-380b-45a0-8d96-

95640378cf12&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um pouco por todo o país, as medidas anunciadas pelo Governo devido ao COVID-19 estão a ser bem
aceites. Há quem já faça contas aos prejuízos mas também há empresários que foram mais longe e
decidiram encerrar os estabelecimentos.
Declarações de Sérgio Santos, Fórum Algarve, Augusto Alves, provedor Santa Casa Castelo Branco.
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CM TV

 	Duração: 00:01:30

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 85414818

 
13-03-2020 20:05

1 1 1

Primeiro caso de turista infetado em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e386ba3-053d-468d-b1d7-

a9b1d279cdcc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um turista de 61 anos é o mais recente caso de coronavírus no Algarve. O homem encontrava-se
hospedado no Hotel Forte do Vale, em Albufeira, juntamente com a mulher.
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 	Duração: 00:03:22

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 85413234

 
13-03-2020 19:58

1 1 1

COVID-19: Portugal com 112 infetados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0480434e-97c7-4161-b445-

34d677d89fed&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estamos a enfrentar enquanto povo e enquanto civilização um teste sem precedentes. O ambiente é
praticamente de guerra mas em silêncio, o inimigo aqui é visível e silencioso. O número de infetados
por COVID-19 em Portugal já ultrapassa a barreira dos 100.
 
Repetições: TVI 24 - 21ª Hora , 2020-03-13 22:01
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-13 23:05
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-03-13 19:58
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-14 09:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-14 11:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-14 10:01
 TVI 24 - 25ª Hora , 2020-03-13 00:01
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-14 00:58
 TVI 24 - 25ª Hora , 2020-03-13 02:13
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-13 03:11
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Antena 1

 	Duração: 00:02:02

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85440164

 
16-03-2020 09:08

Efeitos do novo coronavírus - Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4ec631f7-9e43-40fb-b8e7-

71f34eb3a2bf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Para além dos pais que ficam em casa a tomar conta dos filhos há também muitos portugueses a
trabalhar a partir de casa. A aposta no trabalho remoto é uma das formas de prevenir riscos de
contágio. Não surpreende, por isso, que o movimento nas ruas das principais cidades do país esteja
hoje abaixo daquilo que é normal.
- Direto de Faro.
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A48INE: Residentes impulsionaram atividade turística em janeiro de 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/03/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e640c729

 
O setor do alojamento turístico registou 1,4 milhões de hóspedes e 3,3 milhões de dormidas em
janeiro de 2020, correspondendo a variações de +12,2% e +7,6%, respetivamente (+9,4% e +7,5%
em dezembro, pela mesma ordem). As dormidas de residentes aumentaram 12,1% (+4,5% em
dezembro) e as de não residentes cresceram 5,6% (+9,3% no mês anterior).
 
Em janeiro de 2020, a estada média (2,29 noites) reduziu-se 4,0% (-0,7% no caso dos residentes e -
5,4% no de não residentes). A taxa líquida de ocupação (29,1%) aumentou 0,9 p.p. (+0,7 p.p. em
dezembro).
 
Os proveitos totais cresceram 7,2% (+9,1% em dezembro), atingindo 175,9 milhões de euros. Os
proveitos de aposento fixaram-se em 124,8 milhões de euros, aumentando 8,5% (+9,4% no mês
anterior). O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 4,5% para 25,1 euros
(+4,7% no mês anterior). O rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 68,6 euros,
aumentando 2,9% (+0,9% no mês anterior).
 
Em janeiro, considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento
turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 1,5 milhões de
hóspedes e 3,5 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 12,2% e 7,7%,
respetivamente (+9,1% e +7,7% em dezembro, pela mesma ordem). As dormidas de residentes
cresceram 12,0% (+5,7% em dezembro) e as de não residentes aumentaram 5,7% (+9,0% no mês
anterior).
 
Hóspedes e dormidas em crescimento
Em janeiro de 2020, o setor do alojamento turístico registou 1,4 milhões de hóspedes, que
proporcionaram 3,3 milhões de dormidas, refletindo-se em variações de +12,2% e +7,6%,
respetivamente (+9,4% e +7,5% em dezembro, pela mesma ordem).
 
As dormidas na hotelaria (83,2% do total) aumentaram 7,2%. As dormidas nos estabelecimentos de
alojamento local (peso de 14,9% do total) cresceram 8,6% e as de turismo no espaço rural e de
habitação (quota de 1,9%) aumentaram 19,5%. As dormidas em hostels registaram um crescimento
de 16,7% em janeiro, representando 23,5% das dormidas em alojamento local e 3,5% do total de
dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico.
 
Hóspedes e dormidas em crescimento
Em janeiro de 2020, o setor do alojamento turístico registou 1,4 milhões de hóspedes, que
proporcionaram 3,3 milhões de dormidas, refletindo-se em variações de +12,2% e +7,6%,
respetivamente (+9,4% e +7,5% em dezembro, pela mesma ordem).
 
As dormidas na hotelaria (83,2% do total) aumentaram 7,2%. As dormidas nos estabelecimentos de
alojamento local (peso de 14,9% do total) cresceram 8,6% e as de turismo no espaço rural e de
habitação (quota de 1,9%) aumentaram 19,5%. As dormidas em hostels registaram um crescimento
de 16,7% em janeiro, representando 23,5% das dormidas em alojamento local e 3,5% do total de
dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico.
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Mercados chinês, espanhol e canadiano com crescimentos expressivos
Os 16 principais mercados emissores representaram 82,4% das dormidas de não residentes nos
estabelecimentos de alojamento turístico em janeiro e apresentaram um crescimento de 4,0%
.
O mercado britânico (16,0% do total das dormidas de não residentes em janeiro) registou um
aumento de 1,9%, dando continuidade a sucessivos crescimentos desde setembro de 2019.
As dormidas de hóspedes alemães (10,8% do total) recuaram 8,6% em janeiro, mantendo a
tendência de decréscimo que se iniciou em fevereiro de 2019.
 
O mercado brasileiro (10,8% do total) cresceu 6,9% em janeiro, abrandando face ao crescimento
registado em dezembro (+10,1%). O mercado espanhol (9,9% do total) registou um crescimento
expressivo de 26,5% neste mês.
 
Em janeiro, destacaram-se ainda os crescimentos registados pelos mercados chinês (+50,3%) e
canadiano (+34,7%).
 
Alentejo e Norte com crescimentos expressivos de dormidas de não residentes
Em janeiro, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões, com realce para os
crescimentos no Norte (+15,1%), Alentejo (+14,6%), Centro (+12,2%) e RA Açores (+10,4%). A AM
Lisboa concentrou 32,9% das dormidas, seguindo-se o Norte (17,8%) e o Algarve (17,1%). Neste mês
houve um incremento de 231,0 mil dormidas (face a igual mês do ano anterior), do qual 34,8% foi
proveniente da AM Lisboa (80,4 mil dormidas adicionais), 32,9% do Norte (acréscimo de 76,0 mil
dormidas) e 15,8% do Centro (36,4 mil dormidas acrescidas).
 
As dormidas de residentes aumentaram em todas as regiões em janeiro, salientando-se os
crescimentos registados na RA Madeira (+22,7%) e Centro (+16,8%).
 
Em janeiro, em termos de dormidas de não residentes, assinalam-se os aumentos no Alentejo
(+26,4%) Norte (+20,9%) e RA Açores (+9,4%).
 
As dormidas em Lisboa (peso de 26,1% do total das dormidas em janeiro) aumentaram 7,2% neste
mês. O Funchal (peso de 11,7%) registou um crescimento de 5,3%. O Porto (8,3% do total)
destacou-se entre os principais municípios, crescendo 20,2% em janeiro.
 
Estada média reduziu-se
Em janeiro, a estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,29 noites) reduziu-se
4,0%. A estada média dos residentes recuou 0,7% e a dos não residentes 5,4%. Neste mês, apenas o
Norte registou aumentos da estada média (+0,3%). Na RA Madeira e Algarve as estadas médias
atingiram 5,35 noites e 3,73 noites, respetivamente.
 
Taxa de ocupação aumentou
A taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (29,1%) aumentou 0,9
p.p. em janeiro (+0,7 p.p. em dezembro). As taxas de ocupação mais elevadas registaram-se na RA
Madeira (45,4%) e AM Lisboa (39,9%).
 
Proveitos em desaceleração
Em janeiro, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 175,9
milhões de euros no total e 124,8 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a
crescimentos de 7,2% e 8,5%, respetivamente (+9,1% e +9,4% em dezembro, pela mesma ordem).
 
Em termos de evolução dos proveitos nas várias regiões, em janeiro, destacaram-se os aumentos
registados no Alentejo (+27,0% nos proveitos totais e +30,7% nos de aposento) e Norte (+15,7% e
+15,0%, respetivamente).
 
Em janeiro, a evolução dos proveitos foi positiva nos três segmentos de alojamento.
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Na hotelaria, os proveitos totais e de aposento aumentaram 6,5% e 7,8%, respetivamente (peso de
89,0% e 87,0% no total do alojamento turístico, pela mesma ordem).
 
Considerando as mesmas variáveis, os estabelecimentos de alojamento local (quotas de 8,9% e
10,7%) apresentaram crescimentos 13,3% e 12,5%, respetivamente, enquanto no turismo no espaço
rural e de habitação (representatividade de 2,2% e 2,3%) se observaram subidas de 15,3% e 18,0%.
 
No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível
(RevPAR) situou-se em 25,1 euros em janeiro, o que correspondeu a um aumento de 4,5% (+4,7%
em dezembro). Na AM Lisboa, este indicador ascendeu a 42,6 euros, seguindo-se a RA Madeira (32,3
euros) e o Norte (24,2 euros). Destaque ainda para o crescimento registado no Alentejo (+19,8%).
 
A variação do RevPAR em janeiro situou-se em +6,0% na hotelaria, +0,9% no alojamento local e
+2,9% no turismo no espaço rural e de habitação.
 
No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto ocupado
(ADR) atingiu 68,6 euros em janeiro, o que se traduziu num aumento de 2,9% (+0,9% em
dezembro). Na AM Lisboa, o ADR ascendeu a 83,5 euros, seguindo-se o Norte (67,9 euros), o Alentejo
(68,5 euros) e a RA Madeira (64,4 euros).
 
Exposição do setor do alojamento turístico em Portugal aos principais países afetados pela pandemia
COVID-19
 
No final de dezembro de 2019, teve início na China a epidemia Vírus COVID-19 que se alastrou
rapidamente pelo planeta, tendo sido classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde.
De acordo com os mais recentes dados desta Organização, os países mais afetados são a China, a
Itália, o Irão e a República da Coreia, seguindo-se ainda, com mais de mil casos identificados, França,
Espanha, Alemanha e Estados Unidos da América. Com exceção do Irão, todos estes países são
importantes mercados emissores de turistas para Portugal. No seu conjunto, China, Itália, República
da Coreia, França, Espanha, Alemanha e Estados Unidos da América representaram 30,0% das
dormidas registadas nos estabelecimentos de alojamento turístico em Portugal em 2019. Na AM
Lisboa, estes mercados representaram 37,5% das dormidas, seguindo-se a RA Madeira (peso de
36,1%), a RA Açores (32,6%) e o Norte (32,3%).
 
O segundo indicador considera o peso que as dormidas dos estabelecimentos que apresentam pelo
menos 50% de dormidas oriundas desses mercados representa no total da região. No ano de 2019, os
estabelecimentos com pelo menos 50% das dormidas oriundas destes sete mercados corresponderam
a 13,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico de Portugal, tendo concentrado 9,3% do total
de dormidas registadas em Portugal nesse ano. Na RA Madeira, os estabelecimentos com pelo menos
50% das dormidas oriundas destes sete mercados representaram 30,6% dos estabelecimentos da
região e concentraram 21,0% do total das dormidas em 2019, seguindo-se os Açores (27,6% dos
estabelecimentos e 8,3% das dormidas da região), a AM de Lisboa (17,8% dos estabelecimentos e
9,3% das dormidas) e o Norte (15,6% do total de estabelecimentos e 10,6% das dormidas).
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Alunos do curso de medicina da UAlg reforçam linha SNS24
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/03/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a8870a6f

 
Cerca de 100 alunos do curso de Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve
responderam prontamente à situação de crise e vão reforçar a linha de Saúde 24
 
Alunos serão divididos em 30 postos de atendimento simultâneos, a funcionar a partir das instalações
da Altice, em Faro, para todo o País, das 06h00 às 24h00Foto D.R.
Em resposta à evolução do surto de COVID-19 e face à necessidade de reforço de profissionais de
Saúde, cerca de 100 alunos do curso de Mestrado Integrado em Medicina (MIM) da Universidade do
Algarve (UAlg), numa parceria com o ABC- Algarve Biomedical Center, responderam prontamente à
situação de crise e vão reforçar a linha de Saúde 24.
 
Este reforço foi anunciado, em conferência de imprensa, pela secretária de Estado Adjunta e da
Saúde, Jamila Madeira, como forma de aumentar a resposta à elevada procura do serviço. "Durante
esta semana foi criado um algoritmo especificamente dedicado à covid-19 que permitiu agilizar o
sistema de resposta", passando de 200 chamadas em simultâneo, para 500 chamadas e hoje para
1200 chamadas em simultâneo, e "estamos a trabalhar para chegar às 2000 chamadas simultâneas",
acrescentou ainda a Secretária de Estado.
 
Saliente-se que o grupo da UAlg é composto por alunos finalistas do curso de Medicina, titulares de
uma licenciatura prévia na área da Saúde ou das Ciências, o que lhes confere a maturidade e
conhecimentos necessários para a tarefa que irão realizar, quer ao nível do call center, assegurando
chamadas telefónicas, registo e análise, quer ao nível de resposta e encaminhamento de casos
suspeitos. Estes profissionais fizeram ainda formação prévia sobre coronavírus e sobre o algoritmo de
triagem.
 
Serão divididos em 30 postos de atendimento simultâneos, a funcionar a partir das instalações da
Altice, em Faro, para todo o País, das 06h00 às 24h00. No domingo, dia 15, este grupo estará
operacional e a atender chamadas a partir do Algarve, colaborando nesta situação de emergência
nacional.
 
A Universidade do Algarve (UAlg) e o ABC- Algarve Biomedical Center contribuirão, assim, para
reforçar a capacidade de atendimento a nível nacional, unindo esforços num momento crítico para o
País e para o Mundo.
 
Recorde-se que o Algarve Biomedical Center é um consórcio entre a Universidade do Algarve e Centro
Hospitalar Universitário do Algarve, que pretende reunir investigadores, alunos, profissionais de saúde
e representantes de entidades ligadas ao ensino, formação, investigação científica e desenvolvimento
regional, tendo como objetivo a melhoria dos cuidados de saúde.
 
A Universidade do Algarve (UAlg) tem atualmente cerca de 8 mil estudantes, 23% dos quais
internacionais, oriundos de mais de 85 nacionalidades, onde se destaca o Brasil, país com maior
representatividade, ultrapassando os 900 estudantes.
 
Com 40 anos de existência, aparece pela segunda vez consecutiva no ranking do Times Higher
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Education (THE) Young University Rankings 2019, que analisa o desempenho de instituições de ensino
superior criadas há 50 anos ou menos. Entre as oito instituições de ensino superior portuguesas que
integram este ranking internacional, a UAlg destaca-se no indicador que avalia a projeção
internacional.
 
Este ano volta a integrar a lista das melhores do mundo no Shanghai Ranking's Global Ranking of
Academic Subjects 2019, destacando-se como a melhor universidade portuguesa na área de
Hospitality & Tourism Management. O Shanghai Ranking's selecionou as 300 melhores instituições de
todo o mundo, colocando a UAlg no Top 100, com a melhor classificação nacional nesta área, entre as
posições 51-75, liderando o lote das quatro universidades portuguesas avaliadas.
 
Pela primeira vez, na posição 101-125, também aparece no ranking doTimes Higher Education (THE)
Europe Teaching Rankings 2019, que analisa o desempenho do ensino em instituições de ensino
superior europeias.
 
A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação:
Artes, Comunicação e Património; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde;
Ciências Exatas e Naturais; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.
 
A sua localização privilegiada junto ao Aeroporto Internacional de Faro e o grande número de novas
rotas aéreas de ligação às principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa) e europeias, bem como as
excelentes condições que a UAlg e a região têm para oferecer, fazem com que, cada vez mais, a
Academia do Sul do país adquira um estatuto central e internacional.
 
Há 9 minutos
 
Redacao
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Linha de 60 milhões para o turismo não terá juros
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Apoio destina-se às microempresas e o valor do empréstimo será "definido por cada posto de
trabalho".
 
Foto
 
Dados de Março deverão mostrar fim do ciclo de crescimento no turismo
rui gaudencio
 
A linha de 60 milhões de euros dedicada ao sector do turismo, anunciada pelo Governo na passada
quinta-feira e dedicada às microempresas, não terá juros. De acordo com as informações adiantadas
pelo Ministério da Economia ao PÚBLICO, o valor do empréstimo será "definido por cada posto de
trabalho".
 
Para ser classificada como microempresa, esta tem de ter menos de 10 empregados, e um volume de
negócios inferior a dois milhões de euros/ano. Não foi possível saber qual o apoio definido por cada
posto de trabalho, nem o valor máximo por empresa.
 
Quanto ao prazo de reembolso, fonte oficial do Ministério da Economia afirmou que este será a três
anos, "incluindo um ano de carência de capital" e que "não são devidos juros". Prevendo-se que esteja
em vigor muito em breve, as candidaturas terão de ser apresentadas junto do Turismo de Portugal.
 
Na quinta-feira, o ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou também uma outra
linha, de 200 milhões de euros, que já está em vigor (ligada ao programa Capitalizar). De acordo com
o ministro, "a falta de liquidez será o maior problema" das empresas devido ao impacto do novo
coronavírus. Entre outras medidas, foi anunciado também um regime simplificado de layoff.
 
No caso da linha de 200 milhões, estes destinam-se primordialmente às pequenas e médias empresas,
com o valor a dividir-se entre apoio ao fundo de maneio (160 milhões de euros) e tesouraria (40
milhões).
 
Com o sector do turismo praticamente paralisado, desde companhias aéreas aos alojamentos, os
impactos negativos vão-se avolumando. A última notícia foi a da restrição à circulação entre Espanha
e Portugal "para efeitos de turismo ou de lazer". Nesta época do ano, os espanhóis tornam-se no
principal mercado emissor pela sua proximidade.
 
Só em Março do ano passado, de acordo com os dados de actividade turística do INE, entraram em
Portugal 150.000 espanhóis - o acesso por terra, por automóvel, é o mais utilizado. Ao todo, os seis
maiores mercados (Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, Brasil e EUA) valem quase dois terços
do turismo estrangeiro em Portugal.
O peso de Março
Em Janeiro deste ano manteve-se a tendência de crescimento do sector, com os dados do INE
divulgados esta segunda-feira a dar nota de receitas totais de 176 milhões, mais 7% em termos
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homólogos. Fevereiro também deverá mostrar uma subida, antes da travagem brusca de Março - a
grande dúvida é sobre o momento da recuperação.
 
Em Março do ano passado (em 2019 a Páscoa também foi em Abril), os proveitos totais foram de
248,4 milhões de euros, com as maiores fatias a distribuírem-se pela área de Lisboa (96,5 milhões) e
pelo Algarve (46,3 milhões).
Mercados mais afectados
 
Os dados do INE divulgados esta segunda-feira incluem uma análise sobre os países mais afectados
pela covid-19 (China, Itália, Irão, Coreia do Sul, República da Coreia, França, Espanha, Alemanha e
EUA), realçando que, à excepção do Irão, "todos estes países são importantes mercados emissores de
turistas para Portugal". Na Área Metropolitana de Lisboa representaram, em 2019, 37,5% das
dormidas, seguindo-se a Madeira (36,1%), Açores (32,6%) e o Norte/Porto (32,3%).
 
Acontece é que o impacto vai muito além dos países mais afectados por casos de infecções, com
poucas pessoas a viajar e diversos países a fechar fronteiras terrestres, aéreas e marítimas. Ainda não
há dados do tráfego de passageiros nos aeroportos, mas Portugal já proibiu os desembarques de
passageiros em cruzeiros (com excepção dos residentes em território nacional).
 
Em Janeiro, e só na capital, de acordo com os dados enviados ao PÚBLICO pela Administração do
Porto de Lisboa, houve 20 escalas, contra 12 em idêntico período de 2019. Já em termos de
passageiros, estes chegaram aos 31.028, o que representa uma subida de 75% face a Janeiro de
2019.
 
Luís Villalobos
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Hotelaria do Algarve poderá sofrer quebras sem precedentes
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Cerca de 80 por cento dos sócios da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA) enfrentam uma quebra nas reservas na ordem dos 30 por cento em comparação a igual
período de 2019, revela Elidérico Viegas. Se a pandemia do Coronavírus (COVID-19) se agravar, a
hotelaria e o turismo do Algarve poderão sofrer quebras sem precedentes.
 
As pessoas estão desorientadas , começa por dizer ao barlavento, Elidérico Viegas, presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
Cerca de 80 por cento dos sócios da AHETA enfrentam quebras na procura que já rondam os 30 por
cento em comparação a igual período de 2019.
 
Ou seja,  não há ainda 60 por cento de reservas canceladas, o que sabemos é que há 80 por cento de
hotéis no Algarve com cancelamentos. Os outros 20 por cento ainda não sabem porque trabalham
com operadores turísticos e ainda estão a recolher esses dados , explica o dirigente.
 
Estes números são  apenas uma média. Até há pouco tempo, os hotéis dependiam quase em exclusivo
dos operadores turísticos. Hoje, os operadores representam menos de 40 por cento do mercado. A
maioria das vendas agora feitas online, pelas pessoas interessadas, que também cancelam as suas
reservas por esta via, de forma mais rápida. As unidades que trabalham assim são as que estão mais
vulneráveis e as que estão a sentir mais os cancelamentos , explica Elidérico Viegas.
 
A AHETA está a acompanhar os efeitos da pandemia de Coronavírus (COVID-19) todas semanas,
através de um inquérito semanal.
 
Estamos a falar numa grande falta de de procura do destino. Por esta altura, em 2019, já tínhamos 30
por mais reservas que temos nesta altura. Se este problema do Coronavírus se resolver até maio, as
vendas retomarão, pensamos nós. Nesse cenário, ainda poderíamos salvar os meses de junho, julho e
agosto. Mas será que vai ser assim? À medida que os dias vão passando e as reservas não entram, a
percentagem comparativa vai aumentando , contabiliza.
 
Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA).
 
Questionado se teme novas insolvências no sector, Elidérico Viegas não esconde a preocupação,
apesar das medidas de apoio anunciadas pelo governo.
 
Claro. Por proposta nossa, haverá uma linha de crédito para as micro e pequenas empresas. São 60
milhões para o governo a aprovar diretamente, porque senão, se fosse a banca a decidir quem estaria
em condições de receber crédito, seria muito diferente .
 
Mesmo a curto prazo, há quem não saiba o que fazer para enfrentar esta crise.
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Há alguma emoção e confusão. Até há dois ou três dias, sentimos alguma ansiedade pela falta de um
manual de procedimentos por parte da Direção-Geral da Saúde. Tardou, mas chegou. Agora os hotéis
já sabem o que fazer, independentemente dos planos de contingência que têm em prática , diz.
 
Além dos turistas que pretendem cancelar as suas reservas, também alguns hotéis consideram a
possibilidade de serem eles a não aceitarem reservas. É preciso não esquecermos que estamos na
fronteira entre a época baixa e a época turística e muitas unidades têm estado encerradas até agora.
E tendo estado encerradas por outros motivos que não o Coronavírus, perante a dimensão deste
problema, têm algum receio em reabrir e em aceitar reservas para um período em que normalmente
estariam a funcionar , revela o presidente da AHETA.
 
Elidérico Viegas não quer, para já, admitir que 2020 será um Annus horribilis para o turismo do
Algarve.
 
Neste momento é difícil prever. Mas devemos estar preocupados. A verdade é que à medida que as
coisas vão acontecendo, as preocupações aumentam. Temos que reconhecer que as preocupações de
há dois ou três dias atrás, são maiores no dia de hoje. Estamos perante um processo evolutivo. A
situação de hoje, amanhã pode ser pior. Nada disto é positivo, nem será no tempos mais próximos .
 
Certo é que  o motor de arranque para a época turística não terá o mesmo impulso , lamenta.
 
Uma nuvem negra já está no horizonte. Os hoteleiros previam uma rumaria a sul na quadra da
Páscoa, por parte dos portugueses, que escolheriam o Algarve para as férias em vez de para outros
destinos estrangeiros devido à pandemia do Coronavírus.
 
Não viajando para o exterior, os portugueses tenderiam a escolher o Algarve, até mais do que no
passado. Até porque há um grande receio em fazer viagens que impliquem recorrer ao avião ou aos
aeroportos que são considerados os principais pontos de contágio. Isso deixava antever que os
portugueses viajariam menos para o estrangeiro neste período e optariam mais por ficar no seu
próprio país. E portanto, as nossas expetativas iam na perspetiva de acolhermos mais portugueses no
período da Páscoa do que em anos anteriores. E também mais espanhóis, porque é um mercado de
proximidade .
 
Elidérico
Viegas admite que todas estas previsões  poderão já não
acontecer porque tudo está em permanente evolução .
 
Esta é uma situação que afeta toda a vida em sociedade. O turismo é uma atividade de pessoas para
pessoas, e portanto, é das que mais se ressente em períodos de grande instabilidade. É o primeiro
sector a sofrer com esta situação, que é nova e que traz problemas novos .
 
Para
já, também  não vale a pena particularizar sectores, pois estamos
a enfrentar algo que o mundo moderno ainda não conheceu. A sociedade
atual nunca se confrontou com uma situação destas. Já vi cenários
feitos por responsáveis bem colocados que apenas serviram para
aumentar as preocupações. Fazem com que as pessoas os assumam como
previsões verdadeiras e isso só contribui para aumentar as
inseguranças .
 
Neste
momento,  atendendo a que não existe um histórico sobre como
funcionar nestas circunstâncias, os responsáveis vão gerindo a
situação à vista. É essa a ideia com que se fica. Vão adaptando
as medidas em função daquilo que o vírus vai impactando na vida
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das pessoas. As medidas ocorrem mais por reação do que por
prevenção , critica.
 
Isso
cria instabilidade, insegurança, e enorme preocupação nos agentes
económicos, que se vêm numa situação delicada, pois não
conseguem prever a evolução do seu próprio negócio , diz.
 
O adiamento da Bolsa Turismo Lisboa (BTL) para maio é uma medida que o presidente da AHETA
aplaude e até deposita alguma esperança, embora com recato.
 
Estamos a entrar no campo das suposições. Com o aproximar do período mais quente, pelo que se
sabe, o vírus tenderá a desaparecer. É óbvio que a época turística já não será igual ao que poderia ter
sido, mas ainda temos boas hipóteses de recuperar uma parte significativa das receitas. O prejuízo em
março e abril não será algo que as empresas não possam suportar. O problema é saber se esta
situação continuará por mais meses. Essa é a grande incógnita que está a deixar empresários,
técnicos, gestores e responsáveis à beira de um ataque de nervos .
 
As recentes notícias de mais casos de Coronavírus no Algarve não surpreenderam o presidente da
AHETA.
 
Não.
Era uma questão de tempo. O Algarve como maior e mais importante
região turística portuguesa está mais exposta ao exterior. O vírus
é importando e portanto é natural que quem vem de fora seja agente
de contaminação .
 
Tudo é subjetivo. A União Europeia dizia, há poucos dias, que a quebra de passageiros nos aeroportos
europeus no primeiro trimestre de 2020 é de 67 milhões de passageiros, ou seja 13,5 por cento. A
previsão para o próximo ano é de 187 milhões de passageiros a menos. Isto foi há questão de dias e
estes números já devem estar obsoletos. Sei que na semana passada havia aviões a voar sem
ninguém a bordo, só com a tripulação apenas para não perderem os slots que é a coisa mais preciosa
para as companhias aéreas.
 
Em relação ao fecho de fronteiras,  Portugal não é uma ilha. Portugal não pode, nem deve deixar de
acompanhar o que de melhor se tem vindo a fazer no mundo  para travar o Coronavírus.
 
[Additional Text]:
Eliderico-Viegas-AHETA
Cerca de 80 por cento dos sócios da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA) enfrentam uma quebra nas reservas na ordem dos 30 por cento em comparação a igual
período de 2019, revela Elidérico Viegas. Se a pandemia do Coronavírus (COVID-19) se agravar, a
hotelaria e o turismo do Algarve poderão sofrer quebras sem precedentes.
Print Icon
 
Bruno Filipe Pires
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Direções regionais de Cultura encerram museus e monumentos
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Os museus e monumentos portugueses, dependentes das direções regionais de Cultura do Norte,
Centro, Alentejo e Algarve, foram hoje encerrados, por tempo indeterminado, em resposta à
pandemia de Covid-19, anunciaram estes organismos, nas suas páginas oficiais, na Internet.
 
Num total de quase 40 museus, monumentos e sítios, geridos pelas quatro direções regionais de
Cultura de Portugal Continental, a medida abrange locais como o Castelo de Guimarães, o Museu
Abade de Baçal, em Bragança, o Museu de Lamego, o Museu José Malhoa, em Caldas da Rainha, o
Convento de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, o Museu de Beja, o Castelo de Elvas e a Fortaleza de
Sagres, no Algarve.
 
"Na sequência das medidas adotadas em Conselho de Ministros, e por forma a garantir as
recomendações da DGS [Direção-Geral da Saúde], relativas à concentração de pessoas, a partir de 15
março estão encerrados vários museus e monumentos sob gestão da Direção Regional de Cultura do
Norte (DRCN)", lê-se na página deste organismo tutelado pelo Ministério da Cultura.
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Fecho de fronteiras "acabará com os fluxos e será a paragem total da atividade
turística"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/03/2020

Meio: Algarve Marafado Online Autores: Jorge Eusébio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dd08de03

 
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico
Viegas, diz que obrigar as empresas a pagar parte dos ordenados aos trabalhadores que ficarem em
casa é uma medida que não faz sentido. No âmbito do pacote de medidas para fazer face ao
alastramento do vírus Covid-19, o Governo aprovou linhas de crédito para as empresas, em especial,
uma de 60 milhões para as microempresas do setor turístico. É a medida que se justificava ou seria
necessário ter ido mais longe? Não sei se será suficiente ou não, mas tenho a certeza de que, se não
chegar, o Governo alargará os valores. Essa linha de crédito é direcionada para empresas muito
pequenas, sobretudo restaurantes e bares que tenham poucos trabalhadores. A generalidade das
empresas do setor turístico, tal como de todos os outros, pode recorrer é a uma outra de 200 milhões
de euros. Para além dessa houve várias outras medidas tomadas na 5ª feira. Na generalidade,
concorda com elas? Neste momento, ninguém está em condições de dizer se as medidas que foram
tomadas, a esse nível, são suficientes porque estamos perante um problema novo. De qualquer forma
penso que a decisão de colocar as empresas a pagar metade dos 66% de salário aos trabalhadores
que fiquem em casa para cuidar dos filhos que não vão à escola não é uma medida muito feliz e não
merece o nosso acordo. É uma decisão que não vai de encontro às medidas que têm sido tomadas,
por exemplo, na Alemanha, em que o Governo assume a totalidade da responsabilidade nesta
matéria. Em vez de linhas de crédito deveriam ter sido aprovados subsídios? O que digo é que é uma
decisão que não vai de encontro às que têm sido tomadas noutros países, as linhas de crédito serão,
digamos, o mal menor. Mas é contraditório abrir esse mecanismo para ajudar as empresas e depois
obrigá-las a pagar parte do salário a pessoas que não vão estar ao seu serviço. Prevê que a
possibilidade de um dos pais ficar em casa a cuidar dos filhos que não vão à escola cause grandes
problemas às empresas do setor? Claro que trará problemas e só não serão muito grandes porque,
eventualmente, não haverá muita ocupação e os trabalhadores não serão tão necessários. Vai
depender da procura turística e não sabemos a forma exata como é que ela irá comportar-se no futuro
próximo. Para já, em termos turísticos, pode dizer-se que a Páscoa está perdida? Havia a expectativa
que, devido a esta situação, os portugueses viajassem menos para o exterior e fizessem férias no seu
próprio país, mas agora estamos confrontados com a recomendação que as pessoas fiquem em casa e
não saiam... Como é que estão a ocupação e as reservas? É uma situação que está em evolução
permanente, vai-se alterando de dia para dia. Não se falava na hipótese de encerrar fronteiras ou
limitar a entrada de estrangeiros, mas agora isso parece ser cada vez mais uma possibilidade, o que,
a acontecer, acabará com os fluxos turísticos e será a paragem total da atividade.
 
JorgeEusebio
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Algarve regista quebras substanciais no turismo devido ao Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/03/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e44b43d

 
A situação de quebra no turismo, devido ao coronavírus, tem tido reflexo por todo o país. No Algarve,
a região regista quebras substanciais no turismo e, no Aeroporto de Faro, a azáfama desapareceu.
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Algarve alerta turistas para cuidados a ter para diminuir impacte do covid-19
 

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

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Rita Rato Nunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=418495f7

 
A maioria das férias da Páscoa no Algarve foram desmarcadas, no entanto, a quantidade de
estrangeiros a circular na região continua a ser motivo de preocupação. A ARS do Algarve prepara-se
para os receber e garante resposta aos casos suspeitos. Há seis doentes nesta zona do país.
 
Algarve prepara-se para receber menos turistas nos próximos meses. © Paulo Spranger /Arquivo
Global Imagens O Algarve é das regiões com menos casos de covid-19 no país (seis, de acordo com o
boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira, 12 de março onde se refere que
o país tem 78 doentes infetados), mas será responsável por pelo menos uma cadeia de transmissão
da doença. Acresce a falta de recursos humanos já conhecida e ser uma das zonas preferidas dos
turistas. Sendo certo que muitas férias da Páscoa no sul já foram desmarcadas, nem todos os
hóspedes cancelaram a ida para a região entre o final de março e 13 de abril. O presidente da
Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, garante que estas situações estão
a ser acauteladas. "Os nossos doentes validados deixaram, esta semana, de ir a Lisboa para fazer os
exames. Vamos dar uma resposta regional a esta pandemia", assume o presidente da ARS Algarve. Os
primeiros dois casos de infeção por covid-19 na região (uma aluna da Escola Secundária Manuel
Teixeira Gomes, em Portimão, e a sua mãe, professora na Escola Básica 2,3 Professor José Buísel, que
tinham estado em Itália) foram transferidos para Lisboa. Mas entretanto, o Hospital de Faro já foi
acionado como uma das unidades de saúde de referência para receber casos relacionados com o novo
coronavírus, bem como o laboratório. Referida muitas vezes como uma das zonas do país com maior
carência de médicos e enfermeiros, Paulo Morgado diz que o Algarve tem "neste momento, capacidade
de dar resposta aos casos, e vamos adaptando-nos às circunstâncias epidemiológicas"."Temos falta de
recursos humanos? Temos. É um facto conhecido e reconhecido. Mas embora os profissionais que
temos com as instalações de que dispomos não sejam as ideais dão a resposta adequada a estes
problemas", acrescenta. O Hospital de Faro tem quatro quartos de pressão negativa, um deles para o
serviço de pediatria. Em relação aos casos suspeitos, Paulo Morgado indica que "todos estão a ser
rastreados e acompanhados. As duas escolas onde foram descobertos dois casos estão encerradas e
todos os alunos estão a ser contactados. Isto é quase um trabalho de detetive", como a diretora-geral
da saúde o tem descrito nos últimos tempos. Para quem chega ao país por esta altura pela primeira
vez, pode ainda não estar a par das recomendações das autoridades de saúde. Por isso, grande parte
do esforço tem de ser no sentido de informar os turistas. "O nosso negócio é o turismo. Nós estamos
sempre a ter um fluxo permanente. São nove milhões de entradas por ano pelo aeroporto, fora os que
vêm de carro. Obviamente que isso nos preocupa, mas essa é a realidade com que temos de viver",
assume Paulo Morgado. A ARS do Algarve e a Direção-Geral da Saúde (DGS) já se reuniram com as
associações do setor hoteleiro para pensarem em formas de sensibilizar os turistas. Os cartazes
informativos da DGS estão a ser distribuídos nos hotéis e estão pensadas ações de formação na ARS
com os responsáveis por atividades turísticas. Tudo isto se aplica a quem insistir nas férias, porque,
segundo as estimativas da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), citada pelo Dinheiro Vivo, foram
canceladas estadias na ordem dos 50% entre março e junho. São mais de 350 mil noites
desmarcadas. O que pode levar a perdas no valor de 800 milhões de euros para o setor do turismo em
Portugal.
 
[Additional Text]:
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Algarve prepara-se para receber menos turistas nos próximos meses.
 
Rita Rato Nunes
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