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CM TV
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 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 85491660
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1 1 1

Voos com restrições - direto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe2d3220-0a07-4395-8a54-

110d5ffb579e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Suspensas várias ligações aéreas extra comunitários.
Reportagem em direto do Aeroporto de Faro. Ponto da situação.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:53

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85490397

 
18-03-2020 14:04

Quarentena coerciva em Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e6d8e1e-338b-4a28-aeb4-

f06e17393dfa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve está a acompanhar de perto o caso dos 61 trabalhadores rurais que foram colocados de
quarentena na EB 2/3 de Santo António, em Faro. Entre estes 61 casos há 6 casos confirmados
positivos.
Declarações de Rogério Bacalhau.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-03-18 15:10
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85487807

 
18-03-2020 12:01

Governo apresenta novas medidas de apoio à economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa005286-0cfa-4f42-842e-

e87b14a0b7c4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há novas medidas de apoio às empresas de forma a proteger a economia e também o emprego. O
ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou esta manhã uma linha de crédito de 3 mil milhões
de euros. Há um reforço também para os setores mais críticos: os setores da restauração, do turismo
e da indústria. O Governo vai ainda flexibilizar as obrigações das empresas ao fisco.
Declarações de Pedro Siza Vieira e de Mário Centeno, ministro das Finanças.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-03-18 14:12
 Antena 1 - Notícias , 2020-03-18 15:12
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Renascença

 	Duração: 00:01:29

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 85486625

 
18-03-2020 11:03

Anunciado novo pacote de medidas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c7364976-29f9-4d7a-8a47-

2abcf7f19712&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Anúncio do Governo em matéria de economia e finanças. Numa conferência de imprensa, esta manhã,
Mário Centeno e Pedro Siza Vieira anunciaram a flexibilização do pagamento de impostos,
contribuições, empréstimos a bancários e uma linha de crédito para evitar o colapso dos setores da
restauração, agências de viagem, alojamento turismo e indústria têxtil para além dos setores do
calçado e madeira.
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 	Duração: 00:02:58

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85486275

 
18-03-2020 11:01

Medidas de estímulo à Economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=11bc654e-0b87-4880-ae1c-

5388afa7a099&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro das Finanças admite um orçamento retificativo por causa do novo coronavírus. Mário
Centeno reconhece que o impacto da pandemia pode implicar uma revisão nas contas do Estado.
Declarações de Mário Centeno, ministro das Finanças; Pedro Siza Vieira, ministro da Economia.

Página 5



A6  
Renascença

 	Duração: 00:03:27

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 85480960

 
18-03-2020 08:06

Covid-19 provoca despedimentos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c098146-2d4b-40f3-ba52-

392d6ca8326f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O coronavírus já começou a ter impacto no emprego. Já há relatos de despedimentos.
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§f 

A Autoeuropa, a maior fábrica automóvel de Portugal, suspendeu a produçã 

PRIMEIRA LINHA ESTADO DE ALERTA CO V1 COVID-19 

Pandemia deixa setor 
automóvel de rastos 
À medida que a pandemia da covid-19 alastra na Europa, as fábricas de automóveis 
encerram. Em Portugal a produção de veículos está suspensa e as fábricas de componentes 
vão seguir o exemplo. O setor representa cerca de 8% do PIB e emprega 71 mil pessoas. 

PEDRO CURVELO* 

pedrocurvelo@negocios.pt 

A
pós resistirem até 
ao limite, as fabri-
cantes de automó-
veis decidi ra m esta 
semana avançar 

para a suspensão da produção nas 
fábricas europeias devido ao avan-
ço da pandemia da covid-19. lbr-
tugal é afetado, o que se traduz 
num duro golpe para uma indús-
tria com um peso crescente na 
economia nacional. 

Pela Europa. Renault, grupo 
V( )1 kswagen, grupo PSA (Peugeot, 
Cif roën e Opel),g'rupo Fiat Chrys 
ler Automobiles (F('.\), grupo 
Toyota e Daimkr. casa - mãe da 
Mercedes-Bens tu tunciaram já o 
meei-Rumino das unidadesde pro-
dução. Portugal vai por arrasto. 

Em terras naciot lais,otxle o se-
tor tem uni peso determinante, a 
Autoeuropa já suspendeu a produ 
ção na maiorfábrica &automóveis 
dopais. E a PSA de Manguakle fará 
omesmo a partirde quarta- feira..18 
de março. Também as fábricas do 
grupo SalvadorCactano em Ovare 
Vila Nova de Gaia feeharain as ix)r-
tas. E a fábrica da Fuso no Trama-
gal deverá fazer o mesmo após o 
anúncio da Daimler nesse sentido. 

E são também várias as fabri --
cantes de componentes a reduzi-
rem a produção ou mesmo a fechar 
as unidades industriais. É o caso da 
Renault de Cacia, fabricante no-
meadamente de caixas de veloci - 
dade, que suspende a laboração en-
trel8 e 29 de março. Também esta 
terça-feira, a Continental anunciou 
que até ao final do ano vai fecharem 
definitivo a ~caem Palmela que 
produz maxilas de travões diantei-
Tos e emprega 370 pessoas. A mui-

  

tinacional alemã não justifca a de-
cisão com a pandemia mas sim 
cor 11 "a queda do mercado global de 
automóveis de passageiros". 

Ao Negócios, o secretário-ge-
ral da Associação Automóvel de 
Portugal (ACAP) caracteriza o ce-
nário para a indústria automóvel 
de "muito negro e muito negati-
vo". admitindo que o impacto se 
possa sentir "por um período Pro-
longado". Helder Pedro lembra o 
peso do setor automóvel na mono-
mia portuguesa:"Não só no cont ri-
bt fto para o PIB e exportações, mas 

O cenário para a 
indústria automóvel 
é muito negro e 
muito negativo. 
E o impacto poderá 
sentir-se por um 
período prolongado. 
HELDER PEDRO 

Secretário-geral 
da ACAP 

A evolução 
na última semana 
da situação 
da pandemia leva 
a que as empresas 
fabricantes de 
componentes 
comecem a sentir 
agora o impacto 
na sua laboração. 

ADÃO FERREIRA 

Secretário-geral 

da AFIA 

99 

também no emprego e receitas fis-

cais". A AC 1P refere que a produ-
ção autontóvel representa um vo, 
lume deflegócios de l6 mil milhões 
de eiln)s e abrange mais deseis cen-
tenas de empresas que empregam 
71 mil pessoas.° peso nas exporta-
ções de bens ascende a 16.3%. A ift-
da mais depois de dois anos de re-
corde, que permitiram a Portugal 
entrar na lista de paísesprodutores 
de automóveis. 

Também a AFLA -Associação 
de Fabricantes para alndústria Au-
tomóvel, segundo o seu secretário. 
-geral Adão Ferreira, diz que as la-
bricantes de componentes já "co-
meçam a sentir o impacto". Ainda 
assim, refere que são poucas as em-
presas associadas que já suspende-
ram a produção, embora admita 
que "mu itas venham a fazê-lo". 

Setor pede medidas 
Embora ai nda sem um plano fecha-
& de medidas a propor ao Gover-
no, a AC: P tem ,já um rol de pro-
postas "esseliciais".Tomando como 
refere" wia a crisedosetorem 2(X)9, 

Helder Pedro defende a adoção de 
"it wentivosaoabatede veículos em 
final de vida", para mitigar a quebra 
nas vendas. Já a linha de 200 mi-
lhõesdeeuros para a capitalização 
das empresas é consklerada "mani-
festamente insuficiente". Helder 
Pediu nota que em 2009 esse mon-
tante tipi disponibilizadosó para o 
setor automóvel.A.dilação no paga-
mento de impostos é elogiada, mas 
a ACAP considera que tem de ser 
alargada, nomeadamente ao IVA. 

Apossibi I idade de criar um re-
gime de exceção na lei das férias, 
permitindo z'ts empresas antecipar 
ogozo destas pelos traballiklores. 
é outra das pretensões do setor, 
que ainda pede a alteração do re-
gime de "lay-off" simplificado 
aprovado pelo Governo quanto ao 
período de referência para a que-
bra na faturação. • *com ABO e RN 
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o 

até 29 de março. 

5.7 
VEÍCULOS 
A produção 
automóvel atingiu 
um recorde em 2019 
com 345.686 veículos 
a saírem das fábricas 
em Portugal. 

QUEDA 
Nos primeiros dois 
meses do ano, ainda 
antes do impacto da 
covid-19 assumir esta 
dimensão, a produção 
automóvel caiu 4,3%. 

João Cor tesão 
"Quantasvidas valeu sua empre-
si?" Este é o título de uma carta 
aberta ao país escrita por Eugé-

 

> Santos, doix> e CE() da fabri-
cante de colchões Colunex, em 
que considera que"(> crescimen-
to exponencial desta pandemia 
é muito por f( >rça (le unia perfei-
ta irresponsabilidade coletiva-, 
apelando zt) ( ;ovem° e aos em, 
presários para que fechem insti-
tuições e empresas, pois este "é 
um momento para pensar na so 
brevivência das pessoas". 

Eugenio Santos acusa,pois.os 
líderes portugueses de não esta-
rem a tazeroquese impõe na c< 111-
tenção da covid- 19. 

"A dupla que nos deveria go-
vernarvai agindo, mas permanen-
temente tarde demais,e( )111 medo. 
escudados nos argumentos dos 
direitos em democracia e da lei, 
sem pulso e atitude de liderança 
ti >de-, escreve 1;:tigéiiio Sat 
memória talvezseja curta, mas lia 

última dura e 'quente batalha, a 
atitude foi a mesma: sã( simpái i 
cos, conversa bonita, abraçam 
bem, mas naosabem nem coman-
dar nei n lazeroque tem de ser fei 
to: nem antes, nern durante. nem 
depois da tragédia. Ntu na 'guerra' 
nãoéissoqueseesperadosgene-
rais(I()Iopoda hierarquia, mas in 
ti'lizmentesãoos'enemis que te-
n los-. insurge-se. 

O dono da Colunex coi iside-
na que "este não é 11111 momento 
para que os empresariose as em 
presas c( >loquem o >mo priorida-
de principal, asquebrasde 
tividade, as quebras de rentabili-
dade, as perdas de eficiéi leia, as 
perdas competit ividade ou mes-
mo. no extremo, a sobrevivéncia 
empresarial-. E se. "felizmente, 
Illtlilosempresárioseempresas jaí 
assumiram ()seu papel e agiram 
(...) intdizmente, ainda milhares 
de empresários e empresasc‹ 11111 - 
fluam a tal< Irir umas piodul ivas 

- outras comerciais -, colocando 
em riscoosSCUSCOlabOradOWS,aS 
raMil laS e, enfim, a sociedade co 
nu) um todo-. lamenta. 

E, por isso, decidiu: "A Colu-
nes fez naquinta-feira timasimu 
lação global de teletrabalho. Na 
sexta-fdra, toda a equipa voltou, 
encaixotou tudo o que precisava 
para um< >1.1 dois meseseencerrou 
escritórios. estando as pessoas 
desde entalo) a trabalhar em casa. 
„ks lojas Colunex f1,charam na noi 
te &domingo. Eestasegunda-lei-

 

a primeira liora, a logística en-

 

.,„ 

Os empresários 
e as empresas têm 
de ter uma atitude 
urgente e que ponha 
a sobrevivência das 
pessoas à frente das 
questões materiais. 

Este não é um 
momento para que 
os empresários e as 
empresas coloquem 
como prioridade 
principal as quebras 
de produtividade, 
as quebras de 
rentabilidade, as 
perdas de eficiência, 
as perdas 
competitividade ou 
mesmo, no extremo, 
a sobrevivência 
empresarial. 
EUGÉNIO SANTOS 

CEO da Colunex  

cerrou e a fábrica começou a pre-
parar-se. COM SeglIrallça, para :10 

início da tarde estar ja encerrada 
e as pessoas a cantinho das suas 
casas-, relata ()empresário. 

"Fechamos toda a Colunex, 
pois considdo ser a atitude mais 
correta para aumentar a capaci-
dade de sobrevivéncia das nossas 
pessoas.dassuas famíl ias e da so-
ciedade em que vivemos", explica 
odow> da fabricante decolchões, 
qticemprega 140 pessoas e detém 
sete lojas no país. Sediada em Re-
cai-ci. Paredes, a Colunex fechou 
o ano de 2019 com unia latura-
ção de oito milhões de ouros, 
alais:% do que no an( >anterior, 
com metade das vendas a serem 
geradas por exportações para 
duas dezenas de países. c( mi a In-
glaterra a cabeça. 2\ semelhança 
dO (Pie acv>Iiteceu cru anos ante-
riores.em 2019, porconta dos 1,..1 
milhões de euros de lucn >s obti-
dos em 2018, ai empresa pagou 
lllll premiu de "mais de 251) mil 
euros-  aios seus trabalhadores. 

E agora. em tempos de pan-
demia? "( pn'>xi mos tempos 
vão ser muito duros. Duros (sm 
term( >s de perdas de vidas humo -
nas, dl iros pelas pessoas que vie-
rem ai ficar com problemas 
saúde para o resto da vida, duros 
pelos tempos dramát >s que as 
economias vao viver-. lé-se na 
carta aberta de Eugenio Santos. 

"Para as empresas e para as 
pessoas, ri nal weiramen i ser 
compl icado? Claro que sim! \-'ai 
ser mau. muito mau. mas lenho a 
certeza dequcc( arte.engenho, 
empenho de todose seriedade das 
lideranças, terei nos CnqUallt0 tiO-
CiCdad('CaPaCkladC'ParaS1 >brevi-
veresairmos mais madun se pre-
para& is para vOI K irmos a xencer", 
remata o dono da empresa que 
temcoi tu >assinatura "Outrosono. 
outro conf.( >rto-.N 

RUI NEVES 

Dono da Colunex fecha 
fábrica e lojas: "Quantas 
vidas vale a sua empresa?" 

Eugênio Santos, dono e CEO da fabricante de colchões, fechou as suas 
operações e deixou a mensagem ao país: "Os empresários e as empresas 
têm de por a sobrevivência das pessoas à frente das questões materiais." 
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O regime inspirado no layoff já incentiva a antecipação de férias. Patrões querem mais flexibilidade na lei. 

PRIMEIRA LINHA ESTADO DE ALERTA COM COVID-19 

Patrões querem legalizar 
antecipação de férias 

As empresas que já enviaram trabalhadores para férias, mesmo por acordo, 
correm alguns riscos legais. Agora, CIP e CCP pedem ao Executivo que flexibilize 
a lei, legalizando estas situações. Sugerem o adiamento do pagamento do subsídio. 

Manuel de Almeida/Lusa 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereirac@negocios.ot 

A
s empresas que quise-
rem enviar de imedia-
to os trabalhadores 
para férias correm al-

guns riscos, uma vez que apesar& 
permitir algumas decisões unila-
terais dependendo do calendá-
rio e do setor abrangido a lei &-
terIllilla que as férias têm de asse• 
gurar descanso, condições de con-
vívio e de gozo de atividades cul-
Itirais, o que ag( Ira rffi0 é possível. 
As confederações do Comércio 
(('CI') e Empresarial (Cl P) pres-
sionam o Governo a flexibilizaras 
regras. 

A lei só permite a marcação 
sem acordo a partir de 1 de Maio 
Ou para setores expressamente 
abrangidos por exceções, como o 
turismo. No entanto, coloca-se a 
questão de saber se eventuais 
"acordos" não estarão a ser feitos 
sobre pressão. Por outro lado, o 
direit o a férias deve nos termos da 
lei "ser exercido de modo a pro-
porcionar ao trabalhador a recu-
peração física e psíquica, condi-
ções de disponibilidade pessoal, 
integração na vida familiar e par-
ticipação social e cultural". E por 
isso que a CGT!' conclui que qual-
quer antecipação de férias neste 
ct.mtexto é ilegal. tal como o Negó-
cios noticiou segunda- feira. 

Num conumicado divulgado 
na segunda-feira à noite, a Confe-
deração Empresarial (C IP) expli-
ca que propôs ao Governo "ajus-
tar o regime de marcação e gozo 
das férias às necessidades especí-
ficas que a situação requer". 

A Confederação do Comércio 
e Serviços (CCP) surge alinhada, 
ao def ender. no documento envia  

do esta terça-leira, que se deve 
permitir as empresas "obrigar OS 
trabalhadores a gozarem férias tui-
tecipadamente". A CCP vai mais 
longe tio propor, ainda, "excecio-
nal mente, que o pagamento do 
subsídio de férias não coincida 
com o gozo das férias e que este 
pagamento possa suceder até 31 
de dezembro de 2020". 

"Novo lay-off" 
gera muitas dúvidas 
A questão coloca-se com mais 
premência porque as empresas 
ainda não estão a conseguir, na 
prática, acedera alguns dos novos 
apoios, há advogados que dizem 
ter muitas dúvidas sobre aspetos 
essenciais do novo regime inspi-
rado no "layoul—, e consti tuciona-
listas gime defendem que esta ma-
téria laborai não pt de ser aprova-

  

da por portaria. tendo de passar 
pelo Parlamento. 

Neste cenário, há quem reco-
mende que as empresas esperem 
até que as dúvidas sejam esclare-

 

ri 

[0 Governo deve] 
permitir às empresas 
obrigar os 
trabalhadores a 
gozarem férias 
antecipadamente. 
CCP 

cicias pelo Governo, o que não 
aconteceu até à hora de fecho des-
ta edição. "Não tenho respostas 
definitivas". refere Pedro Furtado 
Martins. 

Em causa estai sobretudo o 
novo "apoio extraordinário à ma-
nutenção dos contratos de traba-
lho em empresa em situação de 
crise empresarial". De acordo com 
a portaria publicada no domingo 
"é no layoffque esta medida exce-
cit mal se inspira, quer quanto à es-
truturação, quer quanto às fOrmas 
e montantes de pagamento", mas 
"é também dela que se afasta "por 
não implicar a suspensão dos con-
tratos de trabalho e definir uma 
operacionalizaçã() procedimental 
simplificada". 

( ) regime destina-se às empre-
sas que suspendam atividade por 
"quebra abrupta e acentuada de. 

Resolução 
ou portaria? 

Às questões práticas sobre as con-

dições que pretende fixar o Governo 

sobre o "novo Iay-off" soma-se uma 

dúvida de fundo: podem matérias 

laborais ser reguladas por resolução 

ou pela portaria já publicada? Gene-

ricamente, é da exclusiva da Assem-

bleia da República legislar sobre 

"direitos, liberdades e garantias" e 

geralmente qualquer alteração ao 

Código do Trabalho passa pelo Par-

lamento. O constitucionalista Jorge 

Reis Novais acrescenta, em respos-

ta ao Negócios, que questões fixada 

por lei não podem ser derrogadas 

"por uma portaria ou resolução". O 

Governo pode apresentar uma pro-

posta de lei. A declaração do Estado 

de emergência também pode abrir 

a porta a restrições de direitos. Res-

ta saber quais. 

pelo menos, 40 % da faturação, 
com referência ao período homó-
logo de três meses". adiuitindo-se 
neste caso que os trabalhadores 
possam exercer funções distintas 
das que estão cont l atualizadas, izadas, ou 
ainda às que parem totalmente, por 
"interrupção das cadeias de abas-
tecimento gl obais, da suspensão ou 
cal welamento de encomendas" 

Esta medida prevê uma redu-
ção de um terço da retribuição do 
trabalhador (Segurança Social 
paga 70% e empresa 30%, sem 
contribuições). Apesar da porta-
ria apontar para unia solução 

a ministra do Trabalho. Ana 
Mendes Godinho, sugeriu que ha-
verá diferenças. "Se o [t rabalha-
dor] tiver a sua remuneração re-
duzida não pode serexigida a pres-
tação [de trabalho], disse, citada 
pelo Dinheiro Vivo. • 
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PRIMEIRA LINHA ESTADO DE ALERTA COM COVID-19 

Penhoras e 
despejos vão ficar 
suspensos até 
ao fim da crise 
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O Parlamento vota hoje uma proposta de lei do Governo 
para suspender todos os prazos judiciais em processos não 
urgentes até que a atual situação de crise seja ultrapassada. 
A ideia é que vigore um regime idêntico ao das férias judiciais. 

 

411;.‘1, 

 

FILOMENA LANÇA 

filomenalanca©negocios.pt 

O
s processos em tribunal 
que, por lei, não forem 
considerados urgentes 
deverão ficar suspensos 

até que a Direção- Geral de Saúde 
determine o fim do período de cri-
se provocado pelo coronavírus. 
Isso mesmo prevê uma proposta 
cie lei do Governo que deu entrada 
no Parlamento eSta segunda-feira 
e que será discutida e votada já esta 
quarta-feira no Parlamento. ()di-
ploma aprova "medidas excedo-
liais c tempor•ár•ias de resposta à si-
tuação epidemiológica" e ratifica 
o decreto-lei do Governo publica-
do na passada sexta-feira, 13 e mar-
ço. Ficando os processos judiciais 
pendentes, isso resolve duas ques-
tões pai-,-1 as quais tem vindo a ser 
chamada a atenção, a dos despejos 
habitacionais e a das penhoras, 
numa altura em que as famílias 
atravessam dificuldades que só 
tenderão a aumentar. 

Inicialmente, e no referido 
diploma do Governo, previa-se 
que o- isolamento por risco de 
contágio passava a ser funda-
mento para a alegação do "justo 
impedimento, à prática de atos 
processuais e procedimentais". 
A medida aplicava-se a proces-
sos cm curso nos diferentes tri-
bunais e também no Ministério 
Público, julgados de paz, cario-

  

rios notariais e conservatórias. 
entre outras. Contudo, levantou 
de imediato muitas dúvidas por 
parte dos operadores de justiça. 

"Na prática, não se esclarecia 
se os prazos judiciais estavam ou 
não suspensos, e falava-se ape-
nas no adiamento de diligên-
cias",explica Luís Meneses Lei-
tão, bastonário da. Ordem dos 
Advogados. Ora, "não estando Os 
tribunais realmente encerrados, 
mas em serviços mínimos", era 
necessário que ficasse clarifica-
do na lei o que efetivamente 
acontecia aos processos. 

A possibilidade de invocara fi-
gurado justo impedimento "obri-
gava a uma avaliação casuística do 
processo, criando uma grande 
margem.de discricionariedade", 
acrescenta, por seu turno, .José 

"Ficam suspensos 
todos os processos 
não urgentes e aí 
incluem-se os 
despejos. O mesmo 
acontecerá com as 
penhoras, o prazo de 
reclamação será 
alargado até ao fim 
deste período." 
JOSÉ CARLOS RESENDE 

Bastonário da Ordem dos 
Solicitadores e Agentes de 
Execução 

Carlos Resende, bastonário da 
Ordem dos Solicitadores eAgen-
tes de Execução. A proposta de lei 
que esta quarta-feira sobe ao ple-
nário vem suspender de vez os 
prazos e acaba com a tal "situação 
de ambiguidade, ficando clarifi-
cado que só os atos urgentes te-
rão de ser praticados e evitando 
opções diferentes de tribunal, 
para tribunal", remata. 

Em regime de férias 
A situação encontrada, que pre-
cisava de passar pela A.ssemb leia 
da República, foi a de se aplicar 
a todos os processos o regime daS 
férias judiciais enquanto não 
cessarem, por decisão da autori-
dade nacional de saúde pública, 
as medidas de prevenção., con-
tenção, mitigação e tratamento 
da infeção epidemiológica. 

De acordo coma lei, Os pra-
zos suspendem-se durante as f& 
rias judiciais para todos os pro-
cessos, menos para os urgentes. 
Isso significa que além de argui-
dos detidos, processos tutelares 
(sobre a guarda de crianças, nos 
tribunaiscíveis) ou providências 
cautelares, resta muito pouco. 
No que se refere aos despejos, 
"a inda pode haver situações de 
urgência, como casos de saúde 
pública, mas muito raros, que 
implicam uma autorização de 
um juiz", explica José Carlos 
Resende. Também para as pe-
nhoras "o prazo para reclamar 
será alargado até que termine o 
período de contingência", .fican-
do, na prática., o processo igual-. 

•• Jt, 

Com esta proposta 
fica resolvido que 
param todos os 
processos não 
urgentes, incluindo 
os despejos. Restam 

processos com 
arguidos presos ou 
providências 
cautelares. 
LUÍS MENESES LEITÃO 

Bastonário da Ordem dos 
Advogados 

mente suspenso, acrescenta o 
bastonário. 

No caso concretodos despe-
jos, a OSAE e um conjunto de as-
sociações de inquilinos tinham 
já chamado a atenção do Execu-
tivo para a importância de haver 
uma suspensão no caso das ha-
bitações, sobretudo nu In a al tu-
ra cm que as pessoas estão em 
Casa, muitas já em quarentena 
Outras mesmo em isolamento 
profilático. Aplicando-se o regi-
me das férias judiciais, não have-
rá despejos sejam habitacionais, 
sejam não habitacionais. 

Diploma sobrepõe-se 
a outras leis 
Por outro lado, a proposta de lei 
do Governo prevê que o Parla-

 

A Assembleia da República vai votar esta quarta-feira a proposta de lei do Go' 
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António Cot r irn/lusa 

ti* 
go 

Notários querem 
poder realizar 
contratos pela internet 

A Ordem dos Notários quer que seja possível 
realizar online um conjunto de atos processuais 
para evitar deslocações aos cartórios. 

Nr. 

Medidas competiam 
ao Parlamento 

No preâmbulo da proposta de lei, o Governo explica que "a ur-
gência na aprovação" do decreto-lei da passada sexta-feira "le-
vou à consagração de medidas que podem ser interpretadas como 
integrando matéria de reserva de competência legislativa da As-
sembleia da República". Seria o caso do alargamento dos pra-
zos para realização das assembleias municipais e de freguesias 
ou outros órgãos administrativos colegiais, para a entrega de re-
latórios e contas de entidades públicas ao Tribunal de Contas 
(alargada a 30 de Junho) ou a isenção de fiscalização preventi-
va do Tribunal de Contas para os contratos previstos nas deci-
sões do Conselho de Ministros da semana passada. A ratificação 
pelo Parlamento afasta de vez as dúvidas e impede futuras im-
pugnações e processos em tribunal. 

44, 

!‘ .pai •• 
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wno que ratifica o decreto-lei da passada sexta-feira. 

43 
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• 

• 

mento ratifique todo o conteúdo 
do decreto-lei em causa, que além 
de permitir o alargamento dos ca-
sos clo justo impedimento aos 
processos em tribunal, consagrou. 
entre outras medidas. Além dis-
so, fica .expressamen te previsto 
que, sendo aprovada, a nova lei 
"prevalece sobre normas legais, 
gerais e especiais que disponham 
em sentido contrário, designada-
mente as constantes da Lei do Or-
çamento do Estado". 

Significa isto que não haverá 
problemas relacionados, nomea-
damente com a chamada lei tra-
vão, que proíbe medidas com im -
pacto orçamental que não este-
ja previsto, Ou seja, que levem a 
diminuições de receita ou au 
mento de despesa. et  

Realizar contratos promessa ou 
contratos de arrendamento em 
que seja preciso reconheci men-
to de assinaturas, dispon ibil izar 
certidões ou atestara qualidade 
de gerente de uma empresa que 
precisa de efetuar um contrato. 
Estes são alguns.dos atos que 
hoje em dia exigem uma deslo-
cação a um cartório notarial e 
que a Ordem dos Notários pre-
tende que passem já a poder ser 
realizados online, por forma a 
mini mizar os transtornos à vida 
das famílias e empresas provo-
Cactos pela atual situação, que 
aconselha reduzirao mínimo os 
contactos sociais. 

A Ordem está a trabalhar no 
projeto "há já algum tempo" e-as 
várias funcionalidades "iriam 
ser lançados ao longo deste ano", 
mas está "disponível para avan-
çar imediatamente", explicou ao 
Negócios o bastonário, Jorge 
Batista da Silva. Basicamente, 
trata-se de dotar "de meios adi-
cionais a platafbrma que já exis-
te desde 2013 e que permite tra-
mitar de tbrma desmaterializa-
da os processos de inventário". 
Trata-se de "ferramentas que 
possibilitam que as pessoas., a 
partir do seu telemóvel, em con-
tratos que não tenham um ele-
vado valor jurídico, mais do dia 
a dia, resolvam assim as situa-
ções que em regra as obrigam a 
ir ao notário. Basta um telemó-
vel e internet, o que já abrange 
uma grande parte da popula-
ção", acresceilta O responsável. 

Para já o processo está pen-
dente de uma podaria do N inis-
tério da .Justiça e a )rdeiu do 
Notários espera que a mesma 
seja "enquadrada nesta produ-
ção legislativa urgente" que O 
Governo tem vindo.) a produzir. 
"É importante que a economia 
não > pa re. mas não pode ser co-
locada em causa asegurança das  

pessoas e os meios desmateria-
lizados são o melhor Eximo evi-
tar", sublinha Jorge Batista da 
Silva. "Estamos a falar de siste-
mas que já existem para a aber-
tura de contas pelos bancos e 
conseguimos implementa-los 
em 15 dias, três semanas, para 
que no pico da crise estejam 
'operacionais", assegura. 

A data de ontem, dos 434 
cartórios notariais existentes no 
país, 50 estavam encerrados 
"porque tinha havido contactos 
com pessoas infetadas, por mo-
tivos de saúde do próprio notá-
rio, mais idoso ou de risco, ou 
ainda por questões relacionadas 
com gravidez", contabiliza ()bas-
tonário. 

A Ordem emitiu recomen-
dações no sentido de manter ur-
gentes um conjunto de a tos. de-
vendo os testamentos , os testa-
mentos vitais e os atos em imi-
nência de morte incluir essa lis-
ta. Está igualmente a trabalhar 
numa "escala para atos urgen-
tes", já que "com a evolução da 
crise vamos ter problemas em 
alguns concelhos" e a ideia é que, 
mesmo aí, sejam assegurados 
serviços mínimos. 

É importante que 
a economia não pare, 
mas não pode ser 
colocada em causa 
a segurança das 
pessoas e os meios 
desmaterializados 
são o melhor 
para o evitar. 
JORGE BATISTA DA SILVA 

Bastonário da ordem 
dos Notários 

t I 

• • 
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marcelo Rebelo de Sousa falará hoje ao país para anunciar e justificar a declaração do estado de emergência no pais. 

PRIMEIRA LINHA ESTADO DE ALERTA COM COVID-19 

Presidente avança hoje 
com estado de emergência 
0 Presidente da República vai declarar hoje o estado de emergência no país, 
sabe o Negócios. Depois de ouvido o Conselho de Estado, que reunirá às 10h, 
Marcelo Rebelo de Sousa iniciará os procedimentos necessários. 

Os oito passos 
até ao estado 
de emergência 

António cotrironusa 

ANDRÉ VERÍSSIMO 
averissimo@negocios.pt 
FILOMENA LANÇA 
filomenalanca@negocios.pt 

M
arcelo Rebelo de 
Sousa está pmnto 
para avançircom os 
procedimentos ne-

cessários para decivtar(>estadode 
emergência em Portugal, sabe o 
Negócios. O l'residente antecipa 
um parecer favorável 'lesse senti-
do pc w parte do Conselho de Esta-
do eAntón io Costa já afirmou que 
não se oporá. "Temos trabalhado 
como é nosso dever e lealmente 
como Presidente da República no 
desenhodaquiloquepossascruma 
'Imposta que c.> senhor Presidente  

venha a tomar a decisão ele apre-
sentara Assembleia dallepública-, 
afirmou o chefe de Governo esta 
terça-feira ã noite em conferência 
de imprensa. Vale a pena lembrar 
que. apesar de ser Marcelo quem 
assina o decreto que determina o 
estado de emergência, caberá de-
ix >is ao Governo determinar as me-

 

didas com:ret.( qua 
dm definido pelo l'residente.man-
tendo sempre intbrmados o Pwsi-
denteda tepúbl ica eaAssembleia 
da I tepúbl ica sobre os respetivos 
atos. 

De acordo com a Constituição. 
a iniciativa de avançar com o pro-
cedimento depende também da 
luz verde do Parlamento e já se 
sabe que nenhum partido levan-
tara ol)jeções no Parlamento que. 
perante ()parecer positivo do Exe-

  

cutivo, autorizará O Presidente a 
emitir o decreto presidencial. 

Nessa altura Marcelo falará ao 
país. sendo certo que o decreto 
presidencial terá de conter já o 
quadro geral e os limites que de-
verão ser impostos na vigência do 
estado de emergência. Este inst ru-
mento está previsto na Constitui-
ção da República desde 1976, mas 
nunca foi utilizado. 1)est ina-se a 
situações muito concretas e espe-
ciais de agressão efetiva ou imi-
nente por forças estrangeiras. de 
grave ameaça ou pert urbação da 
ordem constitucional democráti-
ca c:qt, como é agora o caso, de ca-
lamidade pública. 

Enquanto estiver em vigor o 
estado de emergência que nun-
ca poderá ser decretado por mais 
dei:5 dias. embora seja possível a  

rc.movaçã(> desse prazo podem 
ficar suspensos alguns dos direi-
tos fundamentais dos cidadãos, 
previstos na Constituição. No 
caso, é possível anteeiptirque pos-
sa vira ser restringido o d i rei E( ode 
I ivre circulação. concretizando-se 
issoem regras de recolhei-obriga-
tório, colocação de barreiras imas 
estradas, ou o cont role de pessoas 
que usem os transportes públicos. 
por exemplo. 1)everá ser igual 
mente afetada a liberdade de ini-
ciat iva económica, o que de certa 
forma já está a acontecer quando 
se ciciem i na que determinadas 
ai ividades têm de encerrar ou de 
curnprirhorarios específicos, mas 
eventualmente implicando o en-
cerramento c()mpulsivo de todas 
as at ividades económicas que não 
sejam fundamentais. mi 

No final do dia de hoje, Marcelo 

Rebelo de Sousa falará ao país 

para anunciar o estado de emer-

gência. 

1. O Conselho de Estado, presi-
dido por Marcelo Rebelo de Sou-
sa, reúne-se às 10h por telecon-
ferência. 

2.o Conselho de Estado dará 
um parecer favorável à declara-
ção do estado de emergência. 

3, Presidente pede parecer ao 
Governo, António Costa já ante-
cipou que este será positivo. 

4.  Marcelo Rebelo de Sousa es-
creve carta ao Parlamento a pe-
dir autorização para fazer o de-
creto presidencial onde tem de 
existir um resumo do decreto 
indicando quais os limites às li-
berdades que poderão ser in-
troduzidos. 

4 O Parlamento vota para au-
torizar o Presidente a emitir o 
decreto presidencial. 

6.  Marcelo assina o decreto 
presidencial que impõe o esta-
do de emergência. 

7.0  Presidente faz uma decla-

ração ao país a partir do Palá-

cio de Belém. 

8.  Governo fica com plenos po-
deres para legislar dentro do 
quadro de emergência fixado 
pelo Presidente em função das 
necessidades identificadas. 
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O instituto liderado por Cristina Casalinho vai enfrentar custos de financiamento mais elevados. 

Crise de liquidez nas obrigações 
coloca periferia no "olho do furacão" 

O ambiente de elevada incerteza e a ausência de apoio do Banco Central Europeu 
está a acelerar a escalada dos juros de países como Portugal e Itália. 
Um movimento que, segundo os analistas, está apenas a começar. 

Bruno Si111áti 

Não é função do 13CE reduzir 
"spreads"..\ declaração foi feita 
porChristinc Lagarde. na reunião 
dc política monetária do banco 
c.el ral na semana passada, e ser-
viu como rastilho para propagar() 
agi ivamento dos jun)s da perife-
ria do curo. ) prémio dc risco dc 
países como Portugal ou Itália (lis-
parou, com os investidores a vol 
tarem a descontar um risco acres-
cido na dívida dos países mais fra-
gi izados do cum. Uni movimen 
to que. segundo os analistas, ape-
nas tenderá a acera l ua r • se. 

01(11110 -periferia'. eSI.1.'1(le )I - 

ta. Depois de um período em que 
se registou uma recuperação assi-
na lável dos juros de países como 
Portugal. Espai oba ou até mesmo 
a récia. e em que era possível dis-

 

tinguir ()comportamento destes 
mercados, 05juros dos países do 
Sul da Europa registaram uma 
forte subida nos últimos \ 
taxa de P( )rtugal a 10 anos está aci 
inu de 1,255%. para omíxi mós de 
abril (te 2010. depois de ter esca-
lado mais de 20 p( alto )5 na última 
sessão, enquanto) a "yield" italia-
na superou os 2.3-1. 

) agravamento> do sela i men 
I() nos mercados e a expectativa 
(joie() 13CE (breei( >lie assuas c( )m-
pras para a dívida de empresas. em 
vez de ajudar a sustentar as 
"yields-  da dívida soberana (I() 
curo. acelerou a escalada. "Os ira 
vesI idores parecem estar a des-
contar uma deterioração orça-
mental considerável na 7.o na 
Euro e, como consequêlocia, um 
aumento substancial da oferta em 
geral e uma notável deterioração 
das métricas da dívida-, explica 1 

liaboRank. 
"Se 2018 foi uma crise do cré-

dito >e 2012 uma crise dad Ridaso-
berana, então 2020 está a trans-
formar-se num colapso da liqui-
dez especialmente nos mercado os 
de obrigações-, escreve (O Si ociéI é 

;énérale, numa nota divulgada 
esta terça-feira. ( banco o de inves-
timento alerta que os movimen 
tos registados nos produtos mais 
líquidos. como as americanas 
"I reasu ries-  e as alemãs "bunds" 
confirmam esta visão, com os es-
pecialistas a anteciparem que os 
"spreads-  face l.L1lemanha cont i 
moem a aumentar "ate que o sen-
timento de mercad( melhore". 

Neste ambiente, os países com 
os maiores níveis deendividamen-
to são os mais penalizadus."0 }mo 
um mercado menos líquido, as 
obrigações soberanas p( ortug:uc-
sus estão vulneráveis num 'sell-
off. ( Spreads.  1)( )(len) alargar-

-se mais e as'yields' podem subir. 
dependendo do fluxo de milícias 
e indicad( ores econóinicos-.adian-
iou ao Negócios um analista de dí - 
vida. que pediu para não ser iden - 
I Meado. 

( mesmo especial ista destaca  

que. apesardos principais bancos 
centrais mundiais estarem a for-
necer liquidez a Reserva lede 
ral anunciou este fino de semana 
um programa para comprar 700 

mil milhões de dólaresem ( obriga 
coes - crise de confiança causa-
da pela propagação da covid - 1 () 
esta a empurrar os investidores 
para ativos que consideram mais 
seguros, como as "bu nds-  ou as 
"treasuries". 

Para o 1{aboBank. os investi-
dores que, nesta fase. quiserem ter 
exposição ao euro, vã, > evitar mer-
cados com níveis de risco superi( )r, 
num momento já de si marcado 
por um grande incerteza anormal. 
Assim. "esses fluxos de capital 
[para ( ) mercado de obrigações eu-
ropeu ] provavelmente deverá ser 
absorvido pela cresceni e ofertade 
'bunds—. em dei rimento da dívida 
dos países mais endividados da re-
gião.• 

Leilão de 
OT adiado 

A estratégia de financiamento do 
instituto que gere a dívida pública 
portuguesa, o IGCP, é manter um lei-
lão de dívida pública mensal. Por 
isso, depois desta semana colocar 
dívida de curto prazo, a próxima 
quarta-feira deveria ser dia de lei-
lão de Obrigações do Tesouro. No en-
tanto, face ao ambiente que se vive 
nos mercados, os analistas anteci-
pam que esta sexta-feira não haja 
anúncio de uma nova emissão a rea-
lizar na próxima semana. Apesar do 
agravamento das taxas de juro nos 
últimos dias, Portugal ainda goza de 
juros historicamente baixos, depois 
das "yields" terem registado uma 
forte descida nos últimos dois anos. 

JUROS DA PERIFERIA DISPARAM 
Evolucao das "yields" em percentagem 

A taxa de juro das obrigações portuguesas a 10 anos subiu 21,2 pontos base 
para superar os 1,255%, o que representa um novo máximo desde abril do 
ano passado. Em Espanha, a taxa avançou para 1,03%, enquanto a taxa 
italiana agravou-se em 18,7 pontos base para 2,34%. 
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PRIMEIRA LINHA ESTADO DE ALERTA COM COVID-19 

I .1 

O ministro das Finanças, Mário Centeno, ainda terá de fazer muitas contas sobre os planos orçamentais para este ano. 

Orçamento avança, 
retificativo fica para depois 
É já evidente para todos que o cenário macroeconômico que serviu de base ao orçamento deste 
ano está ultrapassado. As despesas ficarão acima do previsto e as receitas abaixo. Mas isso não 
quer dizer que seja deitado fora ou que precise já de um retificativo. Há tempo para isso. 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

A
inda nem entrou em 
vigor e o Orçamento 
do Estado para 2020 
(OE 2020) já está de-

satualizado - esta é a comicção en-
tre os peritos do Ministério das Fi-
nanças. Mas isto não quer dizer 
que seja preciso um retificativo, 
pelo menos para já. O primeiro  

passo agora é o Presidenteda Re-
pública promulgar a lei de modo a 
que as verbas atualizadas para este 
ano comecem a ser gastas. 

"A promulgação do OE 2020 
está dentro do prazo. O Presiden-
te tem 20 dias corridos desde a 
datada entrega, que só terminam 
no dia 30 de março", esclareceu 
thnte oficial da Presidência da Re-
pública, ao Negócios, sem querer 
adiantar qualqiier posição sobre 
o documento. 

O Negócios sabe que Marcelo 
Rebelo de Sousa está a analisar os 
planos orçamentais do Governo à  

luz dos atuais desenvolvimentos 
económicos. Mas dentro do Exe-
cutivo não se coloca sequer a hi-
pótese de o OE 2020 não vira ser 
promulgado. Mesmo que, neste 
momento, as verbas previstas para 
algumas rubricasjá estejam desa-
tualizadas, seja do lado da despe-
sa, seja da receita. 

Desde logo, há impactos dire-
tos& medidaSdecontingência to-
madas pelo Executivo para reagir 
à pandemia do Covid-19 - como 
por exeniplo, o apoio aos pais que 
ficam em casa a cuidar dos filhos 
enquanto as escolas estão fecha-

  

das. Por outro, há efeitos indiretos 
na economia provocados pela re-
dução abrupta na atividade: em-
presas a produzir menos ou fecha-
das, lojas encerradas temporaria-
mente, atividades de lazer e de cul-
tura suspensas, etc., que implicam 
menor produção e menor rendi-
mento - o que resulta em menos 
receita fiscal. 

O ministro das Finanças, Má-
rioCenteno, assumiu uni impac-
to de 300 milhões de euros em 
apenas duas semanas, conside-
rando os efeitos cio lado da despe-
sa e cia receita, mas apenas os que  

decorrem diretamente das medi-
das. Já a ministra do Trabalho, 
Ana Mendes Godinho, disse que 
só a medida de apoio aos pais que. 
ficam a cuidar dos filhos custa 294 
milhões de euros por mês. Entre 
OS peritos, já se assume que as pre-
visões de receita fiscal não serão 
atingidas e que as despesas ficarão 
acimado previsto por mais tempo 
do que as duas semanas contabi-
lizadas pelo ministro. 

O próprio cenário macroeco 
nómico que serviu de base ao ir-
çamento já está ultrapassado. 
Neste momento, os peritos das Fi-
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França, Itália e EUA atiram 
biliões para combate à crise 

nanças estão a preparar o I >ro-
grama de Estabilidade, que tem 
data prevista de entrada na As 
sembleia da República a 15 de 
abril. e data limite de entregana 
comissão Europeia a 30 do 
mesm( > més..10 que o Negóci()s 
apurou. a projeção de cresci-
mento do PIB será revista em 
baixa ( race aos atuais 1,9%), [nas 
por enquanto ainda não se ante-
cipa uma ~traça() económica. 

Porém, dada a incerteza, fa-
zer projeções é extremamente 

e os Valores deverão ser 
ajustados até ao úl 1 im( >momen-
to. para refletir a inlbrmação 
mais recente. Por exemplo. o 
Conselho das Finanças Públi 
cas. que é o organismo respon-
sável por (lar parecer Si >bre as 
projeções macroeconómicas 
que SerVeM de base as decisões 
cio Execuli 0,4(1.101.1(5111CM a sua 
publicação sobre "Perspetivas 
Económicas e Orçamentais-. 

Retificativo virá mais tarde 
O factude algumas rubricas es-
lurem desatualizadas e de o ce-
ilario macroccon(.5mico qtle ser 
vinde base ao ch)cumento já não 
ser o expectavel, não querd izer 
que seja preciso ira c( >rrcr apr( 
var um orçamen ) rectificativ(). 
Por enquanto, essa IlipOtese nã( 
está a ser lnibulhada nas Fina n 
ças. até porque u ( )1..: 2020 tem 
margem para ao 5155( )claros 200 
milhões de eu ros de que Cen te 
no Kilou, e ainda mais. Todos os 
Programas Orçamentais [én] 
uma fi 51ga aprovada em contas 
públicas. que no total do 
atinge cerca de 1500 milhõesde 
eums. 

Esg( dar estas f(51g: is na des-
pesa SeIll O aCréSelltlo de ['ceei 
ta eOrreSpolldeffle implica de-
sistir onel wçamental de uni 
excedente de 0,2% do PI B. 
Mas, dadaS as circunstancias. 
este já não é uni Objetivo - nem 
mesmo em Bruxelas. que já ga-
rantiu flexibilidade nas regras 
comunitárias. 

Seja como li>r, ninguém ex - 
clt ti a partida que não venha a ser 
necessário uni ret i kat iv( mais 
;‘.1 l'renIQ Miamo. Porenquanto, as 
verbas vilosendo gastas e podem 
até ser apl.( >vadas a I terações or-
çamentais que estejam no alui 
pito do Governo. Será necessa - 
rio apresentar um retificai ivo se 
for preciso ultrapassar os limi-
tes de despesa aprovados em 
contas nacionais. ou aumentar 
oendividamento I íquido Es-
lado. *Com ME 

França admite 
nacionalizações 

O governo francês está preparado 

para usar "todos os meios" para 

apoiar as grandes empresas que es-
tão a sofrer com quedas dos merca-

dos. "Não vou hesitar em usar todos 

os meios disponíveis para proteger 

as grandes empresas francesas", 

afirmou o ministro das Finanças 

francês. "Isso pode ser feito por re-

capitalização, por participação, pos-
so até usar o termo nacionalização, 

se necessário", acrescentou Bruno 

de Laire, citado pela Reuters. Bruno 
Le Maire não disse que empresas po-

deriam ser alvo destas medidas. O 

regulador dos mercados francês 

proibiu ontem a venda de curto pra-
zo de ações na praça francesa, medi-
da que pode ser prolongada por um 
mês. Le Maire anunciou ainda uma 

injeção de 45 mil milhões de euros 

na economia, procurando travar os 

impactos da pandemia da covid-19 

nas empresas e nos rendimentos das 

famílias. A 'fatia de leão' deste pa-
cote (que equivale a cerca de 2% do 
PIB francês) concretiza-se no adia-
mento do pagamento de impostos e 
encargos sociais para empresas e no 
cancelamento definitivo para empre-
sas em risco de falência. Este mon-
tante soma-se à linha de crédito de 
300 mil milhões prometida às em-
presas pelo Governo. 

Não vou hesitar em 
usar todos os meios 
disponíveis [como] 
recapitalização, 
participação, posso 
até usar o termo 
nacionalização. 

BRUNO LE MAIRE 
Ministro das Finanças 
de França 

Espanha: moratória 
para hipotecas 

O primeiro-ministro espanhol anun-

ciou a mobilização de 200 mil mi-

lhões de euros, quase 20% do PIB es-

panhol, para combater os efeitos 

económicos da pandemia causada 

pelo novo coronavírus. A maior par-

te deste montante (117 mil milhões) 

será de fundos públicos; o restante 

fica a cargo de privados. Espanha vai 

abrir linhas de crédito de 100 mil mi-

lhões de euros, com Pedro Sánchez 

a assegurar que o Estado vai forne-
cer toda a liquidez necessária ao te-

cido empresarial para resolver os 

problemas económicos decorrentes 

da queda da atividade e, assim, evi-

tar problemas de solvência. O Gover-

no também aprovou a aceleração dos 

chamados 'Processos de Regulação 

Temporária do Emprego' (lay-off) 

devido à crise provocada pelo coro-
navírus e garantiu que todos os tra-

balhadores afetados terão o direito 

a receber o subsidio de desemprego, 

independentemente do prazo de ga-

rantia. Por outro lado, as famílias 

mais afetadas pela crise poderão ti-
rar partido de uma moratória que as 
liberta do pagamento das hipotecas 

durante um período de tempo, com 

os jornais espanhóis admitirem que 
o adiamento seja possível para tra-

balhadores que percam o emprego 

ou rendimentos. 

,(5 

Será a maior 
mobilização de 
recursos da história 
democrática E...]. 
Nenhuma pessoa em 
situação difícil será 
despejada de casa. 

PEDRO SÁNCHEZ 
Primeiro-ministro 
de Espanha 

íJ 

EUA: 1.000 dólares 
por cidadão 

Depois de no fim de semana a Câ-

mara dos Representantes dos EUA 

ter aprovado uma medida para 

atribuir baixa médica a mais tra-

balhadores e o aumento do subsi-

dio de desemprego, Donald Trump 

quer agora dar aos norte-america-

nos mais mil dólares em transfe-

rências diretas, no âmbito do pro-

grama de apoio económico de com-

bate ao novo coronavírus, refere a 

Bloomberg. Esta medida surge 

além das verbas adicionais de mil 

milhões de dólares para ajudar na 

alimentação de crianças, cidadãos 

seniores e outros. O Congresso ain-

da não deu luz verde a esta nova 

medida, pois falta o Senado pro-

nunciar-se, mas o presidente dos 

EUA já avançou com novas propos-

tas: quer uma robusta verba adi-
cional para ajudar a lidar com o im-

pacto da rápida propagação da co-

vid-19, que está a provocar fortes 

perturbações na economia norte-

-americana. É dessa verba que vem 

um cheque de mil dólares a cada 

cidadão. O pacote de estímulos 
adicionais pode rondar os 850 mil 

milhões de dólares (772 mil mi-

lhões de euros). Este financiamen-
to orçamental inclui ainda ajuda 

às companhias aéreas e um corte 

no IRS. 

5 5 

O de IRS é uma forma 
[...]. E queremos fazer 
algo muito mais rápido 
do que isso. Acho que 
temos forma de ter 
dinheiro com bastante 
rapidez e precisão. 

DONALD TRUMP 
Presidente dos 
Estados Unidos 

França, Espanha e 
EUA anunciaram 
ontem volumosos 
pacotes de 
combate aos 
efeitos económicos 
do novo 
coronavírus que, 
somados, 
ultrapassam o 
bilião de euros. 
Linhas de crédito 
para apoio às 
empresas e 
adiamento de 
despesas 
correntes para as 
famílias são 
medidas colocadas 
em cima da mesa 
nos três países 
para atenuar os 
efeitos económicos 
da pandemia do 
novo coronavírus. 
Mas há várias 
medidas que os 
separam, como a 
possibilidade de 
nacionalizações 
em França ou 
cheque de mil 
dólares nos EUA. 

SUSANA PAULA 

susanapaula@negotios.pt 
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Espanha e Itália já decidiram por moratórias, nomeadamente nos cré( 

Vai haver mais 
linhas de crédito 
para apoio imediato 

O Novo Banco e o Crédito Agrícola 
já lançaram linhas de crédito próprias 
para apoiar as empresas. O BCP e o BPI 
também estudam soluções. 

lj 

PRIMEIRA LINHA ESTADO DE ALERTA COM COVID-19 

Banca vai conceder 
moratórias nos 
créditos a empresas 
e famílias 

O Governo está a discutir com a banca e os reguladores a 
criação de um sistema de moratórias no pagamento dos 
créditos. A banca quer alívio nos rácios de malparado. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rataelareivas@negocios.pt 
RITA ATALAIA 
yitaatalaia@negocios.pt 

A
s empresas e famílias 
afetadas pela pande-
mia do novo coronaví-
-us vão ter direito a 

moratórias no pagamento das 
prestações de crédito.. medida 
ainda está a ser estudada entre o 
( ',ovem°, o setor bancário e os re-
guladores financeiros. mas já há 
bancos a avança r sozinhi>s nesta 
decisão. 

A iniciativa. sabe o Negócios, 
partiu não só do Governo. que 
consultou ()sei( wsobre a criação 
desta medida. mas. também. da 
\ssociação Portuguesa de Ban-

cos (APB). que apresentou ao 
Executivo uma proposta para 
(pie Sc ZIVZII1Ce com esta solução. 
semelhante a que foi aplicada em 
l tália, onde foram suspensos os 
pagamentos de prestações de 
crédito por parte de famílias(' pe-
quenas e médias empresas 
(PM E) afetadas. 

A intenção de criar este siste-
ma de moratórias já foi, aliás, co-
municada aos parceiros sociais, 
segund(> confirmou, ao Negócios, 
João Vieira Topes, presiden te da 
Confederação do Comércio e 
Serviços de Portugal (CCP). 

"Pedimos isto desde o princí-
pio e o que nos foi dito, inicial-
mente, foi que havia problemas 
com as regras do Manco Central 
Europeu, porque unia medida  

destas não permitiria cumprir os 
rácios exigidos pelo regulador. 
LNa segunda-feira j, inibi-tilaram-
nos que o Governo ja está a falar 

com a banca e as autoridades eu-
ropeias para avançai-com um sis-
tema de mcwatórias'', explicou o 
responsável. 

Não se conhecem, para já. Os 
moldes deste sistema, mas, em 
cima da mesa, está a hipótese de 
os créditos em causa terem garan-
tias estatais, para mitigar o risco 
para a banca. Ao mesmo tempo. 
a preocupação das instituições fi-
nanceiras é acautelar que as exi-
gências quanto aos rácios de cré 
dito malparado (os chamados 
"non perlbrming loans") possam 
não ser cumpridas. 

Estas preocupações estou, 
para já. a ser acauteladas por par-
te das autoridades europeias. A 
Comissão Europeia já anunciou 
um conjunto dc medidas para fa-
cilitar os apoios estatais e, entre 
elas, inclui-se. por exemplo, a 
possibilidade de os Estados con-
cederem garantias aos emprésti-
mos bancários contraídos pelas 
empresas. 

Também não são conhecidos, 
ainda, os critérios para que quer 
as empresas quer as famílias pos-
sam recorrer a estas moratórias. 
Será o Governo a definir quem é 
elegível para aceder a este sistema. 

Entretanto, o Crédito Agríco - 
In e o Novo Banco já avançaram 
com os próprios sistemas, ainda 
que, para já, o foco esteja nas em-
presas, segundo as informações 
enviadas por estas entidades ao 
Negócios. No caso do Novo Bati-

  

co, a medida destina-se às empre-
sas, que "poderão beneficiar dc 
um período de carência de capi-
tal até 12 meses em contratos de 
financiamento dc médio c longo 
prazo ,já em cursi>", desde que 
justifiquem a incapacidade de pa-
gar as prestações. Já o ('rédito 
Agrícola adianta que vai "admi - 
lir carências e moratórias deriva-
das de dificuldades de liquidez 
das empresas". O por seu 
lufa(, admite que conceder mo-
ratórias "é uma das alternativas 
que está a ser avaliada". 

Espanha e Itália 
já avançaram 
Portugal não será o primeiro país 
a avançar com uni sistema desta 
natureza. Em Espanha. o execu-
tivo de Pedro Sanchez decidiu 
que as famílias mais afetadas pela 
crise poderão tirar partido de t nua 
moratória que as liberta di..) paga-
mento das hipotecas durante um 
período de tempo. Isto depois de, 
em 1 tál ia, o governo ter aprovado 
um sistema de moratórias desti-
nado tanto a famílias como a pe-
quenas e médias empresas. 

A medida para as famíl ias es-
~bolas foi anunciada pelo pri-
meiro-ministro, Pedro Sánchez, 
que não adiantou, porém, mais 
detalhes sobre quem poderá be-
nellciar da possibil idade de ad iar 
O pagamento das hipotecas, nem 
durante quanto tempo, dc acor-
do com a agência Lusa. O respon-
sável garantiu, no entanto, que 
ninguém vai perder a sua casa 
nesta crise, nem ser despejado da 
sua habitação.■ 
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à habitação. 

Miguel Baltazar 

Crise vai levar 
a mais casas 
no arrendamento 

Imobiliárias já dão conta de um movimento de 
transição do alojamento local para o arrendamen-
to, que deverá intensificar-se nos próximos meses. 

*I y -7 
rl~' •

 

O Governo lançou, na semana 
passada, uma linha de financia-
mento de 2(X) milhões de euros, 
para apoiaras empresas afetadas 
pela pandemia do novo corona-
vírus, que já foi subscrita pela 
maioria dos bancos portugueses. 
Para além desta, várias institui-
ções vão criar linhas próprias 
para apoiar as empresas. 

É o caso do Novo Banco, que 
lançou uma solução de financia-
mento para "anteciparas empre-
sas as prestações da Segurança 
Social,que atingem 70% do va-
lor suportado com os salários". 
Esta solução "garante às empre-
sas uma liquidez imediata e, con-
sequentemente, um acréscimo 
de liquidez de tesouraria, redu-
zindo o risco desalários em a tra-
so".Ao mesmo tempo, prorrogou 
os prazos de pagamento até_ 90 
dias nosprodutosde"factoring". 

Já o Crédito Agrícola lançou  

duas linhas de credi to: tuna des-
tinada a apoiar• empresas quan-
to às despesas decorrentes da ati-
vidade profissional e outra diii-
gida a particulares para fazerem 
face a despesas pessoais ou de 
âmbito familiar. Em ambos os 
casos, alinha abrange empresá-
rios em nome individual e traba-

 

416 
Estamos 
a trabalhar 
no sentido de 
disponibilizarmos 
duas linhas 
de financiamento. 
CRÉDITO AGRÍCOLA 
Fonte oficial 

lladores independentes. A pri-
meira linha tem como destino o 
apoio à tesouraria, não tem limi-
te por operação e tem prazo má-
ximo de três anos. No caso da li-
nha de apoio a particulares, o 
montante máximo será de cinco 
mil euros e oprazo máximo será 
de cinco anos. 

Na semana passada, o BCP 
também já tinha avançado que 
vai disponibilizar um "conjunto 
alargado de soluções" para 
apoiar as empresas, incluindo 
empréstimos de tesouraria efUn-
do de maneio, apoio nas expor-
tações e importações ou créditos 
a colaboradores. As condições 
ainda não foram, contudo, esela-
reCidas. O mesmo com o BPI, 
que, cm breve, vai anunciar "ini-
ciativas adicionais" para reduzir 
a pressão sobre as empresas. O 
foco é "atenuar os constrangi-
mentos de tesouraria". uRBR  e RA  

Acriseprov6cadapebcomnavírus 
vai levar a urna dinamização do 
mercado de arrendamento tradi-
cional, sobretudo devido ao impac-
to sobre os proprietários de aloja-
mento local, que serão obrigados a 
procurar esta solução para rentabi-
lizar os imóveis. Esta é a previsão de 
vários operadores imobiliários, que 
participanun, naterça-feira, numa 
conferência sobre os efeitos da pan-
demia neste setor. 

Este movimento já tem sido no-
tório recentemente. "Nas últimas 
semanas, vários investidores têm-
-se dirigido às nossas agências para 
fazerem a conversão de um aloja-
mento local em arrendamento tra-
dicional. Com a diminuição- atual 
do turismo e as expectativas para os 
próximos meses, este movimento 
acelerou nas últimas semanas e es-
peramos que venha a aumentar si-
gnificativamente nas próximas se-
manas", disse Ricardo Sousa, pre-
sidente da Century 21, na telecon-
ferência promovida pela Associa-
ção Portuguesa de Promotores e 
Investidores Imobiliários (APPII) 
e pela publicação Vida Imobiliária. 

O mesmo espera Pedro Vicen-
te, administradorda Habitat Invest, 
empresa de investimento imobiliá-
rio. "Há urna franja do alojamento 
local que não é profissional e que já 
era previsível que, um dia, iria cair, 
não só pela não profissionalização, 
mas também, pela falta de escala. 

66 
Investidores 
esperam 
recuperação 
do imobiliário 
ao fim de 12 meses. 
HUGO SANTOS FERREIRA 

Vice-presidente 

da APPII 

Essas unidades vão acabar por tran-
sitarpara o arrendamento. F-sseera 
(lin movimento que já se sentia há 
algurntempo", afirmou.0 rnaiorde-
safio, quando isso acontecer, será a 
definição dopreço."0 mais pruden-
te é uma moderação do preço Sem-
pre houve procura pelo arrenda-
mento, o desafio está do lado da 
oferta epassa pelo poder de compra 
das famílias para absorveressa ofer-
ta", apontou Ricardo Sousa. 

Os operadores presentes na 
conferência esperam, assim, que os 
alojamentos que venham a transi-
tarparao mercado de arrendamen-
to tradicional possam integrar os 
programas de arrendamento aces-
sível hoje existentes. 

Juros baixos vão ajudar 
Os operadores imobiliários admi-
tem que, nas ál timas semanas, liou-
ve vários adiamentos naconcretiza-
ção de transações ou na realização 
de escrituras, mas esperam que o 
novo coronavírus tenha um impac-
to pouco prolongado. Sobretudo, 
porque a manutenção dosjuros em 
níveis historicamentebaixos fazem 
com que o setor permaneça atrati-
vo para os investidores "Doladodos 
investidores internacionais e,em es 
pedal, dos que investem em Portu-
gal e na Europa, o que percecioná-
mos é uma visão dc otimismo cau-
teloso. Há alguma apreensão para o 
próximo mês, em que vamos ter im-
pacto negativo, mas, a médio prazo, 
há otimismo. Os investidores espe-
ram que, ao fim dc 12 meses, consi-
gamos ter uma recuperação no se-
tor", referiu Hugo Santos Ferreira, 
vice-presidente daAPPII. 

Certo é que os preços deverão 
baixar. Num inquérito feito "offli-
ne" durante a conferência, que ob-
teve respostas de 200 operadores, 
mais de metade (56%) ad mi te que 
os valores dos imóveis vão cair. Ou-
tros41% esperam um impactoape-
nas moderado e só 2% antecipam 
estabilidade neste campo. ■ 

RAFAELA BURD RELVAS 
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A vice-presidente executiva da Comissão, Margrethe Vestager, quer assegurar que as empresas têm liquidez para operar ou suspender atividade. 

Bancos só isentam, para já, 
algumas comissões 

Os bancos estão a adotar medidas para apoiar as famílias no atual contexto 
de pandemia. O Novo Banco e o BBVA começaram a isentar algumas comissões. 
Já o Crédito Agrícola admite vir a fazer ajustamentos. 

RITA ATALAIA 

ritaatalaia@negocios.pt 

O
s bancos nacionais es-
tão a avançar com várias 
medidas para ajudar as 
famílias e empresas por-

tuguesas a superarem o impacto 
do coronavírus na economia e, 
consequentemente, no seu rendi-
mento. Para já, as instituições fi-
nanceiras estão a isentar parte das 
comissões cobradas sobre alguns 
serviços, mas ainda poderão vir a  

dar um outro passo: em cima da 
mesa está a possibilidade de as fa-
m ílias virem a ter mais temp() para 
pagarem as suas hipotecas. 

O Novo Banco foi o primeiro a 
decidir avançar com a isenção de 
algumas comissões, no contexto 
atual de pandemia. Num esforço 
para promovera utilização dos ca-
nais digitais, nomeadamente a sua 
aplicação, o banco anunciou, na 
sexta-feira passada, que não vai ta-
xar as transferências interbancá-
ri as,"cash-advance" para a conta à 
ordem ou transferências MBWay. 
Uma medida que vigora até 30 de 
abril e quese aplica aos clientepar-
ticulares, mas também aos comer-

 

ciantes e pequenos negócios. 
Também as transferências, 

pagamentos de serviços e carre-

 

(sarnentos de telemóveis vão be-t, 
neficiar da mesma isenção se rea-
lizadas através do apoio ao clien-
te prestado através do telefone, re-
velou a instituição financeira, ga-
rantindo ainda que não são cobra-
das taxas na primeira anuidade 
dos novos cartões de débito e pré-
-pago neste período. 

Não foi porém, o único banco 
a avançar com esta medida. Tam-
bém o BBVA deu o mesmo passo. 
"O BBVA em Portugal apela ao 
uso de canais digitais e não vai co-
brar comissões a partir de 17 de  

março e enquantó vivermos este 
cenário pandémico, em todas as 
transferências realizadas através 
de canais digitais, quer para parti-
culares quer para empresas", afir-
mou a instituição financeira, num 
comunicado. 

Crédito Agrícola pondera 
ajustar comissões 
A estas duas entidades poderá vir 
ainda a juntar-se o banco liderado 
por Licínio Pina "O Crédito Agif 
cola já pratica u m preçário muito 
competitivo", afirma fonte oficial 
ao Negócios, quando questionada 
se poderá vir a isentar comissões. 
O banco "pondera, no entanto, 

ABRIL 
O Novo Banco decidiu 
avançar com a isenção 
de algumas comissões, 
no contexto atual de 
pandemia, até ao dia 30 
de abril. 
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analisar as diversas situações e 
eventualmente vir a ajustar al-
gumas comissões", salienta a 
instituição financeira. 

A mesma fonte explica ainda 
que as operações visadas deve-
rão ser aquelas referidas "no pre-
çário relacionado com ca naisdi-
gitais" e que "todos os utilizado-
res"serão incluídos nesta medi-
da. Ou seja, famílias e empresas. 

O BCP também decidiu 
isentar taxas, mas-apenas os co-
merciantes. Entre as medidas 
anunciadas, o banco liderado por 
Miguel Maya entendeu "elimi-
nar a comissão mínima apl icada 
nas transações realizadas nos 
TPA (Terminais de Pagamento 
Automático) através da Rede 
Multibanco", mas também sus-
pender a cobrança da mensali-
dade do TPA para comerciantes 
que encerrem a atividade por di-
ficuldades temporárias e a taxa 
de serviço por aceitação de paga-
mentos por MBWay. 

Questionado sobre a possi-
bilidade de vir a dar os mesmos 
passos junto dos seus clientes 
(famílias eempresas), fonte ofi-
cial do BPI afirma que "grande 
parte dos serviços de dia-a-dia 
disponíveis para particulares 

Pacote Bruxelas 
para empresas 

A Comissão Europeia apresentou um 

"quadro temporário" de propostas 

de apoio ao setor empresarial e que 

deixa à consideração das 27 capitais. 
Em primeiro lugar surge a atribui-

ção direta de liquidez, ou através de 

benefícios fiscais definidos de for-

ma seletiva, às empresas com neces-

sidades urgentes de liquidez no va-

lor de até 500 mil euros por compa-
nhia, flexibilizando os auxílios pú-
blicos. A segunda proposta prevê a 

concessão de garantias de Estado 

aos empréstimos bancários contraí-
dos pelas empresas, devendo o limi-
te máximo dos créditos ser definido 
com base nas necessidades opera-

cionais das companhias. Em tercei-

ro lugar é proposta a subsidiação de 
taxas de juro de empréstimos, para 

que sejam mais baixas. E, por fim, é 
proposta a canalização de liquidez 
para a economia, "em particular di-
recionada às PME", através dos ban-
cos, com a Comissão a notar que se 
tratará de uma "ajuda direta aos 

clientes" e não aos bancos. 

nestes canais já são gratuitos, 
como por exemplo as consultas, 
pagamentos e transferências 
MIWVay". E que os que não são 
gratuitos "têm um preço inferior 
aos restantes canais". Nesse sen-
tido, "de momento não estamos 
a considerai- fazer alterações, 
uma vez que os clientes não têm 
acréscimo de encargos por re-
correrem aos canais digitais". 
Contactados, não foi possível 
obter uma resposta da Caixa 
Geral de Depósitos, Banco 
Montepio e Santander. 

A isenção de. algumas co-
missões é um dos apoios que a 
banca pode prestar às famílias 
num período marcado pelo im-
pacto da covid-19 na economia. 
Mas há outras medidas que ain-
da poderão ser anunciadas em 
breve, nomeadamente uma mo-
ratória nos pagamentos das hi-
potecas, um passo que já está a 
ser dado noutros países. Numa 
entrevista à SIC, segunda-feira, 
oprimeiro-ministro admitiu es-
tara negociar esta hipótese com 
osetor bancário. SegundoAntó-
imio Costa, "hoje há uma função 
de responsabi idadesocial mui-
to grande que os bancos têm de 
assumir". ■ 

>epois da crise financeira que le-
vou os reguladores a aplicarem 
"rédea curta" à banca, a nova cri-
se, agora provocada por unia pan-
demia, está a levar as autoridades 
a libertarem o setor das amarras. 
Há quase que uma "rédea solta" 
para que as instituições financei-
ras possam ser um veículo de 
transmissão de liquidez e um 
apoio à economia, numa altura 
em que se antecipa uma recessão 
global. Tanto o Banco Central 
Europeu (I3C E), como o Banco 
de Portugal (BdP) e a Autoridade 
Bancária Europeia (EBA, na si-
gla em inglês) anunciaram já me-
didas para apoiarosbaneos nesta 
missão. 

Cliristine 1..agarde, presiden-
te do BCE, revelou,na quinta-fei-
ra passada, um novo pacote de es-
tímulos para amparar o impacto 
económico provocado pela pró-
pagaçãoda covil-19. As principais 
medidas pasSam por financia - 
mento barato para manter a liqui-
dez no sistema financeiro, mas 
também pela compras de ativos. 
Em cima da mesa estão compras. 
de 120 mi 'milhões de euros até ao 
final deste ano, que sesomam aos 
20 mil milhões mensais-do pro-
grama atual. No comunicado, o 
Conselho de Governadores do 
BCE referiu que haverá uma 
"contribuição forte" cio setorpri-
vadonati compras, sugerindo que 
irá apostar na compra de dívida 
empresarial...10 mesmo tempo irá 
adotar "temporariamente-  o 11 

pro-ania adicional delongo pra-
zopara fornecer" I iquidez imedia-
ta" ao setor financeiro europeu. 

No entanto, no mesmo dia, o 
banco central anunciou ainda 
uma outra medida: vai permitir 
que os bancos não respondam a 
algumas das exigências mínimas 
decapitai e operacionais. "AS me-
didas de supervisão acordadas 
têtn como objetivo ajudar os ban-

  

cos a servir a economia e resolver 
desafiós operaCionais", afirmou 
Andrea Enda, preSidente no Con-
selho de Supervisão do BCE. 
Nesse sentido, °banco central, 
"vai permitir que os bancos ope-
rem temporariamente abaixo di 
níveis de capital definidos para 
Pilar 2, para a reserva de conser-
vação de capital e para o rácio de 
cobertura de liquidez". 

BdP alivia requisitos, EBA 
adia avaliação 
Também o Banco de Portugal 
(BdP) deu um passo semelhante 
no início desta semana, adotando 
uni conjunto de mexi idas para ins-
tituições de crédito menos signi-
ficativas. O regulador decidiu fle-
xibilizar os níveis de fundos pró-
prios e de cobertura de liquidez. 

O banco liderado por Carlos 
Costa vai, por isso, permitir quê 
"as instituições de crédito menos 
sign ificativas sujeitásà sua super-
visão operem, de forma temporã-
ria, com tun nível inferioraodare-
comendação de fundos próprios 
e ao da reserva combinada deflui-. 
dos próprias, ecom níveis de liqui-
dez inferiores ao requisito de co-
bertura de liquidez unia flexibili-
zação já adotada pelo BCE para 
as instituições significativas". 

O BdP anunciou ainda que 
decidiu suspender os trabalhos 
que estavam em curso relativa-
mente aos testes de stress a serem 
aplicados a estas entidades, este 
alio. Isto depois de a EBA.ter de-
cidido, no mesmo dia em que o 
BCE anunciou as suas medidas, 
adiarpara 2021 a avaliação à resi-
iência do setor. De acordo com 

esta entidade, "isto vai permitir 
que os bancos se foquem e garan-
tam a continuidade das suas ope-
rações estratégicas". Já este ano, 
a EBA disse que vai realizar um 
exercício adicional de transparên-
cia de maneira a disponibilizar in-

 

As medidas 
de supervisão 
acordadas têm 
como objetivo 
ajudar os bancos 
a servir a 
economia. 

ANDREA ENRIA 
Presidente do Conselho 
de Supervisão do BCE 

99 

formação atualizada sobre as ex-

posições dos bancos e a qualida-
de dos seus ativos. 

A mesma entidade recomen-
dou ainda queas autoridades na-
cionais planeiem exercícios de su-
pervisão, incluindo inspeções pre-
senciais, de uma maneira pragmá-
tica e flexível. E, possivelmente, 
que adiem aquelas que não forem 
consideradas essencia is. Um pas-
so que foi dado igualmente pelo 
BdP, que abriu a porta à prorro-
gação de ii.razos para as institui-
ções financeiras entregarem Te-
portes e responderem a reclama-
ções de clientes.. 

RITA ATALAIA - 

Banca com "rédea solta" 
para apoiar a economia 

Banca pode falhar exigências de capital e viu testes de stress adiados. 
As autoridades europeias querem que o setor esteja totalmente 
disponível para apoiar a economia. 
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António Costa anunciou limitações aos voos extracomunitários, mas com exceções. 

PRIMEIRA LINHA ESTADO DE ALERTA COM COVID-19 

SUSANA PAULA* 

susanapaula@negocios.pt 

primeiro-minis-
tro anunciou on-
tem que Portugal 
irá suspender z‘s li-
gações aéreas de 

fora e para fora da União Euro-
peia a partir de quinta-feira por 
um período de:30 dias. 

"A partir das 24:00 de ama-
nhã [hoje] estarão suspensos to-
dos os voos internacionais para 
fora do espaço da União Euro-
peia e deftirado espaço da 1:n i iO 
Europeia com destino a qualot ler 
aeroporto nacional", mmei( )u 
António Costa, em conferência 
de imprensa na secretaria de Es-
tado dos Assuntos Europeus, em 
Lisboa, depois dc um Conselho 
Europeu Extraordinário, que de-
correu na terça-feira, 17 de mar-
ço, por videoconferênci a. 

O chefe de Governo explicou 
que esta margem de perto de 24 
horas existe para "dar tempo su-
ficiente" à rotatividade de aviões 
e aos portugueses que queiram 
voltar ou a estrangeiros que quei-
ram regressar aos seus países. 

No entanto. há duas exce-
ções: os países extracomunitá-
rios onde há "forte presença de 
com unidades portuguesas", 
como Canadá. Estados Unidos, 
Venezuela e África do Sul, e os 
países de língua oficial portugue-
sa. 

No entanto, no caso concre 
to do Brasil, as rotas serão s'estr'a -
tas a Rio de Janeiro e São Paulo. 
sendo suspensas todas as outras. 

"Quanto às fronteiras inter-
nas foi reafirmado o princípio 
da liberdade de circulação den-
tro da União Europeia, salvo si-

  

tuações pontuais que têm vindo 
a existir. e ficou acordado que 
não haveria medidas unilate-
rais", disse, apontando o exem-
plo das restrições já acordadas 
bilateralmente entre Portugal e 
Espanha. 

António Costa defendeu o 
"dever de ligação permanente 
com qualquer português, onde 

448 
INFETADOS 

Segundo os dados mais 
recentes da Direção-
-geral de Saúde (DGS). 
448 pessoas estão 
infetadas com o novo 
coronavírus. 

quer que esteja", para que seapli-
quem as exceções aos países com 
comunidades de emigrantes. 

Os três paíSes cio espaço 
Schengen que não fazem parte 
da União Europeia (Reino Uni-
do. Suíça e Islândia) mantêm a 
liberdade de circulação como se 
fizessem parte do grupo, acres-
centou o primeiro-ministro. 

INTERNADOS 

Do total de infetados, há 
17 doentes que estão 
internados nos cuidados 
intensivos, segundo as 
autoridades de saúde. 
Há três curados. 

Governo vai retirar 
portugueses de Marrocos 
António Costa assegurou ainda o 
repatriamento dos portugueses 
que retidos em Marrocos, em 
condições semelhantes h retira-
cia de portugueses de Wuhan, na 
China, no início do surto do novo 
coronavírus, ou seja, com o apoio 
da União Europeia. 

Questionado pelo motivo para 
o não encerramento dos voos in-
tracomuni tá rios, o primeiro-mi-
nistro defendeu o princípio dali-
berdade da circulação, mas lem-
brou que a Comissão Europeia já 
recomenda o contr( slo sanitário 
nos aer oportos. a trivés contro-
I( >de ternperattim dos passageiros 
tios embarques e desembarques. 

Dentro da União Européia, 
mantêm-Se asuspensão aos voos 
de e para Itália e Espanha. dado 
onúmero de casos nesses países. 
• *COM LUSA 

Ovar em 
estado de 
calamidade 
pública 

()Governo declarou ontem o 
estado de calamidade pública 
para o concelho de Ovar. O 
anúncio foi feito pelo ministro 
da Administração interna. 
Este município tem :30 pes-
soas infetadas com coronaví-
rus c440 cm isolamento. 

Em conferência dc im-
prensa, Eduardo Cabrita ex-
plicou que a aplicação de si-
tuação de calamidade signifi-
ca "a criação de uma situação 
de cerca sanitária apliCada a 
todo o município e o estabele-
cimento de um conjunto de 
restrições a atividades econó-
micas e à circulação de pes-
soas". 

Segundo o ministro, a si-
tuação de cerca significa que 
os residentes neste município 
estão impedidos de sair de 
Ovar. "Salvo um conjunto de 
situações excecionais, profis-
sionaisda saúde, das 'Orças cie 
segurança ou de s( worro. 
abastecimento de áreas que 
devem continuar em fundo-
namento supermercados e 
postos de combustíveis,  está 
vedado o acesso a Ovar", dis-
se o ministro da Administra-
ção Interna, numa declaração 
à comunicação social, junta-
mente coma minis' ra da Saú-
de, Marta Temido. 

Como exemplo, referiu 
que a linha de comboios do 
Norte vai continuar a operar, 
mas nas estações situadas no 
município de Ovar, não have-
rá entrada nem saída de pas-
sageiros. Eduardo Cabrita in-
dicou que a data de vigência 
deste despacho é até 2 abril, 
podendo ser revogado 

Eduardo Cabrita disse que 
-o controlo de fronteiras em 
Ovar será feito pelo comando 
distrital cia PSP e pelo coman-
do territorial da GNR: "Estão 
neste n ror nentoa ajustar, quer 
o perímetro circundante que 
leva ao isolamento do couce-
lho quer a vigilância da e i rettla-
ção dentro da cidade e das ou-
tras localidades", afirmou.. 

Voos de e para fora 
da UE suspensos 
Os voos extracomunitários vão ser suspensos a partir de quinta-feira, mas com 
exceções: ligações mantêm-se entre países com fortes comunidades portuguesas ou 
de língua oficial portuguesa. Brasil só mantém voos para São Paulo e Rio de Janeiro. 
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Bancos vão permitir 
adiamento nas 

prestações do crédito 
Penhoras e despejos suspensos até ao fim da crise 

Patrões querem 
legalizar 

antecipação 
de férias 

Falta de liquidez 
nas obrigações 

faz disparar juros 
de Portugal 

Pandemia 
deixa setor 
automóvel 
de rastos 

PRIMEIRA LINHA 4 a 18. EDITORIAL 

Presidente 
decreta hoje 

estado de 
emergência 

Marcelo reúne o Conselho de Estado, 
que deverá dar parecer positivo. 
Fala ao país ao final do dia. 
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Construção 

Mota-Engil 
junta-se a 
chineses para 
megaprojeto 
no México 
Grupo Roera consorcio 
candidato a obra de 7 mil 
milhões de euros. 
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Análise 

Devem as 
bolsas fechar? 
Os prós 
e os contras 
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União Europeia 

Covid-19 
dificulta 
acordo 
no Brexit 

Porto de Lisboa 

Governo faz 
requisição 
civil de 
estivadores 

Aviação 

TdC diz que 
Estado omitiu 
pagamentos 
à ANA 
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Câmara do 
Porto prepara 
programa 
de apoio 
à habitação 
acessível
A prioridade da 
Câmara do Porto neste 
cenário de emergência 
provocado pelo Covid-19 
é trazer mais habitações 
para o mercado de 
arrendamento acessível, 
ao mesmo tempo que 
apoia os proprietários que 
perderam o rendimento 
do alojamento local

Pedro Baganha, Vereador do Urba-
nismo da Câmara Municipal do Por-
to, à Vida Imobiliária, avança que 
"queremos aumentar a oferta ha-
bitacional na cidade, e ao mesmo 
tempo dar uma resposta aos mui-
tos microempresários de alojamen-
to local que fi caram sem a sua fon-
te de rendimento, e com o apoio do 
Município encontrar uma forma de 
trazer estes imóveis para o merca-
do de arrendamento acessível", nas 
palavras do vereador.

O estado atual é de emergência e 
a Câmara do Porto aposta no apoio 
ao emprego e às famílias, conside-
rando que "este é o momento de en-
contrar novas soluções que sejam 
oportunidades num apoio efetivo a 
ultrapassar este momento de difi -
culdade", adiciona Pedro Baganha. 
As novidades concretas e a forma de 
operacionalizar estes apoios deve-
rão ser públicos nos próximos dias.

 
Licenciamento municipal 
com prazos suspensos
Os prazos que estejam a decorrer no 
processo de licenciamento munici-
pal, estão neste momento suspen-
sos, conforme decorre da legislação 
de emergência aprovada no contex-
to do Covid-19, declarou ainda Pedro 
Baganha à Vida Imobiliária.

As medidas na área do urbanismo 
estão a ser ponderadas, "esta situação 
de emergência é muito recente, esta-
mos a ponderar a melhor forma de 
organizar as equipas do Município do 
Porto para dar as diferentes respos-
tas, designadamente com o recurso 
a teletrabalho e aos diversos canais 
digitais à disposição dos munícipes", 
nas palavras de Pedro Baganha.

DR
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Alojamento 
locar pede 
ao Governo 
linha de micro-
crédito para 
empresários
O alojamento local 
em Portugal está a 
sofrer diretamente os 
efeitos da pandemia do 
Covid-19. O presidente da 
Associação do Alojamento 
Local em Portugal atesta 
que “a situação tem-se 
degradado de uma forma 
exponencial. Quase 
impensável”

Eduardo Miranda, presidente da As-
sociação do Alojamento Local em 
Portugal (ALEP), afi rmou numa en-
trevista à Lusa que “fi zemos o le-
vantamento há um ou dois dias e a 
situação já é de crise e de sobrevi-
vência neste momento. As novas re-
servas paralisaram e isso já invade 
o mês de maio, a entrar em junho. 
Praticamente só lidamos com can-
celamentos, ou seja, não fazemos 
novas reservas e está a haver um 
número de cancelamentos diários”.

Segundo o responsável, 75% da 
indústria diz respeito a empresá-
rios em nome individual. Pede, por 
isso, ao Governo uma linha de mi-
crocrédito para estes empresários, 
que poderá “ser a salvação do Alo-
jamento Local”.

Por outro lado, partilhou que 
“estamos numa situação de risco 
de sobrevivência de muitos ope-
radores, o que gera um colapso de 
uma parte signifi cativa do turis-
mo”. Acredita que se impõe “um 
apoio a curto prazo”.

DR
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Britânicos são os principais 
compradores de casas em resort
O mercado britânico continuou a ser aquele que mais compra casas em resort 
no Algarve no primeiro semestre de 2019, mostra o mais recente estudo 
sobre o Mercado dos Resorts em Portugal

O mercado britânico continua a 
apostar na compra de casas em re-
sort no Algarve no primeiro semes-
tre de 2019, mostra o mais recente 
estudo sobre o Mercado dos Resorts 
em Portugal. Este mercado tem uma 
quota de 56% no eixo Albufeira-Lou-
lé, com a maior oferta de turismo 
residencial. O seu ticket médio ron-
da os 5.621 euros/m², uma subida fa-
ce aos cerca de 5.000 a 5.500 euros/
m² registados no semestre anterior.

Segundo este relatório, nenhum 
outro país tem uma representativi-
dade próxima da britânica, mas fo-
ram feitas compras por compradores 
de 13 outras nacionalidades, nomea-
damente Irlanda, França e Holanda. 
China, Rússia, África do Sul e EUA fo-
ram outros países ativos.

Já na região do Barlavento, são 
12 as nacionalidades em destaque, 

No mercado 
dos resorts, 
é  no eixo 
Albufeira- 
Loulé  que se 
encontra o 
preç o mais 
elevado por 
habitaç ã o

com os britânicos a representar 
27% do total, seguidos pelos france-
ses, com 19%, pelos suecos, com 14% 
e pelos irlandeses, com 11%, sen-
do que os suecos têm o ticket mé-
dio mais elevado, de 3.214 euros/m².

No mercado dos resorts, é no ei-
xo Albufeira-Loulé que se encon-
tra o preço mais elevado por ha-
bitação, acima dos 7,6 milhões de 
euros, seguido pelos 6,7 milhões da 
Costa Atlântica. Este eixo tem tam-
bém os preços mais altos do merca-
do (4.723/m²), um valor signifi cati-
vamente maior do que as restantes 
áreas dentro do Algarve (72% supe-
rior ao Sotavento e 43% superior ao 
Barlavento). Quando comparado à 
Costa Atlântica, os preços no eixo 
Albufeira-Loulé estão 20% acima.

Comentando estes números, Rui 
Meneses Ferreira, presidente da 

APR, destacou em outubro, apre-
sentação do documento que “du-
rante o primeiro semestre de 2019, 
o mercado imobiliário dos resorts 
continuou o ciclo de recuperação 
dos preços de vendas iniciado no 
ano passado, apesar do ritmo mais 
lento em relação ao fi nal de 2018. 
Assim, depois de ter atingido um 
aumento de 18,3% no fi nal de 2018, 
a valorização para este tipo de ati-
vos é agora de mais 10,7%”.

Portugal alvo de 
investimento
de 1200 milhões 
Em novembro do ano passado, nu-
ma entrevista ao Expresso, Rui 
Meneses Ferreira que, desde agos-
to último é presidente da Associa-
ção Portuguesa de Resorts, disse 
que Portugal seria alvo de um in-

vestimento de 1200 milhões de 
euros em resorts.

“São projetos que se dividem em 
unidades de turismo residencial, 
que têm consolidação por via de 
hotéis e outras infraestruturas”, 
acrescentou.

O volume de investimento 
previsto resulta de um apanha-
do feito pela APR junto das suas 
duas dezenas de associados que 
possuem mais de 30 resorts em 
Portugal. “Não estão incluídos 
novos resorts. Trata-se de expan-
são, melhoramento, requalifi ca-
ção e desenvolvimento, porque 
muitas unidades estão ainda nu-
ma fase embrionária”, acrescen-
tou na altura, àquele jornal, Pe-
dro Fontainhas, diretor execu-
tivo da APR.

“O maior volume de investimen-
to previsto está no Algarve, que re-
presenta 70% do total. Seguem-se a 
costa alentejana e a região de Lis-
boa, que repartem, de forma equi-
tativa os 30% restantes”, explicou 
Rui Meneses Ferreira.

Para os dois responsáveis da as-
sociação, Portugal está na moda 
e “a nossa expectativa é que o tu-
rismo residencial vai continuar 
a crescer em Portugal”. Além das 
razões tradicionais, as infraes-
truturas são também muito re-
levantes. “Portugal é muito com-
petitivo tanto a nível rodoviário, 
como de telecomunicações e em 
alguns serviços públicos como a 
saúde, onde em 2018 éramos o 12º 
a nível mundial”, destacou Pedro 
Fontainhas.

O Reino Unido continua a ser o 
mercado mais importante para 
o turismo residencial. “Depende 
das zonas, mas no eixo Albufei-
ra-Loulé representa mais de 50% 
dos compradores. O mercado sue-
co também tem crescido nos úl-
timos anos, em particular na zo-
na de Lagos, onde começam a des-
tronar os britânicos. Já na costa 
alentejana serão os franceses que 
começam a substituir os britâni-
cos”, disse ao Expresso Rui Mene-
ses Ferreira.

“Algumas zonas do país come-
çam também a ter compradores 
espanhóis, mas queremos desen-
volver esse mercado ‘natural’, pois 
ainda não tem a expressividade 
que gostaríamos”, acrescenta.
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Coronavirus outbreak deals massive blow to Algarve
 
The coronavirus outbreak is posing a major and unprecedented challenge to the Algarve, Portugal's
main tourism destination and a region whose economy relies mostly on the tourism sector.
 
With the number of businesses closing temporarily due to the virus rising every day, the question on
everyone's mind is, how will the Algarve weather this storm?
 
And especially with Easter just around the corner, the unofficial start to the peak season, when
businesses would benefit from the influx of visitors, particularly Spanish (borders are now closed to
tourism from our neighbouring country).
 
Most street restaurants and shops in the Algarve have closed, and shopping centres are virtually
empty. Events have been cancelled. People are being told to stay home, leaving streets deserted.
 
Portugal has closed its borders with Spain - only Portuguese citizens and residents and people
transporting goods are allowed to enter.
 
As we were going to press on Wednesday, President Marcelo Rebelo de Sousa was expected to declare
a State of Emergency in the country, which would lead to further restrictions and measures in an
effort to contain the virus.
 
It's a war-like scenario for a region that survives off its huge influx of holidaymakers.
 
For now, it seems only time will tell how dire the economic impact of this pandemic will be, although
Elidérico Viegas from the Algarve hotelier association (AHETA) warns the effects could be
unprecedented.
 
"People are disoriented," he told Barlavento newspaper.
 
Around 80% of the association's members have reported a decrease of around 30% in bookings
compared to the same period last year.
 
In other words, "this doesn't mean that 60% of bookings have been cancelled" as many reported.
Instead, around 80% of hotels and accommodation establishments in the Algarve have had bookings
cancelled, while the other 20% are still uncertain as they work with tour operators and have not yet
been informed.
 
These numbers are "just an average", Viegas pointed out, adding that AHETA is carrying out a weekly
survey to better understand the effects of the pandemic on the hotel industry.
 
But it isn't just the Algarve's tourism sector that is being hit.
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AHP, the national association of hoteliers, predicts that Portugal's hotel industry could lose around
EUR800 million and 7.3 million overnight stays in the next three to four months due to cancellations.
 
Meantime, the World Travel and Tourism Council warns the pandemic could cut 50 million jobs
worldwide in the travel and tourism industry.
 
The Resident tried to obtain comment from the Algarve's tourism chief João Fernandes but did not
receive a response at the time of going to press.
 
The property sector is also feeling the effects of the pandemic with several deals being postponed or
cancelled, particularly by foreign buyers (click here).
 
Algarve businesses "won't give up"
 
Algarve business association NERA has vowed that businesses "won't give up" despite the profound
economic impact that is expected due to the coronavirus pandemic.
 
"Nobody knows when and how this crisis will end," the association said in a statement sent out to
newsrooms on Monday, stressing how the country's situation changed in just a few weeks.
 
"Our economy is on the verge of a crisis that will evolve unpredictably. We are living a worrying
moment of political and economic uncertainty in Europe and across the globe," NERA said.
 
While the association's affiliated businesses acknowledge and agree that the priority for now is "the
health and lives of the Portuguese people", they stress that they also have to prepare for the economic
crisis that is on the horizon.
 
The association applauded the government's measures so far, which at the time included a EUR200
million credit line but which has since been bolstered to EUR3 billion.
 
NERA now aims to "clarify the details of the proposals" and "ensure that they can be applied quickly
and in a simplified manner", whilst also helping regional companies benefit from them and pressing
the government to implement other measures to help Algarve businesses.
 
Government announces EUR3 billion credit line to support companies
 
The Portuguese government announced on Wednesday morning a series of "emergency measures" to
help the country face the coronavirus outbreak, including a EUR3 billion credit line for companies
mainly in the tourism and industry sectors.
 
Nearly half of the sum (EUR1.3 billion) will go to the textile, footwear, clothing, extractive and logging
industries, EUR400 million of which has been set aside specifically for micro and small-sized
companies.
 
Around EUR900 million will go to the tourism sector, including accommodation units - EUR300 million
of which once again going straight to micro and small-sized companies. A further EUR200 million will
be channelled into tourism sector companies such as travel agents and event organisers, with EUR175
million of which going to micro and small-sized companies.
 
Finally, the restaurant sector will be receiving EUR600 million in support, again with EUR270 million of
which going to small-sized and micro companies.
 
The government also announced that it will be offering flexibility on tax payments during the second
trimester of 2020 for companies and self-employed workers.
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In other words, there will be the option to pay taxes in three monthly instalments without interest or
in six monthly instalments with interest only being charged on the last three months.
 
Finance Minister Mário Centeno also said that these "times of uncertainty" may force the government
to amend its State Budget for 2020.
 
"These are exceptional measures. The government is strongly committed to taking every measure that
is necessary to fight this pandemic and prepare for its consequences," Centeno said in a press
conference this morning.
 
"We seek to guarantee that the government's aids, as well as the EU rules, do not affect our support
to the economy. Flexibility is there and it will be used by everyone in what will be an unprecedented
response on a global level," he said, stressing that the spread of the virus hasn't yet reached its peak.
 
He added: "It is time to fight this pandemic but also keep our economy working, maintain jobs and
ensure that companies have enough money to meet their obligations with their suppliers, clients and
workers. And the State's role in this matter is fundamental."
 
By MICHAEL BRUXO
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Photos: INÊS LOPES/OPEN MEDIA GROUP
Photos: INÊS LOPES/OPEN MEDIA GROUP
Tourist hotspot Carvoeiro is virtually empty, with most of the shops and restaurants closed, and only
the odd person running or walking their dog on the streets. Photos: INÊS LOPES/OPEN MEDIA GROUP
 
Michael Bruxo -
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/03/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=371e70b2

 
Numa altura em que são conhecidos vários casos positivos de Covid-19 em Portugal e com o turismo a
ser um dos setores mais afetados, o IPDT - Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo
lança uma linha de apoio onde os agentes turísticos podem receber informações e esclarecer dúvidas,
no sentido de se prepararem para o futuro.
 
Ajudar os operadores turísticos e as unidades de alojamento a lidar com as "ansiedades e incertezas",
identificando formas de minimizar as perdas e aproveitar eventuais oportunidades, é o principal
objetivo desta linha de apoio gratuito.
 
O objetivo é unir esforços no sentido de minimizar as preocupações que alarmam o ecossistema
turístico. "Com esta iniciativa pretendemos promover um serviço de utilidade pública, para prestar
esclarecimentos sobre as dúvidas que envolvem o turismo e apoiar os empresários na sequência dos
impactos sociais e económicos que o setor enfrenta atualmente", aponta Jorge Costa, presidente do
IPDT.
 
Através da linha em questão, o IPDT vai disponibilizar um serviço de apoio gratuito para divulgar
dados atualizados sobre os desenvolvimentos da pandemia no mundo e no setor do turismo. Os
operadores turísticos poderão ainda obter informação sobre as linhas disponíveis para financiamento à
atividade turística, novas medidas extraordinárias para o mercado de trabalho, recomendações para
os mercados turísticos emissores e outros procedimentos aplicáveis e necessários face ao contexto
atual.
 
A linha de apoio ao "Empresário do Turismo" está disponível até ao final do mês de maio de 2020, em
dias úteis, entre as 10h00 e as 12h00 e as 15h00 e as 17h00, através do número 226 097 060 ou 226
065 052. Os contactos também podem ser feitos através do endereço apoio@ipdt.pt.
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Turismo de Portugal lançou um conjunto de medidas para o turismo para tentar minorar o impacto da
propagação do coronavírus sobre as empresas.
 
O Turismo de Portugal lançou um conjunto de medidas para tentar travar os efeitos duros que a
chegada e propagação do novo coronavírus (Covid-19) está a ter sobre o setor em Portugal. A
entidade liderada por Luís Araújo, em comunicado, indica vai lançar uma linha de apoio à tesouraria
para microempresas de turismo, com uma dotação de 60 milhões de euros.
 
Uma parte do tecido empresarial do setor do turismo é constituído por microempresas, com poucos
trabalhadores. Por isso, este apoio agora anunciado está vocacionado para empresas ou empresários
em nome individual "com menos de 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço
total anual não exceda os 2 milhões de euros, com atividade em território nacional e certificação PME".
 
O montante do apoio vai ser calculado com base no número de trabalhadores na empresa em
fevereiro deste ano, "multiplicado por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de três meses,
até ao montante máximo de 20 mil euros por empresa. Este apoio não vence juros e é reembolsado
no prazo de 3 anos, incluindo um período de carência de 12 meses".
 
O Turismo de Portugal explica que esta linha vai manter-se em vigor até ser alcançada a sua dotação
orçamental (60 milhões). As firmas podem candidatar-se através de um formulário que vai estar
disponível no portal Business do Turismo de Portugal dentro de dias.
 
A autoridade turística nacional vai ainda implementar, e com efeitos imediatos, a suspensão - por um
período de um ano - dos reembolsos no âmbito "de projetos apoiados pelo Turismo de Portugal, com
recurso a verbas próprias, no âmbito dos programas JESSICA, Linha de Apoio à Qualificação da Oferta
(na parte do Turismo de Portugal) e Valorizar".
 
Além disso, vai reforçar as equipas de apoio às empresas e serviço de consultoria online. O Turismo de
Portugal vai disponibilizar assim uma equipa de apoio técnico às empresas, num programa de
consultoria online desenvolvido pelas Escolas do Turismo de Portugal. "Esta iniciativa envolve 60
formadores, disponíveis para ajudar a identificar medidas individualizadas para cada área de negócio
(marketing, CRM, operacional, financeiro, etc.) e colaborar na sua implementação, contribuindo para
minimizar o impacto dos planos de contingência COVID-19".
 
Esta manhã, o governo apresentou linhas de apoio às empresas no valor de três mil milhões de euros.
O setor do turismo é abrangido. A linha de apoio para as agências de viagem, empresas de animação
turística e organização de eventos conta com 200 milhões de euros. Já a linha de apoio para as
empresas de turismo tem uma dotação de 900 milhões de euros. E o apoio à restauração e similares
ascende a 600 milhões de euros.
 
Partilhe esta notícia
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Mais de 20 mil partiram nos últimos quatro dias
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120 aviões cheios de passageiros deixaram a Madeira nos últimos quatro dias
 
Só nos últimos quatro dias terão deixado a Região, através do Aeroporto Internacional da Madeira
Cristiano Ronaldo, mais de 20 mil passageiros, na esmagadora maioria, turistas.
Ao invés, estima-se que poucos milhares tenham desembarcado em Santa Cruz desde o último
sábado.
A fuga massiva dos milhares de turistas que garantiam boas taxas de ocupação na hotelaria
madeirense começou...
 
Orlando Drumond
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Governo aconselha turistas britânicos a regressarem de Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/03/2020

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=536b9b15

 
O governo do Reino Unido recomendou hoje aos turistas britânicos em Espanha que regressem antes
de 24 de março devido ao encerramento anunciado por Madrid de todos os hotéis, medida para
combater o coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19.
 
"O governo espanhol confirmou que todos os hotéis vão fechar em Espanha a partir de terça-feira, 24
de março. Portanto, aconselhamos os viajantes britânicos em Espanha a contactar com o operador
turístico ou companhia aérea o mais rápido possível, para organizar a viagem de regresso para casa
antes desta data", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
 
O governo britânico já tinha desaconselhado na terça-feira "todas as viagens não essenciais em todo o
mundo", inicialmente por um período de 30 dias, e alertado para os riscos devido às restrições
impostas por diversos países.
 
"Os britânicos que decidam que ainda precisam de viajar para o exterior devem estar cientes dos
riscos crescentes de fazê-lo. Isso inclui o risco de que não conseguirem regressar a casa, se forem
impostas restrições de viagem", referia um comunicado do MNE.
 
O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em
todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.
 
Começou na China, onde no total, desde o início do surto, em dezembro passado, as autoridades
contabilizaram em território continental, que exclui Macau e Hong Kong, 80.894 infeções
diagnosticadas, incluindo 69.601 casos que já recuperaram, enquanto o total de mortos se fixou nos
3.237.
 
Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão,
com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175
mortes (7.730 casos).
 
Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de
quarentena e o encerramento de fronteiras.
 
Agência Lusa
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Hotéis de Lisboa a perder 2,2 milhões de euros por dia até ao final de 2020
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Impactos do coronavírus nos hotéis da região de Lisboa são avaliados pela consultora Neoturis, no
pressuposto de que o pico do surto possa ser atingido em finais de abril e a situação ficar controlada
no início de junho
 
A consultora Neoturis, especializada em turismo, desenvolveu um modelo para estimar o impacto do
coronavirus nos proveitos dos hotéis na área metropolitana de Lisboa, que revelam que as perdas
neste sector atingem cerca de 2,2 milhões de euros por dia, contando a partir de 1 de março até 31
de dezembro de 2020.
 
Este cenário refere-se a projeções feitas à data de 17 de março, segundo frisa a Neoturis, tendo como
pressuposto "que o pico do surto será atingido em finais de abril e que a situação "possa estar
controlada no inicio de junho, quer em Portugal, quer na generalidade dos nossos mercados
emissores", e também que "em junho as restrições ao tráfego aéreo irão terminar no espaço europeu,
norte-americano e asiático".
 
Segundo explicita a consultora em turismo, a taxa de ocupação/quarto nos hotéis da região de Lisboa,
que em 2019 se situou nos 76,1%, deverá cair mais de 30 pontos percentuais, ficando-se nos 45,6%
em 2020.
 
E os proveitos totais por quarto ocupado na hotelaria de Lisboa, que se situaram nos EUR182 em
2019, ficarão baixar para EUR146,8 em 2002, envolvendo uma queda de 19,3%.
 
"Ou seja, para um total de proveitos de 1 359 milhões de euros em 2019, iremos evoluir para 674
milhões de euros em 2020, o que representa a uma redução de 685 milhões de euros, o equivalente a
menos 50,4%", avança Eduardo Abreu, sócio da Neoturis, referindo que "o cenário é muito
preocupante" e "é preciso começar a pensar em medidas que atenuem este enorme impacto nos
hotéis".
 
Frisando que "o turismo e viagens estão a ser dos sectores mais afetados pela situação do Covid-19",
a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) tinha avançado projeções a nível nacional apontando que
os hotéis iriam perder, no espaço de quatro meses, de 1 de março a final de junho, 4,4 milhões de
dormidas, o equivalente a receitas de 500 milhões de euros, num cenário de queda de 30% face ao
ano anterior. Num cenário "mais gravoso", com quedas de 50%, a perda de dormidas nos hotéis
nacionais cifra-se em 7,3 milhões de março a junho, associada a menos 800 milhões de receitas.
 
O estudo da Neoturis de impacto do coronavírus nos hotéis da área metropolitana de Lisboa não inclui
alojamento local, circunscrevendo-se a hotéis, hotéis-apartamento, aldeamentos e apartamentos
turísticos. A consultora propõe-se ir "acompanhando este documento de trabalho eminentemente
interno" numa base semanal, e de acordo com o evoluír da situação, uma vez que "esta é a
informação que temos hoje (17 de março, antes do anúncio do corte de voos entre Portugal e países
da União Europeia), mas tratam-se de dados que vão evoluíndo de dia para dia".
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Covid-19: 1500 milhões apoiam restaurantes e alojamentos
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Medidas anunciadas hoje por Mário Centeno destinam 600 milhões à restauração, 900 milhões para
outras empresas de turismo, como alojamentos e ainda 200 milhões para agências de viagens e
empresas de organização de eventos
 
Nas contas apresentadas pelo Estado, 600 milhões destinam-se à restauração, 900 milhões para
empreendimentos turísticos, 300 deles para as micro e pequenas empresas, e 200 milhões são para
agências de viagens e empresas de organização de eventos.
 
Está ainda previsto o apoio de 6200 milhões em medidas fiscais e contributivas, que contemplam
adiamentos e diferimentos de obrigações fiscais.
 
As linhas, que serão disponibilizadas através do sistema bancário "nos próximos dias", adiantou, terão
um período de carência até final do ano e serão amortizadas em quatro anos. O ministro das Finanças
adiantou ainda que está a ser desenvolvida a possibilidade de uma moratória de capital e de juros, em
conjunto com o setor bancário, para que as empresas tenham mais tempo para pagar as suas dívidas
à banca.
 
No total, Mário Centeno anunciou uma linha de crédito de três mil milhões de euros para as empresas
mais penalizadas pelo novo Coronavírus, de forma a fazerem "face aos compromissos".
 
No que respeita ao pagamento de impostos, o governante anunciou, ainda, a flexibilização do
pagamento dos impostos para empresas e trabalhadores independentes.
 
O Pagamento Especial por Conta (PEC), cuja primeira prestação é, por norma, paga em março, passa
a poder ser feita até 30 de junho.
Já a entrega do Modelo 22 do IRC é prolongada até 31 de julho de 2020. O Pagamento por Conta e o
Pagamento Adicional por Conta passam a ter de ser feitos até 31 de agosto.
 
As medidas anunciadas hoje pelo Executivo para dar resposta à situação das empresas de turismo e
lazer afetadas pelo surto de Covid-19 merecem o aplauso da Confederação do Turismo de Portugal
(CTP).
 
Em comunicado, a CTP considera as medidas "adequadas no presente quadro evolutivo da pandemia e
do seu impacto na economia nacional" e apela ao Governo que as "operacionalize com a maior
brevidade" bem como "proceda aos ajustes requeridos pelos agentes económicos do turismo à
anterior linha de crédito de 200 milhões de euros", para que estes apoios possam chegar rapidamente
às empresas e permitam preservar o emprego e a economia nacional.
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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Apoio financeiro a microempresas, consultoria online e suspensão dos reembolsos devidos são
algumas das medidas anunciadas pelo Turismo de Portugal para mitigar as consequências do Covid-19
no setor
 
Além de uma linha de apoio financeiro para microempresas, o Turismo de Portugal reforça as equipas
de apoio às Empresas, disponibiliza um serviço de consultoria online e suspende os reembolsos no
âmbito dos apoios concedidos com recurso a verbas próprias. Estas são algumas das "primeiras
medidas de apoio ao setor que o Turismo de Portugal está a implementar para minimizar o impacto da
redução temporária dos níveis de procura na atividade turística", informa a entidade em comunicado.
 
Com uma dotação de 60 milhões de euros, a Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do
Turismo dirige-se a empresas ou empresários em nome individual com menos de 10 postos de
trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não exceda os 2 milhões de euros,
com atividade em território nacional e certificação PME, esclarece o TP.
 
O cálculo do apoio financeiro tem em conta o número de trabalhadores existente na empresa em
fevereiro de 2020, multiplicado por EUR750 por cada trabalhador e pelo período de três meses, até ao
montante máximo de 20 mil euros por empresa. Este apoio não vence juros e é reembolsado no prazo
de 3 anos, incluindo um período de carência de 12 meses. As candidaturas são submetidas através de
formulário a disponibilizar no Portal Business do Turismo de Portugal que ficará disponível nos
próximos dias, adianta a entidade.
 
No que respeita à suspensão de reembolsos, a medida tem efeitos imediatos e prende-se com a
"suspensão, por 12 meses, dos reembolsos no âmbito de projetos apoiados pelo Turismo de Portugal,
com recurso a verbas próprias, no âmbito dos programas JESSICA, Linha de Apoio à Qualificação da
Oferta (na parte do Turismo de Portugal) e Valorizar".
 
As empresas do setor podem ainda contar com uma equipa de apoio técnico às empresas, num
programa de consultoria online desenvolvido pelas Escolas do Turismo de Portugal. A iniciativa envolve
60 formadores, disponíveis para "ajudar a identificar medidas individualizadas para cada área de
negócio (marketing, CRM, operacional, financeiro, etc.) e colaborar na sua implementação,
contribuindo para minimizar o impacto dos planos de contingência COVID-19", sublinha a entidade. As
empresas poderão aceder a este programa nos portais do Turismo de Portugal "Business"
www.business.turismodeportugal.pt e "Escolas" www.escolas.turismodeportugal.pt, preenchendo o
formulário onl ine Suporte Onl ine | Empresas de Turismo ou através do endereço
escolasonl ine@turismodeportugal.pt.
 
Tanto as soluções já apontadas como as que serão implementadas no futuro, são "suportadas pela
Estratégia Turismo 2027", dirigindo-se tanto a Colaboradores do Setor - no caso dos apoios dados às
Empresas e Empresários em nome individual, como aos Turistas - com informação e comunicação
direta com Turistas estrangeiros e nacionais que se encontrem ou pretendam realizar viagem pelo país
bem como com turistas nacionais que tenham questões relacionadas com uma viagem ao exterior e
ainda aos Locais (no apoio que o Turismo de Portugal enquanto organismo público em associação com
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as Empresas e as Associações do Setor pode dar à Sociedade, estimulando e exercendo o papel que o
Turismo pratica enquanto "força para o bem"), sublinha a organização.
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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Agências de viagens garantem que estão a repatriar "aos milhares" portugueses
retidos no estrangeiro
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Associação APAVT desmente que haja viajantes portugueses nas Filipinas "abandonados" pelas
agências de viagens, ao contrário do que disse o ministro dos Negócios Estrangeiros. E está a avançar
em contra-relógio com as viagens de regresso. "A partir de agora, vai ser a loucura"
 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) garante que "os agentes de
viagens portugueses estão a fazer todos os esforços para acudirem a esta situação de excepção" com
a pandemia do coronavírus, no sentido de reencaminharem de regresso os turistas portugueses que se
encontram retidos no estrangeiro. Num momento crítico em que se deparam, elas próprias, com a
necessidade de "tratar do equilíbrio financeiro das suas empresas", as agências de viagens enfatizam
estar "a passar dias e noites a tratar de cada um dos seus clientes".
 
Contactada pelo Expresso, a APAVT não consegue quantificar ao certo, mas avança que atinge "a casa
dos milhares" as viagens de repatriamento de turistas portugueses que estão a ser avançadas, dos
mais variados destinos, "dentro e fora da Europa, muito de África por exemplo, os portugueses andam
por todo o lado, é um facto".
 
O repatriamento de viajantes lusos decorre a ritmo acelerado e em contra-relógio, num momento em
que por todo o lado se fecham fronteiras, incluíndo de Portugal, e "a partir de hoje (18 de março) vai
ser a loucura", adianta fonte da associação.
 
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, tinha feito o apelo ontem, 17 de março,
às agências de viagens no sentido de não "abandonar" os turistas e viajantes portugueses que estão
retidos nas Filipinas, Argentina, México e Marrocos face às restrições com a pandemia do coronavírus,
lembrando tratar-se de clientes com os quais tinham contratos. "Honrando os respetivos contratos,
não os deixem sozinhos nestas circunstâncias difíceis", frisou o chefe da diplomacia dirigindo-se às
agências de viagens, em declarações à agência Lusa.
 
O ministro referiu que várias dezenas de turistas portugueses nas Filipinas aguardavam regresso a
Portugal, e que o ministério, através da Embaixada em Jacarta, estava a fazer todos os esforços para
os trazer de volta, mas frisou que "o Estado não se pode substituir às agências de viagens com os
quais foram contratados estes percursos".
 
A APAVT respondeu, em comunicado, que "não encontrou até à data qualquer cliente de agência de
viagens nas Filipinas que não esteja a ser devida e profissionalmente acompanhado", ao contrário do
que o ministro tinha referido, concluíndo que "o referido grupo terá marcado as suas viagens sem o
auxilio de uma agência de viagens, circunstância que, como a APAVT vem salientando há muito,
prejudica enormemente a qualidade da experiência de viagem, sobretudo em momentos de alteração
das circunstâncias dessa mesma viagem".
 
"Uma alteração profunda das circunstâncias, é o que estamos a viver", enfatiza a associação das
agências de viagens, lembrando que "existe atualmente na Europa, uma operação de repatriamento
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massivo de turistas e viajantes, no seguimento de um movimento de fecho de fronteiras sem
precedentes", e que "a única certeza que temos neste momento é que, a partir de amanhã (18 de
março), muitos milhares de cidadãos europeus vão ficar retidos um pouco por todo o mundo,
incluindo, naturalmente, cidadãos portugueses".
 
Turistas a ser "despejados" de hotéis que estão a fechar
 
Frisando que "inúmeras companhias de aviação cancelaram os seus voos e as próprias rotas aéreas,
criando um situação difícil de gerir: menor oferta, maior procura, e poucos dias (às vezes poucas
horas) para resolver os problemas", a APAVT faz notar que "nestes últimos dias, temos assistido a um
pouco de tudo - viajantes cujo embarque é recusado, porque o seu voo é para um país, ou apenas
com escala num país, que colocou restrições às viagens", até de "turistas a ser 'despejados' de hotéis
que estão a fechar, como por exemplo em Espanha, não tendo sítio para onde ir".
 
A associação das agências de viagens salienta ainda que o aeroporto de Lisboa nos últimos dias
"estava repleto de franceses e brasileiros, entre outros, que não conseguiam sair do país" -
sublinhando que "não, não tinham sido abandonados pelas agências de viagens deles, estavam apenas
a sofrer dos distúrbios óbvios e expectáveis de um repatriamento em massa, apesar de todos os
esforços dos agentes de viagens de todo o mundo e dos ministérios dos negócios estrangeiros de todo
o mundo".
 
Ao ministro dos Negócios Estrangeiros, a APAVT sublinha que "fazemos parte da solução, e mais não
temos feito senão minimizar o problema", assegurando que "continuaremos o trabalho de grande
cooperação com os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros" e estaremos, como sempre,
disponíveis para o ajudar nas dificílimas tarefas que tem em mãos".
 
Conceição Antunes
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O
Sindicato de Hotelaria do Algarve denunciou esta semana a imposição
de férias por parte de algumas empresas aos seus trabalhadores,
situação desconhecida pela maior associação de hoteleiros da
região, na sequência da pandemia de Covid-19.
 
O
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo,
Restaurantes e Similares do Algarve (STIHTRSA) afirmou à Lusa ter
sido contactado por diversos trabalhadores a pedir informações
sobre "a imposição de férias que se está a verificar num número
crescente de empresas".
 
"Há
empresas que já mandaram trabalhadores para casa nesta situação e
há outras a querer fazê-lo no mais curto espaço de tempo", disse
o coordenador do sindicato Tiago Jacinto, considerando não haver
base legal para as empresas o fazerem e que os "trabalhadores não
são obrigados a aceitar".
 
Defendendo
que "o isolamento social não são férias", Tiago Jacinto
sustentou que o número de casos já reportados e "com uma
tendência para aumentar nos próximos dias", leva o sindicato a
"ponderar solicitar a intervenção da ACT [Autoridade para as
Condições do Trabalho e do Governo", para que tome medidas "no
sentido de fazer respeitar a legalidade".
 
A
baixa ocupação e o cancelamento de reservas devido ao surto do novo
coronavírus levaram a uma "diminuição de trabalho", mas o
sindicalista adiantou que "entre 01 de maio e 31 de outubro as
férias só podem ser gozadas com comum acordo".
 
"Os
trabalhadores não podem sair prejudicados por esta situação,
porque ao irem para casa as despesas vão aumentar, até com alguma
subida de preços que já se verifica, [e] não podem ver a sua
remuneração diminuída", reforçou Tiago Jacinto.
 
O
presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
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Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, declarou à Lusa
desconhecer "qualquer situação de imposição e desacordo"
entre empresas e trabalhadores, acusando o sindicato de "vontade de
protagonismo".
 
Elidérico
Viegas referiu que a diminuição na procura levou alguns empresários
a uma redução do funcionamento ou mesmo encerramento das unidades
hoteleiras, "fazendo um acordo com os funcionários", para lhes
proporcionar férias e "melhores condições" do que se estiverem
em isolamento.
 
O
presidente da AHETA revelou existirem outras alternativas, como "o
'lay-off' [redução temporária dos períodos normais de
trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por
iniciativa das empresas, durante um determinado tempo] simplificado
para quem encerra a atividade", ou as medidas anunciadas pelo
Governo, nas quais se incluem a possibilidade de o empregador apenas
ficar a suportar 33% do salário", ou, ainda, as férias.
 
"Ao
irem para férias os trabalhadores auferem vencimentos normais, a
100%, e ainda ganham o subsídio. Se assim não for recebem apenas
66%, não sei o que será melhor", declarou.
 
Elidérico
Viegas disse não entender "esta posição do sindicato",
afirmando que "está a dar um tiro no pé", já que "nada é
feito sem acordo do trabalhador".
 
O
coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de
180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.
 
Das
pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da
doença.
 
Em
Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de
casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na
segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
Tagsaheta Coronavirus hotéis saúde Sindicatos vírus
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/jprudencio/
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18 Março 2020
 
A costa alentejana regista, esta semana, um aumento "anormal" de autocaravanas e de turistas para
alegadamente se refugiarem do novo coronavírus em casas de férias, relataram hoje à agência Lusa
vários autarcas, que se afirmam preocupados.
"Estão a circular muitas autocaravanas" pelo concelho, "provavelmente devido ao facto de não
existirem [até ontem] infetados com o coronavírus no Alentejo", disse o presidente da Câmara de
Grândola, António Figueira Mendes.
No concelho vizinho de Santiago do Cacém, ainda no distrito de Setúbal, a situação também se
agravou esta semana com "uma afluência anormal" de autocaravanas "de várias nacionalidades", que
entupiram a zona de estacionamento da lagoa de Santo André e obrigou a uma intervenção da GNR,
descreveu à Lusa o presidente da junta de freguesia, David Gorgulho.
"Chegou-nos a informação de que estava a haver uma afluência anormal de autocaravanas, de vários
pontos da Europa, para a costa de Santo André e, naturalmente, que a pandemia do coronavírus só
pode ser a única justificação para esta situação nesta altura do ano", afirmou David Gorgulho.
Após relatos de moradores, ao longo do dia de segunda-feira, o autarca decidiu "exigir uma ação
bastante incisiva" da GNR, que "garantiu que a bem ou a mal as autocaravanas saiam daquela zona"
para dispersar os turistas.
"O que é certo é que se tratou de um ponto muito negativo, porque tivemos muitas autocaravanas de
várias nacionalidades, em particular de alemães, que para aqui chegarem tiveram de passar por
França e Espanha. Não estamos a brincar às pandemias e as autoridades locais não podem facilitar",
avisou o presidente da Junta de Freguesia de Santo André.
No concelho de Grândola, segundo António Figueira Mendes, a situação obrigou o município a tomar
algumas medidas, incluindo o fecho do parque de caravanas do Lousal.
"As pessoas vão-se refugiando nesta zona e por esse motivo decidimos encerrar o parque de
caravanas do Lousal, no interior do concelho. No entanto, ainda não conseguimos encerrar o parque
de caravanas de Grândola, mas temos essa preocupação e vamos sensibilizar para que as pessoas não
estacionem durante muito tempo e no mesmo lugar", disse.
O autarca assegurou que as entidades locais "vão acompanhar estes casos sempre que se justificar" e
vão procurar "evitar o estacionamento e grandes aglomerados de autocaravanas".
"Temos muitos turistas portugueses e estrangeiros com casas de férias no concelho, nomeadamente
na freguesia do Carvalhal, que aproveitaram para se refugiarem aqui. Isso cria alguma preocupação,
porque têm feito muitas compras nos supermercados, o que contribui para que a população não tenha
acesso aos bens necessários", acrescentou.
Mais a sul, em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira (Beja), o cenário repete-se e, no último
fim de semana, foram muitas as pessoas a procurar refúgio na zona, optando pelas casas de férias ou
recorrendo ao aluguer de imóveis.
"Nos últimos dias deparámo-nos com muitas pessoas que têm casa de férias nesta zona e que se
refugiaram no Alentejo, talvez porque temos zero casos no mapa do coronavírus e para fugir da
confusão e da possibilidade de contaminação das cidades, embora exista o risco acrescido de
transmissão", disse à Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes.
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"Tivemos muitos portugueses durante o fim de semana, uns com casa de férias e outros que alugaram
para declaradamente fazerem a quarentena no Alentejo", sublinhou Francisco Lampreia, indicando que
Vila Nova de Milfontes recebe ao longo do ano "muitos turistas do norte da Europa" e que, "numa
situação destas, vão ficando e não se vão embora".
Contactado pela Lusa, o comandante do destacamento de Santiago do Cacém da GNR, tenente Luís
Molano, assegurou que o patrulhamento "está a ser feito com alguma regularidade" ao longo da costa,
"onde por norma existe caravanismo e as pessoas são autuadas" sempre que detetadas infrações.
"Neste momento não há legislação que proíba as pessoas da livre circulação. Não foram decretadas
medidas nesse sentido e o que é aconselhável é permanecerem em casa se não tiverem necessidade
de se deslocar", referiu.
No interior alentejano, o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, disse que, durante o passado
fim de semana, houve um número "atípico e invulgar" de autocaravanas de matrículas de vários
países, com "maior incidência" de Espanha, paradas em parques de estacionamento da cidade, como
os das grandes superfícies comerciais.
"Foram pessoas que não recolheram ao Parque de Campismo de Beja e que estavam em trânsito",
porque "foram aparecendo e desaparecendo" e, na segunda-feira, o número de autocaravanas
"reduziu substancialmente", disse, admitindo que "poderão ter sido pessoas em trânsito de Espanha
para o litoral alentejano ou em sentido inverso, devido à eminência de restrições na fronteira", que
acabaram por ser adotadas na segunda-feira.
No distrito de Évora, nos concelhos mais próximos de Espanha e que costumam ser procurados pelos
turistas por se situarem nas imediações da albufeira do Alqueva, há quem ache o movimento normal,
mas outros autarcas notaram, nos últimos dias, mais afluência de caravanistas estrangeiros vindos da
fronteira e de consumidores "nuestros hermanos" nos supermercados.
"Não posso dizer que haja um movimento para o concelho de turistas espanhóis ou de outras
nacionalidades", afirmou à Lusa o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto,
assinalando que, no fim de semana, através da fronteira de São Leonardo, que já está hoje fechada, a
afluência de turistas "não foi significativa".
Na segunda-feira, a câmara determinou "o encerramento do parque de caravanas de Monsaraz", onde
estavam, em conjunto com o parque de lazer da localidade de Campinho, junto do Alqueva, "uns 20"
veículos, o que "até é menos do que costuma haver" nesta altura do ano, referiu.
O surto de Covid-19 começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e
territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.
Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção
para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.
Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
 
Linhas de Elvas
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A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) avançou com a lista dos países cuja
actividade turística está a ser a mais afectada pela pandemia Covid-19, Portugal e Cabo verde
constam, em diferentes níveis, na lista.
 
Na nota enviada aos clientes, a que a Lusa teve acesso, o analista Samuel Tilleray afirmou que "em
termos relativos, Aruba, Bahamas, Barbados, Cabo Verde e as ilhas Fiji teriam provavelmente as
maiores descidas nas métricas de análise de crédito" e que "os destinos de sol, mar e praia, como as
ilhas turísticas nas Caraíbas e noutros locais serão os mais fortemente expostos a um abrandamento
no turismo mundial este ano".
 
Do mesmo modo, o documento refere que "a segunda região mais afectada globalmente serão os
Balcãs, onde mesmo sob o cenário mais benigno, a queda nas chegadas de turistas podem ter um
impacto no crescimento de entre 1,9 a 2,2 pontos percentuais" e que "mesmo as economias maiores e
mais diversificadas, como Portugal, Turquia, Espanha e Austrália podem ver contribuições negativas
para o PIB do turismo de entre 0,9 a 2,5 pontos percentuais face ao cenário de crescimento do PIB ao
abrigo de um cenário extremo de choque, que parece agora menos irrealista do que há umas
semanas, face às quarentenas nacionais e às proibições de viagens".
 
A S&P considera que, "apesar da incerteza, a nossa expectativa aponta para um cenário base com um
ano de choque, em que a maioria dos ratings dos países serão resilientes a uma quebra temporária no
fluxo de turismo".
 
Refira-se que as conclusões deste estudo foram obtidas através de uma análise aos 122 países cuja
qualidade do crédito soberano é analisado pela S&P, que estudou os impactos em três cenários -
limitado, extenso e extremo -, com quebras nas receitas de turismo de 11%, 19% e 27%
respectivamente.
 
Foto: Cristiano Pinto on Unsplash
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Covid-19: Medidas para turismo são para já suficientes mas é preciso rapidez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/03/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=92c77aec

 
Lisboa, 18 mar 2020 (Lusa) - O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera
que as medidas anunciadas são adequadas à atual conjuntura de pandemia Covid-19, mas pede que
os apoios sejam operacionalizados com rapidez para que cheguem rapidamente à economia.
 
"Penso que, neste momento, estas medidas são suficientes, no sentido em que o Governo sempre tem
dito que isto é um modelo dinâmico e aberto. Na semana passada, estávamos a anunciar [de apoios]
200 milhões e mais 60 milhões para as microempresas. Neste momento, temos um pacote de 1,7 mil
milhões para o turismo. Sem dúvida que é dinâmico e está em aberto. Estamos a viver um período
completamente excecional e que exige um grande sentido de responsabilidade", afirmou Francisco
Calheiros à Lusa.
 
O Governo anunciou hoje um conjunto de linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas no
montante total de 3.000 milhões de euros, destinadas aos setores mais atingidos pela pandemia de
Covid-19.
 
Destas, a CTP destaca a criação das linhas de crédito às empresas no valor total de 3.000 milhões de
euros, dos quais 600 milhões se destinam à restauração, 200 milhões para agências de viagens e
empresas de organização de eventos e 900 milhões para outras empresas de turismo, como
alojamento, bem como o apoio de 6.200 milhões em medidas fiscais e contributivas, que contemplam
adiamentos e diferimentos de obrigações fiscais.
 
"O que temos que fazer - e é nisto que temos estado a trabalhar agora com o Governo [as medidas
precisam de seguir vários trâmites], o que estamos a pedir é que estes apoios sejam
operacionalizados da forma mais rápida possível que é para chegarem o mais rapidamente possível à
economia", afirmou Francisco Calheiros.
 
Urgência necessária para estas medidas, bem como aos ajustes requeridos pelos agentes económicos
do turismo à anterior linha de crédito de 200 milhões de euros.
 
Francisco Calheiros lembrou que o setor do turismo tem estado "a trabalhar muito de perto, desde o
dia 02 de março", com toda a parte da economia, nomeadamente com o ministro da Economia, com a
secretária de Estado do Turismo e com o Turismo de Portugal.
 
Isto porque, "e é o próprio Governo que o diz", "o turismo ter sido a primeira atividade a entrar numa
crise grande e profunda, logo com grandes cancelamentos", acrescentou o presidente da CTP.
 
O responsável lembrou que, "desde o princípio", foi definida pela CTP "uma linha com três grandes
preocupações, que vem ao encontro com o Governo, em paralelo": a manutenção dos postos de
trabalho, a viabilidade das empresas e as medidas para a retoma das empresas.
 
Medidas que acabaram "agora de ser anunciadas, afirmou.
 
O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais
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mais de 7.800 morreram.
 
De acordo com os dados da DGS, em Portugal, das 642 pessoas infetadas com o novo coronavírus, 89
estão internadas e 553 estão a recuperar em casa. Há 4.074 casos em que o teste deu negativo e 351
casos a aguardar resultado laboratorial.
 
O boletim da DGS indica ainda que desde o dia 01 de janeiro foram registados 5.067 casos suspeitos.
 
Portugal regista duas vítimas mortais da doença e três doentes já recuperados.
 
MSF // CSJ
 
Lusa/Fim
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"Fique em casa e sonhe com as férias que hão-de vir". As mensagens das agências de
viagens para os seus clientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/03/2020

Meio: Meios & Publicidade Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dd77e55f

 
Tempos novos para os viajantes e turistas portugueses em que, de repente, deixaram de poder
realizar as suas viagens de negócios ou de férias para um qualquer destino além fronteiras. A
propagação do novo coronavírus levou ao encerramento temporário das fronteiras de Portugal e sair
do país, para já, não é possível.
 
Contudo, a nova realidade com que os portugueses vivem não invalida que estes não possam sonhar
com um regresso à normalidade nos próximos meses e, especialmente, com a vontade de viajar e
conhecer novos destinos e culturas. Pelo menos esta é a mensagem que algumas agências de viagens
estão a dinamizar junto dos seus clientes, além de reforçarem a importância que, em situações
idênticas às que vivemos actualmente, tem a realização de reservas através de um agente de viagens.
 
A rede de agências de viagens Geostar, do grupo Wamos Portugal, passa a seguinte mensagem:
"Fique em casa e sonhe com as férias que hão-de vir". A Geostar sublinha que a missão da agência,
em tempos normais, é a de " levá-lo a viajar, a conhecer novos destinos a viver experiências
memoráveis. Todos os dias nos desafiamos para encontrar propostas de viagem a preços incríveis e
para destinos fantásticos".
 
Também a Travelwings reforça a ideia de que apesar de não se poder viajar, "podemos sempre
Sonhar". A agência de viagens indica que vai substituir a divulgação de campanhas e promoções, com
divulgação de destinos, que "nos fazem sonhar e abstrair, nem que seja por um pouco, destes tempos
loucos que vivemos". E são as praias de areias brancas da República Dominicana que abrem esta
primeira iniciativa de fazer sonhar da agência de viagens.
 
Com uma história de 180 anos, e depois de ter passado por vários ciclos de e restrições de diferentes,
a Agência Abreu relembra aos seus clientes que, apesar de não poderem viajar, a agência de viagens
mais antiga de Portugal continua disponível para ajudar. Para os que se encontram em viagem neste
momento, ou com viagem marcada a reprogramar, a Agência Abreu recorda que tem "equipas prontas
para o ajudar". A Agência Abreu sublinha ainda que "encara este novo ciclo com a experiência,
profissionalismo e determinação que já demonstrou no passado" e "quando este ciclo passar, e você
quiser novamente viajar, estaremos prontos para o servir".
 
No sector da distribuição turística estão, inclusive, a serem concentrados esforços para convencer os
clientes a não cancelarem as suas viagens, mas sim a adiá-las e convertê-las em novas reservas. Em
causa está a sustentabilidade das empresas da distribuição turística, mas também companhias aéreas
e unidades hoteleiras.
 
Fonte: Publituris
 
[Additional Text]:
ferias
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Renascença

 	Duração: 00:00:47
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ID: 85486343

 
17-03-2020 23:03

Impacto do coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4ff6324b-ba96-4057-bdb0-

578684b79bbc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo garante que as agências estão a fazer
todos os esforços para acudir os turistas portugueses no estrangeiro, depois do encerramento várias
fronteiras. Em comunicado, a associação garante que não faz exceções. É a resposta ao apelo do
ministro dos Negócios Estrangeiros para que as agências não deixe os turistas sozinhos nas atuais
circunstâncias.
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1 1 1

Hotelaria estima perdas de mil milhões de euros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b3c518ed-49ba-47fa-a0a9-

0cd02eae4152&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A hotelaria estima perdas de mil milhões de euros. O presidente da Associação de Hotelaria de
Portugal receia que 250 mil trabalhadores do setor fiquem sem receber ordenados e pede apoios para
enfrentar o problema.
Declarações de Raúl Martins, presidente Associação de Hotelaria de Portugal.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-03-17 21:38
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-03-17 21:34
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Quando a procura é zero, a solução é não baixar os preços
 

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

Meio: TecnoHotel Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cb9b6365

 
A conferência "Estratégias comerciais contra o Coronavírus", um debate organizado pela Associação
Empresarial Hoteleira de Benidorm e Costa Blanca (HOSBEC) e a FORST School of Tourism Business,
que reuniu vários especialistas em Invattur para discutir as consequências do COVID-19 no setor de
turismoLer mais
 
Mais de 250 profissionais do setor de turismo da província de Alicante acompanharam esta semana
(pessoalmente e via streaming) a conferência "Estratégias comerciais contra o Coronavírus", um
debate organizado pela Associação Empresarial Hoteleira de Benidorm e Costa Blanca (HOSBEC) e a
FORST School of Tourism Business, que reuniu vários especialistas em Invattur para discutir as
consequências do COVID-19 no setor de turismo.
 
Entre as recomendações oferecidas pelos especialistas, todos professores do Programa Superior de
Revenue Management da FORST, destacaram a necessidade dos estabelecimentos oferecerem uma
política de cancelamento flexível, além de evitar o recurso a estratégias de redução de preços como
incentivo ao aumento de reservas, uma vez que o "medo de viajar não é combatido com ofertas, a
redução de preços é pão para hoje e fome para amanhã", destacou o diretor corporativo de Revenue e
Distribuição do Palladium Hotel Group, Diego Fernández.
 
Na mesma linha, Chema Herrero, CEO da Bedsrevenue, afirmou que "é hora de ter empatia, temos
que tentar entender o cliente e, na medida do possível, precisamos pensar em taxas reembolsáveis e
flexíveis". Herrero também se referiu à queda de preço como um erro que "não será uma solução para
quem tem medo de viajar".
Por sua parte, o analista de hotéis e tendências de turismo, Fernando Gallardo, acrescentou que "a
indústria do turismo não passou por uma situação semelhante em toda a sua história, as crises são
grandes oportunidades para certos participantes do mercado para gerar novos negócios e, mesmo,
pode servir para flexibilizar o setor, não apenas nas políticas de cancelamento, mas noutros aspetos
dos hotéis".
 
Não há varinha mágica
 
As intervenções foram moderadas pelo diretor do FORST, Javier Jiménez, que apontou que "não temos
uma varinha mágica para resolver esta crise, mas acreditamos que estes profissionais possam
contribuir com ideias para os hoteleiros poderem enfrentar estes momento de incerteza".
Na mesma linha, a secretária geral do HOSBEC, Nuria Montes, explicou que "a situação está a mudar
semanalmente e temos que nos preparar para uma situação em que nunca estivemos; portanto,
decidimos trabalhar a parte comercial com um painel de especialistas de primeira linha".
Os três convidados concordaram que existem mercados de turismo mais afetados, como o setor de
MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions)) ou turismo urbano. No entanto,
mostraram-se mais otimistas quanto aos destinos de sol e praia, pois, como explicaram, percebe-se a
existência de dois cenários, um até maio e outro a partir de maio, quando se considera que a situação
se normalizará e no próximo verão os níveis de reservas vão estabilizar.
 
Queda na bolsa da Meliá
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Como Fernando Gallardo explica no seu Linkedin, em 2 de março, a Meliá anunciou descontos de 45%
para em todos os hotéis da sua cadeia, a fim de aliviar os efeitos do coronavírus.
 
Desde então, suas ações caíram 43,33%. Só no dia 12 de março caíram 14,66% e são esperadas
semanas piores. Com isso, conclui, "a redução de preços não serve para nada quando a procura é
zero".
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