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Algarve 
Cinco destinos "Tudo Incluído" 

Lagos, Portimão, Albufeira, Salgados e a Praia da 
Falésia são os destinos algarvios eleitos pela Top 
Atlântico para umas férias despreocupadas, 
aproveitando não só as suas praias, vida nocturna, 
festividades, campos de golfe, gastronomia e os 
muitos percursos para caminhadas, mas também o 
sistema Tudo Incluído que é oferecido por alguns 
dos seus mais emblemáticos hotéis. 
Assim aparece na Meia Praia, em Lagos, o Vila 
Galé Lagos, hotel de 4 estrelas que oferece uma 
vista fantástica para o mar, um relaxante spa com 
piscina interior, uma gastronomia de excelência 
nos seus dois restaurantes com sugestões da 
região, um clube para crianças, campo de ténis e 
de golfe, para além de uma impressionante piscina 
exterior. 
Privilegiando o ambiente familiar e descontraído, 
em Portimão o destaque vai para o Club Amarilis, 
localizado a 350 metros do areal da Praia da 
Rocha, enquanto em Albufeira é apontado o 
Júpiter Albufeira Hotel — Family & Fun como o 
lugar certo para umas férias em família, 
oferecendo para isso várias diversões que passam 
por seis escorregas, .,plash park, quatro piscinas e 
um Kids Club, com o regime indo Incluído a 
oferecer refeições variadas e adequadas a todas as 
idades, com os três restaurantes e o bar self service 
a permitirem a escolha entre 3 nacks, buffet, à la 
corte e especialidades italianas. 
Já em Albufeira, na Herdade dos Salgados, o Nau 
Salgados Palm Village é a escolha perfeita para 
famílias com crianças com inúmeras actividades 
desportivas, uma gastronomia diversificada, um 
excelente programa de animação e entretenimento 
sazonal, durante o dia e à noite, para adultos e 
crianças e um comboio turístico gratuito até à 
praia. 
Não muito longe de Albufeira e de Vilamoura, na 
Praia da Falésia, é o Adriana Beach Club Hotel 
Resort, de 4 estrelas, inserido num ambiente 
natural e gozando de uma localização privilegiada 
junto à praia, garantindo o sossego e a privacidade 
dos hóspedes, uma excelente alternativa para 
quem procura passear e divertir-se por terras do 
Algarve, usufruindo do sistema Tudo Incluído.  

www.topatlantico.pt 
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Five "All Inclusive" destinations 

Lagos, Portimão, Albufeira, Salgados and 
Praia da Falésia are the Algarve destinations 
chosen by Top Atlântico for carefree holidays, 
enjoying not only its beaches, nightlife, 
festivities, golf courses, gastronomy and the 
many hiking routes, but also the All Inclusive 
system that is offered by some of its most 
emblematic hotels. 
Thus appears in Meia Praia, in Lagos, the Vila 
Galé Lagos, a 4-star hotel that offers a 
fantastic sea view, relaxing spa with indoor 
pool, excellent cuisine in its two restaurants 
with region suggestions, a club for children, 
tennis and golf course, as well as an 
impressive outdoor pool. 
Privileging the family and a relaxed 
atmosphere, in Portimão the highlight goes to 
Club Amarílis, located 350 meters from the 
beach of Praia da Rocha, while in Albufeira 
the Jupiter Albufeira Hotel - Family Si Fun is 
pointed out as the right place for a family 
holiday, offering several amusements that go 
through six slides, splash park, four 
swimming pools and a Kids Club, with the All 
Inclusive regime offering varied and suitable 
meais for all ages, with the three restaurants 
and a self service bar allowing to choose from 
snacks, buffet, à la carte and Italian 
specialties. 
In Albufeira, at Herdade dos Salgados, the 
Nau Salgados Palm Village is the perfect 
choice for families with children with 
countless sports activities, a diverse 
gastronomy, an excellent program of 
animation and seasonal entertainment, 
during the day and night, for adults and 
children and a touristic train ride to the 
beach. 
Not far from Albufeira and Vilamoura, on 
Praia da Falésia, is the 4-star Adriana Beach 
Club Hotel Resort, inserted in a natural 
environment and enjoying a privileged 
location next to the beach, ensuring the peace 
and privacy of guests, an excellent alternative 
for those looking to stroll and have fun in the 
Algarve, using the All Inclusive system. 
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Covid-19: direto do aeroporto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eb11483a-c291-4360-a873-

9dd61e7ac9d3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Direto do aeroporto de Faro, que nos últimos dias tem assistido a milhares de pessoas a tentarem
regressar aos países de origem. Hoje, até à 1 da tarde, vão realizar-se 20 voos de repatriamento.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:15

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85503235

 
19-03-2020 08:05

Cada vez mais grupos económicos a encerram serviços em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=14420bd9-839d-495e-9d6f-

5d6e01401654&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com grande parte da população em casa, são cada vez mais os grupos económicos a encerrar serviços
em Portugal.
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Medidas de apoio às empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7e7508f4-5abe-4314-a54c-

82299bb448d5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo reforçou o pacote de apoio às empresas. O total dos incentivos a para já de 9.200 milhões
de euros. 3 mil milhões vai para crédito aos setores mais afetados: turismo, restauração, têxtil,
vestuário e calçado. E vai fornecer apoio de liquidez à tesouraria das empresas. Outra medida
anunciada vai permitir flexibilizar os pagamentos dos empresários, quer ao fisco quer a Segurança
Social, são pagamentos podem ser feitos por exemplo em prestações. Por fim, o Governo quer
incentivar o pagamento com cartões para evitar uso de notas e de moedas.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-19 07:43
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-19 08:48
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-19 09:12
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-19 06:39
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-19 07:44
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-19 08:49
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-19 09:13
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A6 Turismo do Algarve lança campanha para informar PME sobre medidas de apoio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d69c0bb0

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo
do Algarve (ATA) ativaram, no dia 18 de março, uma campanha de divulgação e
esclarecimento das medidas de apoio do Governo e do Turismo de Portugal junto das
empresas do setor turístico na região, em particular das Pequenas e Médias Empresas
(PME).  Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!  é o claim da campanha
bilingue, em Português e Inglês, que incentiva os empresários a contactarem o Gabinete
de Apoio ao Empresário da RTA para melhor conhecerem o pacote de medidas anunciadas
para mitigar as consequências económicas do novo coronavírus em Portugal.
 
Às empresas turísticas são disponibilizados contactos
telefónicos e de correio eletrónico, com uma equipa de profissionais associada,
para que possam informar-se de forma personalizada sobre linhas de crédito,
medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva, legislação laboral
extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020. Os interessados
podem ainda descarregar o  Guia
das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim informativo que resume a
informação mais recente e em permanente atualização. "Ajudar as empresas do
setor do Turismo no Algarve é uma prioridade, pois são elas que geram na região
a riqueza e o emprego. Neste árduo período que temos pela frente, sabemos todos
da especial vulnerabilidade de uma região que depende do Turismo e em que a
sazonalidade é um fator adicional de adversidade. Tudo faremos para responder às
necessidades das empresas e dos trabalhadores do setor", assegura o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
A campanha foi idealizada internamente pela equipa do
Turismo do Algarve e decorre nos canais próprios da RTA e da ATA, nas redes
sociais e na Internet.
 
Daniel Pina
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Turismo do Algarve informa PMEs sobre medidas de apoio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67903114

 
Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA) ativaram uma
campanha de divulgação e esclarecimento das medidas de apoio às Pequenas e Médias Empresas do
sector.
 
Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!  é o mote da campanha bilíngue, em Português e Inglês,
que incentiva os empresários a contactarem o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para melhor
conhecerem o pacote de medidas anunciadas para mitigar as consequências económicas do novo
coronavírus em Portugal.
 
Às empresas turísticas são disponibilizados contactos telefónicos e de correio eletrónico, com uma
equipa de profissionais associada, para que possam informar-se de forma personalizada sobre linhas
de crédito, medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva, legislação laboral extraordinária
e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020.
 
Os interessados podem ainda descarregar o  Guia das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim
informativo que resume a informação mais recente e em permanente atualização.
 
Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes,  ajudar as empresas do setor do Turismo
no Algarve é uma prioridade. São elas que geram na região a riqueza e o emprego. Neste árduo
período que temos pela frente, sabemos todos da especial vulnerabilidade de uma região que depende
do Turismo e em que a sazonalidade é um fator adicional de adversidade. Tudo faremos para
responder às necessidades das empresas e dos trabalhadores do sector .
 
A campanha foi idealizada internamente pela equipa do Turismo do Algarve e
decorre nos canais próprios da RTA e da ATA, nas redes sociais e na Internet.
 
[Additional Text]:
RTA
Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA) ativaram uma
campanha de divulgação e esclarecimento das medidas de apoio às Pequenas e Médias Empresas do
sector.
Print Icon
 
barlavento
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"Mais qualidade da oferta" 
DESÍGNIO O  Um dos maiores desafios é conseguir responder às exigências da competitividade 
ELIDÉRICOVIEGAS 
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA AHETA 

t. 4* 

O
turismo contemporâneo 
surgiu na Europa no final 
dos anos.  50, no segui 

mento do sucesso das medidas 
económicas de exceção imple-
mentadas após a II Grande 
Guerra. As conquistas sociais 
proporcionadas pelos regimes 
democráticos europeus, aliadas 
a uma tecnologia nova emer-
gente - o avião, que democrati - 
zou e massi ficou .o transporte 
aéreo - , catapultaram o turismo 
para o primeiro lugar do 
ranking económico mundial 
em pouco mais de 50 anos. Em 
Portugal, a atividade turística 
acompanhou as tendências 
mundiais, constituindo, hoje, 
um dos aspetos mais relevantes 
da economia portuguesa e assu-
mindo-se como um dos setores 
indispensáveis e mais impor-
tantes na condução das políticas 
macroeconômicas do Pais. Um 
dos maiores desafios do turismo 
nacional é, no atual contexto, 
ser capaz de responder às exi - , 
gências da competitividade, 
urna consequência direta do fe- 
1-tórrieno da globalização das 
economias e do mais que previ-
sível crescimento sustentado do 
setor ãescala mundial. 

O relacionamento do turismo 
com o ambiente e o ordena-
mento do território é, presente-
mente, um dos fatores mais si-
gnificativos de competitividade 
nos mercados internacionais, 
sendo o turismo a atividade 
económica portuguesa mais 
compet itiva em termos de sus-
tentabilidade. 

O desafio da consolidação do 
turismo português passa, pois, 
p( )r uma estratégia de caracteri-
zação assente naquilo que nos 
identifica e, simultaneamente, 
nos diferencia, através da po-
tenciação das capacidades es -

 

PERFIL 

Elidérico Viegas naspeu em 
Paderne e tem 69 anos. E licen-
ciado em gestão hoteleira e é 
empresário. É membro fundador 
da Associação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do 
Algarve (AHETA), entidade que 
preside há mais de 20 anos. 
E vice-presidente da Confedera-
ção de Turismo de Portugal e 
presidente da Assembleia Geral 
da Região de Turismo do Algar-
ve. Representa os empresários 
hoteleiros em eventos regionais, 
nacionais e internacionais. 
E ainda cônsul honorário da 
República da Polónia no Algarve. 

.• 

pecí ficas do património nas vá-
rias vertentes. 

O contributo do turismo para 
a afirmação da imagem de Por-
tugal no mundo, deve ter no 
horizonte, a valoração cio setor, 
tanto mais que é a oferta que 
suscita a procura, mas é a pro-
cura que determina a oferta. 

O fomento da escala e compe-
titividade do nosso turismo tor-
na urgente e necessário, que os 
serviços da administração pti 
blica, bem como os responsáveis 
ao mais alto nível cla governa - 
ção, tenham um maior e melhor 
entendimento da substância cia 
atividade turística na economia 
e a sua importância estratégica 
na vida e sociedade portuguesa. 

O turismo de qualidade, o 
nosso maior desígnio competi-
tivo, só pode ser o da qualidade 
da oferta em todas as compo-
nentes da vasta gama de preços 
e serviços, incluindo os valores 
históricos, culturais, arquitetó-
nicos, naturais e ambientais. 

O posicionamento competi-
tivo do nosso turismo, vai de-
pender em grande medida da 
nossa capacidade em adminis-
t ra rmos eficientemente os 
nossos recursos, enquanto 
quadros de referência estraté-
gica, convergência e valoriza-
ção competitiva do nosso País, 
no respeito por uma equidade 
social e prosperidade econó-
mica para todos. • 
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08  TURISMO: QUALIDADE. O GRANDF DESAHO DA CONSOLIDAÇÃO DO TURISMO 
NACIONAL PASSA POR UMA ESTRATÉGIA DE CARACTERIZAÇÃO ASSENTE 
NAQUILO  QUE NOS IDENTIFICA E, SIMULTANEAMENTE, NOS DIFERENCIA. 
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Campanha do Turismo do Algarve informa PME sobre medidas de apoio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4fb61bf6

 
Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!
 
Director: Carlos Conceição
 
Redacção: Hugo Palma, Maria Inês Lima e Marta Ferreira
 
Colunistas/Colaboradores:
Armindo Gaspar, Bárbara Rodrigues, Catarina Oliveira, Celso Silva, Cinda Cabrita, Eugênia Militão,
Joana Duarte, Joaquim Rocha, José Alberto Baptista, José Veloso, José Vitória, Manuel Catarino, Maria
Alice Serrano Silva, Maria Gonçalves, Mário Furtado, Medina Ribeiro, Miguel Sequeira, Nuno Serafim e
Ruben Marreiros
 
Editor: Carlos Conceição
 
Direcção, Redacção e Publicidade:
Rua D.João Xavier, nº6 - 8600-574 Lagos
Telefone: 282 031 700 Telemóvel: 966 754 800
 
Proprietário: JL UNIPESSOAL, LDA / Carlos Conceição
NIPC: 513554050
Administração: Urb. Marina Sol, Lote 14, 1ºE - 8600-707 Lagos
 
Capital Social: 100% Carlos Conceição
 
Depósito Legal: 2897789 Registo na ERC: 112363
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A11

Consumidores queixam-se das agências de viagens mas também da subida dos
preços
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Marcela

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a20abc80

 
Transportes públicos e supermercados geram queixas. Há ainda relatos subidas de preços de produtos
como álcool, gel desinfetante ou botijas de gás.
 
No princípio era o problema do cancelamento das viagens, depois a confusão nos supermercados,
seguida dos transportes públicos a deixar os portugueses à beira de um ataque de nervos. No meio do
surto da Covid-19 as burlas estão a ganhar expressão e já há consumidores a queixar-se de subida de
preços de bens de consumo essenciais. Desde o início da pandemia, o Portal da Queixa recebeu 506
reclamações relacionadas com o surto do novo coronavírus.
 
"A evolução tem sido muito manifesta e tem incidido na maioria acerca das agências de viagens e das
companhias aéreas. A dificuldade no contacto com as agências e o reembolso das viagens canceladas,
foram os motivos que mais geraram reclamações", adianta Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa.
Só os problemas relacionados com as agências de viagens geraram 231 queixas, seguida de 89
focadas nas companhias aéreas, com os consumidores a relatar problemas com a remarcação,
cancelamento ou reembolso de viagens já marcadas. "Nessa avalanche de contactos com as agências
de viagens e companhias aéreas, acabou por resultar num outro problema, desta vez a dificuldade de
contacto", descreve. Edreams (103), a Xtravel (57) e a Rumbo (16) são as agências de viagens objeto
do maior número de queixas. Do lado das companhias aéreas a Ryanair lidera com 47 reclamações,
seguida da TAP (34) e da Easyjet (5).
 
Depois os problemas começaram a estender-se a outras áreas. E as reclamações também. "Nos dias
seguintes, começamos a receber reclamações referentes à dificuldade de organização dos espaços
comerciais, nomeadamente os supermercados e, mais recentemente, após ter sido decretadas novas
orientações relativas à circulação de pessoas, os transportes públicos foram os mais referenciados com
situações de excesso de lotação e supressão de oferta". Saúde (24), hiper e supermercados (22), sites
de reserva de alojamento (21), operadoras de telecomunicações (16) - com "alguns relatos de
aproveitamento com ofertas camufladas", onde as operadoras "referem oferecer determinados acessos
ou condições gratuitas, contudo com a contrapartida de fidelização por mais 24 meses" - e transportes
públicos (12) são as áreas que registam mais queixas.
 
Online:
 
queixas covid19
 
Infogram
 
A pandemia também tem vindo a fazer disparar os preços de alguns bens essenciais, como gel
desinfetante - ao Dinheiro Vivo chegaram relatos de um litro desse produto a ser vendido por 38 euros
e, em alguns casos por 50 euros -, bem como de subidas numa semana de 2,5 euros no preço das
botijas de gás butano. "A ERSE faz supervisão dos preços e não temos evidência de alterações dos
preços em termos médios. Não há ainda qualquer reclamação nesse sentido", garante fonte oficial do
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regulador da energia. No país há cerca de 50 mil postos de abastecimento.
 
"Temos recebido relatos de situações anómalas devido à pandemia, contudo as reclamações são
menos expressivas", diz Pedro Lourenço. Mas cita um caso em que o preço foi amplamente
exponenciado devido à ao aumento da procura. O caso que chegou ao Portal da Queixa dá conta de
um consumidor que em três dias viu o preço de um frasco de álcool 250 ml, na mesma farmácia, ter
aumentado de um euro para 2,50 euros. Ou seja, em três dias o preço disparou 150%.
 
E, como de habitual, quando há momentos de crise há quem se tente aproveitar. "Ainda de uma forma
lenta, mas sabemos que já correm tentativas de burla online, com aproveitamento da condição atual
dos consumidores em casa e com acesso à internet. Esta será uma realidade que será amplamente
aproveitada pelos alegados burlões, para aliciar os consumidores à utilização de ferramentas que por
falta de literacia digital, estarão vulneráveis a novas formas de burla", alerta.
 
Reclamações, acredita o CEO do Portal da Queixa, não se vão ficar por aqui. "Devido à nova condição
do consumidor, que estará confinado à sua residência será natural um aumento de reclamações, nos
próximos dias, relativas ao comércio eletrónico."
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Marcela
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Turismo de Portugal lança linha de 60 milhões de euros para microempresas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2020

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online - Turismo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=352653c

 
O Turismo de Portugal lançou um conjunto de medidas para minimizar o impacto da redução da
procura na atividade turística devido à Covid-19, incluindo uma linha de apoio financeiro de 60
milhões de euros para microempresas.
 
"Uma linha de apoio financeiro para microempresas, reforço das equipas de apoio às empresas,
serviço de consultoria 'online' e suspensão dos reembolsos no âmbito dos apoios concedidos pelo
Turismo de Portugal com recurso a verbas próprias, 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", indicou, em comunicado, a autoridade turística nacional.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresa do turismo tem uma dotação de 60 milhões de euros
e 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 dois milhões de euros.
 
O apoio financeiro é calculado tendo em conta o número de trabalhadores existentes na empresa em
fevereiro deste ano, multiplicando por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de três mês, até
ao montante máximo de 20 mil euros por cada empresa.
 
Conforme explicou o Turismo de Portugal este apoio não vence juros e é reembolsado em três anos,
incluindo um período de carência de um ano.
 
Esta linha de apoio vai estar em vigor até ser alcançada a dotação orçamental, sendo que as
candidaturas são submetidas através de um formulário que vai ser disponibilizado no portal 'Business'
do Turismo de Portugal.
 
Por outro lado, é disponibilizada, também no portal 'Business' e no 'Escolas', uma equipa de apoio
técnico às empresas, num programa de consultoria 'online', uma iniciativa que envolve 60 formadores.
 
Adicionalmente, são suspensos, por um ano, os reembolsos de projetos apoiados pelo Turismo de
Portugal, com recurso a verbas próprias, no âmbito dos programas JESSICA, linha de apoio à
qualificação da oferta e Valorizar.
 
O Turismo de Portugal está integrado no Ministério da Economia e é responsável pela promoção e
valorização da atividade turística.
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Deco apela a comportamento 
responsável dos consumidores

# abastecimento alimentar

A
Deco apelou ontem 

a um comporta-

mento responsável 

dos consumidores 

no abastecimento de ali-

mentos, lembrando que 

as filas nos supermerca-

dos acontecem por razões 

de saúde pública e não por 

falta de bens.

«Existem restrições de 

facto, mas são restrições 

em termos de circulação e 

de acesso aos próprios lo-

cais [supermercados], mas 

por uma questão sanitária. 

Não existem restrições no 

acesso aos próprios bens e 

serviços”, afirmou o coor-

denador do departamen-

to jurídico e económico 

da Deco.

O jurista aconselhou os 

consumidores a «não se-

rem alarmistas» e a com-

portarem-se como fazem 

«no dia-a-dia, mas com as 

cautelas», seguindo as re-

comendações das autori-

dades sanitárias, Direção 

Geral da Saúde e Governo.

«O mais importante é 

cumprir as regras sanitá-

rias de isolamento. Não é 

fazer corridas ao super-

mercado como se não 

houvesse amanhã», dis-

se o jurista.

Estas corridas provo-

cam picos de procura, que 

desregulam o mercado e 

levam a que algumas pra-

teleiras dos supermerca-

dos estejam vazias.

O jurista assegura não 

ter conhecimento da exis-

tência de qualquer falta de 

bens, que justifique corri-

das aos supermercados.

Viagens
Entretanto, a Deco reco-

menda aos consumido-

res com viagens afetadas 

pelo anúncio de suspen-

são de voos para fora da 

União Europeia que con-

tactem as agências de via-

gens ou companhias aé-

reas, e a quem está fora 

do país que contacte as 

embaixadas.

Redação/Lusa

D
R
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PLANO 

Enfermeiros e 
médicos em AL 

A Associação do Alojamento Lo-
cal em Portugal avançou que está 
a traçar um plano para colocar 
na Internet moradias e aparta-
mentos à disposição dos profis-
sionais de saúde que combatem 
a pandemia Covid-19. 

À Lusa, o presidente da ALEP, 
Eduardo Miranda, adiantou que a 
ideia é criar condições numa pla-
taforma para a Internet, para que 
médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde possam 
candidatar-se a ficar a dormir 
em unidades de AL, perto dos 
hospitais. 
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"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", afirmou, ontem, o presi-
dente da Confederação do Turismo 
de Portugal (CTP). 

Em declarações à agência Lusa, 
Francisco Calheiros lembrou que, 
na semana passada, "estávamos a 
anunciar [de apoios] 200 milhões e 
mais 60 milhões para as microem-
presas. Neste momento, temos um 
pacote de 1,7 mil milhões para o 
turismo. Sem dúvida que é dinâ-
mico e está em aberto. Estamos a 
viver um período completamente 
excecional e que exige um grande 
sentido de responsabilidade". 

O Governo anunciou ontem 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 ou-
tras 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 

ti 

.•• 

• 

precisam de seguir vários trâmi-
tes], o que estamos a pedir é que 
estes apoios sejam operacionali-
zados da forma mais rápida pos-
sível 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 económi-

 

cos 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 
odia 2 de março", com toda a parte 
da economia, nomeadamente com 
o ministro da Economia, com a se-

 

cretária de Estado do Turismo e 
com o Turismo de Portugal. 

Isto porque, "e é o próprio Go-

 

verno que o diz", "o turismo ter sido 
a primeira atividade a entrar numa 
crise grande e profunda, logo com 
grandes cancelamentos", acrescen-

 

tou o presidente da CTP. 
O responsável lembrou que, 

"desde o princípio", foi defini-

 

da pela CTP "uma linha com três 
grandes preocupações, que vem 
ao encontro com o Governo, em 
paralelo": a manutenção dos pos-

 

tos de trabalho, a viabilidade das 
empresas e as medidas para a re-

 

toma 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 mais 
de 7.800 morreram. 

De acordo com os dados da DGS, 
em Portugal, das 642 pessoas infe-

 

tadas com o novo coronavírus, 89 
-1 estão internadas e 553 estão a re-

 

, cuperar 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 1 de janeiro foram 
registados 5.067 casos suspeitos. 

Portugal regista duas vítimas 
mortais da doença e três doentes 
já recuperados. 

COVID-19 

Medidas para turismo 
são para já suficientes 
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. 

moihík 
Confederação do Turismo de Portugal pede urgência na adoção das medidas anunciadas pelo Governo. 
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an 

PORMENORES 

7 

mil euros é quanto o 
Ministério Público exi 
ge a Melchior Moreira.: 
O valor refere-se ã aq 
siçào de um BMW e a 
ajudas de custo indevi-
da_mente recebidas. 
alem dos outros ilícito 

Contratar amigos 
O ex-presidente-do Tu 
cismo do Porto e Norte 
acusado de contratar 
amigos sem cumprir as 
formalidades legais, 
adulterando os procedi 
mentos de contratação. 
publica. 

Salário de 17 
Entre os factos descria 
na acusação está a corr 
tratáção de um motor 
ta. Os filhos de ambos 

-:.pgavarn futebol na  
• esma equipa. O 
rio Públito refere-q 
contratação do moto 
Sta a tempo irkt.' 
:snecessária, 

ando o salário 
,. 50 euros, quase o trf 
pio do ordenado-base . 
auferido por um profíS 
sional desta área. 

Arguido é agora obrigado a permanecer na habitação, com controlo de pulseira eletrónica 

Melchior Moreira saiu 
da cadeia e passou para 
prisão domiciliária 
Ex-líder do Turismo 
do Porto e Norte 
esteve 16 meses 
atrás das grades. 
Diminuiu perigo 
de perturbar prova 

Alexandre Panda 
e Nuno Miguel Mala 
justica@jn.pt 

OPERAÇÃO ÉTER  O ex-presidente 
do Turismo do Porto e Norte de 
Portugal (TPNP) já não está na pri-
são. Melchior Moreira foi liberta-
do por ordem do Tribunal da Rela-
ção do Porto e passou recente-
mente para a situação de obriga-
ção de permanência na habitação 
com controlo de pulseira eletróni-
ca (prisão domiciliária). 

Os juízes desembargadores re-
solveram atenuar as medidas de 
coação do arguido, que estava no 
estabelecimento prisional anexo 
à Polícia Judiciária do Porto des-
de outubro de 2018, entendendo 
que o perigo de conservação da 
prova na fase de instrução é nes-

  

ta altura diminuto. Ainda assim, 
por ainda existir perigo, o ex-ges-
tor público está proibido de con-
tactar arguidos e testemunhas. 

No final de janeiro, Melchior viu 
uma juíza do Tribunal de Instru-
ção Criminal do Porto ordenar a 
separação do seu processo, para ser 
julgado à parte dos demais 28 ar-
guidos (20 pessoas singulares e 
oito sociedades), o que possibili-
tou o alargamento do prazo máxi-
mo de prisão. Assim, em vez de 16 
meses, o arguido está agora sujei-
to a um prazo máximo de dois 
anos e seis meses de privação da li-
berdade (até abril de 2021). 

Contra esta decisão reagiu o de-
fensor de Melchior Moreira, Amíl-
car Fernandes, com recurso para o 
Tribunal da Relação do Porto, in-
vocando a ilegalidade da decisão. 
Em causa está um tratamento de-
sigual, em face dos demais argui-
dos, com risco de decisões contra-
ditórias sobre os mesmos factos e 
o facto de ter sido assumido o ob-
jetivo de prolongar a prisão do ar-
guido, perante a impossibilidade 
de concluir a fase de instrução an-
tes de 24 de fevereiro. 

CONTRATOS SUSPEITOS 

Cinco linhas de 
investigação nos 
negócios do turismo 
A matéria em causa no pro-
cesso reporta-se a cinco li-
nhas de investigação sobre a 
TPNP. Estão em causa proce-
dimentos de contratação de 
pessoal e de aquisição de 
bens, a utilização de meios 
públicos para fins pessoais e 
oapoio a clubes de futebol -
a um como contrapartida de 
favores pessoais ao presiden-
te do TPNP e a outro como 
meio de promoção de Mel-
chior Moreira no meio fute-
bolístico (para ser líder da 
Liga de futebol). Os ilícitos 
em redor da instalação de lo-
jas interativas de turismo fo-
ram autonomizados para ou-
tro processo. Há dezenas de 
autarcas arguidos. 

O ex-presidente do TPNP está 
acusado pelo Ministério Público 
de 38 crimes (12 de participação 
económica em negócio, três de pe-
culato de uso, três de peculato, 
nove de abuso de poder, um de 
corrupção passiva, sete de falsifi-
cação de documento e três de rece-
bimento indevido de vantagem). 
É a figura central do processo. 

JULGAMENTO MARCADO 

O início do julgamento do proces-
so que resultou da Operação Éter, 
da Judiciária do Porto, foi entre-
tanto marcado para 18 de maio. 

Entre os arguidos também estão 
o ex-vice-presidente do TPNP e 
antigo autarca de Lousada, Jorge 
Magalhães, assim como Isabel 
Castro, chefe de departamento 
operacional do TPNP e compa-
nheira de Melchior. José Agosti-
nho, empresário de Viseu, Manue-
la Couto, mulher do ex-presiden-
te da Cãmara de Santo Tirso e em-
presária de comunicação, António 
Salvador, presidente do Sp. Braga, 
e Júlio Mendes, ex-líder do V. Gui-
marães, também fazem parte do 
rol de arguidos.• 
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CTP congratula-se com medidas do Governo para apoiar turismo
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Início B2A CTP congratula-se com medidas do Governo para apoiar turismo
 
CTP congratula-se com medidas do Governo para apoiar turismo
 
Março 19, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A CTP- Confederação do Turismo de Portugal congratula-se com as medidas de apoio ao sector
anunciadas esta quarta-feira (18) pelo Governo, diz que são adequadas à actual conjuntura provocada
pelo Covid-19, mas pede que cheguem com rapidez às empresas.
 
O presidente da CTP, Francisco Calheiros refere 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 excepcional e que exige um grande
sentido de responsabilidade.
 
Do conjunto do pacote que o governo disponibiliza, Francisco Calheiros 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 estamos a pedir é que estes apoios sejam operacionalizados da forma mais rápida possível
que é para chegarem o mais rapidamente possível à economia, reforçou o presidente da CTP.
 
Francisco Calheiros lembrou que o sector do turismo tem estado a trabalhar muito de perto, desde o
dia 2 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, até porque, realçou, o turismo foi a
primeira actividade a entrar numa crise grande e profunda, logo com grandes cancelamentos.
 
As preocupações que desde o início deste surto e os seus impactos no sector do turismo definidas pela
CTP passam, nomeadamente, pela manutenção dos postos de trabalho, a viabilidade das empresas e
as medidas para a retoma das empresas.
 
Mais notícias em www.opcaoturismo.pt
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COVID-19. Autoridades pedem a 500 milhões de pessoas que fiquem em casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Lifestyle Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=acd909be

 
Pelo menos 500 milhões de pessoas foram aconselhadas a ficar em casa pelas autoridades, em todo o
mundo, para deter a propagação da pandemia de COVID-19, segundo um levantamento realizado pela
AFP.
 
Alguns países adotaram medidas coercivas e outros optaram apenas por recomendações.
Confinamento obrigatório
A província chinesa de Hubei e a sua capital, Wuhan, onde surgiu o novo coronavírus, estão isoladas
do mundo desde o final de janeiro. A quarentena continua, mas desde 14 de março que as restrições
de deslocação foram suavizadas, para alívio dos mais de 50 milhões habitantes da zona.
 
Após Hubei, pelo menos oito países adotaram medidas coercivas para confinar o conjunto da sua
população: Itália (10 de março), Espanha (14), Líbano (15), República Checa (16), França, Israel e
Venezuela (17), e Bélgica (18 de março).
 
No total, estes oito países reúnem 240 milhões de habitantes.
 
Na maioria destes territórios, ainda é possível sair para trabalhar, comprar produtos de primeira
necessidade ou receber atenção médica.
 
Em menor escala, alguns países adotam medidas de confinamento específicas, como a Bulgária, que
colocou em quarentena a cidade de Bansko, onde se encontra a maior estação de esqui do país, ou o
Egito, que confinou todos os empregados do setor turístico na província do Mar Vermelho.
Confinamento recomendado
Pelo menos quatro países - Alemanha, Áustria, Reino Unido e Irão - exortaram a população a limitar
ao máximo os seus deslocamentos e contactos, mas não adotaram medidas coercivas. Estes quatro
países têm cerca de 240 milhões de habitantes.
 
Mas tais apelos tem efeito limitado.
 
Na Alemanha, onde se organizaram várias "CoronaParties" em parques, a chanceler Angela Merkel
pediu esta quarta-feira à população que respeite as orientações sanitárias, "indispensáveis para salvar
vidas".
 
As autoridades iranianas, por sua parte, lamentaram que apesar das advertências, ainda há iranianos
que não levam a "sério" a situação, e que os mercados estão "cheios", nas vésperas do Ano Novo
Persa, na sexta-feira.
Toque de recolher
Pelo menos seis países ou territórios adotaram toques de recolher, proibindo deslocalções entre o final
da tarde e o início da manhã: Tunísia (18H00-06H00), Bolívia (17H00-05H00), Sérvia (20H00-05H00),
o estado americano de Nova Jersey (20H00-05H00), o território americano de Porto Rico (21H00-
05H00) e Manila, a capital das Filipinas (20H00-05H00).
 
Todos estes territórios somam 50 milhões de habitantes.
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Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.
 
SAPO
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Turismo do Algarve lança campanha para informar PME sobre medidas extraordinárias
de apoio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Elisabete Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ee73033

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA) ativaram esta quarta-
feira, dia 18, uma campanha de divulgação e esclarecimento sobre as medidas de apoio do Governo e
do Turismo de Portugal junto das empresas do setor turístico algarvias, em particular das Pequenas e
Médias Empresas (PME), motivadas pelos problemas económicos causados pela pandemia de Covid-
19.
 
Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!  é o claim da campanha bilingue, em Português e Inglês,
que incentiva os empresários a contactarem o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para melhor
conhecerem o pacote de medidas anunciadas para mitigar as consequências económicas do novo
coronavírus em Portugal.
 
Às empresas turísticas, são disponibilizados contactos telefónicos e de correio eletrónico, com uma
equipa de profissionais associada, para que possam informar-se de forma personalizada sobre linhas
de crédito, medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva, legislação laboral extraordinária
e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020.
 
Os interessados podem ainda descarregar o  Guia das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim
informativo que resume a informação mais recente e em permanente atualização.
 
Para o presidente do Turismo do Algarve,  ajudar as empresas do setor do Turismo no Algarve é uma
prioridade. São elas que geram, na região ,a riqueza e o emprego. Neste árduo período que temos
pela frente, sabemos todos da especial vulnerabilidade de uma região que depende do Turismo e em
que a sazonalidade é um fator adicional de adversidade .
 
Tudo faremos para responder às necessidades das empresas e dos trabalhadores do setor , garante
João Fernandes.
 
A campanha foi idealizada internamente pela equipa do Turismo do Algarve e decorre nos canais
próprios da RTA e da ATA, nas redes sociais e na internet.
 
Curiosamente, a campanha foi lançada no mesmo dia em que a Região de Turismo do Algarve
assinalava os 50 anos da sua criação. Mas a situação de pandemia não permitiu qualquer
comemoração.
 
Elisabete Rodrigues
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HOSPITAIS
À espera  
da batalha  
decisiva
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Médicos e enfermeiros preparam-se para o grande combate das 
suas vidas, pelas vidas de todos nós. Há quem tenha de racionar 
máscaras, quem abdique das férias e de estar com a família,  
por tempo indeterminado. Mas o pior dos receios é ter de chegar 
ao ponto em que é preciso escolher quem vive e quem morre 

 S A R A  S Á 
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N
“Não quero ter de escolher.” É esta a 
angústia com que vivem os milhares 
de profissionais de saúde, enquanto 
se preparam para enfrentar a maior 
batalha das suas vidas. À medida que 
crescem os números de infetados e que 
as projeções nos aproximam do pico, há 
quem faça contas às máscaras, às batas 
e aos aventais de proteção, e quem can-
cele as férias. Para Inês e Filipe, a vida 
mede-se em semanas. 

À espera do primeiro filho de am-
bos, o enfermeiro no Hospital de Santa 
Maria vai faltar à ecografia que marca a 
passagem do primeiro para o segundo 
trimestre. Aliás, há uma semana que 
Filipe, do serviço de queimados daquela 
unidade hospitalar de Lisboa, não vê a 
mulher. Optaram por viver em casas 
separadas – Inês manteve-se no lar da 
família, Filipe foi para casa dos pais e 
estes, por sua vez, mudaram-se para a 
habitação de férias – porque o profis-
sional de saúde é uma fonte potencial 
de contágio. 

Apesar de trabalhar num ambien-
te ultraprotegido, onde há sempre 
enormes cuidados de assepsia devido 
à fragilidade do estado imunológico 
dos pacientes internados, o enfermeiro 
sabia que almoçar no refeitório, usar o 
multibanco, carregar no botão do ele-
vador de um dos hospitais de primeira 
linha para a Covid-19 o tornava uma 
pessoa de risco. E não se enganou. Na 
segunda-feira, teve tosse e alguma falta 
de ar e já não foi trabalhar. E apesar de, 
na terça-feira de manhã, ainda estar à 
espera de indicações do médico, tinha 
praticamente a certeza de que ficaria 
em casa, em isolamento. Está menta-
lizado para uma mudança de serviço, 
sendo desviado para o atendimento às 
vítimas do coronavírus, uma vez que 
tem experiência em cuidados intensi-
vos. “Ainda estamos apenas no início”, 
deixa escapar. 

“ESTAMOS MUITO SOZINHOS”
Feito o levantamento ao material dispo-
nível na Unidade de Saúde Familiar de 

Neste tempo de escassez, em que todos os 
recursos serão canalizados para o combate 
ao novo coronavírus, uma médica de 
família teme que todos os outros problemas 
de saúde deixem de poder ser atendidos

O plano 80-15-5
Quando o País entra na chamada fase de mitigação, um grupo de cinco 
“veteranos” desenhou uma nova estratégia de ataque à Covid-19

A estratégia é conhecida 
pela sequência 80-15-
5. O 80 corresponde à 
percentagem de doentes 
sem gravidade e tratados 
em ambulatório, os 
CovidCasa; já 15% ficam 
na enfermaria Covid; e 5% 
requerem internamento 
na unidade de cuidados 
intensivos. Para a 
elaboração do plano, 
a Ministério da Saúde 
chamou um grupo de 

cinco peritos que já tinha 
participado na elaboração 
do ataque à gripe A. “É 
uma espécie de carta 
de navegação para a 
segunda pandemia, dos 
cinco veteranos”, relata 
o pneumologista Filipe 
Froes, um dos elementos 
do grupo. As indicações 
foram enviadas para as 
administrações regionais 
de Saúde, que passam 
a ter um esquema de 

atuação bem definido de 
atendimento aos casos 
suspeitos. “Espero com 
este plano garanta toda a 
transparência, coerência e 
coordenação. E, sobretudo, 
esperamos que funcione 
e que seja a malha que 
garanta a compreensão 
e o envolvimento dos 
profissionais de saúde 
e a resposta tranquila e 
equitativa da população”, 
diz Filipe Froes. 

C O V I D -19 HOSP ITA IS
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13 de março de 2020 
Ultrapassada a barreira  

dos 100 casos – o momento que 
assinala a entrada na fase de 
“crescimento exponencial” 

16 de março de 2020 
O número de casos confirmados 
duplica em apenas dois dias e é 

anunciada a primeira vítima mortal

112
169

245

331 

448
17 de março de 2020

Lisboa e Vale do Tejo, os oito médicos e 
dois enfermeiros sentiram falta de um 
zero à direita: dois “frasquinhos” de ál-
cool, 25 máscaras cirúrgicas, três batas 
e três das máscaras ditas bico de pato 
– as que realmente protegem contra o 
SARS-CoV-2. Na reunião matinal, rea-
lizada num corredor, para que a equipa 
pudesse manter as distâncias de segu-
rança, ficou decidido que as consultas 
seriam feitas pelo telefone, sempre que 
possível, para evitar a deslocação dos 
doentes. A ideia pareceu boa, até que as 
chamadas começaram a cair. Percebe-
ram então que a linha não aguenta mais 
do que três telefonemas em simultâneo. 
Plano B: usar o telemóvel pessoal. A 
estratégia não evitou, no entanto, que 

Casos  
em Portugal

A progressão vertiginosa dos casos confirmados  
de coronavírus em apenas 16 dias, em março

Inovação No Queimódromo do Porto 
foi instalado o primeiro centro  
de rastreio com o modelo drive-thru, 
ou seja, os doentes nem precisam  
de sair do automóvel
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quem não conseguiu contactar o Centro 
de Saúde, devido ao congestionamento 
da linha, se tenha dirigido pessoalmen-
te às instalações. Nem que um turista 
espanhol, com febre e outros sintomas 
sugestivos de Covid-19, tenha ido lá 
parar, encaminhado pela linha SNS24. 

A médica que nos faz este relato, em 
anonimato por receio de represálias, 
sabe de outras situações semelhantes, 
descritas por colegas da especialidade 
de Medicina Geral e Familiar. “Tenho 
a sensação de que vamos pelo mesmo 
caminho da Itália, em que os médicos 
adoeceram por não estarem protegidos. 
Já percebemos que é um vírus altamen-
te infecioso, mas estamos a repetir os 
mesmos erros”, diz a mesma fonte.  A 
todos os que conhece, a médica acon-
selha: “Não subam a escadotes, evitem 
cair, não comam amendoins para não 
se engasgarem, não façam nada que vos 
exponha ao perigo.”

Neste tempo de escassez, em que to-
dos os recursos serão canalizados para o 
combate ao novo coronavírus, a médica 
teme que todos os outros problemas 
de saúde que ocorrem normalmente 
deixem de poder ser atendidos. Neste 

Hospital de Santa Maria  
Tendas de campanha, cedidas pela 
Cruz Vermelha, para isolar doentes 
suspeitos de terem a Covid-19

Roubos, uso abusivo e aquisição 
insuficiente levaram a uma situação  
de racionamento. Agora há apenas uma 
máscara por profissional no Instituto 
Português de Oncologia de Lisboa

C O V I D -19 HOSP ITA IS
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DE APROX. 33%

Impôs regras restritas de quarentena
e o rastreamento de contactos

Debate-se sobre se
a propagação diminuiu

ou se, simplesmente,
não há testes suficientes

a serem feitos

Propagação abrandou

NÚMERO DE DIAS DESDE O 100º CASO FONTE Johns Hopkins University; https://ourworldindata.org/coronavirus INFOGRAFIA AR/VISÃO
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momento, com a agenda cheia até ju-
nho, está a desmarcar as consultas, sem, 
no entanto, ter ideia de quando poderá 
remarcar. “A sensação que tenho é a 
de estar a ver o Titanic a afundar-se e 
eu impotente”, desabafa. E o que mais 
lamenta é que da coordenação não 
cheguem orientações precisas. Apenas 
exigência. “A tutela não nos ajuda, es-
tamos muito sozinhos.”

Muitas destas queixas têm chegado 
ao telefone do deputado do PSD Ricar-
do Baptista Leite, que toca “dia e noite”. 
Assumindo uma missão que está mais 
relacionada com a sua faceta de médi-
co do que com a de político, sublinha 
a descoordenação entre a autoridade 
de saúde e quem está no terreno: “Há 
um grande desfasamento.”A queixa de 
falta de material é a mais frequente. 
Mas também têm aparecido ofertas de 
empresas da área têxtil que se predis-

A cada 24 horas, as necessidades serão 
atualizadas. 

COLAPSOS SUCESSIVOS
Numa fase de crescimento acelerado da 
epidemia em Portugal, uma das linhas 
de ação já colapsou. Aquela que é, ou 
deve ser, a porta de entrada: a SNS24. 
Só na terça-feira, dia 17, recebeu 13 
mil chamadas, pelo que os sucessivos 
reforços não têm sido suficientes para 
dar resposta aos utentes. As linhas de 
ação seguintes, as unidades de cuidados 
intensivos e a urgência, ainda estão a 
funcionar normalmente, mas será uma 
questão de dias. “Os colapsos vão ocor-
rendo por camadas”, afirma Ricardo 
Baptista Leite. Quando será, ninguém 
o consegue prever. Mas o sentimento 
geral é o de quem está à espera de que 
o acidente aconteça. “Se se confirmar 
o pior cenário, a resposta que temos é 

põem a adaptar as linhas de produção 
ao fabrico de batas e outros materiais 
de proteção. “Tenho passado todos os 
contactos ao Governo”, mas as respostas 
tardam. “É uma emergência. Temos de 
aumentar brutalmente a capacidade de 
proteção.” 

Recordando o facto de em Itália 
metade dos pacientes internados se-
rem profissionais de saúde – que por 
estarem expostos a grandes quantida-
des de vírus acabam por desenvolver 
patologia mais grave – avisa: “Estamos 
no início da crise e os profissionais 
de saúde já representam 20% dos 
infetados, o que é muito grave.” Esta 
consciência das dificuldades levou a 
que coordenasse a criação de um portal 
online em que médicos, bombeiros e 
enfermeiros possam sinalizar as faltas 
de material, dando assim oportunidade 
à sociedade civil de as tentar colmatar. 

Como a epidemia cresce depressa
A maioria dos países ocidentais regista uma trajetória semelhante de aumento de novos casos,  
depois de ultrapassarem a barreira das 100 infeções confirmadas. As exceções são todas na Ásia
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António Costa 
revelou que 
Portugal 
tem 1 142 
ventiladores, 
mas nem 
todos estão 
disponíveis

A corrida pelos 
ventiladores
É o equipamento que pode fazer a diferença entre  
a vida e a morte. Mas Portugal não tem que chegue para 
o que aí vem, e tenta desesperadamente comprar mais – 
o problema é que meio mundo também está à míngua

Como se escolhe quem vive ou 
morre? Mulheres e crianças 
primeiro, como manda a 
velha tradição cavalheiresca? 
Grávidas? É difícil imaginar 
que chegaríamos a esse 
ponto, como se estivéssemos 
num navio a afundar, mas é 
precisamente isso que está a 
acontecer no Norte de Itália, a 
região da Europa mais afetada 
pela crise da Covid-19. Devido 
à carência de ventiladores 
para toda a gente que precisa, 
as indicações oficiais são 
para se dar prioridade a quem 
tem maiores hipóteses de 
sobrevivência: os mais novos, 
em detrimento dos mais 
velhos.
Em Wuhan, na China, essa 
escolha já tinha estado a ser 
feita. No mês passado, havia 
mil pessoas a necessitar de 
ventiladores, na cidade onde 
o surto começou, mas apenas 
600 estavam disponíveis, e 
os médicos tiveram de tomar 
decisões drásticas. No Irão, 
a situação poderá ser ainda 
mais dramática, devido às 
sanções económicas. O 
Washington Post escreve 
que as autoridades médicas 
do país têm tentado 
desesperadamente que as 
sanções sejam levantadas 
para poderem comprar 
mais ventiladores, mas sem 
sucesso.
Ainda sem vacina à vista, 
os ventiladores são uma 
das poucas armas para 
se combater os casos 
mais graves desta infeção, 
que provoca problemas 
respiratórios agudos a uma 
percentagem significativa de 
doentes. Uma carta assinada 
por três médicos italianos a 
trabalhar no olho do furacão, 
dirigida à Sociedade Europeia 
de Medicina Intensiva, 
apontava para 10% dos 
infetados a precisarem de 

cuidados intensivos.
Portugal tem estado a 
olhar para estes exemplos, 
em situação muito mais 
avançada, e começou já a 
contar espingardas para 
enfrentar o pico da epidemia. 
A Direção-Geral da Saúde 
fez esse levantamento, 
solicitando ainda às 
unidades de saúde privadas, 
instituições de solidariedade 
social e Forças Armadas que 
reportassem a quantidade 
de ventiladores disponíveis. 
António Costa revelou o 
número total na segunda-
feira, 17, em entrevista na SIC: 
“Temos 1 142 ventiladores, 
mas claro que não estão 
todos disponíveis.” Muitos 
estão a ser utilizados por 
doentes com insuficiências 
respiratórias não relacionadas 
com este coronavírus.

UM APARELHO PARA 
QUATRO PESSOAS?
A CUF foi o primeiro grupo 
privado a anunciar que iria 
disponibilizar, de forma 
faseada, 50 ventiladores ao 
Serviço Nacional de Saúde, 
além de ter encomendado 
mais para os seus hospitais. 
Rui Moreira, presidente da 
Câmara Municipal do Porto, 
também diz ter identificado 
uma fábrica de ventiladores 
em Shenzhen, na China, com 
a qual o Hospital de São João 
estará já em contacto para 
importar equipamento.
Não há, no entanto, 
garantias de que as 
instituições portuguesas 
consigam adquirir máquinas 
suficientes. Apesar de 
alguns fabricantes terem 
duplicado a sua produção 
(o único fabricante italiano 
quadruplicou, recrutando 
militares), a procura é 
muitíssimo superior à oferta. 

Todos os países afetados 
estão a tentar comprar 
ventiladores. A Alemanha, por 
exemplo, encomendou dez 
mil unidades. O Presidente 
dos EUA avisou vários 
governadores para que cada 
estado tente por si mesmo 
negociar com os produtores. 
No Reino Unido, o primeiro-
ministro apelou a outras 
empresas de engenharia, 
como as de automóveis, 
para que tentassem fabricar 
ventiladores (ideia já criticada 
por profissionais do setor, que 
dizem não ser possível, dados 
os requisitos técnicos). O país 
de Boris Johnson, neste caso, 
está pior do que Portugal: 
com 67 milhões de habitantes 
e cinco mil ventiladores, tem 
uma máquina por 13 400 
pessoas; o nosso país tem 
uma por 8 700.
Outras opções estão a ser 
estudadas. Um estudante 
português de Neurociência 
e Filosofia em Harvard criou 
o Project Open Air: um 
fórum virtual que junta já 
milhares de especialistas a 
debater formas de produzir 
rapidamente novos modelos, 
em código aberto – isto 
é, de patente livre. Entre 
várias ideias propostas, está 
o fabrico de ventiladores 
através de impressoras 3D.
Teoricamente, há ainda 
outra solução. Num estudo 
preliminar, publicado na 
revista científica Academic 
Emergency Medicine, testou-
se com sucesso a utilização 
de um ventilador para quatro 

C O V I D -19 HOSP ITA IS

Ajuda para respirar 
Uma das ideias em cima 
da mesa é o fabrico  
de ventiladores através 
de impressoras 3D
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claramente insuficiente”, sublinha. 
Isabel Palmeirim, do departamento 

de Ciências Biomédicas da Univer-
sidade do Algarve, apercebeu-se do 
constrangimento da linha SNS24 no 
início da semana passada e no sábado 
já tinha sido montado um call center 
para triagem das chamadas. “Quando 
nos apercebemos do estrangulamento, 
lançámos o desafio aos alunos que ra-
pidamente se mobilizaram”, recorda. O 
primeiro lote de voluntários é composto 
por 150 alunos do curso de Medicina da 
Universidade do Algarve – uma licen-
ciatura que tem a especificidade de se 
destinar a pessoas que já fizeram outro 
curso. “Vamos começar a perder profis-
sionais de saúde por estarem doentes e 
por terem estado expostos”, antecipa. 

Aliás, logo no primeiro dia de traba-
lho houve voluntários a ficarem de qua-
rentena por terem estado em contacto 
com pessoas infetadas, no hospital. A 
iniciativa está enquadrada nas atividades 
do Centro Académico de Investigação 
e Formação Biomédica do Algarve (co-
nhecido como ABC), que também tem 
feito sessões de formação a empresas 
e câmaras municipais. “Também esta-
mos a ajudar a encontrar locais onde 

os profissionais de saúde possam ficar 
a residir depois de terem tido contacto 
com o vírus”, avança o cardiologista 
Nuno Marques, do ABC. Até já houve 
um hotel do Algarve que cedeu as suas 
instalações para este efeito. 

A questão do material tem feito cor-
rer muita tinta e ocupado praticamente 
todos os tempos de antena no início 
desta semana. Em entrevista à SIC, 
o primeiro-ministro, António Costa, 
afirmou, na segunda-feira à noite, que 
existia uma reserva estratégica de dois 
milhões de máscaras. Mas ainda nin-
guém parece saber onde estão, nem 
quando serão distribuídas. “Uma falha 
de material de 24 horas já é grave. É 
um potencial de exposição enorme dos 
profissionais de saúde”, observa Isabel 
Palmeirim. Na terça-feira, o secretário 
de Estado da Saúde, António Sales, 
anunciou ter estabelecido um protocolo 
com a empresa portuguesa Bastos Vie-
gas que, até há poucos dias, continuava 
a exportar o material de proteção lá 
produzido. Mesmo sem exportar e la-
borando em contínuo, o material não 
será suficiente para dar resposta às 
necessidades nacionais, avançou um 
responsável da empresa à SIC. 

FONTE CDC – Centros de Controlo e Prevenção de Doenças VISÃO

Diminuir a propagação da infeção é quase tão importante quanto pará-la.
Ambas as curvas do gráfico somam o número de novos casos ao longo do tempo
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QUANTO TEMPO DEMORA O VÍRUS A ESPALHAR-SE. NÚMERO DE DIAS DESDE O PRIMEIRO CASO

PRIMEIRO
CASO

Desenvolvimento da propagação da pandemia
se não se tomarem medidas para a sua contenção

Com medidas de prevenção, a aceleração
do número de casos é mais lenta

Capacidade de prestação de tratamento adequado a pessoas
muito doentes. Um teste ao sistema de saúde. A maioria

dos hospitais ode funcionar com uma redução de 10%
nas equipas, mas não com metade do seu pessoal ausente

dos hospitais pode

doentes em simultâneo, 
adaptando-o de modo simples 
e rápido com tubos comuns 
de plástico. O volume de 
oxigénio revelou-se suficiente 
para quatro adultos de 70 
quilos, durante 12 horas. 
No teste, porém, usaram-
se pulmões artificiais, não 
pacientes reais, e portanto, 
escrevem os autores, 
“potenciais complicações de 
infeções devido à partilha 
de um ventilador não foram 
investigadas”.
O problema não se esgota 
nos ventiladores. Cada doente 
precisa de lugar nos cuidados 
intensivos, e Portugal é um 
dos países europeus com 
menos camas em relação à 
população total. Um estudo 
científico, publicado em 2012 
na Intensive Care Medicine, 
punha o País em último lugar 
da União Europeia, com 4,2 
camas por 100 mil habitantes 
(a Alemanha estava nos 
antípodas, com 29,2 camas por 
100 mil pessoas). Em 2016, 
já tínhamos 6,4 camas por 
100 mil habitantes, segundo 
o presidente da Sociedade 
Portuguesa de Cuidados 
Intensivos, em entrevista à 
VISÃO (ver página 40). A média 
europeia, de acordo com João 
Gouveia, é de 11,5 – estimativa 
idêntica à do estudo de 2012. 
De qualquer forma, mesmo 
que os outros países não 
tenham aumentado o seu 
número de camas, Portugal 
continuaria a estar entre os 
quatro piores da Europa. E, 
sem camas, um ventilador de 
pouco serve.Luís Ribeiro

Como nivelar o pico da epidemia

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

Página 30



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 27,00 cm²

  Corte: 9 de 11ID: 85501043 19-03-2020

Apesar de trabalhar no Instituto 
Português de Oncologia de Lisboa, 
Vanessa Amaral sabe que acabarão por 
ir parar ao seu hospital pacientes com 
pneumonia causada pelo coronavírus. 
“Quando os hospitais centrais estiverem 
saturados, vai-nos chegar a nós.” Além 
disso, é possível que venham a receber 
doentes oncológicos que também este-
jam infetados sem saberem. E também 
aqui o problema das máscaras assombra 
os profissionais. “Queremos proteger-
-nos e não temos como”, denuncia. 

SEPARADOS PELA COVID-19
Roubos, uso abusivo e aquisição in-
suficiente levaram a uma situação de 
racionamento. Agora há apenas uma 
máscara por profissional, entregue 
no início do turno pelo responsável 
do serviço, que guarda a sete chaves a 
caixa de material. “Devíamos trocar a 
máscara várias vezes, mas em vez disso 
temos uma para as oito ou dez horas de 
trabalho”, relata. Assim, quando vai al-
moçar, leva a máscara no bolso e volta a 
colocá-la quando termina a pausa. Têm 
sido as doações – a última foi de um 
centro de estética – a salvar a situação. 
Mesmo assim, estes equipamentos não 
garantem a proteção individual. “Não é 
o que devia ser, mas é melhor do que 
nada”, suspira. Além de temer pela saú-
de dos seus doentes – uma população 
altamente debilitada e frágil do ponto 
de vista imunológico –, Vanessa receia 
pelos dois filhos pequenos que a espe-
ram em casa.   

Marta Drummond, professora au-
xiliar da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto e médica pneu-
mologista do Serviço de Pneumologia 
do Hospital de São João, também receia 
pelos filhos de 10 e 12 anos, que ficam 
em casa sozinhos enquanto os pais 
trabalham, entregues às consolas e ao 
telemóvel, já que a empregada domés-
tica que prestava apoio deixou de ir tra-
balhar com receio de ser contagiada pela 
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“Vivo com a 
angústia de ser 
necessário ventilar 
um doente e de 
não haver como”, 
admite uma 
pneumologista

Mãe, estudante  
e voluntária
Sílvia Saraiva tem uma vida cheia, mas mesmo assim não hesitou  
em responder ao pedido de voluntários para a Linha SNS24 

O dia de Sílvia Saraiva, 42 
anos, começa cedo, com 
os cuidados à filha mais 
nova. Maria Luísa nasceu 
com uma doença rara e 
podia já não estar viva. 
Mas o amor tem destas 
coisas e, aos 6 anos, 
Malu, como é conhecida 
na família, mostra todos 
os dias que os livros de 
Medicina não têm todas 
as respostas. Mesmo 
assim, ou talvez por isso, 
Sílvia, engenheira de 
formação, decidiu aos 40 
anos mudar totalmente 
de vida para começar 
uma nova carreira... como 
médica. Aluna do segundo 
ano da licenciatura em 
Medicina, na Universidade 
do Algarve, Sílvia passa 
a semana afastada do 
marido que trabalha 
em Lisboa, vivendo em 
Faro com Malu e os dois 
filhos adolescentes. Não 
lhe sobram minutos aos 
dias, mas, quando soube 
do apelo a voluntários 
para o reforço da linha de 
atendimento Saúde 24, 
em estado de rutura total 
por causa das dúvidas 
relacionadas com o 
coronavírus, não hesitou 
em dizer presente. No 
call center montado em 
menos de uma semana 
pela Altice, todos os 
voluntários trabalham 
a um metro e meio de 
distância, há álcool em 
gel em cima de cada 
mesa, protetores para os 
auriculares e indicações 
rigorosas para desinfeção 
do local de trabalho. Cada 
um cumpre um turno de 
seis horas, seis dias por 
semana. 
Em média, caem dez 
chamadas por hora. “É 
desligar um telefonema 
e atender outro 
imediatamente, sempre 
com um sorriso na voz, 

como nos ensinaram 
na formação”, conta a 
estudante de Medicina. Os 
cerca de 150 voluntários 
do centro de atendimento 
são todos alunos do curso 
de Medicina que, por se 
destinar a pessoas que já 
tiraram outra licenciatura, 
abrange uma faixa etária 
mais alta. Muitos já têm 
filhos, outra profissão, 
estão deslocados, 
mas não deixaram de 
comparecer à chamada. 
“Ninguém está a sentir 
esta atividade como 
um trabalho. Todos nós 
encaramos como uma 
missão, com vontade de 
fazer a diferença. Acredito 
que esta experiência nos 
vá melhorar enquanto 
médicos.”
Da experiência dos 
primeiros dias, a 
voluntária percebeu que 

quem liga já tem noção 
do congestionamento dos 
serviços e tem a intenção 
de não ocupar a linha 
durante muito tempo. 
Muitas das queixas serão 
empoladas pelo estado de 
ansiedade em que todos 
vivemos, mas também 
para estes o atendimento 
pode ser determinante. 
“Quando desligam a 
chamada, as pessoas 
estão mais tranquilas”, 
conta. Há a tosse a que 
nunca se deu importância, 
mas que agora começa 
a preocupar, as crianças 
com os males da 
estação, as alergias, que 
começam a aparecer. 
“Mesmo sabendo que esta 
atividade pode causar 
alguma perturbação nas 
rotinas familiares, vou 
sempre com vontade”, 
remata Sílvia Saraiva.
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2 000 000
Número de máscaras para 

entregar aos profissionais de 
saúde, metade cirúrgicas (menos 

eficazes) e a outra metade do 
tipo FFP2, o nível de proteção 

aconselhável.

Há vários dias que os médicos estão 
alarmados com a crescente falta de 

equipamentos de proteção para a 
Covid-19. “A questão não é onde faltam 
equipamentos de proteção; a questão 
é onde existe esta proteção. Não há 

equipamentos em praticamente lado 
nenhum”, afirma Roque da Cunha, 

presidente do Sindicato Independente 
dos Médicos.

“Toda esta situação roça a prática de 
um crime contra a saúde pública”, 
afirma, garantindo que existe justa 

causa de não prestação de cuidados 
assistenciais de saúde por parte de 
um trabalhador médico a quem não 
sejam postos à disposição os meios 
e instrumentos indispensáveis. Os 

médicos infetados são também 
potenciais focos  

de disseminação da doença.

médica. E, tendo em conta o cenário de 
falta de escafandros – equipamento de 
proteção completo que deve ser usado 
quando se assiste a doentes ventilados 
–, é bastante provável que a médica 
venha a ser paciente. 

Mas não é isso que mais aflige a 
pneumologista. “Vivo com a angústia de 
ser necessário ventilar um doente e não 
haver como”, admite. A encomenda de 
mais equipamentos, feita pelo conselho 
de administração, tem 30 dias como 
prazo de entrega. “Se não tivermos 
nenhuma entrega brevemente, vamos 
viver tempos muito difíceis”, antecipa. 
“Estamos num momento muito com-
plicado que nos vai obrigar a repensar 
o nosso estilo de vida”, acredita.  

Ana, enfermeira na urgência do 
Hospital Garcia de Orta, em Almada, 
também tem a vida suspensa. Há mais 
de uma semana que deixou de visitar a 
família, para proteção deles, já começou 
a fazer horas extra – mais 24 numa se-
mana – , suspendeu as férias e sente-se 
exausta. Mesmo assim, tem consciência 
de que o pior ainda está para vir. 

Apesar de aquela unidade hospitalar 
ainda não ter tido muitos casos confir-
mados, só os suspeitos acarretam uma 
grande dose de trabalho extra, por obri-
gar a uma rotina totalmente diferente, 
com isolamento e circuitos dedicados. 
Além disso, as normas e as orientações 
mudam todos os dias, o que obriga a 
ajustes e aprendizagens. “É complicado, 

mas havemos de conseguir”, diz, com o 
ânimo de quem ainda não chegou aos 
30 anos. “Sempre quis participar em 
missões humanitárias em situações de 
catástrofe. Afinal, é em Portugal que vou 
cumprir a minha missão.”  

Como está grávida, de 16 semanas, 
Maria João Lopes, interna de infecio-
logia, foi obrigada a ficar afastada do 
serviço no Hospital Fernando Fonseca, 
por causa do risco da Covid-19. Mas 
não quis deixar de contribuir. Agora, 
a partir de casa, dá apoio aos colegas, 
ajuda a estabelecer procedimentos, 
esclarece dúvidas e, às vezes, até faz 
edição de vídeos sobre colocação de 
equipamentos. “Temos de nos ir ajus-
tando à medida que a epidemia evolui.” 
Ninguém é verdadeiramente capaz de 
prever como será. 

Na verdade, esta dificuldade de 
adaptação dos sistemas de saúde ao 
aparecimento de surtos emergente já 
tinha sido assinalada pelo Global Risks 
Report 2020 False Positive – Health 
Systems under New Pressures, sublinha 
Fernando Chaves, da empresa de gestão 
de risco Marsh. “Vivemos num barril de 
pólvora do acontecimento de um evento 
de baixa probabilidade, e por isso igno-
rado, mas de lato impacto”, sublinha. 

O enfermeiro Filipe também não 
consegue fazer previsões para o final 
desta pandemia. Nem sequer anteci-
pando a data de quando voltará a en-
contrar-se com a mulher.  ssa@visao.pt

Mais protegidos Na estrada da Circunvalação, no Porto, o drive-thru 
terá capacidade para realizar 400 testes por dia
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A BATALHA NOS HOSPITAIS

OS NOVOS LAÇOS DE SOLIDARIEDADE

COMO VENCER A ANSIEDADE

RESISTIMOS JUNTOS!
CONTRA A COVID-19

WWW.VISAO.PT   A NEWSMAGAZINE MAIS LIDA DO PAÍS

“Faltam líderes globais para este desafio”
POR YUVAL NOAH HARARI
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Covid-19: Medidas de apoio às empresas e famílias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=654a8acf-0469-4888-af29-

a4d5c2b0bb55&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A democracia não está suspensa, disse o Presidente da República e também já o primeiro-ministro,
mas a economia está e é importante manter, ainda que marginalmente, o país a trabalhar. O Governo
anunciou de resto medidas sem precedentes, para tentar que a economia regista neste tempo de
guerra, foi a expressão utilizada várias vezes numa conferência de imprensa.
Declarações de Pedro Siza Vieira, ministro de Estado e da Economia.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-03-18 20:49
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-03-18 01:52
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Fronteira fluvial encerrada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e0544276-b622-4cec-b7ce-

c993cc870c5c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o encerramento da fronteira em Espanha, o rio Guadiana deixou de ser navegável entre as duas
margens. Os efeitos são sentidos no Nordeste algarvio.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-19 09:18
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-19 09:18
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Estado de emergência em Portugal - Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6ef38e58-9047-446f-bfe0-

eed50f03adc0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Faro nem todo o comércio fechou portas, mas o movimento nas ruas é muito inferior ao esperado
para esta altura do ano. Os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus em setores como o
turismo serão enormes.
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Covid-19: Medidas da Banca

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9f629a1e-ca93-4708-bae0-

db84d2cfddf1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um dos primeiros bancos anunciar medidas especiais de apoio a empresas e famílias foi a Caixa Geral
de Depósitos, os clientes particulares com crédito à habitação ou crédito pessoal podem pedir uma
carência de capital de 6 meses, todas as transferências online serão gratuitas, as empresas passam a
poder reajustar o pagamento das prestações de crédito de longo prazo.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-03-19 07:28
 TVI - Diário da Manhã , 2020-03-19 08:22
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