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O presidente da Confederação do Turismo de Portugal considera que o regime de "lay-off" simplificado
tem de ser clarificado.
Declarações de Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal.
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A2 Guia para o Estado de Emergência: Saiba o que pode ou não fazer
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: André Cabrita-Mendes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c73ffd19

 
Em que situações os cidadãos podem circular em espaços e vias públicas? Quem é que não se pode
deslocar? Quais os estabelecimentos abertos e fechados? Saiba às respostas neste guia sobre como
agir durante o Estado de Emergência nacional.
 
O Estado de Emergência entrou em vigor em Portugal à meia noite de domingo, 22 de março, para
vigorar durante 15 dias, terminando a 5 de abril.
 
Portugal conta neste momento com um total de 1.600 casos confirmados com o novo coronavírus
(Covid-19), 320 novos casos, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS). O país conta agora com
14 vítimas mortais a registar, face às 12 mortes registadas até ontem, com 5 registadas a norte, 4 no
centro, 4 em Lisboa e Vale do Tejo e 1 no Algarve. Por casos confirmados, a região Norte é que conta
com mais casos (825), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (534), Centro (180), Algarve (35) e Alentejo
(5).
 
Guia para o Estado de Emergência: Saiba o que pode ou não fazer
 
Quem é que não se pode deslocar? Pessoas que estão doentes ou em situação de vigilância ativa. Os
doentes com Covid-19, infetados com SARS-Cov2 e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de
saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado a vigilância ativa. Quem não cumprir o
confinamento obrigatório incorre em crime de desobediência.
 
Quem é que fica sujeito ao dever especial de proteção? Os maiores de 70 anos; os imunodeprimidos e
os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde devam
ser considerados de risco, designadamente os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares,
os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos.
 
Os cidadãos sujeitos ao dever especial de proteção só podem circular em espaços e vias públicas nos
casos de: Aquisição de bens e serviços; deslocações por motivos de saúde, designadamente para
efeitos de obtenção de cuidados de saúde; deslocação a estações e postos de correio, agências
bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras; deslocações de curta duração para
efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva; deslocações de curta
duração para efeitos de passeio dos animais de companhia; outras atividades de natureza análoga ou
por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
 
Quais as regras para a restauração? Os estabelecimentos de restauração poderão manter a sua
atividade, mas somente se a sua confeção se destinar a ser consumida fora do estabelecimento ou se
servir para entrega no domicílio, diretamente pelo estabelecimento ou através de intermediário.
 
Trabalho num restaurante e o meu contrato de trabalho não prevê o serviço take away. Tenho de
participar? Sim. Os restaurantes podem "podem determinar aos seus trabalhadores a participação nas
respetivas atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos de
trabalho", segundo o comunicado do Conselho de Ministros.
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O meu restaurante não tem licença para servir refeições para fora. Posso fazê-lo agora? Sim. Os
estabelecimentos ficam "dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora do
estabelecimento ou entrega no domicílio".
 
Existem exceções para a restauração em servir refeições? Sim, mas somente em cantinas ou
refeitórios que se encontrem em regular funcionamento, ou "noutras unidades de restauração coletiva
cujos serviços de restauração sejam praticados ao abrigo de um contrato de execução continuada".
 
Vai existir fiscalização? O Governo diz que as forças e serviços de segurança vão fiscalizar o
cumprimento das medidas, com ordens para encerrar os estabelecimentos com ordem de
encerramento neste Estado de Emergência. As autoridades também têm ordens para "manar ordens
que visem o estrito cumprimento das medidas aprovadas". No caso de quem não cumprir o
confinamento obrigatório, está sujeito a ser acusado de crime de desobediência.
 
Existem exceções para as deslocações dentro do gruo de risco? Sim. Exceto em situação de baixa
médica, os cidadãos imunodeprimidos e os portadores de doença crónica podem circular para o
exercício da atividade profissional.
 
A quem é que a restrição à circulação não se aplica? Aos profissionais de saúde e agentes de proteção
civil; aos titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos parceiros sociais.
 
Quais os cidadãos obrigados ao dever geral de recolhimento domiciliário? Cidadãos com menos de 70
anos; cidadãos que não sejam considerados de risco (os não imunodeprimidos, os não portadores de
doença crónica, designadamente hipertensos, diabetes, doença cardiovascular, doença respiratória
crónica, ou doença oncológica).
 
Onde é que estes cidadãos podem-se deslocar? Só podem sair de casa para realizar 22 atividade
(tanto a pé como de automóvel):
 
1.Aquisição de bens e serviços;
 
2. Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas;
 
3. A atividade dos atletas de alto rendimento e seus treinadores, bem como acompanhantes
desportivos do desporto adaptado, é equiparada a atividade profissional
 
4. Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;
 
5. Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde
e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;
 
6. Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres
humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade
judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou
familiar;
 
7. Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores,
idosos ou dependentes;
 
Deslocações para acompanhamento de menores:
 
8. Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre;
 
9. Para frequência dos estabelecimentos escolares, ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 10-A/2020, de 13 de março.
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10. Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de
atividade física coletiva;
 
11. Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
 
12. Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha
de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou
pelo tribunal competente;
 
13. Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas
incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;
 
14. Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias;
 
15. Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros
ou seguradoras;
 
16. Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para
alimentação de animais;
 
17. Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais para assistência médico-
veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações
zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de
resgate de animais;
 
18. Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido nos termos legais, no
exercício das respetivas funções ou por causa delas;
 
19. Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações
internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;
 
20. Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
 
21. Retorno ao domicílio pessoal;
 
22. Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade
impreterível, desde que devidamente justificados.
 
Quais as instalações e estabelecimentos que vão estar abertos durante o Estado de Emergência?
Minimercados, supermercados, hipermercados;Frutarias, talhos, peixarias, padarias;Mercados, nos
casos de venda de produtos alimentares;Produção e distribuição agroalimentar;Lotas;Restauração e
bebidas, nos termos do presente decreto;Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos
do presente decreto;Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social;Farmácias e locais de
venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;Estabelecimentos de produtos médicos e
ortopédicos;Oculistas;Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene;Estabelecimentos de
produtos naturais e dietéticos;Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água,
energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas,
serviços postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento
de efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de
transporte de passageiros);Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco);Jogos sociais;Clínicas
veter inár ias;Estabe lec imentos de venda de an imais  de companhia e  respet ivos
alimentos;Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes;Estabelecimentos de
lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles;Drogarias;Lojas de ferragens e estabelecimentos de
venda de material de bricolage;Postos de abastecimento de combustível;Estabelecimentos de venda
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de combustíveis para uso doméstico;Estabelecimentos de manutenção e reparação de veículos
automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, bem como venda de peças e acessórios e
serviços de reboque;Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento
informático e de comunicações e respetiva reparação;Serviços bancários, financeiros e
seguros;Atividades funerárias e conexas;Serviços de manutenção e reparações ao domicílio;Serviços
de segurança ou de vigilância ao domicílio;Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e
similares;Serviços de entrega ao domicílio;Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo,
podendo aqueles prestar serviços de restauração e bebidas no próprio estabelecimento
exclusivamente para os respetivos hóspedes;Serviços que garantam alojamento estudantil.Atividades
e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados em centros comerciais.
Quais as instalações e equipamentos que encerram durante o Estado de Emergência?
Atividades recreativas, de lazer e diversão:Discotecas, bares e salões de dança ou de
festa;Circos;Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares;Parques aquáticos e
jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos
animais;Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer;Outros locais ou instalações
semelhantes às anteriores.Atividades culturais e artísticas:Auditórios, cinemas, teatros e salas de
concertos;Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares (centros interpretativos,
grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos
trabalhadores para efeitos de conservação e segurança;Bibliotecas e arquivos;Praças, locais e
instalações tauromáquicas.Galerias de arte e salas de exposições;Pavilhões de congressos, salas
polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiusos;Atividades desportivas, salvo as destinadas à
atividade dos atletas de alto rendimento: Campos de futebol, rugby e similares; Pavilhões ou recintos
fechados; Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares; Campos
de tiro; Courts de ténis, padel e similares;Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares; Piscinas;
Rings de boxe, artes marciais e similares; Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares;
Velódromos; Hipódromos e pistas similares; Pavilhões polidesportivos; Ginásios e academias; Pistas
de atletismo; Estádios.Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias
privadas equiparadas a vias públicas: Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas
similares, salvo as destinadas à atividade dos atletas de alto rendimento;Provas e exibições
náuticas;Provas e exibições aeronáuticas;Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou
outras de qualquer natureza.
 
Espaços de jogos e apostas: Casinos; Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou
similares; Salões de jogos e salões recreativos.Atividades de restauração: Restaurantes e similares,
cafetarias, casas de chá e afins, com as exceções do presente decreto; Bares e afins; Bares e
restaurantes de hotel, exceto quanto a estes últimos para efeitos de entrega de refeições aos
hóspedes; Esplanadas; Máquinas de vending.
 
Termas e spas ou estabelecimentos afins.
 
Ler mais
 
André Cabrita-Mendes
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A6

ALGARVE PODE PERDER MAIS DE OITO MIL MILHÕES DE EUROS COM O NOVO
CORONAVÍRUS  - COVID- 19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2020

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2e05680b

 
Ainda não é
possível à Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA) apresentar um primeiro balanço sobre o impacto económico provocado pelo
novo coronavírus, Covid-19, na sequência das reservas já canceladas para a
Páscoa e para Verão, numa altura em que, em Portugal, esta pandemania poderá
atingir o seu pico durante o mês de Abril, de acordo com as autoridades da área
da saúde.
 
"Não sei precisar, mas
os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve classificados oficialmente
faturam cerca de 1,2 mil milhões de euros por ano. O Algarve, contudo, produz
anualmente 6 ,5 a 7 mil milhões de euros em bens transacionáveis. Como dizia o
outro: é fazer as contas", afirma, ao  Litoralgarve , o presidente da Direção
da AHETA, Elidérico Viegas.
 
"Uma crise sem precedentes e cujo fim
não é previsível"
 
Quando surgiu esta pandemia resultante do Covid-19, e com os empresários hoteleiros e dos
empreendimentos turísticos do Algarve a serem "confrontados com uma crise sem precedentes e cujo
fim não é previsível", a AHETA propôs ao governo um plano contendo oito medidas. São as seguintes:
 
·    A suspensão do pagamento de contribuições e impostos deve ser
estendida por um período de seis meses;
 
·   As contribuições sociais, taxas e impostos devem ser abolidos
durante seis meses;
 
·   Suspensão do pagamento das despesas de água, luz e gás durante
um período de seis meses;
 
·   O governo e o sistema financeiro devem aprovar/implementar de
imediato uma moratória suspendendo a obrigatoriedade das empresas amortizarem
dívidas e respectivos juros nos próximos seis meses;
 
·   Abolir a condicionante de 20% para acesso à linha de crédito de
900 milhões de euros, na medida em que, pelo menos no caso do Algarve, os dois
primeiros meses do ano tiveram comportamentos melhores do que em 2019;
 
·   O montante da linha de crédito deve ser aumentado para valores
mais elevados;

Página 6



 
·   Estes créditos devem ser de médio prazo (6 anos), não devendo a
taxa de juro exceder os 1% e ter uma carência de dois anos;
 
·   Os trabalhadores forçados a faltar ao trabalho para assistir
familiares, devem beneficiar de baixa médica, conforme estipulado no Código do
Trabalho, isentando as empresas de encargos salariais de trabalhadores que não
exercem qualquer actividade;
 
· Abolir a exigência da queda abrupta e acentuada de 40% da facturação homóloga das empresas nos
últimos dois meses para efeitos de declaração de situação de crise empresarial, possibilitando às
empresas o encerramento temporário;
 
· O layoff simplificado deve ser clarificado, ser mais flexível e menos penalizador para as empresas,
atendendo ao elevado número de estabelecimentos encerrados temporariamente, tendo em vista
evitar o recurso à figura da extinção dos postos de trabalho."
 
Empresários
hoteleiros e turísticos do Algarve estão "descapitalizados"
 
Ao apresentar esse conjunto de propostas ao Executivo do primeiro-ministro, António Costa, a AHETA
aproveitou, na altura, para recordar que "os empreendimentos hoteleiros e turísticos do Algarve vêm
enfrentando uma redução drástica na sua atividade e, por essa via, nas suas receitas desde o final do
mês de Outubro, encontrando-se descapitalizados e fragilizados por vários meses de gestão
deficitária, não dispondo de condições financeiras para suportar uma paragem total do sector e,
simultaneamente, satisfazer os encargos com o pessoal e outros compromissos financeiros e fiscais."
 
"O período que atravessamos constitui um
verdadeiro pesadelo para os empresários hoteleiros e turísticos do Algarve, o
que torna ainda mais urgente a aprovação destas e outras medidas, sem as quais
o sector corre o risco de afundar rapidamente, provocando efeitos nefastos,
incalculáveis e imprevisíveis na economia regional e nacional", acrescentou
aquela associação.
 
"O que hoje é verdade
amanhã é mentira. As medidas do governo já são manifestamente insuficientes,
face à dimensão do problema"
 
Neste domingo, dia 22 de Março, em declarações ao  Litoralgarve, o presidente da Direção da AHETA
reforça o seu pessimismo perante a crise devastadora resultante do novo coronavírus, Covid-19. "As
medidas propostas pela AHETA mereceram a aprovação do governo, mas tal como tínhamos previsto
já se encontram ultrapassadas. O que hoje é verdade amanhã é mentira. As medidas do governo que
pareciam ousadas numa primeira fase, por seu lado, já são manifestamente insuficientes, face à
dimensão do problema", lamenta aquele dirigente.
 
Por agora, ainda não é possível à AHETA apresentar uma primeira estimativa dos prejuízos. "Não sei
precisar, mas os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve classificados oficialmente faturam
cerca de 1,2 mil milhões de euros por ano", nota Elidérico Viegas, E acrescenta: "O Algarve, contudo,
produz anualmente 6,5 a 7 mil milhões de euros em bens transacionáveis. Como dizia o outro: é fazer
as contas."
 
"A maioria
das unidades ou está encerrada ou vai encerrar nos próximos dias"
 
Questionado sobre qual
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o número de unidades encerradas e quantos milhões de euros já tiveram de ser
devolvidos aos operadores turísticos, o presidente da Direção da Associação dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, responde: "Faz mais sentido perguntar quantas
unidades estão abertas ao público,
tal é o número de encerramentos, uma vez que a maioria ou está encerrada ou vai
encerrar nos próximos dias. Os operadores turísticos pagam, salvo algumas
exceções, poucas, diga-se, após a prestação dos serviços, pelo que não há lugar
à devolução de adiantamentos."
 
"Turistas
têm que se ajustar às medidas e/ou regressam a casa, situação que se está a
verificar"
 
Já em relação à forma como os turistas reagem perante o fecho da maioria dos estabelecimentos da
restauração e do comércio, entre outras medidas, em face das restrições impostas pelo estado de
emergência também decretado em Portugal, Elidérico Viegas admite: "Tal como nós, perante a
dimensão da crise, contam pouco e têm que se ajustar às medidas e ações definidas e/ou regressam a
casa, situação que aliás se está a verificar." "Não existem exageros quando se trata de proteger vidas
humanas", defende.
 
E será que o governo português reagiu tardiamente ao
controlar fronteiras? "Penso que nesta
matéria não fomos nem melhor nem piores do que os outros. Em alguns casos
teremos até sido mais eficientes", reconhece o presidente da Direção da AHETA.
 
"Desemprego
vai aumentar neste e em outros sectores, e não vai ser pequeno"
 
O desemprego será uma
situação inevitável perante a crise provocada pelo coronavírus, Covid-19. "Claro que vai haver
desemprego neste e em
outros sectores, e não vai ser pequeno. A crise é cruel e não tem prazo nem fim
anunciado. As unidades que estavam previstas abrir nesta altura da Páscoa após
o encerramento durante a estação baixa, não reabriram e as outras que estavam
abertas optam por encerrar face à queda brusca da procura, dispensando os
trabalhadores", alerta Elidérico Viegas. Porém, ressalva, "acresce que a
situação só não é ainda mais grave porque muitos anteciparam as férias por
acordo entre as entidades empregadoras e os trabalhadores, criando a ilusão que
o desemprego não atinge números preocupantes."
 
Por outro lado,
confrontado com o aumento do número de infetados com Covid-19 no Algarve, que nesta
tarde de domingo, 22 de Março, já era 31, oficialmente, tendo um idoso, de 77
anos, falecido há dias no Hospital de Faro, e sobre a ação, no terreno, das
autoridades de saúde nesta região, aquele dirigente da AHETA mostra-se
resignado: "Atendendo à dimensão e
mundialização da doença, as mortes surgem como uma fatalidade que o mundo se
habitou a aceitar, qual indiferença!"
 
Faz "lembrar uma história aos quadradinhos ou um filme de ficção científica. Tudo parece tão irreal
que quase não acreditamos que esteja a acontecer"
 
"Estamos em guerra, uma verdadeira guerra civil universal: Homem versus Inimigo Invisível, (vírus
invasor), fazendo lembrar uma história aos quadradinhos ou um filme de ficção científica. Tudo parece
tão irreal que quase não acreditamos que esteja a acontecer", observa.
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"O mundo mudou e já não voltará a ser o mesmo. A nova ordem económica mundial, em construção,
acelerou para um novo patamar, consubstanciado numa sociedade nova, mais humanista, justa e
solidária, mas também mais seletiva e competitiva. Estamos no limiar de uma nova era, quer
queiramos quer não", conclui, nesta curta entrevista ao  Litoralgarve , Elidérico Viegas.
 
José Manuel Oliveira
 
[Additional Text]:
Resultado de imagem para HOTEIS ALGARVE
 
Paulo
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´#CantSkipHope´ é nova mensagem do Turismo de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/cantskiphope-e-nova-mensagem-do-turismo-de-portugal/

 
Início Opinião/Crónica '#CantSkipHope' é nova mensagem do Turismo de Portugal
 
'#CantSkipHope' é nova mensagem do Turismo de Portugal
 
Março 23, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O slogan do Turismo de Portugal muda de '#CantSkipPortugal' para #CantSkipHope'. Uma visita pelo
país que fica adiada para mais tarde.
 
Na nova mensagem, em vídeo diz que "É tempo de parar. É tempo de fazer uma pausa, pelo bem do
mundo. Por enquanto, podemos sonhar com aqueles dias incríveis que virão".
 
As imagens foram capturas enquanto se podia passar o tempo na rua, é a frase de abertura do novo
vídeo do Turismo de Portugal.
 
A voz do narrador foi gravada num smartphone e enviada por email para a edição que resultou neste
vídeo.
 
Apelando ao cumprimento das medidas de distanciamento social, o Turismo de Portugal sugere que
esta não é a melhor altura para visitar o país. Mas lembra que a natureza, paisagens, praias e
monumentos não vão a lado nenhum e que vão ficar à espera de um momento melhor para serem
vividos.
 
- É tempo de sonhar com aqueles dias incríveis que virão. E quando esses dias chegarem, voltaremos
a dizer: visitem Portugal, ouve-se no vídeo narrado em inglês.
 
Mais notícias em www.opcaoturismo.pt
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
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DESTAQUE

CORONAVÍRUS

Empresas 
aceleram resposta 
à explosão do 
comércio online
Comércio online não estava dimensionado para tal procura.  
Se crise se prolongar, militares poderão ser chamados  
a assegurar funcionamento das cadeias de abastecimento

Luísa Pinto

O
dete Fernandes e Manuel 

Gomes não saem de casa há 

quase duas semanas. Fazem 

parte da população de risco, 

por isso quando precisaram 

de renovar o stock de alguns 

artigos na despensa optaram por 

fazer uma encomenda no Continente 

Online. Durante o processo de com-

pra, Odete reparou que alguns pro-

dutos estavam esgotados — por exem-

plo, os cereais preferidos do neto ou 

o queijo fatiado da marca que sempre 

usou. Quando estava a tentar agendar 

a entrega, percebeu que seria impos-

sível antes de um prazo de três sema-

nas. Mas nem tudo foram más notícias 

nesse dia: a frutaria onde Manuel 

Gomes há anos vai buscar os frescos 

aceitou uma encomenda por telefone 

e foi levar-lhes frutas e legumes a casa. 

Odete e Manuel continuam a não pre-

cisar de sair à rua, à espera que o peri-

go passe para poderem voltar a rece-

ber os netos em casa.  

“A logística está a reagir a estes 

novos tempos, a reorganizar-se”, sin-

tetiza Jaime Vieira dos Santos, espe-

cialista em logística e economia dos 

transportes, prevendo “tempos deli-

cados” pela frente. Sem querer fazer 

futurologia, “até porque esta crise 

não tem prazo para acabar, e é a sua 

duração que vai ser determinante 

para a dimensão do problema”, arris-

ca em avançar com uma certeza: “Os 

próximos dois meses, dois meses e 

meio, vão ser muito duros.”  

Portugal tem das maiores densida-

des comerciais por habitante da Euro-

pa, e actualmente quase todas as 

redes de distribuição alimentar man-

têm as portas abertas, com horários 

restritos e com número de clientes no 

interior da loja limitado. 

A procura da compra através de 

plataformas online explodiu. “O e-

commerce serve para o processo da 

encomenda. Mas para a entrega é 

precisa toda uma estrutura, desde o 

armazém até ao entregador, que esta-

va dimensionada para um nicho gour-

met e que não estava preparada para 

ser uma mass solution. E agora é pre-

cisamente isso que está a ser pedido”, 

explica Vieira dos Santos.  

Os recursos humanos serão, sem-

pre, uma parte fundamental da 

cadeia logística, por mais que se robo-

tizem armazéns e se criem platafor-

mas. “E essa é a parte delicada desta 

situação: é preciso achatar a curva, 

diminuir o contágio, e todos concor-

damos com isso. Sabemos que 85% 

dos infectados não têm sintomas. 

Basta um funcionário ter infecção, 

mesmo que assintomático, para ser 

obrigado, e bem, a car em quaren-

tena”, recorda o economista. 

Acrescenta: “Todas as pessoas que 

contactaram com esse funcionário 

cam em isolamento. Isto pode fazer 

com que todo uma empresa encerre. 

E há áreas, na logística, em que é difí-

cil de substituir. Um operador de 

guindaste para descarregar um navio 

precisa de uma formação de meses. 

Um piloto de barra, nem isso. Não 

pode ser substituído de todo”, exem-

pli ca. 

Fonte autorizada da Sonae, que 

detém o Continente Online, con rma 

que o acesso à plataforma “mais do 

que triplicou nas últimas semanas”. 

“Até ao momento o Continente tem 

realizado todos os esforços para con-

seguir dar resposta a este aumento da 

procura”, garantindo que, até agora, 

“não se registaram quebras de 

nenhum bem essencial”, refere a 

mesma fonte. 

E se a Sonae não realiza, por agora, 

nenhum plano para reforçar equipas, 

os concorrentes Jerónimo Martins 

(Pingo Doce) e Lidl já avançaram com 

a intenção de contratar, em conjunto, 

800 novos funcionários.  

Para já a cadeia está a reorganizar-

-se, a dar prioridade ao essencial, 

como os equipamentos de protecção 

e os medicamentos. Mas, prolongan-

do-se a crise no tempo, Vieira dos 

Santos acredita que podemos chegar 

a um ponto em que “é preciso ques-

tionar o que é prioritário: se um 

determinado medicamento ou o leite 

para dar a uma criança”. “Pode não 

chegar para tudo e pode chegar-se a 

uma altura em que teremos de recor-

rer a militares para assegurar que o 

essencial continua a ser feito.”  

António Nabo Martins, presidente 

da Associação dos Transitários de 

Portugal (Apat), diz que o sector está 

posto “perante desa os constantes e 

permanentes”. “Mesmo as empresas 

que têm a cadeia muito bem oleada 

estão a ter problemas com as entre-

gas, aparentemente não por di cul-

dade de mobilidade, mas por terem 

di culdade em fazer face ao elevado 

número de encomendas. Dou um 

exemplo pessoal: uma encomenda, 

que normalmente demora 24 a 36 

horas a ser entregue, desta vez demo-

rou sete dias”, explica. 

Nabo Martins con rma que os seus 

associados estão neste momento a 

dar prioridade “ao transporte de 

medicamentos, equipamentos médi-

cos, equipamentos de protecção indi-

vidual e inclusivamente o transporte 

de material médico enviado para aná-

lise para laboratórios”. 

Mas toda a economia tem de conti-

nuar a circular, desde os bens alimen-

tares essenciais até aos equipamentos 

electrónicos cuja compra foi sendo 

adiada, mas que agora se revela fun-

damental — nunca foi preciso uma 

impressora em casa, até ser preciso 

usar os suportes educativos que a 

escola envia para os alunos em casa.  

Os CTT, que asseguram muitas des-

tas entregas porta a porta, o chamado 

last mile (última fase), dizem estar a 

veri car comportamentos distintos 
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nos diversos sectores. “Há um forte 

crescimento nos produtos essenciais 

(higiene, saúde e alimentação) e em 

consumíveis, material informático e 

livros, muito alavancado pela oferta 

de ecommerce já existente. Por outro 

lado, veri ca-se uma redução no reta-

lho, devido ao encerramento das 

lojas, e no sector automóvel, pela 

diminuição da procura”, a rma ao 

PÚBLICO uma fonte da empresa. 

Os Correios dizem ter capacidade 

para responder ao volume de tráfego 

actual e garantem que, “caso se venha 

ponsabilidade acrescida” que tem o 

grupo “neste momento difícil para 

todos”. “Temos um papel activo e 

crítico na continuidade das cadeias 

de abastecimento, e isso obriga-nos a 

uma responsabilidade acrescida. Mas 

o crescimento da empresa ao longo 

de 40 anos sempre se deveu aos desa-

os que nos foram sendo colocados 

e, acima de tudo, ao pro ssionalismo, 

empenho e dedicação de todos os 

colaboradores.” 

As pessoas, sempre as pessoas. As 

que são capazes do pior (açambarcar) 

e do melhor (fazer as compras para 

os vizinhos). E a quem, como em 

todas as crises, também esta vai tra-

zer oportunidades. Odete Fernandes 

e Manuel Gomes tiveram as frutas e 

legumes entregues em casa, dando 

um renovado sentido ao conceito de 

comércio de proximidade. “Há  solu-

ções que estão a ser criadas de emer-

gência, mas que têm todas as condi-

ções de car, como o directório online 

com lojas que aceitam encomendas 

por telefone e fazem entregas à por-

ta”, termina Vieira dos Santos.  

Uma encomenda, 
que normalmente 
demora 24 a 36 
horas a ser entregue 
pode demorar  
agora sete dias  
a chegar ao destino 

luisa.pinto@publico.pt

MANUEL ROBERTO

a veri car um aumento desse mesmo 

tráfego”, irão ajustar a sua capacidade 

operacional em conformidade. 

“Estão a ser cumpridos os níveis de 

serviço ao cliente e estamos em per-

manente avaliação da nossa rede, no 

que diz respeito à ‘última milha’, uma 

vez que existem alterações nos pon-

tos de recolha, devido ao encerra-

mento de algumas (poucas) lojas CTT 

e lojas da nossa rede de parceiros e 

pontos de recolha”, adiantam. 

Já a DHL Express Portugal, outra  

empresa muito requisitada para fazer 

esse serviço, diz que mantém “todas 

as pessoas a trabalhar, quer em regime 

de smartworking, quer na linha da 

frente das operações e recepções”. 

José António Reis, director geral da 

DHL em Portugal, recusa-se a infor-

mar sobre aumento de volume de 

encomendas, o numero de funcioná-

rios que tem ou que possam estar a 

cumprir quarentena. Apenas garante 

que “a DHL está operar na sua capa-

cidade plena, tendo para isso ajudado 

a tomada de precauções desde a pri-

meira hora”.  

Carla Bastos Pinto, directora de 

marketing da Rangel, acusa a “res-

Comércio 
online 
explodiu  
em Portugal 
ajudado pelas  
medidas  
de isolamento 
social 
impostas pela 
pandemia

Bruxelas autoriza ajuda  
de três mil milhões a PME    
A Comissão Europeia 
“considerou que quatro 
regimes de garantia 
portugueses para as pequenas 
e médias empresas (PME) e as 
empresas de média 
capitalização afectadas pelo 
surto de coronavírus estão em 
conformidade com as regras 
da UE em matéria de auxílios 
estatais”. Portugal notificou a 
Comissão, ao abrigo do quadro 
temporário relativo a medidas 
de auxílio estatal em apoio da 
economia no actual contexto 
do surto de covid-19, de quatro 
regimes de garantia para as 
PME e as empresas de média 
capitalização afectadas pelo 
surto de coronavírus nos 
sectores do turismo, da 
restauração (e similares), da 
indústria extractiva e 
transformadora, e de 
actividades das agências de 
viagens, animação turística, 
organização de eventos. Os 
quatro regimes são dotados de 
um orçamento total de três mil 
milhões de euros.  
 
Itália suspende toda  
a produção não essencial  
O Governo de Itália decidiu 
encerrar, temporariamente, 
todas as actividades 
produtivas, excepto as que são 
essenciais para os cidadãos, 
numa tentativa de conter a 
propagação do novo 
coronavírus. O executivo 
decidiu encerrar todas as 
“actividades de produção, em 
todo o território, que não sejam 
estritamente necessárias, 
cruciais e essenciais para 
garantir bens e serviços 
essenciais”, referiu 
primeiro-ministro italiano, 
Giuseppe Conte. Uma “decisão 
difícil”, mas “necessária”, para 
“enfrentar a fase mais aguda” 
desta pandemia, defendeu o 
governante.  

Bruxelas aprova ajudas do Estado às PME

Itália cessa actividade produtiva não essencial. 
Alemanha adapta indústria. EUA sobem apoios 

Plano de estímulos nos EUA 
pode chegar a 1,8 biliões  
As medidas que tentam travar a 
crise económica provocada pela 
epidemia de covid-19 no 
mercado norte-americano 
podem ultrapassar dois biliões 
(milhões de milhões) de dólares 
avisou este sábado Larry Kudlow. 
O director do Conselho 
Económico Nacional dos EUA, 
citado pelo Financial Times, 
alertou que, no total, a ajuda 
estatal para combater a crise 
pode ascender a 10% do produto 
interno bruto (PIB) daquele país – 
um valor equivalente a dois 
biliões de dólares (cerca de 1,86 
biliões de euros ao câmbio 
actual). Tomando o PIB de 
Portugal, isso seria pouco menos 
de dez vezes a riqueza produzida 
pelo país num ano (212 mil 
milhões de euros). O pacote de 
estímulos já vai na sua terceira 
contabilização: a primeira versão 
era de 850 mil milhões de 
dólares, a segunda de um bilião 
de dólares. O conjunto de 
incentivos à economia deverá 
incluir cheques enviados aos 
lares dos norte-americanos de 
forma a ajudar as famílias a 
lidarem com o impacto da perda 
de rendimentos nesta altura 
crítica.  
 
Sector automóvel vai produzir 
equipamento médico 
O Governo alemão pediu aos 
grandes fabricantes de 
automóveis que se concentrem 
na produção de equipamentos 
médicos, como máscaras ou 
ventiladores, para o combate à 
pandemia da covid-19. Segundo 
a Bloomberg, este pedido às 
grandes empresas do sector 
automóvel faz parte de um 
esforço maior do executivo 
alemão para mobilizar os 
recursos de engenharia e 
produção do país e ultrapassar os 
estrangulamentos no fabrico de 
equipamento médico, decisivo 
para lutar contra a pandemia.
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MIGUEL MANSO

Empresas aceleram resposta  
a explosão do comércio online

Cibercrime  
Piratas 
informáticos 
atacam clientes 
da EDP, BCP e 
Crédito Agrícola  
Sociedade, 22

Ferrovia 
Infra-estruturas de Portugal 
acusa CP de “propensão 
persecutória” 
Economia, 26/27 
 
Bolívia 
Supremo Tribunal Eleitoral 
adia eleições presidenciais  
e legislativas de Maio 
Mundo, 28

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 10.925 • 1,30€ • Segunda-feira, 23 de Março de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

ISNN-0872-1548

Reportagem Brasileiros há  
vários dias a viver no aeroporto  
de Lisboa desesperam com falta  
de voos: “Fomos abandonados” 

Lares de idosos Há vários focos 
de infecção em estruturas de 
acolhimento. “Está a faltar-nos 
quase tudo”, avisa Manuel Lemos 

Análise “O novo coronavírus: 
factos, respostas e previsões II”, 
por Manuel Carmo Gomes 
Destaque, 2 a 15 e Editorial
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22-03-2020 21:06
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Estado de emergência - Parques de campismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8432f496-86f2-46b1-99aa-

5a798649bc6a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo clarificou as dúvidas que se instalaram a propósito do encerramento dos parques de
campismo. Quem reside nestes parques pode permanecer, os turistas têm cinco dias para sair.
Declarações de Alfredo Marques, diretor do Parque de Campismo de Lisboa.
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 	Duração: 00:02:30

 	OCS: SIC - Jornal da Noite
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22-03-2020 20:20
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Coronavírus em Portugal - Novo centro de exames no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ab95df86-ca21-4c6f-aa32-

2c579794f2e7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Começou hoje a sul, a funcionar um centro de testes numa tenda junto ao Estádio do Algarve. Os
doentes suspeitos deixam de precisar de ir ao hospital. No entanto, o acesso vai ser controlado pela
GNR. Só entra quem estiver referenciado pelo Serviço Nacional de Saúde.
Comentários de Nuno Marques, Centro Académico Inv. e Formação Biomédica do Algarve; Paulo
Morgado, ARS Algarve.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-03-23 06:13
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-23 07:19
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-23 08:20
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Renascença

 	Duração: 00:00:56

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 85569536

 
22-03-2020 18:00

Comissão Europeia deu hoje "luz verde" às ajudas estatais de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=959fc0b8-9230-47e9-a767-

de7c6f759fb3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Comissão Europeia deu hoje "luz verde" às ajudas estatais de Portugal no valor de 3 mil milhões de
euros.
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ID: 85560934

 
22-03-2020 14:24
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Vídeo do Turismo de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=feb679ec-3fe1-4d74-bba9-

05e6bc5d3f2e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em tempos do isolamento e distanciamento social, o Turismo de Portugal criou um vídeo que mais do
que uma promoção a beleza natural do país e uma mensagem de esperança.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-03-22 11:57
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-03-22 14:24
 TVI - Jornal das 8 , 2020-03-22 21:30
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RTP 3

 	Duração: 00:05:37

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 85564361

 
22-03-2020 14:16
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Controlo de fronteiras - Diretos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cdf26a56-86ef-42e3-a4b5-

385749f95d6e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Controlo de fronteiras.
A Autoridade de Saúde do Algarve decretou quarentena obrigatória, mas para todos os que
atravessam a fronteira entre Espanha e Portugal.
Direto de Vilar Formoso e de Castro Marim.
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 	OCS: SIC - Primeiro Jornal
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22-03-2020 14:01
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Problemas nos viveiros do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=47fc2be5-9fd2-4e02-a8ad-

4e66c4167cac&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O impacto da pandemia na economia e no emprego já se faz sentir. No Algarve, por exemplo, só na
última semana foram dispensados 100 trabalhadores de viveiros de plantas. Isto acontece porque os
principais mercados europeus para onde a produção é escoada, estão agora encerrados. 30 milhões de
euros em plantas estão em vias de ir para o lixo.
Comentários de Frederico Pinheiro Chagas, empresário; Cristina Kewitz, empresária.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-03-22 14:01
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 	OCS: SIC - Primeiro Jornal
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22-03-2020 13:24

1 1 1

Coronavírus em Portugal - Algarve impõe quarentena

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=90b1ea8e-b3ca-4ba8-889b-

5240a7ec7713&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve já começou a impor quarentena a quem chega do estrangeiro. Turistas e residentes terão
de ficar 14 dias em isolamento obrigatório.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-03-22 13:24
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TSF

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85563874

 
22-03-2020 12:11

Centro de rastreio no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7180c8b1-d863-4699-b34c-

61057a770bea&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ARS/Algarve deu hoje a conhecer que vai abrir na região, o primeiro centro de rastreio para a
despistagem da covid-19.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:09

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85563010

 
22-03-2020 12:05

Centro de rastreio no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5ad11328-5c96-4626-9325-

8f4c6280f9c0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ARS/Algarve deu hoje a conhecer que vai abrir na região, o primeiro centro de rastreio para a
despistagem da covid-19.
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 	Duração: 00:00:24

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85557038

 
22-03-2020 08:05

Algarve decidiu impor a quarenta de 14 dias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=783f061b-28e1-4509-a592-

4e3393f3457d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve decidiu impor a quarenta de 14 dias, para todas as pessoas que cheguem à região vindas
de fora do país.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-03-22 09:08
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Renascença

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 85556883

 
22-03-2020 08:04

Algarve decidiu impor a quarenta de 14 dias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99594423-b6ce-4697-b3ad-

2ca072e09449&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve decidiu impor a quarenta de 14 dias, para todas as pessoas que cheguem à região vindas
de fora do país.
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Antena 1

 	Duração: 00:00:16

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85556823

 
22-03-2020 08:01

Algarve decidiu impor a quarenta de 14 dias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a4fa1446-8aeb-4f0f-9d52-

971f50574c30&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve decidiu impor a quarenta de 14 dias para todas as pessoas que cheguem à região vindas de
fora do país.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-03-22 09:03
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Reservas de água não vão durar muito mais alerta Águas do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2020

Meio: Barlavento Online Autores: Maria Simiris

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d10c3bcc

 
Águas do Algarve tem em cima da mesa um Plano de Eficiência Hídrica que abrange todos os atores
públicos. Ação envolve a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e várias entidades regionais.
 
Com o Dia Mundial da Água a celebrar-se hoje, domingo, dia 22 de março, e após dois anos de seca, o
barlavento foi conhecer que estratégias estão a ser adotadas pela Águas do Algarve para mitigar esses
efeitos na região.
 
Responde Teresa Fernandes, responsável da Comunicação e Educação Ambiental da Águas do
Algarve:  a pluviosidade tem sido fraca ou nula. As barragens estão com os níveis muito abaixo dos
desejáveis para esta altura do ano e ainda estamos no inverno. Temos vindo a trabalhar desde 2019,
porque as nossas preocupações são grandes .
 
Sendo a chuva a principal origem do abastecimento público, a situação era crítica até ao mês de
janeiro, momento em que  o nosso concedente nos permitiu começar a utilizar a água que existe na
albufeira do Funcho, exclusiva para uso agrícola, mas que neste momento está adstrita ao consumo
humano , refere a responsável.
 
E é possível garantir água em todas as casas até ao final do ano? Teresa Fernandes afirma que sim,
considerando as reservas que temos no Funcho, nas duas barragens e em reservas subterrâneas.
Vamos continuar a abastecer a região quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade .
Mas tal situação não significa que  se possa desperdiçar água. As reservas não vão durar muito mais e
de nada serve começarmos a fazer um uso consciente quando já não existir .
 
Teresa Fernandes, responsável da Comunicação e Educação Ambiental (CEA) da Águas do Algarve.
 
É nesse sentido que, a empresa Águas do Algarve, se uniu à APA e a várias entidades da região, para
se elaborar um Plano de Eficiência Hídrica com o objetivo de ser apresentado ao governo assim que
possível.
 
As campanhas que temos vindo a fazer costumam ser dirigidas à população em geral e sentimos que
estão cientes desta necessidade de reduzir o desperdício. Agora estamos a entrar numa nova fase. Há
um novo desafio que será consertar um esforço de todas as entidades e de todos os atores
intervenientes nos consumos. Falo do turismo e da agricultura e de um conjunto de entidades que
devem realmente começar a adotar medidas , diz a porta-voz da Águas do Algarve.
 
Uma das vertentes do documento é uma nova campanha para a consciencialização do uso da água
que  pretende abordar todas as entidades porque só todos em sintonia é que conseguimos travar esta
situação , garante.
 
Trata-se de uma campanha que será desenvolvida, de acordo com Teresa Fernandes,  depois de
reunirmos as informações completas de todos os atores públicos na matéria sobre o que vamos fazer.
O plano será implementado por fases e esta é mais uma que está agora a iniciar .
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Para a responsável, os municípios da região têm de começar também a desenvolver esforços em
relação às perdas de água. Porque  de que adianta termos barragens quando o copo está roto? Há
perdas muito elevadas em determinados casos. A Águas do Algarve cria as infraestruturas, mas depois
existem muitas perdas nos municípios. Da nossa parte, fizemos já um grande investimento nesse
sentido e temos perdas mínimas. Mas agora é necessário que os municípios o façam também. Só
quando isso acontecer é que conseguimos ter maior quantidade de água para todos .
 
A opção de se construir uma nova barragem está a ser estudada no Plano, mas de qualquer maneira,
antes de a criarmos, seria importante começarmos a fechar roturas , explica.
 
Também em cima da mesa está a possibilidade de reutilizar a água produzida nas Estações de
Tratamento de Águas [ETA], através  da criação de um formato exequível a todos os produtores, quer
seja rega agrícola, quer seja de campos de golfe. Já temos alguns exemplos, mas ainda há muita para
ser utilizada e a Águas do Algarve disponibiliza-a sem qualquer custo adicional , acrescenta.
 
A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Tavira trata água superficial proveniente das albufeiras de
Odeleite.
 
Por fim, Teresa Fernandes revela ainda que o Plano vai também contemplar chamadas de atenção
para determinadas situações.  Além das perdas dos municípios estamos a aumentar espaços de rega
na região, mas as reservas são as mesmas que tínhamos antes. Por exemplo, será que justifica ter
plantações de arroz em alturas de seca? Há uma série de circunstâncias que têm de ser vistas, mas
essa campanha que vamos começar a fazer com as várias entidades pretende, de alguma forma,
começar a chamar a atenção para esses casos .
 
[Additional Text]:
N2LX6917 Barr Odeleite 20191220 red
Print Icon
 
Maria Simiris
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Turismo Centro de Portugal lança campanha de esperança "Haverá Tempo!"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2020

Meio: Descla Online

URL: https://descla.pt/?p=129116

 
O Turismo Centro de Portugal lançou a campanha "Haverá Tempo!", na qual aponta caminhos para um
futuro próximo, pós-pandemia COVID-19. A campanha apela aos portugueses para que fiquem em
casa, dando nota de que "haverá tempo" para conhecer ou regressar ao Centro de Portugal, que
estará à sua espera quando a doença for debelada.
 
A  c a m p a n h a  t e m  c o m o  p l a t a f o r m a s  p r i n c i p a i s  u m  v í d e o  ( d i s p o n í v e l  e m
https://youtu.be/3ur9_SDvGDE) e imagens nas redes sociais, acompanhados da hashtag
#haveratempo, entre outras.
 
O texto que acompanha o vídeo sintetiza uma mensagem de esperança: "São tempos como os que
vivemos que nos obrigam a parar, para depois recomeçar. Tempos que nos tiram a liberdade, mas que
também nos fazem acreditar. Acreditar que podemos, que venceremos. Haverá tempo para voltar a
dar asas aos nossos sonhos, de abraçar quem amamos, de sorrir sem sombras. Haverá tempo para
recomeçar, para viajar, para correr, para voar. Voltar a sentir e vibrar, ao sabor do vento, do sol, da
chuva. Haverá tempo para navegar e para voltarmos a estar juntos. Até lá, ficaremos em casa. E
como um todo, um só, venceremos".
 
Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, realça a importância de se passarem
mensagens positivas numa situação de emergência como a que atravessamos. "Com esta campanha,
associamo-nos ao enorme esforço do país na sensibilização de todos. E também na criação de
esperança, tão necessária nos dias que vivemos. Sabemos que as pessoas e as empresas enfrentam
desafios extremamente duros, mas acredito na humanidade e na força do povo português. Somos
resilientes e unidos seremos capazes de ultrapassar este capítulo difícil da nossa história. Acredito,
verdadeiramente, que 'haverá tempo'", considera. "O Turismo de Centro de Portugal continua, como
sempre, disponível para apoiar empresas e empresários e todos os que necessitem, em particular num
momento tão delicado como este", acrescenta.
 
[Additional Text]:
casa
 
Revista Descla
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#JuntosNoIsolamento #JuntosNaAjuda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2020

Meio: Expresso Online Autores: Raquel Moleiro

URL: https://expresso.pt/sociedade/2020-03-22-JuntosNoIsolamento-JuntosNaAjuda

 
Estádios para hospitais-campanha, redes de vizinhos, casas para médicos, fábricas de máscaras e gel
- a solidariedade é mais rápida que a covid-19
 
FUTEBOL
 
Rivais do mesmo lado
 
O Sporting disponibilizou o pavilhão João Rocha e o relvado sintético junto ao recinto para a instalação
de um hospital de campanha, todos os elementos do departamento médico e até o presidente,
Frederico Varandas, que é médico.
 
O Benfica, em parceria com a GNR, vai dar cabazes alimentares e um kit de sabão para desinfeção a 3
mil idosos isolados. O clube adquiriu ainda três ventiladores para o SNS. Também em Lisboa, Os
Belenenses disponibilizaram o complexo do Restelo para apoio aos hospitais próximos.
 
A norte, o FC Porto pôs à disposição do São João o Dragão Arena, para instalar um hospital de
campanha ou para zona de descanso do pessoal hospitalar, a quem vão servir refeições a partir de
segunda-feira. Por sua vez, o Moreirense ofereceu dez ventiladores ao Hospital de Guimarães.
 
SOCIEDADE CIVIL
 
Dar a mão a vizinhos e cama a médicos
 
A plataforma online SOS Vizinho foi criada por Henrique Paranhos, um consultor de digital marketing
apostado em manter em casa os grupos de risco (mais de 65 anos e/ou com doenças crónicas) com
uma rede nacional de voluntários que se disponibilizam para lhes fazer compras ou ir à farmácia. Deu
a ideia no Facebook e já conta com mais de mil inscritos, já tem site (sosvizinho.pt) e o apoio da
Cooperativa António Sérgio. O próximo passo é um número de telefone, para onde quem precisa
possa ligar.
 
Com o mesmo objetivo, foi criado por Martim Ferreira, um estudante de Finanças de 20 anos, o
movimento nacional Vizinho Amigo. Os cerca de 4 mil voluntários - "jovens que não conseguem ficar
indiferentes ao facto de os idosos correrem riscos" - colam cartazes nos prédios com os seus contactos
e a oferta de ajuda. Já têm a parceria das juntas de São Domingos de Benfica e Sta. Clara, em Lisboa.
A nível local multiplicam-se os exemplos, como a start-up Aqui Há Beira!, no Fundão, o Vizinhos de
Aveiro ou o #FaroemCasa.
 
A ajuda está também a ser canalizada para outro grupo de risco: médicos, enfermeiros e técnicos de
saúde que trabalham com pacientes infetados nos hospitais e que não querem pernoitar em casa para
não porem em risco a família. Para eles nasceu no Facebook o grupo "Alojamento solidário para
profissionais de saúde", onde quem tem casas vazias - muitas empresas de Alojamento Local sem
marcações devido à pandemia - as oferece a quem está a lutar contra a covid-19. Nas primeiras dez
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horas recebeu mais de 200 ofertas. Já tem mais de 10 mil membros.
 
TECNOLOGIA
 
Lutar com startups e computação
 
A comunidade Tech4covid19 (tech4covid19.org) reúne mais de 500 empreendedores de startups
portuguesas (de cibersegurança, saúde, recursos humanos, consultoria ou comércio eletrónico) e
juntos propõem-se ajudar a resolver através de soluções tecnológicas alguns dos problemas causados
pelo novo coronavírus. Além de terem agilizado a oferta e procura de alojamento para profissionais de
saúde, têm em curso uma angariação de fundos para compra de ventiladores, e têm 12 projetos em
desenvolvimento, como um serviço de entregas entre familiares e amigos, uma app de prestação de
cuidados primários de saúde através de vídeoconsultas, a recolha de doações de máscaras ou um
sistema que permite encontrar a loja mais próxima, com menos afluência para bens de primeira
necessidade.
 
No Twitter nasceu o Project Open Air. João Nascimento, um cientista português de 40 anos, encontrou
dois ingleses a falar sobre ventiladores open source e em conjunto criaram um canal no Slack
(plataforma de mensagens) para construírem ventiladores e que já junta mais de 1500 especialistas,
da Medicina à Computação. E já há empresas a disponibilizar linhas de produção.
 
UNIVERSIDADES
 
Desinfetante e apoio ao SNS24
 
A um pedido de ajuda do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, a Universidade de Aveiro respondeu com
a entrega de batas, máscaras e luvas armazenadas nos Departamentos de Química, Biologia,
Ambiente e na Escola Superior de Saúde. Entregou ainda ao Hospital Infante D. Pedro 120 litros de
desinfetante produzido nos seus laboratórios.
 
A Universidade do Algarve disponibilizou cerca de cem alunos do curso de Medicina para reforço da
linha SNS24, depois de formação prévia sobre a covid-19 e o algoritmo de triagem.
 
EMPRESAS
 
De babysitters a máscaras
 
A Yoopies, uma plataforma comercial de babysitters, propôs aos profissionais registados que
oferecessem os seus serviços aos filhos de médicos e enfermeiros que estão a lutar contra o vírus. Em
menos de dois dias, candidataram-se mais de 600 pessoas em Portugal. E continuam a aceitar
inscrições.
 
A Sonix, uma fábrica têxtil de Barcelos, suspendeu parcialmente a sua produção normal e está a
fabricar equipamento e máscaras de proteção e o departamento de I&D do grupo está a produzir
desinfetante, procurando dar uma resposta direta aos pedidos dos hospitais de São João, Braga e
Barcelos.
 
A EDP e os chineses da Three Gorges, maior acionista da elétrica, vão oferecer 50 ventiladores e 200
monitores médicos aos hospitais portugueses, num total de cerca de EUR4 milhões. O material será
entregue ao Ministério da Saúde no fim do mês. Também o grupo José de Mello, dono dos hospitais
privados CUF, ofereceu 50 ventiladores ao SNS.
 
[Additional Text]:
Raquel Moleiro
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Autocaravanistas estrangeiros obrigados a sair de parques poderão ser repatriados de
avião
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2020

Meio: Sul Informação Online Autores:
Elisabete Rodrigues

Hugo Lopes Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9749e58d

 
Associação de Parques de campismo do Algarve e do Alentejo alertou para os perigos do fecho
compulsivo de parques de campismo
 
Os autocaravanistas que tiverem de sair dos parques de campismo e se virem impedidos de regressar
aos seus países, devido à impossibilidade de atravessar Espanha, poderão ser repatriados de avião,
garantiu Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve.
 
Depois da Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve (APCAA) ter vindo a público
avisar que o fecho compulsivo de parques de campismo decretado pelo Governo poderá  pôr em
causa, não só o regime de contenção do Covid 19, como causar um problema humanitário , Paulo
Morgado garantiu hoje aos jornalistas que  as autoridades já estão também a lidar com esse problema
.
 
A solução, disse, deverá passar por  encontrar um local para guardar os seus veículos, para que as
pessoas possam regressar ao seu país de avião .
 
Ontem, e no seguimento da aprovação, a 20 de Março, de um decreto-lei que determinou o
encerramento dos parques de campismo e de caravanismo, bem como das áreas de serviço de
autocaravanas, a partir das 00:00 horas do dia 22 de março de 2020 , a associação veio a público
avisar que esta decisão iria  levar milhares de autocaravanistas e caravanistas estrangeiros para as
estradas portuguesas de uma vez só .
 
Isto sem que tenham garantias  de que conseguirão chegar aos seus países de origem (Reino Unido,
França, Alemanha, Holanda, Suécia, Dinamarca, Suiça, Finlândia, Itália, etc) .
 
Por outro lado, a APCAA alertou para  as faixas etárias destes estrangeiros. Uma grande maioria é
sénior, com idades compreendidas entre os 65 e os 80 anos de idade. Outros são casais jovens com
bebés, que ao abrigo de licenças de paternidade dos seus países de origem podem estar um ano sem
exercer a sua atividade profissional .
 
Neste caso, a solução poderá passar pela ideia hoje avançada por Paulo Morgado.
 
Entretanto, e apesar do encerramento obrigatório já estar em efeito, um despacho do gabinete da
secretária de Estado do Turismo de hoje veio regulamentar o decreto-lei de sexta-feira e determinou
que  a organização da saída ordeira e tranquila dos utentes dos parques de campismo e de
caravanismo, bem como dos utentes das áreas de serviço de autocaravanas, deve ser realizada no
prazo de cinco dias úteis , a partir de hoje.
 
Ou seja, os campistas ainda têm algum tempo para se organizar, abrindo-se, ao mesmo tempo, uma
janela temporal para arranjar uma solução para estes casos.
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Outra questão levantada pelos representantes dos parques de campismo alentejanos e algarvios é a
das  centenas de estrangeiros reformados que residem na sua autocaravana ou caravana residencial,
adquiriam-nas e instalaram-nas nos parques de campismo e não têm outro sítio para ir .
 
O despacho de hoje também esclarece que  os utentes dos parques de campismo e de caravanismo
que, no momento da declaração de estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da
República n.º 14 -A/2020, de 18 de março, residam a título permanente nestes estabelecimentos
turísticos, podem neles permanecer para assegurar a resposta à necessidade habitacional .
 
Ainda assim, terão de cumprir com aquilo que foi estipulado quando o Estado de Emergência foi
declarado.
 
Quanto à pretensão da associação de  que todos os clientes que se querem manter no nosso país
devem ser autorizados a ficar dentro dos parques de campismo onde se encontrem (se o parque de
campismo assim o entender), desde que cumpra todas as normas vigentes decretadas pelo Estado de
Emergência Nacional , o despacho não prevê esta situação.
 
Citando números da CCDR do Algarve, a APCAA diz que, em Março, costumam estar na região algarvia
 acima de 100 000 auto-caravanas .
 
Este ano são menos devido ao surto no entanto, constata-se que a grande maioria delas não pernoita
em parques de campismo, mas faz campismo selvagem ou estão numa das várias dezenas de
estações de auto-caravanas ilegais que existem na região onde nada se controla. Estaremos
preparados para tamanho êxodo? Compreendemos os esforços que todos temos de fazer, mas a
tomada de medidas sem alguma sensibilidade poderá comprometer os esforços que as autoridades
nacionais e todos os cidadãos portugueses estão a fazer para conter esta calamidade , concluiu a
associação.
 
Hugo Rodrigues e Elisabete Rodrigues
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21-03-2020 20:54

1 1 1

Crise na hotelaria no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=46d92e85-c999-4a87-a333-

a0c07e5c588c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os hotéis estão a dispensar trabalhadores. O sindicato lembra que só as empresas que
não despedirem é que têm apoios públicos.
Declarações de Tiago Jacinto, Sindicato Hotelaria Algarve, Elidérico Viegas, Associação Hotéis e
Empreendimentos do Algarve.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-22 08:31
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-22 09:31
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-22 08:32
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-22 09:32
 RTP 3 - 360 , 2020-03-21 22:40
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-03-21 00:37
 RTP 2 - Jornal 2 , 2020-03-21 21:57
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SIC Notícias
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PM anuncia medidas económicas - Entrevista a Luís Araújo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5c0d503a-bc4a-4199-b85b-

1cf1c684a117&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, sobre as medidas económicas anunciadas
para o estado de emergência.
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21-03-2020 13:32
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Impacto do Coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=68c97b58-a01b-4e03-98f3-

930f4c44931f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Inúmeros setores da economia estão em risco a curto prazo. Os empresários de Hotelaria do Algarve
estão a pedir ao Governo que vá mais longe nos apoios ao tecido empresarial.
Comentários de Elidérico Viegas, pres. Ass. Hotéis do Algarve.
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Uma ideia para salvar a economia no pós-covid-19
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60 decisores partilham medidas que acreditam essenciais para salvar a economia portuguesa.
 
Mexidas nos impostos e linhas de crédito, integração europeia e solidariedade, medidas que cheguem
rapidamente a empresas e a trabalhadores, para garantir a sobrevivência da economia. Empresários,
gestores, governantes, publicitários, inovadores e representantes de setores de atividade deixam
ideias para ajudar o país a recuperar daquela que pode ser a pior crise que Portugal alguma vez
enfrentou.
 
Fátima Carioca, dean da AESE Business School
 
É crítico ventilar, com urgência e em simultâneo, as empresas e as famílias para que possam respirar.
Significa apoio financeiro generoso a ambos. Não chega apoiar apenas um dos lados. Sugestões: mil
euros/agregado familiar, suspender contribuições e impostos durante 3 meses, flexibilizar a redução
temporária de salários. Mais tarde já se pensará em vacinas.
 
Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal
 
No atual contexto, os desafios são de vária ordem, e assim, completamente diferentes do que foram
outrora. Vivemos hoje uma realidade desconhecida onde, tanto cidadãos como empresas, organismos
públicos e privados são parte fundamental para os esforços de contenção desta pandemia. Trata-se,
inequivocamente, de uma mudança estrutural na vida das pessoas e das organizações reservando à
tecnologia um papel essencial. A prioridade da Altice Portugal está em proteger os nossos
colaboradores que, diretos e indiretos são hoje já perto de 20 mil, e as suas famílias. O nosso esforço
e o nosso empenho, resultado da dedicação extrema dos nossos profissionais, estão focados em
garantir o funcionamento pleno dos serviços de comunicações, assegurando a manutenção das
infraestruturas críticas e a proteção das Redes de Telecomunicações, fundamentais para, neste
momento crítico, levar a cabo a nossa importante Missão: Ligar as Pessoas ao Mundo...!
 
No atual cenário, com desafios que se avizinham desconhecidos, não assumimos um papel secundário,
pelo contrário, chamamos a nós um papel principal, por isso, faça a sua parte, faça um uso
responsável das redes e fique em casa. Por si, por nós, por todos..
 
Ângelo Ramalho, CEO da Efacec
 
A economia terá a ganhar se o caminho passar por evoluir nas cadeias de valor e desenvolver setores
que não estejam dependentes de alterações geopolíticas. A produção de bens de valor acrescentado
que incorporem tecnologias é aposta ambiciosa mas vencedora.
 
Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa PT
 
É urgente monetizar a economia, emitindo o correspondente a 5% do PIB em obrigações perpétuas a
cupão zero, que o Banco Central subscreve, enviando cheques a quem fica sem rendimento.
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Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED
 
Mudar radicalmente o sistema de formação em Portugal para ajustá-lo definitivamente às
necessidades reais da economia.
 
João Rui Ferreira, presidente da Apcor
 
Uma injeção de liquidez sem precedentes na economia real e fazê-la chegar, com caráter urgente, às
empresas.
 
Mário Jorge Machado, presidente da ATP
 
A medida que salva empregos quando uma empresa para de produzir porque não tem encomendas é
o apoio para pagar salários a quem está em casa. É melhor ajudar a pagar salários dois ou três meses
do que anos de subsídios de desemprego. Se não perderem o emprego, vão pagar impostos logo que
a crise passe.
 
Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group
 
Garantir liquidez. Só isso garantirá a atividade económica no imediato e nos próximos meses.
 
Luís Onofre, presidente da APICCAPS
 
A primeira prioridade é superar esta fase terrível. Depois, importa que sejamos capazes de recuperar
a confiança, para que se restabeleça o consumo indispensável à manutenção de empresas e postos de
trabalho.
 
Susana Albuquerque, coordenadora de educação financeira da Asfac
 
Implementar propostas de apoio aos particulares que detenham crédito à habitação e/ou crédito ao
consumo, evitando situações de incumprimento.
 
Rafael Campos Pereira, vice-presidente da AIMMAP
 
O Estado deveria conceder uma moratória às empresas no pagamento das obrigações fiscais e
contributivas nos próximos seis meses, obrigando-se as empresas a restituir tais quantias em
prestações em 2021 e 2022. Para acomodar essa e outras medidas, será provavelmente necessário
negociar a suspensão do pagamento de juros da dívida neste ano.
 
Diogo Simões Pereira, diretor-geral da Associação Epis
 
Potenciar a revolução digital iniciada nesta semana nas escolas.
 
Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal
 
Um esforço muito concertado de decisores e reguladores, agentes económicos e sociedade civil. Que o
governo continue disponível para tomar decisões que venham a tornar-se essenciais para apoiar as
famílias e as empresas portuguesas e que operacionalize com toda a brevidade as medidas para que
estes apoios possam chegar rapidamente às empresas. O lay-off requer ainda maior simplificação para
garantir a manutenção de empregos.
 
Luís Mergulhão, CEO da Omnicom
 
1. Mantenha-se seguro e aos seus;
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2. Siga as orientações das autoridades;
 
3. Tenha as suas pessoas, companhia ou entidade, marcas e o país no top of mind;
 
4. Comece o dia como um dia normal de trabalho;
 
5. Tenha disciplina na sua nova rotina;
 
6. Socialize com recurso às plataformas de comunicação;
 
7. Tente criar valor social naquilo que faz profissionalmente;
 
8. Comece a trabalhar no novo normal que mais tarde ou mais cedo virá;
 
9. Não esmoreça, não desista, não feche nada; mas altere muito, tudo.
 
10. Assim terá orgulho do que faz e do que contribui para os outros, para as pessoas, para um novo
planeta: para Portugal.
 
João Bento, CEO dos CTT
 
Não podemos deixar o país parar e é decisivo que todos façamos a nossa parte para que a economia
continue a funcionar nesta fase. Continuamos, com cuidado redobrado e entrega total, tendo em
atenção o bem-estar dos clientes e dos trabalhadores, a ligar pessoas e empresas.
 
Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel
 
As comunicações eletrónicas estão na primeira linha da capacidade de resiliência que Portugal está a
demonstrar. Reforçar este papel e apostar na inovação tecnológica será o caminho para garantir a
sustentabilidade das empresas e contribuir para a recuperação. Que as autoridades nacionais e
europeias tenham a capacidade de tudo fazer para estar à altura do que a situação vai exigir a todos
nós.
 
Jaime Carvalho Esteves, comissão executiva do Fórum para a Competitividade
 
Garantir a liquidez das empresas: dilação do pagamento de impostos, sobretudo os retidos (IRC, IRS e
IVA), e contribuições como segurança social, isenção temporária de imposto do selo nos
financiamentos, juros, garantias e serviços financeiros. A medida não deve ser limitada às micro e
PME, mas também a grandes empresas, que criam grande volume de emprego, direto e indireto.
 
Pedro Oliveira, presidente da BP Portugal
 
O principal desafio é garantir um nível de rendimento estrutural aceitável de famílias e empresas,
numa lógica agregada e sem marginalizar setores, de modo a passarmos esta apneia
financeira/económica com o menor impacto possível. Esta injeção de meios no sistema tem de ser
clara, transparente e com regras claríssimas, sem burocracia excessiva. Assim, as empresas poderão
ser um elo de tração expedito para canalizar os meios para a economia real. Haverá injustiças, mas é
nestas alturas que a famosa lei dos 80/20 salvará mais do que um modelo perfeito que nunca verá a
luz do dia, ou, se vir, será fora de tempo.
 
Jorge Batista da Silva, bastonário dos Notários
 
É fundamental evitar que a economia pare totalmente e que a burocracia paralise os setores que ainda
estão capazes de produzir riqueza. Investir na desmaterialização de serviços públicos e privados nunca
foi tão essencial.
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João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
 
Apostar nas atividades de carbono zero. Serão também elas que terão mais procura.
 
Carlos Monjardino, presidente da Fundação Oriente
 
No que respeita aos bens essenciais a que os portugueses têm direito, e como o papel do governo é
assegurar o bem-estar das populações, terá esse mesmo governo de contemplar uma eventual
intervenção nas empresas que controlam essas áreas, assegurando aos portugueses esses bens
essenciais e em condições normais.
 
Joaquim Cunha, diretor executivo do Health Cluster Portugal
 
Dinamizar dois ou três grandes projetos que privilegiem as áreas da smart health, investigação clínica
e translação, mobilizando as competências nacionais numa colaboração estratégica entre a academia,
os hospitais e as empresas. O objetivo? Criar soluções integradas que respondam a problemas reais
de saúde.
 
Luís Pinheiro, presidente da Lusomorango
 
Manter as fronteiras abertas para o transporte de mercadorias é vital para garantir a sustentabilidade
do setor agrícola, pilar da economia nacional. Cabe-nos salvaguardar as condições para dar resposta
às necessidades dos mercados que procuram fruta e legumes frescos portugueses.
 
André Ferreira, administrador da Endutex
 
Terá de haver algum tipo de medida que empurre os custos de financiamento para não asfixiar a
tesouraria das empresas. Deve ser aplicado a todos os negócios que estão impedidos de funcionar. Os
que possam continuar a produzir devem fazê-lo e, sempre que possível, redirecionar a produção para
aquilo que é mais necessário no país. Se precisamos de instalar extensões dos hospitais em pavilhões
municipais, devemos encomendar à indústria nacional camas, colchões, lençóis etc. Quando a
economia retomar, é importante haver linhas de apoio à tesouraria. Mais do que grandes
investimentos públicos, devem ser dados apoios a empresas que tenham condições de gerar
rendimento e criar emprego.
 
Pedro Lancastre, diretor-geral da JLL
 
Seria muito importante que a CML não parasse de acompanhar os processos pendentes durante a
quarenta, de forma a não gerar ainda mais atrasos nos projetos. Esta medida contribuiria muito para
transmitir um sinal de confiança aos investidores e ao setor imobiliário.
 
João Cerejeira, economista
 
Medidas que ajudem as empresas a manter postos de trabalho. As que foram anunciadas ainda vão
muito no sentido do crédito. Avançar para crédito, mesmo mais facilitado, implica que tenham
capacidade de o pagar. O Estado vai ter de assumir uma despesa pública forte e substituir-se às
empresas para pagar pelo menos parte dos salários. O lay-off mais simplificado parece uma medida
correta, para que os custos sejam repartidos entre a empresa, o trabalhador e o Estado. Uma espiral
de despedimentos vai culminar em mais recessão e numa recuperação muito mais lenta.
 
Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal
 
O esforço de cada um e a união de todos é essencial para vencer esta guerra e recuperar. Relançar a
atividade turística é pôr o país no caminho da recuperação económica: planear férias em Portugal, ser

Página 41



ativo na promoção do país e ajudar a mostrar Portugal ao mundo serão formas de sermos todos pelo
turismo e sobretudo de voltarmos a ter Turismo#PorTodos.
 
Bernardo Rodo, diretor-geral da OMD
 
Fomentar um equilíbrio entre a receita e a despesa das empresas que forem obrigadas a suspender
atividade. As ajudas económicas, o adiamento de pagamento de dívidas fiscais e as linhas de crédito
são importantes mas insuficientes. Uma suspensão da cadeia de custos no período de maior impacto
económico permitiria manter as empresas à superfície. As marcas devem continuar a estimular uma
relação com os consumidores, adequando a comunicação ao momento e em antecipação da retoma.
 
Aurora Baptista, BeeVeryCreative
 
Proibir os despedimentos nas empresas até alguns meses depois da crise e apoiar pagando o
equivalente ao subsídio de desemprego a empregados das empresas que não possam laborar. As
startups também precisam de apoio.
 
José Leal e Silva, diretor executivo da Bee Engineering
 
Adiar compromissos fiscais ajuda, mas todos devemos fazer a nossa parte. A nossa responsabilidade é
manter a atividade para assegurar o menor impacto em todos nós.
 
Nuno Flores, diretor-geral da Introsys
 
Maior integração europeia com mais legitimidade política e orçamental permitirá aumentar a
capacidade de resposta. Uma estratégia europeia de longo prazo para o emprego, a educação superior
e um orçamento europeu focado no desenvolvimento económico e em áreas de excelência.
 
Miguel Barros, CEO da Havas e presidente da APAP
 
A publicidade, enquanto técnica de comunicação de massas que fornece mensagens com o intuito de
provocar ações, tem neste contexto de olhar bem para os seus fundamentos como forma de se salvar.
Tem de ser acelerador da mudança de comportamentos e da adaptação das mensagens das indústrias
com criatividade.
 
Alexandre Santos, cofundador da Bright Pixel
 
Empresas e os investidores que as acompanham precisam de foco extremo, reação rápida e definir
alternativas com base em dados recolhidos e cenários que poderão causar mais impacto em termos
temporais na capacidade efetiva de gerir e fazer negócio.
 
Mariana Lorena, diretora da Fuse
 
Traçar caminhos e perspetivar soluções, no sentido de estarmos menos dependentes da globalização,
de protegermos cada vez mais o planeta e percebermos de que forma devemos potenciar os seus
recursos de forma eficiente e equilibrada.
 
Alexandra Navarro, client service diretor da AMQ
 
Antecipar as mudanças e operar de forma eficiente na nossa área, compreender como podemos
contribuir para manter a indústria viva e de bom espírito e ajudar as nossas marcas a manter o seu
espaço de atuação neste cenário. Como pessoas e empresas, abraçar learnings desta nova forma de
viver e de trabalhar para reduzir custos e impacto das nossas ações, tanto na economia como no
ambiente.
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Sofia Ribeiro, project manager
 
Com criatividade, construir uma nova perspetiva e repetir o movimento de questionar o que valorizam
as pessoas, como se comportam a nível de consumo - no fundo as alterações nas necessidades do
mercado - e que fatores são decisivos para construir o futuro nos vários setores que ativam a
economia (exemplo disso é o e-commerce).
 
Sandra Alvarez, diretora-geral da PHD
 
Uma economia mais circular pode ser uma medida para a mudança de paradigma e para a
dinamização da economia, tendo como objetivo enfrentar os problemas sociais e ambientais
decorrentes da globalização dos mercados. Abandonando o conceito de fim de vida do atual modelo
económico, baseado numa economia linear de extração, produção e eliminação, e passando para um
novo modelo, com novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação.
 
Gualter Morgado, diretor executivo da APIMA
 
É urgente e imperioso o desenvolvimento de uma moratória, aplicada aos créditos já aprovados e/ou
em curso, por parte das PME, com um período de carência mínimo de um ano. A APIMA regista
positivamente o anúncio, por parte do Ministro das Finanças do desenvolvimento de um decreto-lei
com vista à introdução deste regime, mas apela à urgência na sua oficialização e aplicação.
 
Vasco Falcão, diretor-geral da Konica Minolta BS Portugal
 
Três antídotos: ser criativo na abordagem aos clientes, ser solidário com colaboradores, clientes,
parceiros e ser disruptivo ajudando empresas a ultrapassar este momento usando tecnologia e
serviços Konica Minolta.
 
António Guedes, administrador da Aveleda
 
As micro e as pequenas empresas são fulcrais para o funcionamento de toda a economia. Para as que
estejam em situação de maior risco são necessários mecanismos de resolução para dos seus
problemas da falta de cash-flow. E para as restantes, mesmo que bem estruturadas, vão precisar de
um pacote de benefícios fiscais que as ajudem a ultrapassar os efeitos desta crise.
 
Nuno Marinho, Presidente da AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal
 
A curto prazo, a prioridade será tornar o processo de lay-off ágil e célere. É importante que a
recuperação das empresas seja feita de forma autónoma e o lay-off é das medidas de reação imediata
mais eficazes para conter custos e evitar despedimentos. Dessa forma, é crucial que as instituições
estejam ao lado das empresas, permitindo uma retoma económica mais sólida e sustentável.
 
João Carvalho, presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
 
Explorar qual o melhor talento de cada indivíduo e investir nessa mesma aptidão. É também
necessário saber comunicar o de facto se está a fazer, de modo a conseguir densificar uma rede de
investidores que se vá multiplicando.
 
Diogo Alarcão, CEO da Mercer Portugal
 
No seguimento da declaração do estado de emergência pelo Presidente da República, os portugueses
têm que demonstrar uma enorme resiliência e as empresas devem, já a partir de hoje, começar a
planear de novo os seus investimentos para que as cadeias de fornecimento não se quebrem e a
recuperação seja o mais rápida possível.
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Rodrigo Simões de Almeida, country manager da Marsh Portugal
 
Em momentos de emergência, os líderes têm de mostrar todas as suas capacidades, atuando com
rapidez e confiança, comunicando ativamente e apoiando todas as áreas das suas empresas. Com
uma boa reação, mantendo a equipa muito próxima, podemos planear o futuro, com base em
diferentes cenários, adaptar a organização e estratégia se necessário, de modo a estar preparados
para reforçar a atividade comercial quando for possível. Fundamental fazer uma gestão muito firme
para proteger o Top Line, restringir os custos desnecessários onde possível, evitando decisões
precipitadas e disponibilizando recursos para investimentos fundamentais.
 
Frederico Abecassis, CEO da Coldwell Banker Portugal
 
A recuperação da economia vai depender do investimento que fizermos na formação da nossa
sociedade, para que a mesma se adapte aos novos desafios que lhe serão propostos. A par deste
desafio, a aposta em tecnologia tenderá a ser, cada vez mais, um fator crítico de sucesso, permitindo
que essa adaptação seja feita de forma célere.
 
Vanessa Segurado, CEO do Grupo Blueotter
 
O Estado e as autarquias pagarem os serviços a pronto pagamento seria já um apoio significativo para
o setor do Ambiente e gestão de Resíduos. No entanto seria também relevante o assumir parte dos
custos laborais das empresas, a partir do primeiro mês de quebra de faturação, mesmo para quebras
inferiores a 40% dado os custos nem sempre sempre adaptáveis as receitas com linhas de crédito
para apoiar a tesouraria e o fundo de maneio, com períodos de carência e com períodos de
amortização longos (exemplo:10 anos), que poderiam também integrar linha de medidas de apoio às
empresas que prestam serviços essenciais à população e de saúde pública como as empresas de
gestão de resíduos e limpeza urbana. Por outro lado, com o crescimento do teletrabalho num contexto
de forte redução da atividade pode ser um encargo adicional para a empresa suportar, o Estado devia
dar um apoio parcial, para manutenção destes postos de trabalho.
 
Paulo Lopes, CEO da Xpand IT
 
Suspensão do pagamento de segurança social, tanto do lado em empregado como do empregador,
enquanto o estado de emergência estiver ativo.
 
Renato Póvoas, managing partner da Guess What e da Improve Your Business
 
O governo criar uma plataforma B2B para as empresas com necessidades fazerem o match com
business coaches ou empresas prestadoras de serviços especializados (Ex.: Inovação, Finanças,
Marketing, entre outros).
 
António Nabo Martins, CEO da Associação Portuguesa de Transitários
 
Flexibilização no horário de trabalho dos motoristas e redução/isenção de pagamento das
Infraestruturas viária, aérea, ferroviária e marítima.
 
Nuno Zigue, CEO do Banco Santander Consumer Portugal
 
Tanto para a recuperação económica, como para a manutenção das empresas no contexto atual, o
investimento deverá sempre passar por estar onde os consumidores estão - em mobile e nos pc -,
com soluções de e-commerce seguras, competitivas, fáceis e à prova de qualquer acontecimento
externo. Cingindo-me ao nosso setor de atuação, é imperativo que continuemos a ser responsáveis,
flexíveis para com os clientes, de forma a providenciar as melhores soluções de financiamento, mais
ágeis e mais ainda seguras.
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Elísio Estanque, sociólogo
 
Talvez esta vivência compartilhada de um drama coletivo ajude a sensibilizar alguns setores por vezes
mais fechados, ou mais interesseiros e egoístas, da sociedade para perceberem o quanto é necessária
a preservação de uma certa coesão, dos valores da solidariedade, a redução das injustiças, e a
inclusão de todos os setores que contribuem de um modo ou de outro para o funcionamento da
economia.
 
Daniel Redondo, diretor-geral do Licor Beirão e presidente da ANEBE
 
Prevemos dois grandes desafios na Horeca: os custos fixos relativos aos espaços (rendas ou
amortizações) e os custos associados às equipas que não têm qualquer trabalho. Propomos que sejam
criadas medidas que permitam adiar as responsabilidades financeiras (sobretudo por moratórias nos
pagamentos) e que a segurança social possa suportar grande parte dos vencimentos durante o
período de encerramento. Quanto à produção de licores, é muito importante que o setor consiga
manter a laboração, obviamente com todos os cuidados inerentes, para evitar o risco dos produtos
entrarem em rutura nos supermercados.
 
Verónica Orvalho, presidente executiva e fundadora da startup Didimo
 
Para ultrapassar a crise, é premente que se incuta um espírito de solidariedade na empresa e que se
adotem medidas extraordinárias para evitar o despedimento de qualquer colaborador. Se cada um
avaliar a sua condição, será possível distribuir benefícios temporariamente em busca de um equilíbrio
e da manutenção de todos os postos de trabalho.
 
Ricardo Parreira, CEO da PHC Software
 
Criação do guia para trabalho remoto. É fundamental criar um guia público das boas regras para o
trabalho remoto. Apesar de o trabalho remoto já ser uma realidade em muitas empresas, na PHC
Software inclusive, ter a empresa toda a trabalhar a partir de casa cria uma dinâmica totalmente
distinta. Sabe-se que trabalhar em casa não é a mesma coisa e é importante ajudar as pessoas e as
empresas a manterem-se produtivas nesta nova realidade.
 
Carlos Jesus, country manager da Colt Portugal
 
Mais largura de banda e redes para serviços resilientes
 
Filipe Moura, co-Fundador e Co-CEO da Ifthenpay
 
Apostar nos pagamentos à distância e comércio online
 
Luís Mesquita Dias, diretor-geral da Vitacress
 
A Vitacress adotou um plano de contingência sólido que passa pelo reforço das medidas óbvias de
higiene, segurança e proteção de bens e pessoas, mas também pela criação de back ups e alternativas
para eventuais interrupções de fornecimentos de materiais ou aumento inusitado de falta de
colaboradores. A proximidade das chefias com os vários níveis da organização é essencial, de forma a
dar continuidade à atividade e às expectativas dos nossos clientes.
 
João Guimarães, GS1
 
Lideranças que marquem positivamente a vida das pessoas, reconhecendo os desafios pessoais e
profissionais de cada um e dos seus entes queridos; que não recorram a planos de resposta
predefinidos, mas a comportamentos e mentalidades que projetem o futuro sem exacerbar
desenvolvimentos passados; que assentem em comunicação eficaz, transparente e constantemente
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atualizada.
 
Ana Isabel Trigo Morais, CEO/administradora delegada da Sociedade Ponto Verde
 
Os momentos difíceis que atravessamos contribuirão para enfrentarmos com mais determinação a
necessária transição para uma economia assente nos valores do pacto ecológico europeu.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo
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Promotores de festivais doam fundos para compra de ventiladores e outros materiais
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Os promotores dos festivais Rolling Loud Portugal e Afro Nation, que se realizam em julho, em
Portimão, efetuaram uma contribuição para auxiliar na compra de ventiladores e materiais de
autoproteção para os hospitais algarvios.
 
"Esta doação parte da consciencialização dos impactos inerentes à pandemia do Covid-19 e de como
este vírus está a afetar o mundo", salientam as empresas organizadoras dos dois eventos.
 
A contribuição destes fundos será gerida pelo Algarve Biomedical Center (ABC), um consórcio entre a
Universidade do Algarve e os hospitais públicos locais, com o objetivo de melhorar a segurança em
toda a região.
 
O ABC já fechou acordos com fornecedores internacionais e espera ter os dispositivos médicos
disponíveis no Algarve, nos próximos dias.
 
Em articulação com várias entidades públicas e governamentais, o ABC possui equipas no terreno,
desenvolvendo ações que incluem um call center, a realização de testes COVID, a atualização da
informação aos profissionais de saúde e o suporte ao turismo local.
 
"Embora a nossa indústria esteja a passar por momentos difíceis, é nossa obrigação social ajudar a
região do Algarve e a sua população. Queremos continuar a promover os nossos eventos em Portimão,
em julho. Se todos fizermos a nossa parte, seremos capazes de superar este momento difícil e de
restaurar a confiança", salientou o diretor de eventos da Event Horizon, Obi Asika.
 
Estimam-se, com os dois eventos, mais de 50 milhões de euros injetados na economia local.
 
A pandemia Covid-19 já infetou cerca de 276 mil pessoas em mais de 180 países e regiões,
provocando mais de 11.400 mortos.
 
Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde registava, até às 23:59 horas de quinta-feira, 19, 1.020 casos
de infeção, 29 deles no Algarve.
 
..diariOnline RS
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O TURISMO E O CORONAVÍRUS 

á muita gente que pensa 
 que o turismo, isto é, andar 
de um lado para o outro, 
é uma coisa necessaria-

mente boa. Acontece que nunca, 
passada a juventude, foi assim que 
encarei a viagem. Cheguei até a 
pensar que o facto de praticar os 
meus desportos favoritos em casa 
— ler, escrever e ouvir música —
contribuía para a minha aversão a 
andar pelo mundo aos saltos. 

E, no entanto, ao longo de déca-
das, viajei. O suficiente para o tema 
ter originado dois livros meus, "Tu-
rista à Força" (1996), contendo es-
tadas em várias aldeias, cidades e 
montanhas portuguesas, e "Passa-
porte" (2009), onde, entre outras, 
falo das viagens feitas a Granada, 
Córdova, Egipto, Istambul e Hong 
Kong. Que me lembre, fui ainda a 
Roma, Atenas, Paris, Buenos Aires, 
Nova Iorque, Edimburgo, Genebra, 
Salzburgo, Viena, Berlim, Veneza, 
Florença e Urbino. 

Com os anos, deixou de me ape-
tecer viajar. E não só por ter ficado 
doente, mas porque notei que o tu-
rismo de massas estava a dar cabo 
das cidades. Hoje, não há monu-
mento, floresta ou praia onde não 
se vislumbre um telemóvel com 
câmara fotográfica. Descobri en-
tretanto que, para mim, um dos 
maiores gozos de viajar consistia 
na preparação bibliográfica. Nunca 

teria ido a Istambul se não tivesse 

Maria Filomena Mónica 
sociedade@expresso.impresa.pt 

lido "Istambul", de Orham Pamuk, 
não teria compreendido Buenos Ai-
res sem "The Return of Eva Peron", 
de V. S. Naipaul, não teria visitado 
Edimburgo se não admirasse David 
Hume, não me teria metido num 
avião até à Rússia se não tivesse 
lido Tolstoi, não teria descoberto 
Urbino se não tivesse ouvido The 
Lord Clark falar desta cidade na sé-
rie de televisão Civilisation. Como 
é evidente, sou uma privilegiada. 

Sei que, como em todos os pro-
cessos de democratização, há fa-
cetas positivas: quem nunca saiu 
do terrunho pátrio tem (tinha?) a 
possibilidade de passar férias em 
Sharm El Sheikh. Infelizmente, ao 
chegar a casa, sabia tanto do país 
que visitara quanto ao entrar para 

Há portugueses que apenas 
gostam de viajar em manada, 
com o intuito — imagino —
de manterem as mesmas 
conversas que teriam em Lisboa  

o avião. Seria bom que estas deslo-
cações obedecessem a um processo 
de "ver", o que não sucede no caso 
das multidões que chegam a Lisboa 
nos cruzeiros ancorados diante do 
Terreiro do Paço. Não devemos, 
contudo, olhá-las com desprezo 
apenas porque suspeitamos que se 
trata de um bando de pés-descal-
ços. Entre os meus compatriotas 
endinheirados existem muitos tu-
ristas incultos. 

Há alguns anos, uma amiga minha 
foi à China. Ao regressar, perguntei-
-lhe se tinha gostado da muralha. 
Resposta: "Não, imagina que não 
havia lá ninguém conhecido." Há 
portugueses que apenas gostam de 
viajar em manada, com o intuito —
imagino—de manterem as mesmas 
conversas que teriam em Lisboa ou, 
pior ainda, a fim de mostrarem uns 

aos outros as fotos dos netos que 

conservam nos seus tablets. 
Neste momento de crise, o que 

as pessoas têm a fazer é comprar 
livros de viagens e usar a imagi-
nação. Quanto aos efeitos da crise 
nas companhias de aviação, hotéis 
e alojamentos locais, vão ter de 
apertar o cinto. O maná terminou: 
os bons aguentarão, os outros pos-
sivelmente irão desaparecer. 

Maria Filomena Mónica 

escreve de acordo 

com a antiga ortografia 
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#CantSkipHope a nova mensagem do Turismo de Portugal (com vídeo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=63b46353

 
É "tempo de parar e sonhar com os dias incríveis que virão" é uma das mensagens do novo vídeo
 
Publituris
O Turismo de Portugal lançou um novo vídeo com a mensagem #CantSkipHope, no qual diz que é
tempo de parar, de fazer uma pausa, pelo bem do mundo e sonhar pelos dias que virão.
As imagens foram recolhidas enquanto se podia passar o tempo na rua, enquanto a voz do narrador
foi gravada num smartphone e enviada por email para a edição que resultou neste vídeo. Uma visita
pelo país que fica adiada para mais tarde.
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O ESTADO 
DE EMERGÊNCIA 
DEAAZ e 

...~••••••• ••••• 

A vida dos portugueses mudou a partir do mo-
mento em que foi declarado estado de emer-
gência em Portugal. Saiba tudo o que pode al-
terar no seu dia-a-dia. 
O estado de emergência foi decre-
tado e a vida dos portugueses vai 
mudar radicalmente. Mas o Go-
verno, ontem, decidiu o que se po-
derá manter aberto ao público. 
Minimercados, supermercados, 
hipermercados, peixarias, fruta-
rias, talhos, padarias e as bancas 
alimentares de mercados. Tam-
bém as clínicas veterinárias terão 
de estar abertas, bem como as lo-
jas de vendas de animas. Para que 
a vida não seja só desgraças, as 
floristas vão poder continuar 
abertas. Outras das novidades do 
decreto publicado ontem diz que 
os estabelecimentos de lavagem e 
limpeza a seco de têxteis e peles, 
drogarias, lojas de ferragens e de 
material de bricolage poderão 
funcionar. As oficinas de automó-
veis também são consideradas de 
utilidade pública e, como tal, es-
tarão de portas abertas. A venda 
e reparação de eletrodomésticos, 
equipamento informático tam-
bém não vão fechar portas. Os ho-
téis poderão continuar a servir 
comida e bebidas aos seus clien-
tes. E para que não lhe falte infor-
mação, as papelarias e os quios-
ques poderão continuar a vender 
jornais e os jogos de sorte e azar. 
O diploma foi ontem mesmo assi-
nado pelo Presidente da Repúbli-
ca e entra em vigor às zero horas 
deste domingo, dia 22. 

A 
ÁGUA 
A EPAL decidiu suspender, tem-
porariamente, os cortes de água, 
no seguimento da situação de es-
tado de alerta que o país atraves-
sa devido à pandemia. A empre-
sa pede ainda aos clientes que 
evitem ao máximo deslocações,  

recordando que têm ao dispor 
uma linha telefónica de atendi-
mento, a aplicação mobile e web-
site, onde poderão resolver qual-
quer questão. 

ÁLCOOL 
Não se deve beber álcool nas ruas 
e muito menos num grande aglo-
merado de pessoas. Além disso, 
não é aconselhável para quem 
está em isolamento voluntário. 
Deve adotar-se um estilo de vida 
saudável e não optar também pelo 
tabaco. O exercício físico em casa 
é altamente recomendado. 

ALOJAMENTO LOCAL 
Face à falta de turistas e perante 
as desisténcias de reservas, a As-
sociação do Alojamento Local 
(ALEP) em Portugal e o Grupo 
Alojamento Local Esclarecimen-
tos estão a trabalhar com entida-
des oficiais para a criação de um 
plano de cedência de alojamentos 
a profissionais de saúde que este-
jam envolvidos no combate ao Co-
vid-19. O plano de cedência pre-
tende garantir uma gestão res-
ponsável, eficaz e segura de todo 
este processo. 

APOIO FINANCEIRO 
o Governo anunciou uma linha 
de crédito de três mil milhões de 
euros, destinada aos setores mais 
atingidos pelo impacto da covid-
-19. Do total, 600 milhões de euros 
destinam-se à restauração e simi-
lares, dos quais 270 milhões de eu-
ros são para micro e PME. O tu-
rismo e agências de viagens terão 
200 milhões de caros. 75 milhões 
para micro empresas e PME, en-
quanto os hotéis e empreendi-
mentos turísticos terão 900 mi-
lhões de euros, 300 milhões para 
micro e PME. Já a indústria ex-
trativa, têxtil, vestuário, extrati-
vas e madeira contará com uma  

linha de 1300 milhões de euros, 
dos quais 400 milhões para as mi-
cro e PME. 

AVIAÇÃO 
O setor não foi apenas afetado 
pela pandemia — paralisou por 
completo. O encerramento de 
fronteiras levou ao cancelamento 
de viagens; e as companhias aé-
reas perderam milhões de passa-
geiros. A crise não tem preceden-
tes e, segundo as estimativas ini-
ciais, vai resultar em perdas de 
113 mil milhões de dólares em 
2020. As contas da Associação In-
ternacional de Transporte Aéreo 
fazem adivinhar consequências 
dramáticas para o setor: o cená-
rio de falências e perdas de postos 
de trabalho é bem real. 

B 
BANCA 
A maioria dos bancos anuncia-
ram o funcionamento à porta fe-
chada ou atendimento presencial 
«em caso de necessidade abso-
luta». Mas ainda à espera que 
seja aprovada uma moratória, os 
vários bancos vão anunciando 
medidas avulsas. A CGD permiti-
rá o adiamento até seis meses do 
pagamento da prestação do crédi-
to seja de habitação ou pessoal, 
mas irá avaliar «a eventual ca-
rência de capital até seis me-
ses, mediante pedido dos clien-
tes e em condições de simplici-
dade de acesso». O banco público 
adotou também medidas de flexi-
bilização para o pagamento de 
créditos pelas empresas. 

Já o BPI lançou um pacote de 
medidas no valor de 200 milhões 
de euros para apoiar as empresas 
cuja atividade se encontra afeta-
da pelos efeitos económicos resul-
tantes da pandemia de covid-19. 

Por seu lado, o Santander com 
vista a apoiar empresas e pessoas 
no objetivo de minimizar os efei-
tos da covid-19, adotou um conjun-

  

to de novas medidas extraordiná-
rias e temporárias para negócios. 
Para todos os comerciantes, a ins-
tituição bancária vai suspender a 
cobrança da mensalidade dos POS 
e isentar a aplicação de um valor 
mínimo sobre as transações efe-
tuadas. Já no que diz respeito ao 
apoio às transações 'sem contac-
to' suspende também a cobrança 
de todas as comissões do serviço 
M13Way no POS. 

O BCP também optou por abo-
lir o montante mínimo por tran-
sação multibanco em terminais 
de pagamento automático (TPA) 
através da rede multibanco. 

Já o Montepio avançou com a 
duplicação conta ordenado, 
permitindo aos clientes a pos-
sibilidade de duplicarem o pia-
fond da conta ordenado, além 
da condição normal de que dis-
põem. Ao mesmo tempo, assis-
te-se ao aumento do limite do 
cartão de crédito. 

• 

Para as empresas é lançada 
uma linha de curto prazo, com 
maturidade até seis meses, para 
ajudar as micro, pequenas e mé-
dias empresas, a fazer face a difi-
culdades de tesouraria momentâ-
neas. 

BEBÉS 
Nas maternidades foram res-
tringidas as visitas aos recém-
-nascidos devido à pandemia e 
nos hospitais as visitas foram 
suspensas. As grávidas, por 
exemplo, são um dos grupos de 
maior risco, à semelhança dos 
idosos, que têm medidas defini-
das pelo Governo. 

BARES 
Os bares estão encerrados. Esta 
foi uma das medidas decretadas 
pelo Governo por causa do estado 
de emergência em Portugal. Os 
restaurantes também se encon-
tram fechados. 
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Os bancos estão a flexibilizar os pagamentos 

BURLAS 
Estão a ser investigados esque-
mas fraudulentos. Ataques ci-
bernéticos relacionados com o 
novo coronavírus, bem como a 
oferta de serviços por parte de 
falsos profissionais de saúde e 
de operadoras de telecomunica-
ções, estão sob investigação. PJ, 
GNR, PSP, ASAE e DECO já 
alertaram os portugueses e pe-
dem cuidado. 

c 
CALOR 
O calor afasta a propagação do 
novo coronavírus, que alastra 
mais facilmente em zonas húmi-
das e frias. Por isso, as tempera-
turas amenas em Portugal podem 
fazer com que haja menos propa-
gação, ao contrário do que acon-
tece em países mais frios. 

CASAMENTOS 
As relações entre casais podem de-
teriorar-se, por estarem constan-
temente em contacto. Por isso, o 
mais indicado é criar rotinas 
corno se fosse para o trabalho e 
não deixar que a inércia tome con-
ta do dia-a-dia. No caso de haver 
filhos em comum, é fundamental 
brincar com eles e criar estraté-
gias dinâmicas para passar o tem-
po de uma forma estável psicologi-
camente. Ter também ideias ino-
vadoras com o parceiro e 
aumentar a atividade sexual, em 
segurança, são dois fatores impor-
tantes para manter a estabilidade 
emocional. Mas, acredita-se, mui-
tos divórcios serão decretados de-
pois do período de quarentena. 

CASAS 
Os preços das casas principal-
mente nas grandes cidades, corno 
Lisboa e Porto, irá assistir a uma 
redução de preços. «Neste mo-

  

mento, a preocupação das pes-
soas com a questão da doença 
faz com que coloquem, por 
exemplo, a decisão de compra 
de um ativo em segundo lugar, 
mas isso até é compreensível», 
diz o presidente da APEMIE 

O cenário ganha novos contor-
nos com o adiamento das escri-
turas. «Há milhares de portu-
gueses que fizeram reservas 
de imóveis e firmaram contra-
tos promessa de compra e ven-
da nas últimas semanas e que 
poderão estar a viver hoje um 
verdadeiro drama, pois estão 
dependentes da realização da 
escritura de venda da sua ac-
tual casa, para que aqueles 
processos possam ser concluí-
dos. É um efeito dominó que 
poderá arrastar para situa-
ções, em alguns casos, insus-
tentáveis milhares de famí-
lias», alerta Manuel Braga, CEO 
da 'movendo. 

coirrdolo 
O contágio da covid-19 pode acon-
tecer através das vias respirató-
rias, por contacto físico ou então 
através de superfícies contamina-
das. É importante, por isso, per-
ceber que se deve colocar o braço 
à frente da boca no caso de se es-
pirrar ou tossir. São essas gotícu-
las expelidas que vão contaminar 
os outros. Estas gotículas podem 
estar presentes no ar ou sobre su-
perficies contaminadas, como as 
maçanetas das portas, botões de 
elevadores e outros objetos, bem 
como no rosto ou nas mãos. 

CONCERTOS 
O número de concertos adiados 
ou reagendados devido à pande-
mia não pára de aumentar. A me-
dida começou a ser aplicada pe-
los promotores e artistas ainda 
antes de ser decretado o estado 
de emergência, fazendo eco à ne-
cessidade de evitar ajuntamen-
tos. A banda britânica Metro-
nomy, por exemplo, deveria ter 
atuado no Coliseu de Lisboa esta 
semana, mas o espetáculo foi rea-
gendado para dia 7 de setembro. 
Já os concertos de Snarky Puppy, 
marcados para o Pavilhão Carlos 
Lopes, em Lisboa, a 22 de março 
e para o Coliseu do Porto a 24 de 
março, foram cancelados, a títu-
los de exemplo. 

CORREIOS 
As lojas CTT vão passar a fazer 
atendimento à porta fechada. A 
empresa quer minimizara per-
manência de clientes em loja e ga-
rantir o distanciamento entre 
cada um, pelo que apenas poderá 
permanecer na loja quem estiver 
a ser atendido. Os CTT dizem ain-
da que os horários das lojas estão 
em permanente atualização no 
seu site e nota que aquelas que 
permanecerem abertas «terão 
um período de encerramento à 
hora de almoço, das 12h30 às 
14h30, permitindo a limpeza de 
todos os espaços de forma mais 
profunda». 

Os trabalhadores vão poder 
usar máscara, luvas e gel desinfe-
tante no atendimento aos clientes 
e será colocada urna fita colorida 
sinalizadora no chão por forma a 
manter a distância de segurança 
entre ambos. 

Para já, há 18 lojas fechadas: San-
to António dos Cavaleiros, Caxinas 
(Vila do Conde), Olhos de Agua (Si-
nes), Bua cos (Vila), Boavista 
(Oaz), César, Espargo, Travessa 
(São <João da Madeira), Arcozelo  

(Vila Nova de Gaia), Mesão Frio, S. 
Pedro da Cova (Gondomar), Vila 
Nova de Foz Coa, Cantarias (Bra-
gança), Santa Tecla (Braga), Par-
que (Matosinhos), Praia (Póvoa de 
Varzim) e Gil Eanes (Portimão). 

D 
DIVÓRCIOS 
A taxa de divórcios poderá subir 
significativamente em Portugal, 
urna vez que o isolamento volun-
tário coloca os casais debaixo do 
mesmo teto 24 sobre 24 horas, no 
caso de serem cumpridas as me-
didas preventivas do Governo. De 
acordo com vários psicólogos, os 
casais com relações menos sóli-
das e mais duradouras sofrem um 
pouco mais. Em Xi'an, na China, 
a taxa de divórcios disparou para 
números nunca antes vistos. 

E  
EMPRESAS 
Muitas empresas podem vir a en-
frentar grandes crises com o ví-
rus. Segundo a Fixando, a pan-
demia pode, em três meses, pro-
vocar perdas de 47 mil milhões 
de euros nas pequenas e médias 
empresas (PME) portuguesas, 
valor que corresponde a uma 
perda superior a 80%. O Gover-
no já anunciou linhas de crédito 
até até mil milhões para empre-
sas. No entanto, o valor pode não 
ser suficiente para o elevado nú-
mero de perdas. 

O que é certo, é que ainda-antes 
de ter sido decretado o estado de 
emergência foram surgindo em-
presas a anunciar o fecho de por-
tas: desde a FNAC à dona da Za-
ra, passando pelo 1KEA, entre 
muitas outras empresas. 

ESCOLAS 
Nem todos os alunos têm acesso 
aos mesmos meios. E as escolas 
e professores têm sentido nesta 
altura uma maior dificuldade 
em garantir o contacto com to-
dos os alunos, especialmente 
com os mais «carenciados ou 
vulneráveis», referiu esta sex-
ta-feira o Ministério da Educa-
ção. «Durante a crise de pan-
demia que atravessamos e 
tendo em conta o seu impac-
to, é importante relembrar > 
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> que a democracia continua. 
Um estado democrático é 
aquele que garante direitos 
fundamentais a todos», disse o 
Ministério tutelado por Tiago 
Brandão Rodrigues, que estabe-
leceu novas propostas de ensino. 
Enviar aos alunos fichas de tra-
balho através dos CTT, ou articu-
lar com as forças de segurança, 
que promovem o Programa Esco-
la Segura, um acompanhamento 
de proximidade, são algumas das 
propostas. 

EXAMES NACIONAIS 
O Ministério da Educação criou 
instrumentos para que a inscri-
ção nas provas e exames nacio-
nais possa ser feita a partir de casa 
nos ensinos básico e secundário. 
Os alunos vão ter de «descarre-
gar, preenchei- e enviar» um bo-
letim de inscrição, para o correio 
eletrónico disponibilizado por 
cada uma das escolas, até 3 de 
abril e não 24 de março. data que 
estava inicialmente agenciada. 

EXPOSIÇÕES 
Os museus e monumentos nacio-
nais, salas de exposições e de con-
ferências foram formalmente en-
cerrados após ser decretado o es-
tado de emergência. Antes disso, 
porém, algumas instituições 
como a Gulbenkian ou Serralves 
já tinham decidido fechar portas. 
Por isso, nos próximos tempos, ex-
posições só... online. 

F  
FÁBRICAS 
Os fabricantes automóveis em 
Portugal estão a suspender tem-
porariamente a sua atividade. Pri-
meiro foi o grupo PSA a anunciar 
que ia encerrar a sua unidade em 
Mangualde. Mais tarde, foi a vez 
da Autoeuropa ao garantir que 
vai suspender todos os turnos de 
produção de veículos até ao dia 
29 de março, com efeito imediato. 
O mesmo cenário repete-se na 
Renault Cacia, em Aveiro, ao re-
velar que vai cessar a atividade 
até ao final de março. Também a 
Toyota e a Mitsubishi Fuso 
Truck Europe seguiram o mes-
mo exemplo. 

Já a multinacional alemã Con-
tinental anunciou o encerramen-
to definitivo da fábrica que opera 
em Palmela, onde produz maxi-
las de travões dianteiros e empre-

  

ga 370 pessoas, até ao final do pró-
ximo ano. 

FARMÁCIAS 
As farmácias fazem parte do lote 
de estabelecimentos que se man-
têm abertos para satisfazer as ne-
cessidades da população. No en-
tanto, existem farmácias de norte 
a sul do país que estão com falta 
de material de proteção, nomea-
damente de máscaras e álcool ou 
gel desinfetante. Além das farmá-
cias, as padarias, mercearias, su-
permercados e bombas de gasoli-
na também estão abertas por se-
rem essenciais para o dia a dia. 

FESTIVAIS 
Os promotores dos maiores festi-
vais do país têm evitado fazer pre-
monições sobre o estado das coi-
Sas no verão, mas a pandemia já 
começou a fazer vitimas. O Festi-
val MIL - Lisbon International 
Music Network, que deveria acon-
tecer no final do mês em Lisboa. 
foi cancelado. O Festival Tremor: 
Ponta Delgada, nos Açores, tam-
bém não irá acontece': Álvaro Co-
vões, responsável pelo NOS Alive, 
acredita que até julho a situação 
estará regularizada e garante que 
ainda não recebeu nenhum can-
celamento por parte dos artistas 
até agora confirmados nesta edi-
ção. Lá fora, o festival Coachella, 
na Califórnia, foi adiado para ou-
tubro. Já o Tomorrowland, na Bél-
gica, e o Glastonbury, no Reino 
Unido, foram cancelados. 

G 
GASOLINEIRAS 
As gasolineiras vão continuar 
abertas, sendo um bem essencial 
uma vez que há várias pessoas 
que continuam a trabalhar. No en-
tanto, muitas, como é o caso da 
Cepsa que está neste momento a 
atender todos os clientes em Por-
tugal e Espanha através da moda-
lidade de self-serv ice. Além disso, 
os preços dos combustíveis têm 
registado quebras históricas. 

GEL DESINFETANTE 
De norte a sul do pais, há farmá-
cias que já não têm à venda gel de-
sinfetante, que se tem tornado 
muito importante para a preven-
ção do novo coronavírus. No en-
tanto, quando utilizado, é impor-
tante aplicar bem e corretamen-
te. O Centro de Controlo e  

Prevenção de Doenças dos Esta-
dos Unidos explicou que é neces-
sário cobrir totalmente todas as 
superfícies das duas mãos com o 
gel e esfregá-las até que sequem. 
No entanto, o gel antibacteriano 
não é suficiente, é importante la-
var as mãos com água e sabão. 

GOVERNO 
O Executivo reuniu, pelo menos, 
três vezes em 72 horas. A voraci-
dade da crise levou a ministra da 
Saúde, Marta Temido, a deixar de 
participar nos últimos dois dias 
nas conferências de imprensa diá-
rias com a Direção-Geral de Saú-
de. Hoje estará de volta. O primei-
ro-ministro, António Costa, criou, 
aliás, um gabinete de crise com-
posto por todos os ministros de 
Estado, a ministra da Saúde, o mi-
nistro da Administração Interna 
e o ministro da Defesa. A ordem 
é para acompanhar tudo ao minu-
to numa crise sem data prevista 
para terminar 

H 
HOTÉIS 
O setor hoteleiro está a ser um dos 
mais afetados e, segundo as contas 
da Associação da Hotelaria de Por-
tugal (AHP), a quebra de receitas 
pode atingir entre os 500 milhões e 
os 800 milhões de euros até ao final 
do primeiro semestre deste ano. O 
cenário não é mesmo animador a 
juntar aos cancelamentos de reser-
vas há também uma quebra das re-
servas futuras. No fmal do ano, a 
perda total para a hotelaria deve-
rá ser de 20%. No entanto, a asso-
ciação mostra-se satisfeita com as 
medidas do Governo. Por outro 
lado e apesar de considerar que as 
medidas do Executivo são positi-
vas, a Associação de Hotelaria e 
Restauração (AHRESP) defende 
que é necessário ir mais longe, 
principalmente no apoio direto às 
tesourarias das empresas. 

1  

IGREJAS 
Maior parte das igrejas antecipa-
ram-se às medidas do Governo e 
decidiram não realizar missas, 
batizados ou casamentos. Em al-
ternativa, é possível assistir às ce-
lebrações religiosas através do  

computador ou da televisão. O Pa-
triarcado de Lisboa disponibiliza 
no seu site os horários das missas 
realizadas em Lisboa, Fátima ou 
Ericeira. O terço também faz par-
te da lista. 

ISOLAMENTO 
O Governo dividiu o isolamento 
por três grupos de pessoas e ape-
nas é obrigatório para aqueles que 
estão infetadas ou sob vigilância 
ativa, determinada pelas autori-
dades sanitárias. Se este isolamen-
to não for cumprido, está em cau-
sa o crime de desobediência. Já os 
grupos de risco reconhecidos pela 
autoridade da saúde - pessoas 
com mais de 70 anos ou com mor-
bilidade - têm um «dever espe-
cial de proteção». O isolamento 
não é obrigatório, mas estas pes-
soas só devem sair para ir ao su-
permercado, passeios curtos, cen-
tro de saúde, ou para passear os 
animais de companhia. Aos res-
tantes cidadãos, compete o dever  

de recolhimento domiciliário, evi-
tando deslocações desnecessárias. 

J  
JOGOS DE SORTE 
Os jogos da Santa Casa podem 
continuara ser jogados nos locais 
habituais (tabaqueiras, quiosques 
e gasolineiras), caso estejam aber-
tos. Caso contrário, terá de recor-
rer via online. 

K 
KFC 
(CADEIAS DE FAST-FOOD) 
As principais cadeias de fast food 
em Portugal continuam a operar, al-
gumas recebendo clientes nos seus 
restaurantes, outras cumprindo 
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A indústria automóvel fechou por completo mandando milhares de trabalhadores para casa 

de quarta-feira. mas mantém com 
horário e serviços reduzidos o 
acesso a sete lojas «para conse-
guir dar respostas a situações 
excecionais», esclarece a empre-
sa, sublinhando que. ainda assim. 
oacesso às lojas é «restrito». Já a 
Livraria Bertrand fechou as lojas 
de rua mas mantém, por ora, as 
livrarias em centros comerciais. 
Ao SOL, a livraria disse que 
«aguarda a publicação do de-
creto governamental sobre as 
medidas adicionais» anuncia-
das por António Costa e que a par-
tir daí. juntamente com a admi-
nistração dos centros comerciais. 
decidirá quais os estabelecimen-
tos comerciais que devem perma-
necer abertos. 

das prestações do crédito à habi-
tação serão suspensos em todo o 
território italiano devido à propa-
gação da covid-19. o exemplo foi 
seguido por Espanha. 

MILITARES 
Em caso de ameaça grave à segu-
rança do país, e após pedido das 
Forças de Segurança, os militares 
portugueses têm de prestar apoio. 
Em comunicado, o Estado-Maior-
-General das Forças Armadas fez 
um apelo a todos os médicos. far-
macêuticos, enfermeiros, psicólo-
gos e técnicos auxiliares de ação 
médica que pertença à família mi-
litar que se voluntariem para aju-
dar no combate à pandemia. 

• 

apenas entregas ao domicílio. tal 
corno até aqui. A lbersol empresa 
que gere em Portugal as marcas 
KFC, Burger King, Pans & Com-
parw Pi72,1. Hut e Pasta Catre - man-
tém os seus espaços abertos, embo-
ra admita fechar portas, a exemplo 
de Espanha. onde a esmagadora dos 
seus espaços foram encerrados e os 
contratos dos trabalhadoras suspen-
sos. Já o McDonalds encerrou mes-
mo os seus espaços em Portugal, op-
tando apenas pelos serviços 
McDrive (sem acesso às lojas) ou 
McDel ivery (de entregas ao domicí-
lio). Neste caso. foram introduzidas 
novas regras nas entregas de forma 
a minimizar os contactos pessoais. 

LAY-OFF 
O lay-off é, nada mais, nada me-

 

nos do que a redução temporária  

do período normal de trabalho ou 
na suspensão dos contratos de tra-
balho devido à impossibilidade 
temporária parcial ou total. E há 
várias empresas a usá-lo para con-
seguir fazer face à pandemia. No 
entanto, o regime de lay-off pode 
significar cortes nos vencimentos. 
Quem decide se a pessoa tem ou 
não de trabalhar é o empregador: 
E o trabalhador só vai receber 
dois terços da remuneração bru-
ta, um montante que é financiado 
em 70% pela Segurança Social. 
sendo que os restantes 30% são pa-
gos pela empresa, que fica dispen-
sada, além disso, de pagar contri-
buições à Segurança Social. 

LIXO 
A Câmara Municipal de Lisboa 
(CML) suspendeu a recolha seleti-
va porta a porta de resíduos. no-
meadamente vidros, papel e plás-
tico. Já os resíduos indiferencia-
dos a ser recolhidos três vezes por 
semana. 
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LUZ 
A EDP Comercial vai deixar de 
realizar cortes de luz. Ao mesmo 
tempo, vai permitir maior flexibi-
lidade para que os clientes pa-
guem as faturas da eletricidade. A 
O mesmo exemplo foi seguido pela 
Endesa, que também anunciou a 
suspensão de todos os cortes de 
luz e gás programados devido a 
falta de pagamento, dadas as difi-
culdades que os clientes possam 
ter no cumprimento das obriga-
ções, devido aos efeitos da covid-
-19. Já a Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE) ti-
nha fixado «condições excecio-
nais" de prestação dos serviços 
de fornecimento de energia, de 
modo a evitar interrupções de 
fornecimento de eletricidade. 
gás natural e gases de petróleo 
liquefeito (GPL) canalizados». 

LIVRARIAS 
A FNAC resolveu fechar os seus 
espaços comerciais no final do dia 

MÁSCARAS 
A compra de máscaras disparou 
na última semana e são já raras 
as farmácias que ainda têm este 
material para vender: E há mui-
tas dúvidas quanto ao seu uso na 
rua: Se, por um lado, os chineses 
usam sempre máscara, a Direção-
-geral da Saúde e a Organização 
Mundial de Saúde têm alertado 
para que usem máscara apenas as 
pessoas que suspeitam estar infe-
tadas ou que prestem cuidados 
aos infetados. «De acordo com a 
situação atual em Portugal, 
não está indicado o uso de más-
cara para proteção individual», 
refere a autoridade da saúde na 
sua página, acrescentando que «o 
uso de máscara por indivíduos 
sintomáticos é fortemente re-
comendado em todas as fases 
da epidemia». Além dos hospi-
tais, onde têm faltado máscaras, 
também outras associações, como 
a que apoia os diabéticos, preci-
sam de material de proteção. 
Aliás, esta associação fez esta se-
mana um apelo para conseguir 
máscaras de forma a poder conti-
nuar a ajudar os doentes. 

MORATÓRIA 
O ministro das Finanças prome-
teu uma adequação das responsa-
bilidades do sistema bancário à 
situação atual. Mas deu como 
exemplo, algumas das medidas 
que já estão a ser implementadas 
pelos principais bancos (ver ban-
ca). Itália deu o pontapé de saída 
ao anunciar que os pagamentos 

NOITE 
Não há bares nem discotecas du-
rante os próximos tempos. Antes 
de ser declarado estado de emer-
gência, António Costa já tinha de-
terminado o encerramento das 
discotecas, por serem locais onde 
se junta muita gente, mas muitos 
espaços tinham já tomado essa de-
cisão por deliberação interna. Da 
lista de estabelecimentos encer-
rados fazem também parte casas 
de fado, salões de jogos, tabernas, 
adegas e feStas populares. 

o 
OFICINAS ABERTAS 
Se surgir algum problema com o 
carro. há solução: As oficinas de 
reparação automóvel vão perma-
necer abertas. Isto, porque o exe-
cutivo de António Costa conside-
rou que estes são espaços de essen-
ciais ao normal funcionamento 
económico e social do país. 

OBRAS 
O setor cia construção também 
será afetado com a pandemia e as 
empresas do setor exigem medi-
das para contornar os prejuízos. 
O setor estima impacto inicial de 
cerca de 500 milhões de euros na 
sequência da paralisação da ati-
vidade e o volume de negócios 
pode cair até 1,77 mil milhões de 
euros, estimam a Associação dos 
Industriais da Construção Civil 
e Obras Públicas (AICCOPN) e a 
Associação de Empresas de > 

M N 
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> Construção, Obras Públicas e 
Serviços (AECOPS). Já a AIC-
COPN estima que o cancelamen-
to de mais de 680 eventos devido 
ao covid-19 vai colocar em risco 
dois mil postos de trabalho e 
ameaça a atividade que fatura 
300 milhões de ouros por ano. 

PROSTITUIÇÃO 
Numa altura em que é exigido aos 
cidadãos portugueses distancia-
mento social, as páginas de clas-
sificados continuam a estar reple-
tas de anúncios relacionados com 
a prostituição. 

P 
PARLAMENTO 
As reuniões plenárias vão decor-
rer uma vez por semana e com 1/5 
dos deputados presentes na Sala 
das SessõeS. Esta foi a última deci-
são da conferência de líderes. Isto 
significa que só estarão no Hemi-
ciclo 46 deputados, distribuídos 
com a devida distância. Mas, os de-
mais parlamentares têm estar no 
Parlamento e fazer login no siste-
ma para assinalar que estão pre-
sentes. Só têm dispensa - e falta jus-
tificada os deputados que tenham 
doenças de risco, face à Covid-19, 
ou já não consigam estar em Lis-
boa, como é o caso dos eleitos pe-
los Açores e Madeira. A Assem-
bleia da República reduziu de três 
para um, o número de plenários se-
manais. Contudo, esta segunda-fei-
ra, está agenciada a Conferência de 
Lideres, onde podem ser decididas 
novas regras no funcionamento. 

PADARIAS 
O Governo decretou o encerra-
mento de estabelecimentos de 
atendimento, mas as padarias fa-
zem parte da lista das exceções e, 
por isso, vão continuar de portas 
abertas. Aliás, disse o executivo 
que estes espaços «podem e de-
vem manter-se abertos», uma 
vez que vendem bens essenciais 
ao dia-a-dia das pessoas. 

PAGAMENTOS 
Para evitar o pagamento em di-
nheiro assistiu-se ao aumento 
para 30 euros o máximo dos paga-
mentos por contactless, em vez 
dos atuais 20 euros. 

PAPELARIAS 
Por serem estabelecimentos espe-
cializados no «comércio a reta-
lho de jornais, revistas e arti-
gos de papelaria», conforme re-
fere o Governo no despacho 
emitido, as papelarias vão conti-
nuar abertas. O Conselho de Mi-
nistro considerou as papelarias 
como espaços de aquisição de 
bens essenciais. 

QUARENTENA 
A partir de segunda-feira, quem 
entrar em Portugal é obrigado a 
ficar em quarentena durante 14 
dias. A medida foi anunciada pela 
diretora-geral da Saúde Graça 
Freitas esta sexta-feira e o isola-
mento profilático deve contar a 
partir do dia de chegada ao país. 

R  
RESTAURANTES 
Os restaurantes vão estar fechados, 
a única exceção é para quem serve 
take-way. A Associação de Hotela-
ria e Restauração considera que as 
novas medidas aprovadas pelo Go-
verno para combater os efeitos da 
covil-19 «são positivas», mas en-
tende que é necessário ir mais 
além, sobretudo no apoio direto à 
tesouraria das empresas, defenden-
do que é necessário um apoio dire-
to «rápido e simplificado à tesou-
raria das empresas». 

SUPERMERCADOS 
Em tempos de pandemia, os super-
mercados tornaram-se o novo El 
Durado da população, que procu-
ra que nada falte nas longas horas 
de recolhimento. As regras estão 
estabelecidas: horários encurta-
dos, períodos exclusivos para ido-
sos e pessoal de saúde e seguran-
ça, e acessos limitados quanto ao 
número de clientes. Tudo para evi-
tar o contágio. Os supermercados 
vão continuar abertos, cumprin-
do as regras e contando com o es-
forço incansável que as suas equi-
pas de trabalho têm demonstrado 
perante a afluência do público. 

SEGURADORAS 
As seguradoras esclarecem: «A 
declaração oficial de pandemia 

'-• 

não determinou, por si, qual-
quer alteração no normal fun-
cionamento destes seguros e 
assim continuarão a ser pagas 
as prestações contratualmen-
te devidas». A Associação Por-
tuguesa de Seguradores garantiu 
que as suas associadas vão su-
portar os custos de testes de d ia-
gnósti co à covid-19, mediante 
prescrição médica, e que a gene-
ralidade dos contratos de segu-
ros de trabalho (mesmo para 
quem está em teletrabalho) e de 
vida «não excluem qualquer 
exclusão das coberturas» por 
efeitos da pandemia. 

T 
TALHOS 
À semelhança daquilo que foi de-

 

cretado para as padarias, conti-

  

nua a ser possível comprar car-
ne no talho, uma vez que estes es-
tabelecimentos vendem bens es-
senciais. Para ajudar as pessoas 
a encontrar os talhos, padarias 
ou mercearias mais próximas. 
foi criada uma aplicação - a Go 
Small or Stay Home - para aju-
dar as pessoas a evitar grandes 
deslocações. 

TELECOMUNICAÇÕES 
A Meo, a Nos e a Voclafone Portu-
gal decidiram unir esforços e 
apresentaram ao Governo um 
plano para minimizar os impac-
tos da pandemia do novo corona-
virus em Portugal. As operadoras 
garantem que «têm vindo a re-
forçar a capacidade das suas 
redes, de modo a orientar essa 
capacidade para a geografia 
onde os utilizadores passaram 
a estar, mais nas suas residên-
cias, e menos nos centros de es-
critórios e empresariais». 

Ao mesmo tempo„ garantem 
que «as redes já estão dimen-
sionadas para suportar as ho-
ras de pico e também estão pre-
paradas para responder a um 
acréscimo de tráfego, nomea-
damente residencial». Mas ain-
da assim, admitem que «é essen-
cial realizar uma utilização 
responsável da Internet e de 
acordo com as melhores práti-
cas, de modo a prevenir even-
tuais congestionamentos das 
redes e a perturbação dos ser-
viços de comunicações eletró-
nicas essenciais para as comu-
nicações interpessoais (voz e 
SMS), para o ensino e trabalho 
à distância». 

A Anacom também anunciou a 
suspensão do leilão 5G por tempo 
indeterminado. 

TELETRABALHO 
A experiência é nova para a maio-

 

ria dos profissionais em Portugal. 
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VACINAS 
China e Estados Unidos são os dois 
países mais avançados no desen-
volvimento de uma vacina contra 
o novo coronavírus. No Estados 
Unidos, as vacinas já começaram 
a ser testadas em humanos e 45 vo-
luntários participaram nos testes. 
Também esta semana, a China 
avançou que já foram autorizados 
testes em humanos, não sendo, no 
entanto, seja conhecida a data de 
início dos ensaios. Apesar dos 
avanços, os especialistas conside-
ram que sào necessários cerca de 
18 meses para perceber se a vaci-
na funciona, estimando-se que a 
vacina só esteja pronta para ser co-
mercializada daqui a um ano. 

Conciliar o horário de trabalho 
com a sua realidade doméstica -
partilhando o espaço com as res-
petivas famílias, em alguns casos 
- é um desafio que se coloca a 
quem, nesta fase, exerce a sua ati-
vidade em teletrabalho, num es-
forço suplementar para manter 
as empresas em funcionamento. 
Um desafio que se coloca: a ges-
tão de viver várias vidas ao mes-
mo tempo; à mesma hora e no 
mesmo local. E até há quem já se 
questione podermos estar peran-
te uma alteração de paradigma a 
ter em conta no futuro. 

TRANSPORTES 
Metros gratuitos em Lisboa e no 
Porto. Autocarros com acessos pe-
las portas traseiras. E lotação re-
duzida. Os transportes públicos 
nào param mas, na maioria dos 
casos, as regras alteraram-se. O 
número de passageiros viu-se re-
duzido a quem ainda tem de se 
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deslocar, mas, ainda assim, várias 
entidades acentuaram as medidas 
de prevenção, higienização e de-
sinfeção dos veículos, de forma a 
torná-los locais seguros - o Metro 
de Lisboa e a CP - Comboios de 
Portugal já aplicam um produto 
que tem a duração de um mês. As 
recomendações são claras: man-
tenha a distância de um metro do 
companheiro de viagem e evite to-
car em superfícies. 

TEATRO 
Os Teatros também se encontram 
na lista de equipamentos encerra-
dos. Para fazer face a um fecho que 
trará certamente muitas dificul-
dades financeiras, as companhias 
e equipamentos artísticos estão a 
começar a reorganizar-se e a ofe-
recer soluções fora da caixa, como 
é o caso de espetáculos em strea-
ming. O Teatro Aberto e o Teatro 
Nacional D. Maria II são dois dos 
espaços que já deram este passo. 

%. • 

UBER 
A Uber não interrompeu a sua ati-
vidade, nem prevê fazê-lo. Os au-
tomóveis TVDE continuam a cir-
cular pelas cidades. E embora a 
empresa não o confirme, o núme-
ro de motoristas disponíveis na 
aplicação e de passageiros caiu a 
pique. Naturalmente. Mas nem 
por isso o tempo de espera pelo 
serviço aumentou. A nível mun-
dial, a Uber estima uma redução 
de 80% das suas viagens. Mas 
também garante ter liquidez para 
aguentar com o impacto - decla-
ração que valeu uma valorização 
de 43% das ações da empresa nos 
últimos dias. Nesta fase, a Uber 
Eats tem dado uma ajuda, trans-
portando um aumento no número 
de refeições entregues nas casas 
(ou à porta) dos clientes. E até re-
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tirou a taxa de entrega em pedi-
dos feitos de segunda a sexta-fei-
ra, entre as 11h e as 15h. Falta per-
ceber, a partir daqui, as conse-
quências do encerramento de 
vários restaurantes. 

UNIÃO EUROPEIA 
A pandemia da covid-19 está a 
afetar muitos países da Uniào 
Europeia. Este será um teste 
muito maior ao futuro do proje-
to europeu, iniciado no pós-II 
Guerra Mundial. Já foram alivia-
das as regras do défice, e a ordem 
é para cada país injetar dinheiro 
como conseguir, para salvar pa-
cientes, mas também as suas eco-
nomias. Porém, as medidas to-
madas no últimos dias, conside-
radas sem precedentes, podem 
não chegar. E com o regresso de 
fronteiras, para travar contágios, 
há quem tema que o projeto pos-
sa vir a ficar comprometido. 

X - INCÓGNITAS 
será que o tempo mais quente 
pode desacelerar a pandemia de 
coronavírus? É incerto. Muitas 
doenças respiratórias comuns, 
como a gripe, de facto espalham-
-se mais depressa nos meses frios 
e húmidos de inverno. Mas é de-
masiado cedo para saber se a co-
vid-19 se comportará assim: antes 
de meados de novembro não a co-
nhecíamos. Além disso, dado o rá-
pido ritmo de mutação dos vírus, 
este poderá adaptar-se a tempera-
turas mais altas. O ponto positivo 
é que, acabados os surtos ,ATonais 
de gripe, os sistemas de saúde po-
derão estar menos sobrecarrega-
dos para lidar com a avalanche de 
casos de coronavírus. 

ZOOS 
Visitar o zoo pode ser uma boa 
maneira de passear com a famí-
lia, mas não durante uma pande-
mia: o Jardim Zoológico de Lis-
boa está fechado ao público des-
de 9 de fevereiro. «A alimentação 
e tratamento dos nossos ani-
mais, assim como a manutenção 
do espaço, estarão assegurados», 
lê-se no site. O Zoo de Santo Iná-
cio, em Gaia, também fechou 
portas, esta semana, pelo menos 
até 9 de abril. 

A corrida aos supermercados tem sido uma constante nas últimas semanas 
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A MEIO' 
• O Cardeal Patriarca confessa ̀ apreensão' 
com esta 'realidade grave e pesada', mas deixa 
também uma mensagem de esperança 
• O estado de emergência de A a Z 

Diretor Mário Ramires 
Diretor Executivo Vítor Rainha 

Dir. Exec. Adi. José Cabrita Saraiva 
Sub-Dir. Exec. Marta F. Reis 
Dir,de Arte Francisco Alves 

RECEBA O SOL 
EM SUA CASA 
SAIBA COMO  NA PÁG. 3 

Págs. 2-39 e 63-64 

CONTA-ME COMO VAI SER 
A vida não voltará a ser corno era. E agora? Será que devemos voltar a dar dois beijinhos ou um aper-
to de mão? E reunir multidões? O SOL ouviu especialistas de vários quadrantes. O virologista Pe-
dro Simas não tem dúvidas: ficar à espera de uma vacina nos tempos mais imediatos é um 'perigo' 

'VAI CHEGAR O TEMPO EM QUE VAMOS TER DE SAIR À RUA. 
FICAR EM CASA É NECESSÁRIO MAS NÃO ERRADICA O VÍRUS' 

all ,...., 

JOSÉMiaSARAIVA 
'O nosso modo 
de vida acabou' 

FERRAZ DA COSTA 
'Espero tão cedo 

não voltar 
a ouvir falar 

em eutanásia' 

ANSELMO BORGES 
'Reencontrámos 
a importância 

da Família 
e dos seus laços' 

JOANA MORTÁGUA 
'Vai ser preciso uma 

injeção massiva 
de dinheiro público 
para salvar pessoas' 

BAGÃO FÉUX 
'Este despertar das 
consciências deve 
ser encarado como 

uma boa lição' 

FILIPE PINHAL 
'Patrões e emprega-

 

dos aspiram por 
um reset que abra 
caminhos novos' 

Como Itália 
Espanha 
já escolhe 
quem deixa 
morrer 
Pág. 34 

Crise gravíssima 
José Miguel 
Júdice defende 
Governo de 
Bloco Central já 
Pág. 12 

Economistas A unanimes 
'Se Centeno é 
assim tão bom, 
não pode sair' 
Págs. 53-59 

~eme 
d' Oliveira Martins 
'A Gulbenkian 
vai estar na 
linha da frente' 
Page. 50-52 

Emigrantes 
Governo pede 
'serenidade' 
a professores 
em Timor 
Pág. 64 

mantovani 
Covnna  e  Banho 

www.mantovani.pt 
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Novo aeroporto ae Lispoa aevera aeixar ae ser prioritar.o 

TUDO SUSPENSO: DO TURISMO 
ÀS GRANDES OBRAS 
Sónia Peres Pinto 
sonia.pIntosol.pt 

A necessidade do novo aeroporto de Lisboa de-
verá, para já, ficar suspensa. O mesmo acon-
tece com o turismo e com a compra de casas. A 
culpa é do impacto da pandemia. 

Obras paradas. indústria tam-
bém. O mercado imobiliário está 
suspenso. É este o retrato do pais 
em consequência da pandemia da 
covid-19. F, os dados não são ani-
madores. A Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCRE) foi 'obrigada' 
a rever em baixa o crescimento 
económico mundial este ano em 
0,5 pontos percentuais, para 2,4'!,, 
-- face aos 2.9% previstos há qua-
tro meses. Ao mesmo tempo vão 
surgindo múltiplos apelos para se 
concretizarem várias ajudas fi-
nanceiras. 

Também a Moody's lembrou 
«que a disseminação global cio  

coco na vir us está a resultar 
num choque simultáneo na 
oferta e na procura». acrescen-
tando esperar que «estes cho-
ques desacelerem material-
mente a atividade económica. 
particularmente na primeira 
metade cio ano». 

Todas estas incertezas já leva-
ram o ministro das Finanças a 
acenar com a necessidade de le-
var a cabo um Orçamento Retili-
cativo (ver págs. 58 e 59). O que é 
certo é que as grandes obras pú-
blicas vão ficar em suspenso. 
Uma das obras mais emblemáti-
cas é o novo aeroporto do Mond-
». 'Guerras' à parte. em torno da  

localização desta infraestrutura, 
a redução do número de voos que 
tem sido anunciada pelas várias 
companhias aéreas deixa para se-
gundo plano a necessidade tu-gen-
te de criar um novo aeroporto -
que teria o objetivo de fazer face 
ao esgotamento da Portela. 

A par disso há que contar tam-
bém com a interrupção de outro 
tipo de obras. E, de acordo com os 
responsáveis cio setor, os números 
falam por si: a paralisação da ati-
vidade irá gerar uma redução de 
1,77 mil milhões de euros no volu-
me de negócios, mantendo-se uma 
despesa mensal a suportar de 435 
milhões de euros relativos aos 
encargos com salários e remune-
rações dos 306 mil trabalhadores 
atualmente registados ao serviço 
das empresas - e a que acrescem 
58 milhões de euros de encargos 
mensais de financiamento destas  

empresas junto do setor financei-
ro. «A tesouraria das empresas 
de construção sofre uni impac-
to direto estimado em 493 mi-
lhões de euros, gerando unia 
crise de liquidez imediata, com 
impacto transversal que seria 
um verdadeiro desastre econó-
mico e social», refere a AIC-
COPN e a AECOPS. 

Turismo: outro lesado 
A Associação cia Hotelaria de Por-
tugal (AHP) já tinha avançado 
projeções a nível nacional. apon-
tando que os hotéis h-iam perder. 
no espaço de quatro meses (de 1 
de março a final de junho) cerca 
de 4.4 milhões de dormidas. o 
equivalente a receitas de 500 mi-
lhões de euros. num cenário de 
queda de 30% face a 2019. 

Mas num cenário de queda de 
dormidas na ordem dos 50%. as  

perdas para os hotéis nacionais 
poderá rondar 7,3 milhões de mar-
ço a junho, equivalente a menos 
800 milhões cie receitas. 

Já a Neoturis. consultora espe-
cializada em turismo, apresenta 
um cenário mais negro. ao garan-
tir que as perdas neste setor po-
derão atingir cerca de 2,2 milhões 
de eu ros por cl ia, contando a par-
tir de 1 de março até 31 de dezem-
bro de 2020. 

De acordo com a mestria, a taxa 
de ocupação por quarto nos ho-
téis cia região de Lisboa, que em 
2019 se situou nos 76,1%, deverá 
cair mais de 30 pontos percen-
tuais, ficando-se nos 45.6% em 
2020. E os proveitos totais por 
quarto ocupado na hotelaria de 
Lisboa, que se situaram nos 182 
euros em 2019, baixarão para 
146,8 coros em 2002, significando 
uma queda de 19,3%. 
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