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Madeira tem 12 casos positivos de covid-19 e 81 pessoas estão em quarentena obrigatória
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A Madeira tem 12 casos positivos de covid-19 e 81 pessoas estão em quarentena obrigatória, em
hotéis vigiados pela polícia.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-03-24 08:22
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-23 01:05
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-24 09:23
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-24 06:28
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-24 08:22
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-24 07:38

Página 1



A2 Sindicatos denunciam despedimentos, lay offs, dispensas e férias forçadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Graça Henriques

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3e125926

 
Com os restaurantes e as lojas fechados e os hotéis sem turistas por causa do novo coronavírus, estes
setores já começaram a dispensar trabalhadores. Os contratados a termo ou em período experimental
são os primeiros a receber as cartas de despedimento, mas também há empresas a forçar férias.
 
Os telefones dos sindicatos não param de tocar e as caixas de correio eletrónico entopem-se com os
mails de tantos trabalhadores que querem pôr questões, ter uma resposta para as suas dúvidas e
alguém que olhe pelo seu caso. Nem no tempo da troika, quando o desemprego ultrapassou os 17%,
os sindicatos tiveram uma avalanche destas - passou uma semana desde que foi decretado o estado
de emergência para fazer face ao surto do novo coronavírus e empresas, nomeadamente da
restauração, hotelaria e do comércio, viram-se obrigadas a fechar portas temporariamente e, em
poucos dias, começaram imediatamente a dispensar trabalhadores. Mesmo que o primeiro-ministro,
António Costa, não se canse de pedir que não haja despedimentos, aliás uma condição para as
empresas poderem aceder aos apoios. A denúncia é comum a qualquer sindicato com que se fale:
trabalhadores com contratos a termo e quem está no período experimental foram dos primeiros a
receber em casa a carta a dizer que os contratos não serão renovados ou que estão dispensados. Mas
há outras situações que as estruturas sindicais consideraram "ilegais" e "abusivas" por parte dos
empregadores - induzir os trabalhadores a pedirem eles próprios a rescisão do contrato, mas não lhes
sendo depois facultada documentação para pedirem o subsídio de desemprego; forçar os
trabalhadores a tirarem férias no período em que a empresa está encerrada e até criar um banco de
horas negativo, em que os funcionários ficam a dever tempo de trabalho. Até há propostas para que
tirem licenças sem vencimento. E há o recurso ao lay-offque o primeiro-ministro disse nesta segunda-
feira que custa mil milhões de euros por mês - o Estado paga um terço do salário, o mesmo que o
empregador. São muitas as arbitrariedades cometidas pelas entidades empregadoras que, dizem os
sindicatos, são incompreensíveis, sobretudo no caso das grandes empresas e das multinacionais que
sempre tiveram lucro. Trabalhadores - e empregadores - estão assustados com as previsões
económicas que apontam para um crescimento do PIB inferior ao de 2014, quando a troika saiu do
país. A OCDE já admitiu que a crise provocada pelo covid-19, no pior cenário, pode reduzir em metade
o crescimento da economia mundial em 2020, acenando com uma recessão na Europa. E o FMI já
disse que a crise económica mundial poderá ser pior do que a de 2008. O governo já anunciou uma
série de medidas para ajudar as empresas e manter os postos de trabalho, como o adiamento para o
segundo semestre do pagamento do IVA e do IRC, que teria de ser pago nos próximos meses. A nível
social, aprovou a prorrogação automática do subsídio de desemprego, do complemento solidário para
idosos e do rendimento social de inserção e a suspensão do prazo de caducidade dos contratos de
arrendamento de casas que terminassem nos próximos três meses. Madalena (prefere identificar-se
assim, com receio de represálias) foi uma das trabalhadoras que pediram ajuda ao sindicato. Até ao
passado dia 16 era camareira no Hotel Fénix do Porto, com um contrato a termo, mas nesse dia foi-
lhe comunicado verbalmente pela empresa que presta serviço em outsourcing para o hotel que não
teria mais trabalho. Que iriam buscá-la ao fundo de desemprego, a ela e aos outros cerca de 70
trabalhadores, quando voltasse a haver trabalho. "Até compreendemos a situação, porque o hotel está
vazio e vai fechar, mas estou muito preocupada, porquenão nos foi entregue a carta para o
desemprego. Dão várias desculpas, como os correios não estarem a trabalhar a 100%, que não
podem enviar todas ao mesmo tempo..." Enquanto isso, Madalena desespera com a incerteza.
"Quando vamos receber a carta? Estou com medo de não receber nem de um lado nem de outro. O
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fim do mês está a aproximar-se e as despesas são muitas." Cadeiras e mesas das esplanadas
amontoam-se à espera de poderem reabrir. Setor da restauração é um dos mais afetados com o surto
do coronavírus. © Manuel de Almeida/Lusa Francisco Figueiredo, do Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, dá outro exemplo do que
considera ser "uma violência sobre os trabalhadores" - o caso da cadeia de restaurantes Zenith, que,
só no Porto, despediu cerca de 30 pessoas, mas que queria ficar como se não tivesse despedido. Ou
seja: "Exerceu pressão sobre os trabalhadores para que assinassem um acordo de revogação dos
contratos e eles ficaram sem modelo para o subsídio de desemprego." Neste caso, a lei dá sete dias ao
trabalhador para revogar o acordo e foi isso que fizeram. O sindicato sublinha a dificuldade em entrar
em contacto com o empregador e denuncia ainda que, no dia em que os funcionários foram
convencidos a assinar o acordo, foi distribuído por todos o dinheiro que existia em caixa, com alguns a
receberem pouco mais de mil euros. O que não dá para pagar as indemnizações, quanto mais os
subsídios de férias, o salário do mês e os avos do subsídio de férias e de Natal equivalentes aos meses
já trabalhados. Francisco Figueiredo, que é também dirigente da Federação dos Sindicatos de
Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, lembra que, apesar das medidas
de apoio às empresas anunciadas pelo governo com vista à manutenção do emprego, dificilmente as
pequenas e microempresas recorrerão a estes benefícios, até porque são processos complicados -
sendo nestas que trabalha a esmagadora maioria. A federação entende que, para além da proibição de
despedimentos, é preciso medidas de apoio direto aos trabalhadores, que poderão passar pela criação
de um fundo que garanta o salário de março aos trabalhadores. "Estamos a viver uma situação muito
difícil e muitos estabelecimentos de restauração, bebidas e alojamento local já informaram os
trabalhadores de que não vão reabrir. Estamos muito preocupados porque, neste setor, os
trabalhadores das microempresas, com menos de dez funcionários, representam 85% do setor", diz.
Tiago Jacinto, do Sindicato do Turismo do Algarve, refere que muitos hotéis da região já tinham
começado a reforçar o pessoal para responder à sazonalidade da Páscoa, que costuma ser um período
de grande afluência turística. Mas, como se trata de trabalhadores temporários e alguns ainda
estavam no período experimental, foram mandados embora. Trabalhadores precários do turismo,
nomeadamente no Algarve, estão a ser dispensados. © EPA/Luís Forra Todos eles têm dramas
pessoais associados - despesas para pagar ao final do mês e filhos para alimentar. No caso do Adriana
Beach Club, conta o dirigente sindical, há ainda o problema das pessoas que vieram de fora para ali
trabalhar e que se endividaram para ir viver para o Algarve. Outros, nomeadamente estrangeiros,
"estavam alojados nas instalações e, como o hotel fecha nesta terça-feira, não têm para onde ir". O
dirigente sindical do Algarve denuncia ainda situações em que o patronato está a forçar as férias dos
trabalhadores e outras em que lhes é proposto ficar em casa mas "acumular esse tempo para ficarem
a dever à empresa". "Estamos numa situação de isolamento social, não são férias. A entidade patronal
não pode impor as férias se o trabalhador não estiver de acordo" - se não houver acordo, o
empregador pode fixar as férias entre 1 de maio e 31 de outubro. "O turismo tem crescido desde 2013
e esse crescimento não se refletiu no salário dos trabalhadores." Para Tiago Jacinto, há outra questão:
"O turismo tem crescido desde 2013 e esse crescimento não se refletiu no salário dos trabalhadores.
Os grandes grupos do setor têm obrigação de assegurar a manutenção dos postos de trabalho e os
salários a 100%." E é também disso que fala Filipa Costa, coordenadora da Federação dos Sindicatos
do Comércio e Serviços: "Não há pé-de-meia nestas grandes empresas? Há uma situação de crise e
são logo os trabalhadores a ficarem penalizados?" "Vivemos num clima de incerteza para as próprias
empresas, mas o que estamos a verificar é que as multinacionais começam a pôr o futuro em causa.
Tiveram sempre lucros e nem há uma semana que estão fechados e já colocam tudo em causa",
acrescenta. Centros comerciais têm as lojas todas fechadas, à exceção dos supermercados, farmácias
e outras lojas de bens essenciais. © EPA/José Sena Goulão Filipa Costa alerta que algumas já estão a
pedir o lay-off simplificado, como a Loja do Gato Preto ou a Seaside, situação em que os trabalhadores
só recebem dois terços do salário, pagos equitativamente pelo empregador e pelo Estado. "O governo
e as autoridades têm de se pôr em cima disto e fiscalizar." Além da imposição de férias enquanto a
empresa está fechada, da dispensa dos trabalhadores a termo e em período experimental, Filipa Costa
fala ainda do que se está a passar no setor social, em que os trabalhadores das instituições
particulares de solidariedade social (IPSS) e das Misericórdias estão a trabalhar 12 a 14 horas diárias,
algumas vezes oito dias seguidos. "Há situações de tentativa de internamento, para que os
trabalhadores não saiam das instituições, mas ninguém pode obrigar o trabalhador a dormir no local
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de trabalho." Quem está também a dispensar os trabalhadores com contratos a termo são as
empresas que fornecem refeições nas escolas. Os estabelecimentos de ensino estão encerrados desde
o passado dia 16 - a 9 de abril o governo reavaliará a situação. A Gertal, segundo Maria das Dores
Gomes, da Federação dos Sindicatos de Hotelaria, Turismo e Restauração, é uma das que já estão em
lay-off. A sindicalista critica o procedimento dos fornecedores das cantinas, argumentando que a
atividade escolar está suspensa, mas os contratos com o Ministério da Educação não chegaram ao fim.
Além disso, lembra que muitas escolas continuam a fornecer refeições aos alunos mais carenciados, e
às forças de segurança e da proteção civil. "Muitos destes trabalhadores não perfizerem sequer o
tempo de trabalho para ter direito ao subsídio de desemprego. Tem de haver um plano especial para
estas pessoas", reivindica. O despedimento das trabalhadoras das empresas que fornecem refeições
escolares já levou o partido ecologista "Os Verdes" a questionar o governo sobre se existe alguma
decisão por parte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares relativamente à cessação dos
contratos ou se foram decididos pela ICA unilateralmente? E questiona ainda se não entende não
haver fundamento legal para a cessação dos contratos de trabalho, tendo em conta que a concessão
se estende ao ano letivo 2019-2020? Os Verdes questionaram igualmente o governo sobre se este
está a acompanhar as denúncias de contratos que alegadamente a TAP está a promover, com base na
crise originada pelo covid-19. A TAP, recorde-se, suspendeu 3500 voos até abril por causa do surto de
coronavírus. Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, não tem dúvidas de que se está a assistir a
despedimentos ilegais, tendo como justificação a crise criada pelo novo coronavírus e que isso se
estende também ao lay-off, que "nem todas as empresas estão em condições de acionar". A líder da
central sindical garante que irá denunciar estas situações junto das empresas, da Autoridade para as
Condições de Trabalho (ACT) e, se for preciso, nos tribunais. "Este problema aconteceu no princípio de
março [o estado de emergência foi decreto no dia 18] e já há empresas que não têm dinheiro para
pagar salários. Estão a aproveitar a situação para despedir trabalhadores. Não vamos aceitar isso!"
Criticando as grandes empresas que estão a recorrer ao lay-off, Isabel Camarinha exige ao governo
que aprove medidas que apoiem as necessidades dos trabalhadores, mas também que penalize as
empresas que atiram os seus funcionários para "situações de pobreza". "Vivemos um momento em
que devia ser proibido despedir. As palavras são de Carlos Silva, líder da UGT, a propósito das
medidas de apoio económico e social anunciadas na sexta-feira pelo governo. Mas a central sindical
entende que há muitas dúvidas que persistem depois de o governo anunciar este pacote. Uma delas é
se o lay-off pode ser prorrogado para lá de um mês se tiver sido esgotado o período de férias. Outra
questão que a UGT quer esclarecer com o executivo, refere o secretário-geral adjunto Sérgio Monte, é
o ponto em que se refere que os trabalhadores vulneráveis, com doenças crónicas, têm de ter
proteção. "Que proteção é essa? Em que regime fica abrangido? Pedir baixa, por exemplo, não é para
prevenir a saúde."
 
[Additional Text]:
Cadeiras e mesas das esplanadas amontoam-se à espera de poderem reabrir. Setor da restauração é
um dos
Trabalhadores precários do turismo, nomeadamente no Algarve, estão a ser dispensados.
Centros comerciais têm as lojas todas fechadas, à exceção dos supermercados, farmácias e outras
lojas
 
Graça Henriques
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Turismo 
perde um 
milhão de 
empregos 
por dia 
WTTC apela a ajuda 
dos Governos para 
travar catástrofe. 

O setor do turismo atravessa 
uma crise sem precedentes e, 
com o mundo envolvido num 
combate sem data para termi-
nar, os efeitos de uma anuncia-
da crise começam a fazer-se 
sentir de forma cada vez mais 
real. O Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo (WTTC na 
sigla inglesa) anunciou que o 
setor do turismo tem vindo a 
perder diariamente um milhão 
de empregos em todo o mun-
do, na sequência da pandemia 
do novo coronavírus. 

Em comunicado, o WTTC aler-
ta que à medida que as frontei-
ras se vão fechando, os despe-
dimentos têm vindo a disparar. 
"O grande volume de encerra-
mento de hotéis, a suspensão da 
maioria dos voos, a interrupção 
de linhas de cruzeiro e o aumen-
to das proibições globais de via-
gens estão a ter um efeito de 
dominó catastrófico que afeta 
um grande número de presta-
dores de serviços em todo o mun-
do", lê-se na nota. A WTTC cha-
ma a atenção sobretudo para os 
problemas que atualmente 
enfrentam as pequenas e médias 
empresas, numa situação "espe-
cialmente" vulnerável. 

A organização internacional 
fala de uma catástrofe que "mer-
gulha milhões de famílias em 
terríveis dificuldades e dívidas" 
e apela aos Governos para que 
ajudem o setor a superar o desa-
fio que se avizinha. "Tememos 
que esta situação se deteriore, 
a menos que os Governos tomem 
medidas mais imediatas", diz. 

A organização admite que já está 
em contacto com Governos de 
mais de 75 países, a "documentar 
e a monitorar as melhores solu-
ções que estão a ser implementa-
das para reduzir o impacto social" 
da covid-19. A 'WTTC pede que as 
empresas do turismo possam ace-
der a empréstimos sem juros e 
isenções fiscais para evitar um 
"colapso iminente". 

As estimativas indicam que o 
setor gera 10,4% do PIB mun-
dial e emprega um em cada dez 
dos empregos no mundo. Página 5
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Início B3 ABTA: agências britânicas precisam de ajuda imediata
 
ABTA: agências britânicas precisam de ajuda imediata
 
Março 24, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Associação Britânica de Agências de Viagens (ABTA) em carta enviada ao primeiro-ministro Boris
Johnson, dá conta do efeito devastador que a inação do governo trará.
 
Dezenas de milhares de empregos serão perdidos, haverá atrasos significativos no reembolso de
clientes e danos a longo prazo, avisa a ABTA.
 
A associação critica que o executivo tenha anunciado apenas planos para apoiar companhias aéreas e
aeroportos, não tendo respondido aos avisos urgentes de operadores de turismo e agências de
viagens.
 
Mark Tanzer, presidente executivo da ABTA, lamenta que estamos fa ficar sem tempo, acrescentando
que as pessoas estão a perder os seus empregos e algumas empresas terão que declarar falência se
nada for feito.
 
Nesse sentido, alerta que se tudo isso acontecer, os sistemas de proteção financeira para as férias
estarão sob grande pressão e haverá atrasos consideráveis no retorno de dinheiro aos clientes.
 
- O governo afirma que fará o necessário, mas precisamos de acções muito mais rápidas e decisivas,
enfatiza Mark Tanzer.
 
A ABTA explica que, embora milhares de clientes tenham direito a reembolso, a maioria das agências
não recebeu o dinheiro de seus fornecedores.
 
- O sector das viagens precisa urgentemente de apoio do governo para garantir que o dinheiro do
cliente seja protegido, concluiu o CEO da ABTA.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Luís de Magalhães
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Técnicos aeroportuários dizem-se esquecidos

E
stão proibidos de usar luvas e 

máscaras, queixam-se da fal-

ta de gel desinfectante e de 

outras medidas de segurança 

sanitária. Os técnicos de tráfego 

de assistência em escala do 

Aeroporto Humberto Delgado, em 

Lisboa, que estão em contacto directo 

com os passageiros em trânsito, 

temem pela sua saúde e pela propa-

gação do novo coronavírus na única 

fronteira do país que continua aberta: 

a aérea. 

“Os portos estão fechados, as fron-

teiras terrestres controladas, mas 

parece que alguém se esqueceu dos 

aeroportos e de nós”, desabafa uma 

técnica de tráfego de assistência em 

escala em declarações ao PÚBLICO. 

“Vamos os supermercados e está tudo 

devidamente organizado em termos 

de medidas de segurança, mas no 

Aeroporto Humberto Delgado isso 

não acontece”, a rma. 

Os técnicos de tráfego em escala são 

responsáveis por um sem-número de 

operações de assistência a passageiros 

nos aeroportos, dos balcões de check-

in ao embarque e desembarque de 

pessoas e bagagem, passando pelo 

atendimento de reclamações e infor-

mações. “Estamos muito expostos, no 

balcão de serviço ao cliente, por onde 

passam todos os problemas dos pas-

sageiros, as pessoas cam em cima 

umas das outras”, aponta. 

No Aeroporto Humberto Delgado, 

no domingo, viam-se os trabalhadores 

de limpeza com máscaras e luvas, os 

funcionários do Serviço de Estrangei-

ros e Fronteiras a usar luvas, mas todo 

o restante pessoal visível trabalhava 

sem qualquer tipo de equipamento. 

Desinfectantes de mãos para o públi-

co são raros. “A ANA e a Groundforce 

proibiram o uso de luvas, há quem 

traga de casa, por sua iniciativa”, mas 

contra as regras, diz outra técnica de 

assistência ao PÚBLICO, sem querer 

Leonete Botelho
identi car-se. 

“Temos de manusear os passapor-

tes e outros documentos dos passagei-

ros, aquilo que fazemos é pedir-lhes 

que nos mostrem, sem lhes pegar. Mas 

estamos em contacto directo com as 

pessoas. Ainda ontem a representan-

te de um grupo de passageiros estava 

a tocar-me no ombro…”, suspira. 

Na sexta-feira, a Groundforce  dava 

conta ao pessoal das medidas de segu-

rança adoptadas e con rmava: “Con-

tinuamos a seguir criteriosamente as 

recomendações das autoridades de 

saúde e mantemos a proibição do uso 

de máscaras e luvas, pois o uso 

de máscara só é aconselhado para os 

portadores (suspeitos ou con rma-

dos) do coronavírus e não para todos 

os outros casos, tal como o uso de 

luvas se revela contraproducente e 

um foco de disseminação do vírus”. 

As “medidas adicionais” que a 

empresa anunciava eram quase todas 

de regras de distanciamento físico: 

“Solicitação junto da ANA e das auto-

ridades (polícia) da gestão da distância 

social obrigatória”; concentração dos 

voos em manga e em portas com 

capacidade de pré-embarque, para 

dar “mais espaço de distância para os 

passageiros” e encerramento de ser-

viços como o lounge. Aos técnicos de 

assistência em escala era apenas reco-

mendado que não tocassem nos docu-

mentos dos passageiros, mas que lhes 

solicitassem “amavelmente” que os 

manuseassem para  veri cação. 

Ao PÚBLICO, fonte da ANA subli-

nhou outras medidas que estão a ser 

tomadas: há avisos sonoros sobre a 

distância de segurança, desinfecção 

foi reforçada e na sexta-feira começou 

a ser implementada, em Lisboa e Por-

to, a medição de temperatura dos 

passageiros à chegada, através de um 

pórtico com sensor. Equipamentos 

desse género vão ser instalados tam-

bém nos aeroportos de Faro, Funchal 

e Ponta Delgada.

Técnicos de tráfego e escala do Aeroporto Humberto Delgado temem pela sua segurança. Estão proibidos 
de usar luvas e máscaras. ANA já implementou medição de temperatura às chegadas a Lisboa e Porto

lbotelho@publico.pt

Embaixada do Brasil garante apoio a turistas, mas não o repatriamento

U
ma equipa do consulado do 
Brasil em Lisboa foi ontem 
de manhã ao encontro das 
dezenas de turistas daquele 

país que se encontram à porta e 
no interior do Aeroporto 
Humberto Delgado, à espera de 
um voo de regresso a casa. 
Foram “ajudar as situações mais 
críticas, de pessoas que 
precisam de medicação e não 
têm, por exemplo”, mas também 
“pedir às autoridades do 
aeroporto que facilitem o acesso 
às pessoas que estão no exterior 
para irem ao WC e aos balcões 
das companhias aéreas”, disse 
ao PÚBLICO um representante 
da embaixada. Este responsável, 

que estima que haja um total de 
1600 nacionais do seu país que 
estavam em trânsito em Portugal, 
entre Lisboa, Porto e Faro, e que 
aguardam voo de regresso a 
casa. Muito pouco comparado 
com os que já voltaram: entre os 
dias 16 e 22, terão embarcado 
cerca de 8200 pessoas, só no 
fim-de-semana viajaram de volta 
2650 brasileiros, garante. “O 
processo de repatriamento está 
andando”, afirma. Mas não se 
trata de um processo de 
repatriamento garantido pelo 
Estado brasileiro, que ainda não 
tomou nenhuma decisão nesse 
sentido. O esforço que está a ser 
feito pela embaixada é, “perante 

o colapso da rede aérea”, que 
levou à suspensão da maioria dos 
voos entre os dois países, “fazer 
um contacto directo e muito 
intenso com as companhias e 
agências de viagens para tentar 
encontrar soluções comerciais”, 
afirma este responsável. As 
situações mais dramáticas são as 
de passageiros que compraram 
bilhetes em companhias que não 
estão baseadas em Portugal, em 
particular as que operam a partir 
de Espanha, como a Air Europa 
ou a Iberia. “Para essas situações, 
é mais difícil encontrar uma 
solução, esses são os casos mais 
complicados”, reconhece a 
embaixada. L.B.

MIGUEL MANSO

Aeroporto Humberto Delgado 
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UNWTO convoca Comité Global de crise do Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2020

Meio: TecnoHotel Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=39e9160a

 
No dia 19 de março, a Organização Mundial do Turismo (UNWTO)organizou uma reunião virtual de alto
nível, reunindo as principais agências da ONU, os presidentes de seu Conselho Executivo e comissões
regionais e os líderes do setor privado. do Secretário-Geral ... Ler mais
 
No dia 19 de março, a Organização Mundial do Turismo (UNWTO)organizou uma reunião virtual de alto
nível, reunindo as principais agências da ONU, os presidentes de seu Conselho Executivo e comissões
regionais e os líderes do setor privado.
 
do Secretário-Geral da UNWTO para fazer parte de um Comité Global de Crise do Turismo, formado
quando a UNTWO se prepara para lançar um guia global de recuperação. O Comité liderado pela
UNTWO realizará reuniões virtuais regulares, refletindo a necessidade de ação coordenada e eficiente
dos setores público e privado, governos, instituições financeiras internacionais e Nações Unidas.
 
Desde o início da pandemia, a UNWTO tem trabalhado em estreita colaboração com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) para orientar o setor turístico à medida que enfrenta o desafio COVID-19.
Esta reunião, sediada em Madrid, mas conduzida virtualmente por razões de saúde pública, enfatizou
ainda o apelo à cooperação internacional para uma resposta unida com base nas mais recentes
recomendações de saúde pública e refletindo a fundo sobre o efeito de cascata e custo social da
pandemia.
 
Sem precedentes
 
"Esta emergência de saúde pública sem precedentes já se tornou uma crise económica que terá um
custo social", disse Zurab Pololikashvili, da UNWTO. O secretário-geral acrescentou que o turismo "é o
setor mais atingido e todas as nossas melhores estimativas foram ultrapassadas pela realidade em
mudança".
 
Sem qualquer certeza sobre quanto tempo esta crise vai durar ou qual será o impacto económico e
estrutural final no turismo, todos os participantes estavam unidos na profunda preocupação com os
milhões de empregos que correm o risco de serem perdidos. Com as pequenas e médias empresas
que compõem 80% do setor em todo o mundo, o maior impacto social da crise irá muito além do
turismo, tornando-se uma preocupação fundamental para a comunidade internacional.
 
A coordenação é primordial
 
O turismo provou no passado ser um parceiro confiável para liderar a recuperação das sociedades e
comunidades, mas apenas se as políticas económicas dos governos e os pacotes de apoio das
agências de financiamento refletirem como o setor toca em cada parte da sociedade.
 
"Os meios de subsistência de milhões de pessoas e suas famílias estão em jogo, seja em centros
urbanos ou em comunidades remotas onde o turismo às vezes é o principal gerador de receitas e um
veículo para inclusão social, protegendo o património e iniciando o desenvolvimento", comentou
Pololikashvili.
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Isso requer reconhecimento político e cooperação entre os ministérios, envolvendo os setores público
e privado e tendo como pano de fundo planos de ação mais amplos por parte das instituições
financeiras e dos organismos regionais.
 
Recomendações da UNWTO para recuperação
 
Nos próximos dias, a UNWTO divulgará um conjunto de recomendações para a recuperação. O
documento destacará as medidas que os governos e outras autoridades precisam tomar para mitigar o
impacto do COVID-19 no setor turístico e, em seguida, acelerar a recuperação.
 
A reunião foram delineadas as recomendações da UNWTO. Estas serão complementadas com uma
componente dinâmica que visa engajar-se com inovadores em todo o mundo através de um desafio de
inovação centrado na resposta do turismo. Lançado com o apoio UNWTO, este desafio identificará
novas ideias que podem ser implementadas para ajudar o turismo a voltar ao crescimento sustentável.
 
Os participantes da reunião de coordenação de dia 19 de março concordaram que este é "um desafio
compartilhado que só pode ser enfrentado trabalhando em conjunto, com a recuperação dependente
de um esforço conjunto em uma escala nunca vista antes".
 
Comité Global de Crise do Turismo
 
Os participantes aceitaram o convite da UNWTO para fazerem parte de um comité de coordenação
global que realizará reuniões virtuais regulares para avaliar e avançar as recomendações à medida
que a situação evoluir.
 
As principais agências relacionadas ao turismo da ONU participarão, juntamente com a UNWTO e os
principais representantes dos setores aéreo e de transporte marítimo, bem como do setor privado.
 
Os membros da UNWTO são uma parte fundamental deste comité, com representantes regionais e da
presidência do Conselho Executivo.
 
Das Nações Unidas, o encontro virtual contou com a presença de Gaudenz Silberschmidt Diretor de
Saúde e Parcerias Multilaterais da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Fang Liu Diretor-Geral
da ICAO (Organização Internacional da Aviação Civil), e o Secretário-Geral da IMO (Organização
Marítima Internacional), Sr. Kitack Lim
 
Os membros da UNWTO foram representados pelo presidente do Conselho Executivo da UNWTO, Najib
Balala, secretário de Turismo e Vida Selvagem do Quênia, e pelos presidentes das Comissões
Regionais da UNWTO: para África, Sr. Ronald K. Chitotela, Ministro do Turismo, Zâmbia; para as
Américas, Edmund Bartlett, Ministro do Turismo, Jamaica; para a Ásia e o Pacífico, Mohd Daud,
Subsecretário de Política turística e Assuntos Internacionais, Malásia, e para o Sul da Ásia, Ali Waheed,
Ministro do Turismo das Maldivas; para a Europa, Harry Theoharis, Ministro do Turismo, Grécia; e para
o Médio Oriente, Mohammed Khamis Al Muhairi, Subsecretário de Turismo dos UAE.
 
As intervenções especiais foram feitas por Reyes Maroto, Ministro do Turismo da Espanha, e por
Ahmed bin Aqil Alkhateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita.
 
Representando o setor privado estavam a Presidência do Conselho de Membros Afiliados da UNWTO e
também a Diretora do IFEMA Ana Larrañaga; Alexandre de Juniac, Diretor-Geral da Associação
Internacional de Transporte Aéreo, (IATA); Adam Goldstein, Presidente Global da Cruise Lines
International Association (CLIA); Agnela Gittens, Diretora Geral do Airports Council International
(ACI), e Jeff Pool do World Travel & Tourism Council (WTTC).
 
UNWTO: https://www.unwto.org
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TVI

 	Duração: 00:47:01

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 85586040

 
23-03-2020 20:53

1 1 1

Covi-19: António Costa em entrevista

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4abd24b1-ba84-4b5b-819e-

dfcfb8311f16&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Por mais de uma vez, o primeiro-ministro disse nestes últimos tempos que devemos desejar o melhor,
mas estar preparados para o pior. Cinco dias depois de ter sido decretado estado de emergência em
Portugal, a Organização Mundial de Saúde avisa que a pandemia está a acelerar.
Qual é a avaliação que o chefe do Governo faz nesta altura, o que podemos esperar para os próximos
dias e para os próximos tempos, é tudo isto que vai constituir a entrevista com Miguel Sousa Tavares
ao primeiro-ministro, António Costa.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-03-23 20:53
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RTP 3

 	Duração: 00:03:26

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85583664

 
23-03-2020 18:38

1 1 1

Impacto do Covid-19 no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f504e52d-26a0-458e-bdc3-

7436a8b650eb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Turismo de Portugal calcula que ainda haja 250 mil turistas em vários hotéis do país. No Alentejo
várias unidades já encerraram.
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RTP 3

 	Duração: 00:00:48

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85583595

 
23-03-2020 18:37

1 1 1

Impacto do Covid-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dc2c6c93-27f2-47ae-a801-

916c3b7db764&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do Turismo está a perder 1 milhão de empregos por dia em todo mundo. Os números são do
Conselho Mundial de Viagens e Turismo.
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TVI 24

 	Duração: 00:02:54

 	OCS: TVI 24 - 25ª Hora

 
ID: 85589818

 
23-03-2020 00:34

1 1 1

Portugueses retidos no estrangeiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8600f09b-19ed-4fa6-b051-

bb79a31bd81c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Por todo o mundo, há ainda cerca de dois mil portugueses que não estão a conseguir regressar. Nas
Honduras, por exemplo, está um grupo que se queixa de falta de apoios por parte do Governo.

 
Repetições: TVI 24 - 25ª Hora , 2020-03-23 04:48
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Dizia-se ontem no diá-
rio de notícias que um 
documento destinado 
aos mais altos funcioná-
rios do sistema de saúde 
britânico - o equivalente 
ao nosso Serviço Nacio-
nal de Saúde – referia 
que a pandemia do coro-
navírus poderá durar até 
à primavera de 2021.

Um jornal local terá 
conseguido o estudo e 
a estimativa é absoluta-
mente impressiva, pre-
vendo-se, só no Reino 
Unido, 7,9 milhões de 
pessoas hospitalizadas, 
também que quatro em 
cada cinco britânicos irá 
contrair a doença.

Sendo esta a primei-
ra vez que os especia-
listas do país admitem 
que o vírus circule por 
mais 12 meses, o que 
vai levar a uma pressão 
enorme sobre o SNS 
britânico, a notícia sur-
ge depois de um con-
sultor científico do go-
verno, Patrick Vallance, 
ter defendido que parte 
da população britânica 
deve ser infetada pelo 
coronavírus para que a 
sociedade seja "imuni-
zada em grupo" contra 
surtos futuros.

Por cá não se fala de pre-
visões nem destas coisas. 

Pelo interior do nos-
so país, menos gente 
tem significado ainda 
poucos casos de infe-
ção. Em Castelo Branco 
e do que se sabe não 
há ainda nenhum infe-
tado, e, na Guarda, ha-
verá apenas um, o que 
não significa que deva 
haver menos preocu-
pações com a doença.

Um comentador dizia 
ontem num jornal “Os jo-
vens devem estar em casa. 
Os trabalhadores de servi-
ços não essenciais devem 
estar em casa. Os mais ido-
sos devem definitivamente 
estar em casa” até que a 
situação melhore.

Acrescentava que “um 
Presidente da República 
sem sintomas de corona-
vírus não pode estar em 
casa”, eu concordo, mas 

isso já é outra conver-
sa. Proteger-se e dar o 
exemplo, sim, refugiar-
se em casa, não, quan-
do tanta gente tem de 
continuar a batalhar 
para manter o país a fun-
cionar, profissionais de 
saúde (20% dos atuais 
infetados são médicos, 
noticiou recentemente a 
ordem), polícias, farma-
cêuticos, operadores de 
supermercado, bombei-
ros, agricultores, pesca-
dores, motoristas, etc..

O coronavírus espa-
lhou-se. Exemplos do 
“dia seguinte” aos “con-
trolos internos” do vírus 
já nos estão a vir da Chi-
na, em que o número de 
infeções importado é já 
superior aos da propa-
gação interna. Quase 
todos os países africanos 
e da américa do sul têm 
a infeção instalada e em 
progressão, o que signi-
fica que, mesmo que um 
qualquer país da europa 
consiga eliminar inter-
namente a pandemia, a 
não ser que feche todas 
as fronteiras e se torne 
numa espécie de “redo-
ma sanitária”, mais tarde 
ou mais cedo “o problema 
voltará a entrar-lhe em 
casa”, pelo aeroporto, pe-
las autoestradas ou pelas 
rotas das migrações. 

Portugal e toda a eu-
ropa do Sul necessitam 
do turismo como “de 
pão para a boca”, dele 
dependendo milhares 
de empresas e de traba-
lhadores. Ninguém virá 
para o Algarve, a Serra 
da Estrela ou para Mon-
fortinho se tiver de ficar 
15 dias de quarentena, 
fechado no hotel, a bron-
zear-se na varanda.

O problema já está e 
continuará a lavrar sul-
cos profundos na eco-
nomia das regiões, tanto 
mais fundos quanto a 
sua fragilidade econó-
mica e social.

No interior, as faturas 
da crise pandémica se-
rão maiores.

Esperemos que o Gover-
no se lembre sempre disso.

Por Álvaro Batista

A pandemia 
económica
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