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Contas do Dia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7542c924-b4f1-485b-8054-

bc098a7e701e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já são mais de 1400 empresas que anunciaram que vão recorrer ao chamado lay-off, o sistema
simplificado para a redução do período de trabalho ou suspensão do contrato, a TAP faz parte desta
lista.
Comentário de Nicolau Santos.
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Governo aprovou regime extraordinário para aliviar empresas e profissionais independentes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dbd4df1b-28af-499d-ae24-

fe3bfb2fea69&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O governo aprovou um regime extraordinário para aliviar as empresas e os profissionais
independentes. Entre as medidas está o adiamento do pagamento de impostos e das contribuições da
Segurança Social.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-03-31 07:53
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-30 00:47
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-31 06:28
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-31 07:53
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As Pequenas e Médias Empresas enfrentam
por estes dias aquele que será, segura-
mente, o maior desafio à sua existência.

Na região Centro de Portugal, no país e no mundo,
a pandemia de COVID-19 obrigou as pessoas a re-
fugiarem-se na segurança dos lares e congelou a
economia, provocando uma crise sem preceden-
tes. O setor do Turismo, que tem como essência
as deslocações sem restrições, está a ser particu-
larmente atingido, numa calamidade que não
poupa ninguém.

Em Portugal, 99,9% das empresas – quase to-
das, portanto – são de Pequena e Média dimen-
são. Sem a envergadura económica das maiores,
as PME têm uma capacidade muito limitada de
fazer frente a uma adversidade com a escala de
uma epidemia global. Precisam de quem lhes dê

a mão. Necessitam de ajudas e apoios de vária
índole. Em causa está a sua sobrevivência e, por
inerência, os empregos dos portugueses.

As PME são resilientes. Ao longo da história
recente do país, conseguiram ultrapassar cícli-
cos períodos negativos, saindo reforçadas. Mas o
desastre que agora se abateu é de uma dimensão
inédita e para o qual ninguém está preparado. 

Num primeiro momento, o Governo disponi-
bilizou um conjunto de medidas de apoio às em-
presas. É de esperar que mais medidas sejam
anunciadas, numa segunda fase, quando a prio-
ridade não for já a de salvar vidas, mas sim a de
recuperar a economia.

As medidas já em vigor ou anunciadas pas-
sam, por exemplo, pelo apoio extraordinário à
manutenção de contrato de trabalho, por incen-
tivos financeiros para apoio à normalização da
atividade da empresa ou pela isenção temporá-
ria do pagamento de contribuições para a Segu-
rança Social, entre outras medidas fiscais e con-
tributivas. Mas também por diversas linhas de
crédito para empresas, havendo linhas específi-
cas para microempresas do setor do turismo,
para o setor da restauração e empresas similares
ou para agências de viagem, animação turística,
organização de eventos e similares. Os traba-
lhadores independentes são alvo também de

medidas de apoio extraordinárias. Todas estas
medidas podem ser consultadas numa página
criada para o efeito pelo gabinete de apoio ao
investimento turístico do Turismo Centro de
Portugal, em
https://investenocentro.blogspot.com.

Uma palavra para as PME que alcançaram a
justa distinção de PME Líder e PME Excelência
em 2019 – e para os empresários que estão por
detrás delas. No ano passado, foram distingui-
das 2.338 empresas em Portugal com o selo PME
Excelência. Destas, 387 são empresas da área do
Turismo, o que representa 16,5% por cento do
total. E destas 387, o Centro de Portugal contri-
buiu com 70 - sendo 13 no distrito de Coimbra.
Com o selo PME Líder, foram galardoadas 8.559
empresas no país, sendo que 976 operam na
área do Turismo – e, entre estas, 154 no Centro
de Portugal (28 no distrito de Coimbra). 

O esforço dos empresários rendeu frutos em
2019. O meu desejo mais profundo é que todas
estas empresas consigam sobreviver à pande-
mia e que eu esteja, dentro de um ano, a elogiar
mais uma vez nestas páginas a sua força e capa-
cidade de superação. Até lá, deixo os meus votos
de boa saúde a todos os que leem – com a cer-
teza de que após a tempestade, por mais vio-
lenta que seja, haverá lugar à bonança. 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE TURISMO
TÊM O MAIOR DESAFIO À SUA EXISTÊNCIA

Pedro Machado
Presidente da Entidade
Regional de Turismo
do Centro de Portugal
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ESPECIAL PME 2019
EXCELÊNCIA E LÍDER

Paulo Barradas:
“A burocracia
do Estado é
demolidora”
Entrevista P6 a 9

António Saraiva quer
inverter o aumento
da carga fiscal
Páginas 10 e 11
Conheça todas
as 107 PME Excelência
da região
Páginas 17 a 51

Pedro Machado fala
do maior desafio à
existência das PME
Página 12
Estatuto
PME Líder chega
aos 19 concelhos
Páginas 57 a 71

Este suplemento faz parte integrante da edição de hoje do Diário de Coimbra

Com o patrocínio de:

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 85718038 31-03-2020

o 
o 

r 
R 
o 

Infeção está 
confirmada em zog 
médicos e 177 
enfermeiros 

TESTES 

amostras foram recolhi-
das, a zs de março, para 
testar o novo coronavírus, 
revelou o secretário de Es-
tado da Saúde. Segundo 
Lacerda Sales, até essa 
mesma data foram realiza-
dos 36 677 testes laborato-
riais. O aumento da capa-
cidade de análise "é signi-
ficativo", assegurou. 

**r •*f•-• 

Mortes sobem 
para 140 e há 835 
profissionais de 
saúde infetados 

Bastonário dos Médicos defende testes de 15 em 15 dias 
a quem trata dos outros. Norte tem 59% dos doentes 

Ana Gaspar * 
agaspar@jn.pt 

EVOLUÇÃO O número de 
profissionais de saúde infe-
tados pela Covid-19 subiu 
para 835, sem contar com os 
que estão entre os casos sus-
peitos e aqueles que aguar-
dam resultado laboratorial. 
Há uma semana, eram 165. 
De acordo com os números 
ontem revelados pela Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS), 
estes representam 13,3% do 
total de infetados, que au-
mentou 7,5% (mais 446),  

desde domingo, para 6408. 
As vítimas mortais subiram 
para 140 (mais 21). Destas, 
116 tinham mais de 70 anos. 

No balanço não foi conta-
bilizada a morte do rapaz de 
14 anos, de Ovar, que faleceu 
domingo, no Hospital da 
Feira. "Primeiro, vamos ter 
de esperar pela verdadeira 
causa da morte. Segundo, 
vamos depois decidir se va-
mos ou não introduzir no 
boletim", explicou Graça 
Freitas, diretora-geral da 
Saúde (ver página 5). De fora 
também estão as três mortes  

registadas ontem em uten-
tes de lares (página 15). 

O maior número de óbitos 
concentra-se no Norte (74), 
que também registou o 
maior aumento de mortes 
(mais 13). Esta região conti-
nua a ser a mais fustigada 
pelo novo coronavírus, com 
59% dos casos (3801) e um 
aumento de 7% (mais 251 
pessoas infetadas). O conce-
lho do Porto é o mais atingi-
do, com 941 casos reporta-
dos à DGS. No dia anterior, 
foram sinalizados 417 casos 
neste concelho. 

Sobre os profissionais de 
saúde infetados, de acordo 
com o secretário de Estado 
da Saúde, António Lacerda 
Sales, são 209 médicos, 177 
enfermeiros e 467 "disper-
sos pelas outras atividades 
de prestação dos cuidados". 

Miguel Guimarães, basto-
nário da Ordem dos Médi-
cos, considera a percenta-
gem de 13,3 "muito eleva-
da" e, ainda assim, subvalo-
rizada. Pois nem todos os 
clínicos estão a indicar a 
profissão dos doentes no 
sistema informático, disse 
ao JN. O médico defendeu 
que "quem trata dos outros" 
(profissionais de saúde, for-
ças de segurança cuidadores 
de idosos) deveria ser testa-
do quinzenalmente. 

SETE EM ESTADO GRAVE 
José Correia de Azevedo, 
presidente do Sindicato dos 
Enfermeiros, adiantou que 
há sete médicos e uma en-
fermeira em cuidados in-
tensivos. "Dois no Hospital 
de S. João, um no Santo An-
tónio (Porto), dois no Curry 
Cabral e uma enfermeira 
também no Curry Cabral 
(Lisboa)", revelou. Em con-
ferência de imprensa, o di-
rigente anunciou que o sin-
dicato vai avançar com uma 
providência cautela" contra  

o Estado devido à falta de 
material e de proteção dos 
profissionais para enfrentar 
a pandemia. 

USF ENCERRADA 
A infeção detetada numa 
médica obrigou ao encerra-
mento da Unidade de Saú-
de Familiar (USF) Alma Ma-
ter, na Amadora. De acordo 
com a Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, os 30 profis-
sionais dessa unidade "fo-
ram submetidos ao teste e 
estão em isolamento profi-
lático". 

Na Unidade Local de Saú-
de do Nordeste, entre médi-
cos, enfermeiros, assisten-
tes operacionais e adminis-
trativos, há 25 infetados, 
que contabilizam um terço 
dos doentes no distrito de 
Bragança, onde há 75 casos 
de infeção e duas mortes 

O Hospital de S. João, no 
Porto, anunciou que a par-
tir de hoje passará a medir a 
temperatura corporal dos 
funcionários. Quem apre-
sentar valores elevados, 
será observado por enfer-
meiros. Se a febre se confir-
mar, o trabalhador é enca-
minhado para o serviço de 
saúde ocupacional ou para 
a urgência.• 
• COM GLÓRIA LOPES 

OUTROS DADOS 

Suspeitos em casa 
A diretora-geral da Saúde, 
Graça Freitas, frisou que 
quem aguarda marcação 
para realizar teste à Co-
vid-19 não pode sair de 
casa, por ser considerado 
suspeito de infeção. 

Louvor a médicos 
A ministra da Saúde, 
Marta Temido, emitiu 
um louvor público a mais 
de 500 médicos que inte-
graram voluntariamente 
a Linha de Apoio ao Mé-
dico (LAM) desde o início 
da epidemia. O texto pu-
blicado em Diário da Re-
publica elogia a "dedica-
ção e empenho colocados 
na sua atuação, eviden-
ciando, em todas as cir-
cunstâncias, um excecio-
nal sentido do dever e 
uma permanente dispo-
nibilidade para o serviço 
público e para o trabalho 
em Saúde Pública". 

3o mil inscritos 
As autoridades de saúde 
já inscreveram mais de 
30 mil pessoas na plata-
forma "Trace", que se 
destina a acompanhar 
doentes com suspeita ou 
confirmação da Covid-19. 
A plataforma foi lançada 
dia 25 de março. 
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Situação em Portugal 
Totais (dados do Relatório de Situação, da DGS, de 30 de março) e variação face ao dia anterior 
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ão reconheço a Graça 
reitas autoridade nem 

e mpetência para tomar 
a decisão destas, 

lue só lança o pânico 
a população" 

Rui 
Moreira 
Presidente 
cia CMP 

-ft 

MANTENHA-SE INFORMADO 
SEM SAIR DE CASA. 

CONTACTOS NO INTERIOR 

dIribelroviis 
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DUPLA CONTAGEM 
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PUBLICIDADE 

NESTES DIAS, LEVAMOS-LHE 
AS NOTÍCIAS À PORTA! 

ASSINE O JORNAL DE NOTÍCIAS 
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A8 Mais uma cadeia de hotéis no Algarve fecha devido à Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: Ricardo Gonçalves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f684199c

 
Como forma de conter a propagação da pandemia, o grupo decidiu encerrar as cinco unidades
hoteleiras no sul do País.
 
Com a pandemia de Covid-19 que se faz sentir em todo o mundo e também no nosso País, o setor
hoteleiro é um dos campos que está a ser mais atingido pelo impacto do vírus. Depois do famoso hotel
Ritz ter encerrado, a cadeia Details Hotels & Resorts anunciou que vai fechar as suas instalações, no
Algarve, até dia 30 de abril.
 
Diz a administração do grupo: "Sensibilizados com a atual situação em que vivemos e, pela
necessidade de unir forças para um bem maior, pela saúde dos nossos hóspedes e de todas as
equipas, tomámos a decisão de fechar temporariamente todos os nossos hotéis até 30 de abril. Porque
juntos, somos mais fortes".
 
Recorde-se que o grupo tem cinco unidades hoteleiras no Algarve: Califórnia Beach Urban Hotel,
Topázio Mar, Aqua Pedras dos Bicos, Velamar - em Albufeira - e Vale d'El Rei, no Carvoeiro.
 
tags:
 
albufeira, Covid-19, hotel, Hotels & Resorts
 
Ricardo Gonçalves
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Turismo pode perder 2,1 biliões de dólares e 75M de empregos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fdf87b2

 
Início Saúde Covid-19: Turismo pode perder 2,1 biliões de dólares e 75M de empregos
 
Covid-19: Turismo pode perder 2,1 biliões de dólares e 75M de empregos
 
Março 31, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A queda drástica do sector de viagens e turismo, devido à pandemia do novo coronavírus, poderá
custar 2,1 biliões de dólares ao PIB global em 2020, e colocar em risco 75 milhões de postos de
emprego.
 
Esta é uma nova actualização do WTTC (Conselho Mundial de Viagens e Turismo) sobre o impacto
económico na cadeia turística.
 
Por regiões do mundo, a Asia-Pacífico será a mais afectada pela crise, com até 49 milhões de
empregos em risco e representando um prejuízo de 800 mil milhões de dólares para o turismo.
 
A análise do WTTC estima que na Europa, até 10 milhões de trabalhadores podem perder os seus
empregos no sector turístico, um impacto financeiro de 552 mil milhões de dólares. Nas Américas, o
impacto será bem grande, com os Estados Unidos, Canadá e México, juntos, a perderem 570 mil
milhões de dólares, e deixando 7 milhões de empregos em risco.
 
Pelos cálculos do WTTC, este sector contribui com 10,4% do PIB mundial e gera um em cada dez
empregos, ao mesmo tempo que é responsável por 20% da criação de novos postos de trabalho.
 
Mais notícias em www.opcaoturismo.pt
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Turismo do Algarve lança campanha online junto do mercado interno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9a194829

 
Início B1 Turismo do Algarve lança campanha online junto do mercado interno
 
Turismo do Algarve lança campanha online junto do mercado interno
 
Março 31, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
'Lembra-te de mim. Algarve' é o mote de uma campanha online que a RTA acaba de lançar junto do
mercado interno.
 
A campanha apela a que os portugueses fiquem em casa para depois poderem regressar à região com
ainda mais saudade, num futuro esperançoso pós-pandemia Covid-19, e pede para que não se
esqueçam do seu destino de férias preferido, nesta altura de distanciamento social.
 
- Adie as férias, mas não o coração. Afinal, haverá sempre Algarve, sugere o destino turístico no novo
vídeo.
 
Através da assinatura 'Lembra-te de mim. Algarve', o vídeo deixa uma mensagem especial como
reacção ao surto do Covid-19, utilizando imagens de arquivo ao longo de dois minutos que tentam
recordar os motivos pelos quais vale a pena esperar para voltar a visitar a região após a pandemia.
 
O vídeo, que está a passar nas redes sociais e no Youtube, é uma produção da New Light Pictures,
com voz off do actor algarvio João de Brito.
 
Ao comentar os propósitos desta campanha, o presidente da RTA, João Fernandes declara que
quisemos transmitir aos portugueses neste momento tão delicado que fiquem em casa e em
segurança, adiando as férias, já que o Algarve e os algarvios continuarão no mesmo sítio para os
receber de braços abertos quando tudo passar.
 
Além desta campanha, a RTA tem em curso a iniciativa 'Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar'
destinada às empresas turísticas algarvias, em particular às PME, com o objectivo de esclarecer sobre
os novos apoios disponíveis para mitigar as consequências económicas do novo coronavírus numa
região que depende do turismo.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
COMPARTILHE
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COVID-19: Quando mais rápido pararmos, mais cedo voltaremos a estar juntos, diz
Turismo de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2020

Meio: Watts On Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=875d2daf

 
A nova campanha do Turismo de Portugal lembra que agora é tempo de fazer uma pausa, pelo bem
do mundo. "Por enquanto, podemos sonhar com aqueles dias incríveis que virão", diz em vídeo.
 
No contexto do COVID-19, que obriga a um travão nos contactos sociais e nas viagens, o Turismo de
Portugal elaborou uma campanha, assente num vídeo em que enfatiza a necessidade de todos
pararmos para mais tarde retomarmos as atividades (e com uma envolvência sustentável,
acrescentamos nós).
 
"Por agora, a nossa principal força está em ficarmos distantes. Natureza, paisagens, praias e
monumentos não vão a lado nenhum. Vão ficar ali, quietos, à espera de um momento melhor para
serem vividos. E, durante algum tempo, nós devemos fazer o mesmo. Chegou o tempo de parar. O
momento perfeito para não visitar nada", refere a mensagem.
 
O setor do turismo é a maior atividade económica exportadora de Portugal, tendo sido responsável,
em 2018, por 51,5% das exportações de serviços e por 18,6% das exportações totais, tendo as
receitas turísticas registado um contributo de 8,2% no PIB português.
 
O vídeo prossegue: "Às vezes, para nos erguermos basta ficarmos parados. Chegou o tempo de parar.
Parar e pensar em nós. Pensar em todos. Chegou o tempo de nos reorganizarmos como um todo. Por
todos. É tempo de entender e respeitar os nossos tempos. Respeitarmo-nos uns aos outros".
 
"Quando mais rápido pararmos, mais cedo voltaremos a estar juntos. É tempo de sonhar com aqueles
dias incríveis que virão. E quando esses dias chegarem, voltaremos a dizer: Visit Portugal".
 
Watts On
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Antena 1

 	Duração: 00:02:24

 	OCS: Antena 1 - 90 Segundos de Ciência

 
ID: 85722559

 
30-03-2020 18:57

"90 Segundos de Ciência"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ff1e1ba3-e193-4756-b43e-

2d99bd24e63f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma equipa da Universidade do Algarve está a tentar desenvolver uma paragem de autocarro
totalmente acessível e capaz de servir os turistas mais idosos que visitam aquela região.
Declarações de Manuela Rosa, professora no Instituto Superior de Engenharia da Universidade do
Algarve e investigadora do Centro de Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar.
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RTP 3

 	Duração: 00:01:20

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85713991

 
30-03-2020 18:08

1 1 1

Audiências presidência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9537c754-fa2d-4611-bfb8-

55d1261ad03a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Confederação do Comércio diz que há milhares de pequenas e médias empresas ou
contratos de trabalho temporário em situação muito vulnerável, mesmo depois das medidas
anunciadas pelo Governo. A Confederação do Turismo considera urgente colocar em prática linhas de
financiamento em condições de lay-off.
Declarações de João Vieira Lopes, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

 
Repetições: RTP 3 - 18/20 , 2020-03-30 19:38
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DRAP Algarve junta-se ao "O Prato Certo" para potenciar rede de produtores locais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/03/2020

Meio: Agricultura e Mar Actual Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fff5696c

 
DRAP Algarve junta-se ao "O Prato Certo" para potenciar rede de produtores locais
 
Agricultura e Mar Actual 2 horas atrás Agricultura, Featured Deixe um comentário 7 Visualizações
Partilhar
 
A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) juntou-se à iniciativa "O Prato
Certo" da responsabilidade da Associação In Loco, outras ADLs (Vicentina e Terras do Baixo Guadiana)
e responderam igualmente ao desafio, com o intuito de alargar e potenciar ao máximo a rede de
produtores locais do Algarve.
 
Isto "numa altura em que a prevenção e as medidas de contingência adoptadas para fazer face à
pandemia do Covid-19, alterando hábitos e comportamentos dos consumidores, estão a afectar
significativamente a capacidade de escoamento dos pequenos produtores, do agroalimentar e da
pesca, por via das severas limitações ao funcionamento dos mercados físicos de proximidade, assim
como dos estabelecimentos do canal da hotelaria, restauração e cafés, o intuito é encurtar a distância
entre a oferta e a procura, apostar nos circuitos curtos de comercialização, pondo em contacto directo
quem produz (dos hortofrutícolas frescos e dos produtos da pesca e aquicultura, passando pelos
transformados, entre outros) e quem consome", diz a DRAP Algarve, em comunicado.
Garantir a sobrevivência deste tecido empresarial
E acrescenta que lhe persegue um duplo objectivo: "garantir a sobrevivência deste tecido empresarial
de cariz mais familiar, com menor dimensão e capacidade de resiliência face à adversidade, mas
simultaneamente tão importante para a ocupação e estruturação da base económica dos territórios, e
simultaneamente disponibilizar aos consumidores um modo mais seguro e sócio-ambientalmente mais
responsável para fazer as suas compras".
 
A DRAP Algarve lançou também o repto aos municípios e às juntas de freguesia do Algarve para se
juntarem nesta "meritória iniciativa, não só identificando e incentivando produtores locais dos seus
territórios que possam aderir, mas também divulgando e sinalizando a relevância de ser usada esta
plataforma em rede para a realização de compras: Vender e Consumir Local, Ajudar a nossa
Agricultura e Pescas. Por si, por todos Nós, pela nossa Saúde, pela nossa Região e pelo nosso País".
 
Rede de produtores locais do Algarve: aceda aqui ao link para consulta dos produtores mais próximos
de si.
 
Rede de fornecimento de cabazes de géneros alimentícios: consulte a informação aqui.
 
Inscrição de produtores locais: aceda aqui ao link para preenchimento do formulário de inscrição.
 
Agricultura e Mar Actual
 
Partilhar Facebook Twitter LinkedIn Pinterest
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CTP: Mais de 90% das empresas do turismo terão vendas zero em abril e maio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/03/2020

Meio: Port.Com Online

URL: http://www.revistaport.com/noticia/5/7896

 
REVISTA PORT.COM
 
Segundo o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) a crise relacionada com a covid-
19 atacou o setor de forma  extremamente violenta  antecipando que  mais de 90% das empresas
terão  vendas zero  em abril e maio.
 
"É difícil atribuir um número" ao impacto da pandemia do novo coronavírus no turismo devido à
dimensão das atividades ligadas ao setor, começou por dizer o presidente da CTP, Francisco Calheiros,
aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em
Belém.
 
Francisco Calheiros sublinhou, no entanto, que a crise da covid-19 atacou o turismo "de uma forma
extremamente violenta", apontando que os números de março "variam de empresa para empresa"
com quedas de "30, 40 ou 50%".
 
"Agora, em abril e maio, não variam muito: mais de 90% das empresas têm vendas zero", rematou o
presidente da CTP.
 
Para Francisco Calheiros, as medidas dirigidas às empresas anunciadas pelo Governo de combate à
pandemia como o 'lay-off' simplificado ou as linhas de crédito "têm todas tido um problema: estão
muito lentas a chegar à economia".
 
"As medidas de 1,7 mil milhões de euros, os 900 milhões para o turismo em geral e hotelaria, os 600
da restauração e os 200 milhões das agências de viagens e animação turística ainda não estão
minimamente nos bancos", afirmou o líder da confederação patronal, acrescentando que "nem vão
estar amanhã nem depois".
 
A audiência do Presidente da República à CTP insere-se numa ronda de reuniões com os vários
parceiros sociais sobre as consequências da pandemia da covid-19.
 
Questionado se seria desejável um Governo mais forte do que o atual executivo minoritário para
enfrentar o problema da futura crise econômica, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a defender que a
prioridade neste momento é a crise sanitária para a qual existe "unidade nacional".
 
No final de audiências com a Confederação do Turismo Português, Marcelo Rebelo Sousa foi
questionado se Portugal precisará de um governo de salvação nacional, depois de no domingo o líder
do PSD, Rui Rio, ter dito que, após o fim da pandemia da covid-19, "o Governo que vier será de
salvação nacional" - ainda que seja o mesmo - para responder aos efeitos da crise econômica.
 
"Isso é a mesma coisa que falar nas presidenciais, é o que se chama congeminar sobre um futuro
longínquo", começou por afirmar o chefe de Estado.
 
"Temos o Governo que temos, temos a unidade nacional no parlamento que temos, temos a prioridade
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que temos: é resolver este problema. Estar a imaginar o que se vai passar depois de um processo em
curso é um exercício puramente especulativo", disse.
 
SEEdesign
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Crise sem fim à vista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/03/2020

Meio: Sol Online Autores: Sónia Peres Pinto

URL: https://sol.sapo.pt/artigo/691124/crise-sem-fim-a-vista

 
Turismo tem sido visto como tábua de salvação nos últimos anos, mas a pandemia está a 'ferir de
morte' este setor que é um dos principais empregadores do país e responsável pelo crescimento do
PIB português.
 
Os dados não são animadores. O Banco de Portugal (BdP) prevê uma queda do Produto Interno Bruto
português (BdP) entre 3,7% num cenário base e 5,7% num cenário adverso. A taxa de desemprego
vai disparar e o consumo interno vai cair a pique. Para 'ajudar à festa' as exportações também vão
desacelerar. Se a isto, juntarmos um setor que está em 'morte lenta' como é o caso do turismo que
tem sido a tábua de salvação nos últimos anos para o crescimento económico nacional temos o
cocktail perfeito para entrarmos numa crise que não tem fim à vista.
 
Ainda esta semana, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) alertou que muitas
empresas poderão não ter capacidade para pagar salários devido aos atrasos nas medidas. Sobre as
pequenas empresas que tiveram de fechar, João Vieira Lopes lembra que os apoios devem ser  postos
em prática , porque a partir de abril  as pessoas não terão rendimentos .
 
Uma opinião que tem sido partilhada pela secretária-geral da AHRESP ao admitir que as medidas
anunciadas até agora são muito poucas.  O problema de liquidez é visível a partir do momento em que
os restaurantes foram obrigados a fechar as portas. E, tendo em conta que estamos a falar de
microempresas, é natural que haja falta de tesouraria para pagar salários já daqui a uma semana ,
refere Ana Jacinto.
 
A responsável vai mais longe e garante que as linhas de crédito anunciadas para as empresas até à
data ainda não chegaram ao setor.  As empresas estão cada vez mais sufocadas e há uma
necessidade urgente para que o dinheiro chegue já aos empresários do setor .
 
Para já, a secretária-geral da AHRESP fala apenas da linha de apoio dada pelo Instituto de Turismo de
Portugal, no valor de 60 milhões de euros, mas que não se destina apenas à restauração. Também as
agências de viagem e outras empresas ligadas ao turismo podem concorrer.  O formulário é simples e
acredito que neste momento já esteja esgotado .
 
Em causa estava a atribuição do pagamento do salário dos trabalhadores até 750 euros durante três
meses, num máximo de 20 mil euros. Mas para isso não poderão ter dívidas nem à Segurança Social
nem ao fisco.
Ana Jacinto lembra que as empresas estão encerradas por ordem administrativa e nem todas podem
optar pela solução take-away.  Esta hipótese pode ser aplicada apenas por uma minoria. Nem todos os
espaços têm condições ou clientes para conseguirem garantir esse serviço .
 
Também do lado da hotelaria há críticas. A Confederação do Turismo de Portugal (CTP)  considera que
as medidas que têm vindo a ser anunciadas pelo Governo para apoiar a atividade económica no
combate à pandemia da Covid-19 têm de ser mais claras, simplificadas, ajustadas e de rápida
operacionalização, para evitar o encerramento de empresas e a destruição de milhares de empregos,
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sobretudo no que se refere ao turismo .
 
De acordo com Francisco Calheiros, os empresários do turismo estão a sofrer uma quebra abrupta de
receitas que não lhes permite pagar, no imediato, salários, fornecedores, impostos ou créditos.  Há
empresas no limiar do encerramento e outras que já fecharam as suas portas. Toda a cadeia de valor
do turismo está em risco , refere.
 
Sónia Peres Pinto
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