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PSP e GNR intensificam as operações de fiscalização de Norte a Sul do país.
Reportagem em direto do Algarve, junto à fronteira de Vila Real de Santo António com Espanha. Ponto
da situação.
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A2 Rede de Produtores Locais do Algarve ganha força
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/04/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2d18f31c

 
A Direção 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)
responderam igualmente ao desafio, com o intuito de alargar e potenciar ao máximo a Rede de
Produtores Locais do Algarve.
 
Numa altura em que a prevenção e as medidas de contingência adotadas para fazer face à pandemia
do Covid-19, alterando hábitos e comportamentos dos consumidores, afetaram severamente 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 contato direto quem
produz (dos hortofrutícolas frescos e dos produtos da pesca e aquicultura, passando pelos
transformados, entre outros) e quem consome.
 
A iniciativa tem um duplo objetivo: 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 socio-ambientalmente mais responsável para
fazer as suas compras.
 
O repto é para que se juntem nesta meritória iniciativa, não só identificando e incentivando produtores
locais dos vossos 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!
 
&gt; Rede de Produtores Locais do Algarve: Aceda ao link para consulta dos produtores mais próximos
de si em: https://www.pratocerto.pt/produtos-e-produtores/banco-de-produtores
 
&gt; Rede de Fornecimento de Cabazes de géneros alimentícios: Consulte a informação em:
https://www.pratocerto.pt/produtos-e-produtores/cabazes-alimentares
 
&gt; Inscrição de Produtores Locais: Aceda ao link para preenchimento do formulário de inscrição em:
https://www.pratocerto.pt/produtos-e-produtores/banco-de-produtores/inscricao-de-um-produtor
 
Ademar Dias
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Conselheiro Ambitur: "Falar de futuro é termos coragem para reiniciar os projetos
interrompidos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/04/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=57bfe187

 
São três as questões que colocámos aos Conselheiros Ambitur, gestores turísticos que nos deixam a
sua visão sobre a realidade do atual momento do setor.
 
Vítor Filipe, presidente da TQ Travel Quality, partilhou connosco a sua perspetiva enquanto
"Conselheiro Ambitur".
 
De que forma pode uma crise tornar-se uma oportunidade?
No caso específico desta crise motivada pela pandemia COVID-19, penso que oportunidades são muito
escassas, referindo-me exclusivamente ao setor das "Agências de Viagens e Turismo". Podemos
considerar desde já o ano 2020 perdido. Estimo que em termos de vendas venha a existir uma quebra
mínima na ordem dos 50%, caso uma possível recuperação possa vir a existir a partir de setembro.
Além dessa redução que nos irá afetar automaticamente, temos que acrescentar o não ser possível
alcançar objetivos de contratação existentes com companhias aéreas, hotelaria, rent-a-car e
operadores turísticos. Será uma enorme machadada nos nossos proveitos.
A oportunidade, talvez única, será para as empresas que estão preparadas para sobreviver a esta
catástrofe, poderem beneficiar com o desaparecimento das mais frágeis.
 
Será possível, neste contexto, pensar-se o amanhã?
Neste contexto, falar de futuro, de momento, é termos alento para ter força de vontade e coragem
para reiniciar os projetos interrompidos, motivar quem trabalha connosco para juntos e unidos
alcançarmos os objetivos que iremos propor.
 
O que os gestores turísticos não devem esquecer?
Os gestores turísticos não devem esquecer que estamos sujeitos a ter que enfrentar novas crises,
esperemos que não tão violentas como a atual. Como tal, têm que preparar as suas empresas
financeiramente e economicamente para os embates negativos que possam vir a acontecer.
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NAV. Portugal com menos 24 mil voos em março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/04/2020
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Em março, já com a pandemia do covid-19 a fustigar a Europa, foram registados mais de 43 mil voos,
menos 36% que em igual período do ano passado.
 
Março de 2020 vai ficar na história da Europa como o mês em que o continente se transformou no
centro da pandemia de covid-19. As atividades económicas um pouco por todo o Velho Continente
foram abrandando até quase uma paralisação total, com grande parte dos cidadãos confinados em
casa.
 
A aviação é um dos setores onde esta transformação de comportamento deixa uma marca clara. A
NAV, empresa de navegação aérea, revelou esta segunda-feira que geriu menos 24,3 mil voos em
março. Ou seja, registaram-se 43,8 mil movimentos ao longo do mês, o que representa uma quebra
de 36% face ao registado no mesmo período de 2019.
 
"O total de voos geridos pela NAV, ou 'movimentos', inclui não apenas os voos com origem/destino em
aeroportos portugueses, mas também aqueles que sobrevoam o espaço aéreo sob responsabilidade
portuguesa - que totaliza mais de 5,8 milhões km2. Apesar da quebra do tráfego no mês de março,
como um todo, se ter situado em 36%, sublinhe-se que foi a partir do dia 16 que se iniciou um ciclo
de quebras cada vez mais acentuadas à medida que diversas ligações começaram a ser suspensas",
indica a empresa em comunicado.
 
O que os números mostram é que, até meio do mês, a NAV tinha gerido 31,8 mil voos, o que se
traduz numa quebra de 2% face ao período homólogo. Por outro lado, na segunda metade do mês,
foram controlados apenas 12 mil voos, menos 66% que no período comparável de 2019. Portugal
decretou o Estado de Emergência no passado dia 19 de março, tendo as autoridades apelado ao
confinamento da população e aplicando medidas de restrições de movimentos. No passado dia 2 de
abril, o Estado de Emergência foi renovado, ficando em vigor, pelo menos, até 17 de abril.
 
"Já se tivermos apenas em linha de conta a última semana do mês, a quebra do tráfego superou os
85%. Os valores registados na última semana de março, ao que tudo indica, deverão manter-se ao
longo do corrente mês, sendo por isso expectáveis quebras a rondar os 85% e 95%", nota a NAV.
 
Olhando por aeroportos, o Humberto Delgado em Lisboa, fechou a primeira semana de março com
mais 0,72% de tráfego. Um retrato que mudou na segunda semana: fechou com um recuo de -2,94%.
E a terceira com uma quebra de -50%. "Já na última semana, o tráfego em Lisboa afundou -86,7%,
registando-se 525 voos contra os 3.591 voos da última semana de março de 2019".
 
No Porto, o aeroporto Francisco Sá Carneiro, e no Algarve, o cenário não foi muito diferente. A Norte
"o tráfego na primeira semana de março recuou -2%, caindo para -4% na semana seguinte e -57% na
terceira semana. Já na última semana de março, a NAV geriu -87% de voos a partir da Torre do Porto,
ou seja, 244 voos contra 1.927 na mesma semana de 2019".
 
E no aeroporto de Faro, "a primeira semana de março registou +10% de voos controlados. Depois,
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seguiram-se quedas de -6%, -35% e -86%, respectivamente, face às mesmas semanas de 2019. Na
última semana do mês, Faro contabilizou 159 voos, contra os 1.098 registados na última semana de
março de 2019".
 
Na Madeira, houve quebras de -1% e -3% nas duas primeiras semanas do mês, seguindo-se -35% de
tráfego na terceira semana e -91,3% na última semana do mês.
 
O General Manuel Teixeira Rolo, presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal, em
comunicado sublinha que "a queda acentuada do tráfego é bastante preocupante, por tudo o que tal
representa em termos de impactos na economia, no emprego e na vida das pessoas".
 
"A prioridade hoje é conter o mais possível o impacto de uma disseminação acelerada do COVID19,
sendo essa uma batalha a que todos estamos convocados", acrescenta.
 
Primeiro trimestre
 
Apesar de março ter sido um mês com uma quebra homóloga de mais de 30%, o tráfego aéreo
controlado pela NAV nos dois primeiros meses deu sinais de estabilização com "perto de 119 mil
movimentos geridos nesses dois meses a situarem-se praticamente ao mesmo nível do período
homólogo de 2019".
 
Para a atividade turística, os primeiros meses do ano não são, tipicamente, os mais fortes. Embora, os
dados divulgados recentemente pelo INE indiquem que, tanto em janeiro como fevereiro, foram meses
com uma subida do número de hóspedes e de dormidas nas unidades de alojamento em solo nacional.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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Covid-19: Quinta do Lago doa 50 mil euros e angariou mais de 350 mil para os
hospitais do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/04/2020

Meio: Diário Imobiliário Online
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Actualidade
 
Covid-19: Quinta do Lago doa 50 mil euros e angariou mais de 350 mil para os hospitais do Algarve
 
6 de abril de 2020
 
Para fazer face ao combate ao Covid-19 e consciente das dificuldades dos hospitais algarvios em
material médico, o resort Quinta do Lago faz doação de 50 mil euros e conseguiu angariar mais 350
mil euros.
 
Os hospitais do Algarve encontram-se, neste momento, com escassez de máquinas de TAC,
ventiladores, kits de teste sanguíneo e covid-19, monitores de frequência cardíaca, máquinas de
ecocardiogramas, câmaras de pressão negativa e equipamentos de protecção pessoal para os
profissionais de saúde.
 
Sean Moriarty, CEO da Quinta do Lago, afirma que "nestes tempos desafiadores, o nosso espírito
comunitário é a nossa maior força. Estou certo de que todos iremos ultrapassar este período difícil. A
melhor forma de nos defendermos é com o espírito de união e, por isso, decidimos apoiar os hospitais
e, desta forma, ajudar e valorizar o serviço dos profissionais de saúde - estes sim, são os verdadeiros
heróis dos dias de hoje".
 
Além da doação para a aquisição de equipamentos médicos e da oferta diária de um café e pequeno-
almoço no PURE para trabalhadores dos serviços de saúde e de emergência, o resort oferecerá
também acomodação aos mesmos. "Estamos muito gratos pelo excelente trabalho que os profissionais
de saúde estão a realizar nos hospitais locais, e queremos ajudar no que podemos", acrescenta o CEO
do resort.
 
Grupo de 300 residentes angaria mais de 350 mil euros numa semana
 
Sensibilizados pela situação actual de rápida propagação do novo coronavírus, um grupo de residentes
da Quinta do Lago decidiu iniciar uma campanha com o objectivo de ajudar o sistema de saúde e os
infectados, bem como todos os profissionais que trabalham na linha de frente, interrompendo o
progresso do vírus e, consequentemente, salvando vidas. A angariação, levada a cabo em parceria
com o Algarve Bio-medical Centre (ABC), tinha como alvo a compra de uma segunda máquina de TAC
para o hospital de Faro e a preparação de um local com capacidade para 90 pessoas estarem em
isolamento, que perfazia o total de 100 mil euros. No entanto, apenas uma semana após o seu início,
foram angariados mais de 350 mil euros.O excedente do valor angariado servirá para a aquisição de
outros equipamentos, como ventiladores, monitores de ritmo cardíaco, máquinas de
eletrocardiogramas, 'kits' para análises de sangue e também equipamentos de protecção individual.
 
Equipa de Guest Services do resort apoia idosos vulneráveis e isolados do resort
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A administração da Quinta do Lago decidiu manter o resort fechado até ao final de Abril, altura em que
será feita uma nova avaliação sobre a sua possível reabertura. Com 500 residentes actualmente, o
resort garante entregas ao domicílio de mantimentos e bens essenciais, além de medicamentos sem
receita, realizadas pela equipa de Guest Services.
 
A Quinta do Lago continua a seguir as diretrizes da OMS para o controlo do vírus e mantém um alto
padrão de limpeza e desinfecção em todos os restaurantes do resort, nomeadamente o PURE e o
KoKo, que permanecem abertos com alimentos e bebidas em regime de take away. Os campos de
golfe, o The Campus e outros restaurantes e atividades permanecerão encerrados de forma a
promover a segurança de todos. A equipa de segurança Team 6 - Vigiquinta continua a monitorizar no
resort.
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Este ano não há Vaca das Cordas, em Ponte de Lima, que junta milhares na véspera do Corpo de Deus 

Pandemia varre 
festas e romarias do 
calendário minhoto 
Turismo do Porto e Norte diz que não há condições para eventos até 
ao final de setembro. Câmaras e Igreja alinhadas com as autoridades 

TESTEMUNHO 

Luís Pedro Martins 
presidente do Turismo do 
Porto e Norte de Portugal 

"O impacto económico 
será elevado, mas ainda 
é cedo pata fazermos 
essa avaliação. Impor-
tante e estarmos todos 
conscientes de que 
quanto mais cedo sair-
mos deste sufoco, mais 
cedo entramos na fase 
de recuperação econó- 
mica e social" 

Ana Peixoto Fernandes 
locais@jn.pt 

CANCELAMENTOS  A pandemia de 
Covid-19 varreu as primeiras gran-
des romarias e festas do calendário 
festivo minhoto, que começa em 
maio e se prolonga até setembro. 
Praticamente todas as que se reali-
zariam até junho já foram oficial-
mente canceladas, com municí-
pios e Igreja alinhados com as 
orientações das autoridades de 
saúde. Há mesmo quem já tenha 
cancelado todas as iniciativas cul-
turais e festivas programadas até 
agosto, como a Câmara de Ponte de 
Lima. Face à crise sanitária, a Tu-
rismo do Porto e Norte de Portugal 
(TPNP) vai ainda mais longe: não 
há condições para a realização de 
eventos durante todo o verão. 

"A nossa perspetiva é que en-
quanto se mantiver o estado de 
emergência e a obrigatoriedade de 
isolamento social, não estão mini-

  

mamente reunidas as condições 
para que estes ocorram em 2020, 
pelo menos todos aqueles que es-
tão calendarizados até ao final do 
terceiro trimestre", declarou ao JN 
o presidente da TPTN, Luís Pedro 
Martins, considerando que "o 
atual momento condiciona por 
completo este tipo de celebrações 
e manifestações". 

DÚVIDAS E CERTEZAS 
Se assim for, os festivais de músi-
ca de referência como Paredes de 
Coura (19 a 22 de agosto) ou Vilar 
de Mouros (27 a 29 do mesmo 
mês) não se poderão realizar, pelo 
menos, nas datas agendadas. 

Canceladas foram já festividades 
tradicionais do próximo mês como 
as Cruzes de Barcelos, das Rosas 
(Vila Franca) e da Santa Cruz, an-
dores floridos de Alvarães, em Via-
na do Castelo. Assim como as típi-
cas de junho, ligadas ao Corpo de 
Deus: Vaca das Cordas, em Ponte  

de Lima, e festa da Coca, em Mon-
ção. E as festas dos santos popula-
res, um pouco por todo o Minho e 
o S. João de Braga. Pelo caminho 
ficaram ainda eventos de grande 
público como a Feira da Foda de 
Pias, em Monção, e a Festa do Alva-
rinho e do Fumeiro de Melgaço. 
Em consonância com os municí-
pios que, segundo a Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho, 
"não irão passar qualquer licença 
para festas, romarias e eventos 
equiparáveis que decorram até fi-
nal de junho", também a Igreja se 
retraiu nas celebrações associadas. 

"A diocese de Viana do Castelo 
acatará as orientações das autori-
dades civis e de saúde", declarou 
Renato Oliveira, do Secretariado 
Diocesano das Comunicações So-
ciais. "Não haverá qualquer cele-
bração religiosa com a presença de 
fiéis até que as autoridades de saú-
de garantam ser seguro fazê-lo", 
disse ao JN. • 
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LUÍS TODO BOM 
Gestor de Empresas 

Urna economia baseada 
no turismo? 

Unia economia 
excessivamente 
dependente do 

turismo tem um 
risco i naceitável. 

emos assistido, com um misto de 
perplexidade e de preocupação, a 
declarações de responsáveis pol í-
ticos dos partidos deesquerda, que 
nos governam, defendendo a 
construção dum modelo econó-
mico, de extrema dependência clo 
turismo, para Portugal. 

E, ternos assistido, com a mes-
ma perplexidade e preocupação, à 
novela sobre o novo aeroporto, com 
os responsáveis políticos a insisti-
rem numa localização, o Montijo, 
que não foi objecto de uma análise 
comparada, séria e tecnicamente 
credível, com outras localizações, 
cios não é defendida por nenhum 
engenheiro. i ndependen te, espe-
cialista em engenharia civil ou do 
ambiente, e com conhecimentos 
comprovados, nesta matéria, nem 
pelos autarcas envolvidos. 

Neste campo, assistimos, ain-
da, com estupefacção, a declara-
ções duni responsável governa-
mental, equivalente a outras, emi-

  

tidas em países da América Lati-
na, sol we a inteligência dos pássa-
ros do Mon tijo. 

Assistimos a tudo isto e não 
acreditamos que se está a passar 
num país europeu, membro da 
União Europeia, mesmo sendo o 
mais pobre e menos qualificado. 

Uma economia excessiva-
mente dependente do turismo 
tem um risco inaceitável, que 
qualquer dirigente político devia 
conhecer. 

A actividade turística é muito 
sensível a fenómenos de moda, de 
preço, de perturbações sociais, de 
acções de terrorismo, de altera-
ções ambientais e de receios de 
saúde pública, como a que ocorre 
neste momento. 

Os fenómenos de pobreza ge-
neralizada que ocorreram nos paí-
ses do Norte de África, na sequên-
cia da Primavera Árabe, e no Egip-
to, após um ataque terrorista a um 
hotel de referência, nãopodem ser  

ignorados. 
Os países onde a aci i cidade tu-

 

rística é subsidiári a i (m ina i econo-

 

mia industrial edc serviços pujan-
te, com urna predom il ia' leia de tu-
rismo de negócios, corno Inglater-
ra, ou Suíça, são os que têm uma 
aproximação correcta. • 

O turismo em Portugal já re-
presenta entre 12 e 15% do PIB, e 
entre 8 e 10% das exportações, em 
actividades de baixo valor acres-
centado, com um turismo de lazer, 
ligado preferencialmente ao cl ima 
e gastronomia. A continuação do 
seu crescimento, baseadono mes-
mo modelo de baixo valor acres-
centado, típico dos países subde-
senvolvidos, representa um risco 
acrescido. 

O país. em geral, e Lisboa, em 
particular, precisam de atrair mais 
empresas. que decidam localizar 
aqui as suas sedes, em sectores 
produt ivos, i ndustriáis e de servi-
ços, de bens transaccionáveis, que  

fomentem um turismo de negó-
cios. de alto valor acrescentado. 

>mando a economia portu-
guesa mais resiliente, mais diver-
sificada e mais capaz de resistir a 
choques externos. 

O modelo de pol íticA económi-
ca adoptado, pelos partidos de es-
quer da,baseando o cresci mento no 
turismo e no consumo interno, foi, 
corno todos os economistas sérios 
alertaram, um erro enorme. 

Cujas _consequências serão 
evidentes, já este ano, com o PIB 
a decrescer entre -8% e -10% e o 
desemprego a aumentar para ní-
Wh; de 12 a 14%. 

Vamos, todos, pagar, caríssi-
mo, estas opções de política eco-
nómica. 

Com uni país cada vez mais 
pobre e com menos futuro para os 
nossos jovens.  ■ 

Artigo em conformidade com 

o antigo Acordo Ortográfico 
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LUÍS TODO BOM 

"O modelo de 
politica económica 

baseando o 
crescimento no 

turismo e no 
consumo interno foi 
um erro enorme." 

PÁGINA 30 
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"Vamos todos tirar grandes lições desta crise, a gestão entrará num novo paradigma"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/04/2020

Meio: Publituris Online Autores: Carina Monteiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=55a1d002

 
Depois de um 2019 em que bateu o recorde absoluto de turistas, a região do Porto e Norte depara-se
com a suspensão da atividade da grande maioria das empresas do setor turístico. Como vai ser o
futuro?
 
Em 2019, o Porto e Norte atingiu um recorde absoluto de turistas, com mais de 10,7 milhões de
dormidas na região, registando um crescimento histórico de 9,7 por cento, o maior a nível nacional.
Esta tendência de crescimento estava também a ser verificada nos primeiros dois meses deste ano,
período em que a região obteve mais de um milhão de dormidas, adianta o presidente da Entidade
Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, em entrevista ao Publituris.
"Estávamos a crescer acima da média nacional e pela primeira vez conseguimos nestes dois primeiros
meses obter mais de um milhão de dormidas".
 
O cenário alterou-se completamente depois das inevitáveis medidas de contingência para travar a
pandemia da COVID-19 e, posteriormente, a declaração de Estado de Emergência.
 
Aos cancelamentos e adiamentos de reservas por parte da procura turística somou-se a suspensão da
atividade da grande maioria das empresas do setor, "com resultados negativos muito impactantes",
refere o responsável,
 
Ao contrário da crise económica de 2008 e 2009, que foi uma crise financeira iniciada por uma
recessão no mercado imobiliário, Luís Pedro Martins ainda não consegue quantificar os
constrangimentos macroeconómicos que os fechos das empresas possam ter no setor: "Estamos a
viver um estado de emergência. O que se está a passar em Portugal e no mundo evolui muito
rapidamente. Temos de ser prudentes na análise e no atual contexto qualquer previsão seria pura
futurologia, quero resistir a essa tentação. É tudo muito incerto".
 
No entanto, o responsável do turismo do Porto e Norte não tem dúvidas: "Toda esta situação coloca
em causa a sustentabilidade socioeconómica do setor e está a dificultar a sobrevivência das empresas,
nomeadamente das mais jovens, que são em grande número no tecido empresarial do turismo,
nomeadamente na nossa região".
 
Nesta fase, a entidade regional tem servido de interlocutor entre os stakeholders da região e o
Governo. "As medidas tomadas pelo Governo resultam, também, da partilha de opiniões e de um
trabalho em equipa, na definição de medidas que permitam ultrapassar esta crise gravíssima", explica.
 
Para responder rapidamente às dificuldades dos empresários da região, a entidade avançou, "em
tempo record", com a criação de um micro site (covid19.portoenorte.pt), onde está disponível toda a
informação e apoios que existem para as empresas e para os recursos humanos do setor. "Neste
micro site introduzimos ferramentas de chat e de fórum, onde é possível não só prestar informação e
preparar as candidaturas às várias linhas de apoio, em tempo real, mas também recolher dados que
nos permitam responder melhor às necessidades do setor, preparando de uma maneira mais sólida o
futuro e mitigando o impacto da crise provocada pelo COVID-19", refere.
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Já a pensar no futuro, e em colaboração com a Associação Turismo do Porto (ATP), a ERT Porto e
Norte de Portugal está a elaborar um conjunto de ações "que conduzirão à melhor promoção possível
da região junto dos nossos principais mercados emissores de turistas", adianta Luís Pedro Martins.
"Inicialmente, iremos "investir" no turismo interno e no mercado espanhol e, posteriormente, nos
restantes. Serão efetuadas importantes campanhas de marketing com o objetivo de reforçar a
confiança, dirigidas quer ao cliente final, quer ao trade, para apoio à comercialização e venda do
destino, entre outras".
 
Luís Pedro Martins acredita que "os empresários do setor turístico, como resilientes que são, saberão
reinventar-se e criar novas oportunidades de negócio". Tal como aconteceu na última crise financeira,
"as empresas que estavam financeiramente mais saudáveis resistiram e voltaram a potenciar o seu
negócio". Por outro lado, o responsável está convicto que "novos negócios surgirão, apostando
essencialmente nas plataformas web, negócios com menos custos de contexto, eventualmente com
menos recursos humanos". "Vamos todos tirar grandes lições desta crise, estou certo que a gestão
entrará num novo paradigma, em que todos os cenários terão que ser previstos, incluindo aqueles que
nunca imaginávamos ser possíveis. Sou otimista por natureza, acredito que vamos ultrapassar este
momento e que o setor do turismo vai conseguir reconquistar o lugar que lhe pertence. Façamos todos
o nosso trabalho e nunca desistir", defende.
 
No pós-crise da COVID 19, Luís Pedro Martins considera que um dos fatores mais importantes será a
criação de um ambiente de compromisso e cooperação entre todos os agentes do setor e da
sociedade, "para que quem olhe para nós, enquanto país e enquanto destino nacional e regional, veja
maturidade, confiança e principalmente segurança". "Sem dúvida que muitas empresas terão que criar
narrativas, recorrendo a múltiplos elementos ambientais, históricos, culturais, religiosos e lúdicos, que
lhes permitam valorizar os seus serviços, assim como reposicionar o negócio, melhorar a presença no
mundo digital, fortalecendo a ligação e a relação com os clientes", exemplifica. Mas não só. "A
existência de um plano B, para dias de contingência, assume um novo papel. Os projetos, os
investimentos, a gestão em geral terão de prever situações semelhantes, algo que na nossa geração
não fazia parte dos planos. Temos obrigatoriamente de restaurar a confiança do consumidor. Se tudo
correr bem e partindo do pressuposto que haja alguma recuperação económica de aqui a três ou
quatro meses, talvez para o ano possamos vir a ter uma taxa de ocupação que nos anime de novo",
defende.
 
Das medidas já lançadas pelo governo, Luís Pedro Martins destaca a Linha de Apoio à Tesouraria para
Microempresas do Turismo - COVID-19 no valor de 60 MEUR. "Considero muito importante tendo em
conta o tecido empresarial português no setor do turismo - é uma linha de financiamento dirigida às
microempresas turísticas que demonstrem pouca capacidade de reação à retração da procura. Podem
recorrer a esta medida microempresas do setor do turismo até 10 postos de trabalho e cujo volume de
negócios anual não ultrapasse os dois milhões de euros. As microempresas são responsáveis por uma
grande parte da criação de riqueza em Portugal, de emprego e de desenvolvimento. São elas que
representam a maior parte do tecido empresarial do Norte e de Portugal. Neste momento, o apoio à
tesouraria, o lay-off simplificado, tal como a banca têm um papel decisivo".
 
O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal chama também a tenção para o papel que a
União Europeia terá na recuperação das empresas: "A União Europeia terá um papel decisivo nesta
matéria e tudo poderá ser mais fácil se a Comissão Europeia adotar medidas mais arrojadas, como por
exemplo arranjar, de uma vez por todas, uma solução comum para a dívida europeia, os designados
coronabonds. Estamos a viver um impasse que em nada serve a procura de soluções e não permite
um ataque mais rápido e mais eficaz, o Conselho e o Eurogrupo estão divididos e se não dermos os
passos certos esta crise será muito mais do que uma crise sanitária, será a maior crise económica e
social de sempre. Este é também um momento para que a União Europeia se defina sob qual o papel
que quer desempenhar nesta história, correndo riscos de ela própria passar à historia".
 
Ainda sobre as medidas implementadas pelo Governo português, Luís Pedro Martins partilha das
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"muitas preocupações" dos empresários e dos trabalhadores do setor. "Têm sido muitas as reuniões
de trabalho e nunca nos devemos excluir de os ouvir, procurar soluções e, se for o caso, emitir
opinião, mesmo que não seja a opinião dominante. A título de exemplo, sou muito sensível à questão
que tem sido apontada em relação aos sócios-gerentes das micro empresas que ficaram sem trabalho
e que à data desta entrevista não está resolvida. Penso que teremos que encontrar uma solução que
não os exclua da equação, muitos deles são de facto a força de trabalho principal da organização e
não seria justo. Estou certo que o governo encontrará uma solução. Reconheço que o regime de lay-
off não é o mais adequado, até porque consta do Código de Trabalho, mas existiram outras
alternativas. Temos de perceber que ninguém estava preparado para esta situação, nem os estados,
nem as empresas e muito menos as pessoas. É também nestes momentos que têm de surgir as
decisões mais criativas, algumas delas consideradas impensáveis, mas tudo isto era igualmente
impensável".
 
Carina Monteiro

Página 13



A14

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das Dez

 
ID: 85824299

 
05-04-2020 10:20

1 1 1

Lay-off e desemprego disparam

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=20a95954-551d-4012-9bb2-

10aa13d2b8f1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quase 32 mil empresas já recorreram ao lay-off, o que afeta mais de 552 mil trabalhadores. A
pandemia fez ainda disparar o desemprego. Os processos de despedimento coletivo aumentaram
quase o dobro de fevereiro para março e comprometem mais de 840 postos de trabalho.

 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2020-04-05 11:00
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-04-05 12:01
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Bloco quer mais apoio para profissionais da pesca no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cf1a06f5

 
Em comunicado, o Bloco de Esquerda dá conta de que, em todo o país muitos barcos de pesca estão
parados com a declaração do estado de emergência e que, às medidas sanitárias que se impõem para
salvaguardar a saúde dos pescadores e de outros profissionais ligados à pesca, junta-se a menor
procura de pescado e o encerramento de muitas peixarias, mercados e restaurantes. A quebra na
exportação também agrava a situação.
 
O Bloco evidencia que, "o mesmo ocorre no Algarve, pondo em dificuldade muitos pescadores, tendo
alguns ficado sem quaisquer rendimentos".
 
No mesmo comunicado, o partido recorda que, o Governo decretou algumas medidas de apoio ao
setor, "mas são de âmbito muito limitado". Foi suspensa por 90 dias a taxa de acostagem, criada uma
linha de crédito para as empresas da pesca e aquacultura e acelerados os pagamentos do Fundo de
Compensação Salarial dos profissionais da pesca relativos a candidaturas anteriores à pandemia.
 
Mas, segundo o Bloco, "é muito insuficiente, sobretudo para os profissionais que cessaram a atividade
piscatória e ficaram sem qualquer salário".
 
Face a esta situação, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia da
República uma recomendação ao Governo para que assegure o acesso imediato ao Fundo de
Compensação Salarial de modo a que, seja alargado o seu âmbito a todas as situações de cessação da
atividade piscatória e a todos os profissionais atingidos, garantido que o acesso ao Fundo tem efeitos
desde o início do estado de emergência e será prolongado por mais um mês após o seu término.
 
Para finalizar, o Bloco de Esquerda do Algarve reafirma a "importância e a urgência" da concretização
destas medidas "como indispensáveis para atender à situação dos pescadores e de muitos outros
profissionais da pesca do Algarve".
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Autarca de Lagos confirma apenas um caso importado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=41bececc

 
O Presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira, confirmou ao Algarve Primeiro que só tem a
confirmação de um caso de Covid.19 no concelho, no dia em que a DGS anunciou 3 casos positivos.
 
O autarca disse que a Delegada de Saúde confirma apenas um caso oficial,  de um senhor inglês que
veio de Inglaterra para a sua casa em Lagos, no passado dia 17 de março, ficou em casa com ligeiras
saídas e não o devia ter feito .
 
Este é para já o único caso conhecido,  embora saibamos que já houve outros casos em que a DGS
chegou a registá-los num determinado concelho, como aconteceu em Olhão ou Monchique e que
depois as pessoas como não tinham atualizado as suas moradas, apareciam referenciadas de forma
errada .
 
Hugo Pereira adiantou que a mãe do cidadão inglês que vive em Lagos, numa residência própria, foi
submetida ao teste e deu negativo estando prevista a realização de mais testes aos amigos mais
próximos do infetado e o levantamento dos locais por onde passou para tentar despistar.
 
O edil disse que dos dados oficiais que tem, há 1 caso confirmado e 71 sob vigilância ativa.
 
O responsável lembra que o Município atuou logo na primeira hora, para tentar atrasar a chegada da
pandemia ao concelho,  fomos os primeiros a suspender a ocupação da via pública, a reduzir o horário
dos estabelecimentos, a interditar praias e frentes ribeirinhas e a encerrar os itinerários turísticos .
 
Como resposta à fase de mitigação, o concelho tem mais de mil camas para acolher doentes ou outros
casos que se enquadrem no apoio à população, a entrega de material de proteção individual às forças
de segurança e proteção civil. Em articulação com ARS o concelho tem um centro de colheitas de
testes - o segundo a funcionar no Algarve a seguir ao de Faro-Loulé - foi também criado um espaço
Covid.19, no Centro de Saúde de Lagos e a abertura do Hospital S. Gonçalo de Lagos para receber
doentes Covid do SNS.
 
Hugo Pereira aproveitou para agradecer a atitude da população que tem seguido as indicações das
autoridades de saúde,  alguma exceção para a comunidade estrangeira que cá vive, mais
propriamente a comunidade inglesa, que como sabemos, o próprio primeiro-ministro britânico
desvalorizou inicialmente esta questão, mas agora com as forças de segurança mais em cima já se
nota que há um maior cuidado, posso dizer que a cidade está praticamente deserta .
 
Relativamente à economia num concelho muito virado para o setor turístico, o autarca e economista
de formação, antevê que tudo depende do tempo que a comunidade cientifica consiga arranjar uma
vacina ou tratamento que dê resposta à doença.  Num destino como o nosso, entendemos que as
pessoas enquanto não houver essa resposta da ciência, terão algum receio em viajar e portanto acho
que este ano vai ser muito complicado, mas tenho a esperança que até final do ano ou no início do
próximo, se consiga em termos médicos ter uma solução, e aí a economia deverá recuperar
rapidamente .
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A Câmara de Lagos irá também lançar um pacote de apoio financeiro  considerável , para apoiar as
famílias e empresas num reforço à economia local.
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~kilass, 

Canadiano, de 60 anos, estava nos Cuidados Intensivos do Hospital de Faro 

ALGARVE 

Canadiano é a quinta vítima na região 
JOSÉ CARLOS EUSÉBIO 

U
m cidadão canadiano, de 
60 anos, é a quinta víti-
ma mortal da Covid -19 

na região algarvia. O homem 
já estava internado nos Cuida-
dos Intensivos cio Hospital de 
Faro desde o dia 12 do passado 
mês, sempre ventilado e com 
prognóstico reservado. Este 
turista começou a sentir sinto-

 

mas da doença um mês depois 
de ter chegado de férias ao Al-

 

garve, acompanhado pela mu-

 

TURISTA ENCONTRAVA-SE 
INTERNADO EM FARO 
DESDE O DIA 12 DE MARÇO 

lher. Na altura, o casal estava 
alojado numa unidade hotelei-
ra do concelho de Albufeira. 

Entretanto, o relatório de on - 
tem da Direção-Geral da Saú-
de indica a existência de 182 
pessoas infetadas no Algarve, 
mas ainda não estarão conta-
bilizados os 21 casos positivos 
detetados num lar de idosos de 
Boliqueime, no concelho de 
Loulé, situação que obrigou à 
retirada de 33 utentes que de-
ram negativo para um hotel. • 
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Mais de 1.800 empresas algarvias já aderiram ao layoff
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e44ad36

 
Mais de 1.800 empresas algarvias aderiram até ontem, sábado, ao  layoff  simplificado, implementado
no âmbito da resposta à pandemia de Covid-19, num total superior a 31 mil em todo o país, de acordo
com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
 
Os pedidos junto da Segurança Social abrangem já 552 mil trabalhadores, em particular dos setores
do alojamento, restauração, reparação de automóveis e indústrias transformadoras.
 
Das 31.914 empresas que, até sábado, tinham aderido ao  layoff  simplificado, 7.398 são do distrito
de Lisboa, seguindo-se o Porto (6.604) e Braga (3.361). Os distritos de Aveiro (2.192) e Faro (1.825)
compõem o  top-5 .
 
O  layoff  visa a suspensão dos contratos de trabalho ou redução do horário como forma de evitar
despedimentos. O trabalhador receberá durante esse período dois terços do seu salário ilíquido (70%
assegurado pela Segurança Social e a restante parcela pela empresa, que fica isenta do pagamento de
contribuições).
 
A pandemia de Covid-19 já infetou cerca de 1,1 milhões de pessoas em mais de 200 países e regiões,
provocando mais de 63.400 mortos.
 
Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde 19 de março, registavam-se, até às
23:59 horas de sexta-feira, 3, 10.524 casos de infeção (182 no Algarve e 62 no Alentejo) e 266 óbitos
(cinco na região algarvia).
 
..diariOnline RS
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E o arrendamento? Valores também vão descer com aumento da oferta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2020

Meio: i Online Autores: Sónia Peres Pinto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2ebc62ed

 
Imóveis que estavam no alojamento local podem ir para o mercado de arrendamento de longa
duração, o que irá subir a oferta e descer preços.
 
O mercado de arrendamento não vai ficar alheio a esta tendência de descida de preços no setor
imobiliário. Também este segmento tem atingido preços recorde - os últimos dados do INE apontam
para uma subida de 10,8% no valor das rendas para uma média nacional de 5,32 euros por metro
quadrado, mas houve 39 municípios que superaram esse valor, com Lisboa a liderar este ranking, cujo
preço por metro quadrado chegou a atingir os 11,96 euros - mas o cenário pode mudar com o
aumento da oferta.
 
E grande parte, deste aumento da oferta deve-se à colocação de imóveis até aqui afetos ao
alojamento local para contratos de arrendamento de longa duração. Uma tendência que, de acordo
com os responsáveis do setor contactados pelo i, já se começou a verificar desde o final do ano
passado.
 
O presidente da APEMIP lembra que, o turismo levará algum tempo a recuperar desta pandemia e,
como tal, "a quebra na procura turística irá sentir-se decerto neste negócio e é possível que alguns
proprietários optem por recolocar estes imóveis no arrendamento habitacional, para continuarem a
obter um rendimento fixo, que permita cobrir o investimento feito".
 
Uma opinião partilhada pela CBRE. "É possível que os proprietários de imóveis destinados ao
arrendamento de curta duração façam a conversão para produto de arrendamento de longa duração
para mitigar as perdas causadas pelo surto da covid-19 e consequente quebra imediata do turismo",
refere ao i, Francisco Horta e Costa, managing director da consultora. E vai mais longe: "Uma vez que
um imóvel é alugado num formato de longa duração, à partida a colocação como produto de
arrendamento de curta duração novamente não será rápida até pelos formalismos contratuais".
 
Mas as razões não ficam por aqui. O CEO da Century 21 lembra que essa redução de valores será a
"tendência necessária e inevitável, como consequência do rendimento disponível dos portugueses que
têm que optar por esta alternativa de habitação".
 
Menos otimista em relação a uma eventual descida de preços está a Remax. Apesar de admitir que os
valores do arrendamento sempre acompanharam a flutuação dos preços de compra e venda, neste
caso considera que "não é expectável que aconteça na mesma proporção". E dá uma explicação:
"Estão a ser criadas uma série de incentivos governamentais para as famílias e as empresas, assim
como para toda a banca. Temos a nossa banca estável e disposta a continuar a ajudar os portugueses
na compra e venda de imóveis pelo que o arrendamento, sendo sempre uma possibilidade, não será
seguramente a primeira opção dos compradores", refere ao i.
 
Sónia Peres Pinto
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Sem abrigo  
em hotéis e AL?  
A hipótese está  
a ser explorada

Associação Habita está a fazer campanha 
e há cidades europeias que já o fazem. 
Coordenador da Estratégia Nacional  
para a Integração dos Sem-Abrigo  
diz que solução está em cima da mesa

Os últimos dados oficiais disponíveis apontam para a existência de 3400 pessoas sem abrigo no país 
A

 ideia foi lançada pela Habi-

ta — Associação pelo Direito 

à Habitação e à Cidade: 

requisição civil de aloja-

mento local para famílias 

sem casa e de hotéis para 

pessoas sem tecto, para que possam 

proteger-se e proteger os outros. Há 

exemplos vindos de fora. Em Portu-

gal nenhuma cidade o fez, mas Hen-

rique Joaquim, coordenador da 

Estratégia Nacional para a Integração 

das Pessoas em Situação de Sem 

Abrigo, diz que a hipótese está a ser 

explorada. 

“Parece-me lógico”, começa por 

dizer Maria João Costa, membro 

daquele colectivo. “Há muitos alo-

jamentos turísticos vazios e muitas 

pessoas sem casa. Os alojamentos 

locais são excelentes para famílias 

que vivem em condições precárias 

— têm quartos, cozinha, casa de 

banho. Os hotéis são excelentes 

para pessoas sem abrigo, que nor-

malmente vivem sozinhas — têm 

quartos individuais com casa de 

banho e serviços colectivos de refei-

ções e lavandaria.” 

Nenhuma das câmaras a quem 

enviaram a proposta pensando em 

Ana Cristina Pereira
grupos concretos lhes respondeu 

que sim nem que não. “Passámos a 

outra fase. Estamos em campa-

nha!”, diz. Chamaram-lhe #ParaFi-

carEmCasaÉPrecisoTerCasa #Como-

SeFazQuarentenaSemCasa. Pega-

ram em imagens de quartos de hotel 

ou alojamento local e associaram-

lhes imagens de pessoas a dormir 

na rua ou a fazer vida em carrinhas 

ou tendas. 

Criados 16 espaços 
A hipótese não está descartada. 

“Estamos a explorar a hipótese das 

estruturas hoteleiras, mas é neces-

sário acautelar um conjunto de con-

dições, nomeadamente pessoas que 

garantam o acompanhamento ade-

quado e necessário”, esclarece Hen-

rique Joaquim, depois de alinhar a 

sua resposta com o gabinete da 

ministra do Trabalho, da Solidarie-

dade e da Segurança Social, Ana 

Mendes Godinho. “Até à data, as 

respostas têm passado por criar 

estratégias de contacto com as pes-

soas, motivando-as a aceder a espa-

ços de acolhimento locais, onde 

conseguem garantir a satisfação de 

várias necessidades. De qualquer 

forma, a situação é dinâmica e evo-

luirá em função das necessida-

des.” 

Para já, explica, a opção tem sido 

“locais onde se consegue fazer o des-

piste de sintomas, acompanhamen-

to/vigilância do estado de saúde, 

higiene, troca de roupa, alimentação 

e apoio social”. São 16 espaços, que 

poderão acolher até 500 pessoas, 

quase sempre infra-estruturas des-

portivas, o que permite “acolher 

mais pessoas com as distâncias reco-

mendadas e balneários”. 

Há todo um novo mapa de aloja-

mento de emergência: Almada, Cas-

cais (2), Espinho, Lisboa (4), Loures 

(2), Porto, Seixal, Setúbal, Tavira. 

Neste momento, “ao todo, acolhem 

mais de 300 pessoas”, salienta ain-

da. As velhas respostas continuam a 

funcionar. E novas podem surgir. 

“Braga e Oeiras abrem muito breve-

mente e Lisboa tem mais um espaço 

de reserva”, diz. 

O uso de pavilhões merece a 

reprovação da Habita. Os argumen-

tos podem resumir-se numa frase: 

não permite auto-isolamento. “Este 

é um dos grupos mais vulneráveis e 

vamos meter toda a gente dentro do 

mesmo espaço?”, questiona Maria 

João. A semana passada, seguiu uma 

carta para a ministra do Trabalho, 

da Solidariedade e da Segurança 

Social e para os vários grupos parla-

mentares. “Fazer requisição civil 

não implica que não haja compen-

sação. Se hotéis e alojamento local 

vão cobrar o preço da época alta, 

acho mal, mas o Governo fará o que 

achar mais razoável.” 

Campanha europeia 
A ideia está a ser promovida pela 

Federação Europeia das Organiza-

ções que Trabalham com Sem-Abri-

go (FEANTSA) em todo o espaço 

comunitário. Surge em segundo 

Para já, a opção  
tem sido por “locais 
onde se consegue  
fazer o despiste  
de sintomas” e 
assegurar refeições 
e apoio social. São  
16 novos espaços, 
que poderão acolher 
até 500 pessoas
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NUNO FERREIRA SANTOS

lugar numa lista de sete medidas que 

propõe para quem “ car em casa 

não é uma opção”: “As autoridades 

públicas devem adoptar todas as 

medidas possíveis para fornecer aos 

sem-abrigo alojamento de emergên-

cia adequado. A solução deve permi-

tir que eles se auto-isolem, ou seja, 

tenham espaço privado para comer, 

dormir e tomar banho. As autorida-

des públicas devem tomar medidas 

urgentes para mobilizar rapidamen-

te alojamento apropriado para esse 

m: casas vagas, apartamentos turís-

ticos, hotéis, residências universitá-

rias, quartéis, etc.” 

Freek Spinnewijn, director da 

FEANTSA, conhece exemplos de 

todos os tipos: “Na maior parte dos 

casos, as autoridades públicas 

pagam pelo alojamento no hotel, 

embora não pelos valores usuais, já 

que muitos quartos estão vazios. 

Alguns hotéis oferecem alojamento 

gratuitos para sem-tecto. Existem 

alguns exemplos de alojamento em 

hotéis requisitados sem pagamento, 

mas isso é raro.” Não pode ser qual-

quer coisa. “Os quartos de hotel 

precisam de ter alguma qualidade 

para que as pessoas sem-tecto se 

possam auto-isolar adequadamente, 

o que signi ca ter quartos de banho 

individuais.” 

França, Inglaterra, Espanha 
Em França, Julien Denormandie, o 

ministro das Cidades e da Habitação, 

anunciou a 17 de Março a extensão 

dos contratos de alojamento celebra-

dos para acolher sem abrigo no 

Inverno e falou na possibilidade de 

requisitar hotéis. De imediato, mais 

de 500 hoteleiros anunciaram o seu 

desejo de participar do esforço 

nacional, disponibilizando 20 mil 

quartos.  

Em Inglaterra, os hotéis vazios 

depressa se a guraram solução 

pronta. Os primeiros 300 quartos 

para pessoas sem-tecto foram garan-

tidos pelo Intercontinental Hotels 

Group, dono das marcas Holiday 

Inn, Holiday Inn Express e Crowne 

Plaza. Os quartos foram concedidos 

com um “desconto substancial”. 

Em Espanha, a cidade de Barcelo-

na optou por fortalecer os seus dis-

positivos de alojamento recorrendo 

ao alojamento local A prefeita Ada 

Colau anunciou o recurso a 200 

apartamentos turísticos para acomo-

dar famílias cujas casas não têm con-

dições para suportar o con namen-

to. Ao que diz o responsável pelo 

alojamento turístico, “não ao preço 

do mercado, nem pouco mais ao 

menos”. Para as pessoas sem-tecto, 

150 camas num pavilhão. 

“É uma questão de salvaguardar a 

saúde dessas pessoas e a saúde de 

toda a comunidade”, torna Maria 

João. É muita gente. O Instituto de 

Segurança Social apontava em 2018 

para 3400 pessoas sem abrigo. Um 

estudo do Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana divulgado nesse 

mesmo ano referia a existência de 

mais de 25 mil famílias com “carên-

cias habitacionais graves”, o que 

quer dizer que vivem em barracas ou 

construções precárias ou em conjun-

tos urbanos degradados. “Se não foi 

antes, por estas pessoas, que seja 

agora, por todos”, remata. 
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ANA MARQUES MAIA

Júlio 
Machado Vaz 
“A sociedade 
está rendida 
ao que é 
jovem” 

Saúde mental 
“A incerteza quanto ao fim 
do isolamento é um 
claríssimo factor de risco” 
Destaque, 16/17 
 
Programação 
Os espectadores “pedem 
televisão de conforto  
em tempos sombrios” 
Cultura, 26/27

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 10.938 • 1,70€ • Domingo, 5 de Abril de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

ISNN-0872-1548

Parada do Monte, Melgaço  
Viver numa aldeia cercada 
com gente confinada 
entre quatro paredes 

Portugal ultrapassa barreira dos dez mil contágios • Em vésperas de encontro com Marcelo, banca receia 
efeitos da crise para lá do Verão • Layo  atinge total de 552 mil trabalhadores numa semana • Governo 

deixa sem apoio recibos verdes com quebras a pique na actividade • Sem-abrigo em hotéis? Hipótese está 
a ser explorada • Pedro Sánchez no PÚBLICO: “A Europa está a arriscar tudo”   

Destaque, 2 a 17 • Acompanhe ao minuto em publico.pt/coronavírus

Curva “errática” da epidemia em 
Portugal intriga especialistas
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GOVERNO ALEMÃO PREPARA-SE PARA NACIONALIZAR CONDOR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ef5f5ab

 
O Governo alemão prepara-se para nacionalizar a companhia aérea Condor, que pertencia à Thomas
Cook. Após a falência do operador turístico, a companhia aérea alemã foi salva com dinheiros públicos
e vendida, posteriormente, à companhia aérea polaca LOT.
 
Segundo a imprensa internacional, a LOT tinha anunciado a sua intenção de renunciar a compra
devido às dificuldades financeiras que atravessa, atitude que o governo alemão considera
inadmissível, quando já poderia ter nacionalizado a empresa aérea e evitar o encerramento.
Depois de ter recebido 380 milhões de euros de ajudas estatais e da LOT ter oferecido 300 milhões de
euros pela companhia aérea, na semana passada, a Condor pediu recentemente outros 200 milhões
de euros adicionais para continuar aberta.
 
À debilidade financeira da companhia aérea, juntou-se a incerteza provocada pela COVID-19, que
obrigou o governo da Polónia a paralisar todos os voos internacionais desde 13 de março até 11 de
abril, fazendo com que a LOT não tenha liquidez financeira para avançar com a operação de aquisição
da Condor.
 
Por: Publituris
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Impacto do coronavírus nos arrendamentos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=944bd017-96f6-4087-913a-

5f74018a11dc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia está a provocar grandes alterações já no mercado de arrendamento. Em Lisboa, os preços
das casas baixaram drasticamente, sobretudo nas freguesias históricas, em que grande parte dos
apartamentos se destinava ao alojamento local.
Comentários de Francisco Baião, consultor imobiliário; Luís Lima, pres. Ass. Profissionais e Empresas
de Mediação Imobiliária.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-04-04 20:31
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-04-04 23:41
 SIC Notícias - Notícias , 2020-04-04 01:18
 SIC Notícias - Notícias , 2020-04-05 07:22
 SIC Notícias - Notícias , 2020-04-05 08:23
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Bruxelas aprova apoios às empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d7116a8-a118-47f6-9495-

e11781f88bf1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Bruxelas deu luz verde a 13 mil milhões de euros de ajudas de Estado para apoiar empresas em
Portugal. O montante abrange linhas de crédito que já estão em vigor e novas que o Governo possa
vir a lançar à medida das necessidades.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-04-04 20:25
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-04-04 22:25
 SIC Notícias - Notícias , 2020-04-04 01:16
 SIC Notícias - Notícias , 2020-04-05 07:19
 SIC Notícias - Notícias , 2020-04-05 08:20
 SIC Notícias - Notícias , 2020-04-05 09:16
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-04-05 12:03
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Sector do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4a6b402-a2b9-4cd2-b3d7-

7147775105bd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Antes de ser apanhado por o tsunami do covid-19, o sector do turismo registou por altura do
Carnaval, 1,6 milhões de hospedes, e perto de 4 milhões de dormidas. No último mês a ocupação
desceu mais de 50%. Em causa estão cerca de 120 mil empregos. O presidente da Confederação do
Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, diz que é preciso diálogo permanente com os agentes do
sector do turismo e o Governo, na hora de operacionalizar medidas excecionais já definidas para
minimizar o impacto.
Declarações de Francisco Calheiros, presidente da CTP,  Raul Martins, presidente da Associação de
Hotelaria Portugal, Ana Jacinto secretária geral da AHRESP, Frederico Duarte Carvalho, vice presidente
da Associação Nacional de Condutores de Animação Turística. António Condé Pinto, presidente da
Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e de Bebidas, José Vitorino, líder da União
Empresarial do Algarve, Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve, e Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.
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HOTÉIS I UNIDADES PREPARADAS 

HLM á 71 unidades hoteleiras com 680 
no Algarve que estão de re-

serva para receber pessoas que tenham 
de ficar em isolamento, caso a situação 
epidemiológica da região piore conside-
ravelmente. As indicações são sempre 
dadas pela Autoridade de Saúde. 

Wt-7. 
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Empresas algarvias recorrem à consultoria do Turismo de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/04/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=298ae706

 
Mais de dezena e meia de empresas algarvias, a sentir neste momento um enorme impacto na sua
atividade devido à pandemia de Covid-19, já recorreram à consultoria especializada online do Turismo
de Portugal (TdP).
 
Apoio na reconversão do negócio, promoção de novas atividades, gestão de reservas, gestão
operacional e em planos de marketing são algumas das áreas em que o TdP tem recebido mais
solicitações desde a criação deste serviço, em março.
 
Composta por uma equipa de 80 formadores/consultores dos 12 estabelecimentos que compõem a
rede de Escolas de Hotelaria e Turismo do Turismo de Portugal, este serviço de suporte online tem
ajudado as empresas a identificar medidas que contribuam para minimizar o impacto dos planos de
contingência para o Covid-19, apoiando também a sua implementação.
 
"Com a região do Algarve a sentir neste momento um enorme impacto na atividade turística, 16
empresas da região já recorreram a esta consultoria técnica online", revelou o Turismo de Portugal.
 
Neste momento, o apoio prestado abrange a (Re)Construção de Cartas e Ementas, Formação online,
Gestão de Equipas e Coordenação, Gestão Operacional (Alimentos e Bebidas), Gestão Operacional
(Alojamento), Gestão Operacional (Turismo), Higiene e Segurança Alimentar, Legislação do trabalho,
Promoção, Marketing e Vendas, Segurança no Trabalho e Soluções Criativas de Apoio à
Sustentabilidade.
 
As empresas poderão aceder a este programa nos portais do Turismo de Portugal Business e Escolas,
preenchendo o formulário de suporte online ou através do endereço [email protected]
 
Quanto às Linhas de Apoio e Financiamento à Economia criadas no âmbito do Covid-19, as empresas
de turismo encontram também todos os esclarecimentos no portal do Turismo de Portugal.
 
A pandemia de Covid-19 já infetou cerca de 1,1 milhões de pessoas em mais de 200 países e regiões,
provocando mais de 59.000 mortos.
 
Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde 19 de março, registavam-se, até às
23:59 horas de quinta-feira, 2, 9.886 casos de infeção (179 no Algarve e 62 no Alentejo) e 246 óbitos
(três na região algarvia e uma no Alentejo).
 
EP - diariOnline
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Consultas virtuais
As startups Better Now, Knok 
Healthcare e Zaask 
disponibilizam consultas 
médicas gratuitas através de 
videochamada (e, no caso da 
Zaask, fazendo primeiro uma 
triagem através de um 
chatbot), colaborando com 
médicos voluntários para a 
prestação de cuidados de 
saúde primários. O objetivo 
destas plataformas é evitar o 
congestionamento do Serviço 
Nacional de Saúde e apoiar os 
doentes, para não terem que se 
deslocar às unidades de saúde 
num contexto em que é 
recomendado o isolamento 
social.

Dar e receber ajuda
Um grupo de profissionais 
portugueses e brasileiros criou 
o site Quero Ajudar. Esta 
plataforma digital pretende 
ajudar quem mais necessita 
através de serviços como apoio 
pontual a tomar conta de 
crianças ou de animais de 
estimação, companhia através 
de chamada telefónica, apoio 
psicológico ou ida à farmácia 
ou ao supermercado para 
alguém que não tem essa 
possibilidade. Há ainda uma 
opção para apoiar os 
profissionais de saúde, onde é 
possível doar uma refeição ou 
outro bem essencial ou até 
deixar uma palavra de apoio.

Saber tempos de espera  
e o que há nas prateleiras
A sos-covid.com foi 
desenvolvida pela Feralbyte e 
pelo Centro de Investigação 
em Ciências Geo-Espaciais da 
Universidade do Porto para 
ajudar os cidadãos a gerirem as 
suas deslocações às superfícies 
comerciais. Saber quais ainda 
têm os alimentos que se 
procura, qual o estado dos 
acessos controlados ao 
supermercado ou quanto 
tempo demoram as filas são 
algumas das informações 
disponibilizadas com base nos 
dados introduzidos pelos 
utilizadores (e brevemente 
pelas superfícies comerciais).

Nova vida aos ventiladores
O Project Open Air — 
movimento impulsionado pelo 
cientista português João 
Nascimento, que reuniu 
especialistas do mundo inteiro 
para desenhar e produzir um 
novo modelo de ventilador 
médico (com método de 
código aberto) — lançou a 
plataforma vent2life.eu através 
da plataforma da Outsystems. 
Esta permite a todas as 
entidades interessadas 
identificarem os ventiladores e 
equipamentos que têm em sua 
posse inutilizados ou a 
necessitarem de reparação 
para os reabilitar. A plataforma 
estima conseguir reforçar o 
sistema nacional de saúde com 
cerca de 200 ventiladores.

Plataforma de alojamento 
para profissionais de saúde
Rooms Against Covid-19 é uma 
plataforma de reservas de 
apartamentos e quartos de 
hotéis ou alojamentos para 
profissionais de saúde que não 
queiram ir a casa pelo risco de 
contagiarem os familiares, ou 
que estejam deslocados do 
local de residência. Criada em 
parceria com as empresas 
GuestCentric e HiJiffy, a 
plataforma conta com o apoio 
do Turismo de Portugal (que 
criou um fundo de €250 mil 
para apoiar os proprietários 
com os custos de eletricidade, 
água, gás e limpeza), da 
Associação da Hotelaria de 
Portugal e da Associação do 
Alojamento Local em Portugal.

Material médico 3D
Os investigadores do Instituto 
Superior Técnico criaram um 
projeto para produzir viseiras 
para profissionais de saúde que 
pode ser descarregado da 
internet e fabricado numa 
impressora 3D. Já estão em 
contacto com várias unidades 
hospitalares e centros de saúde 
— e estão a convidar quem 
tiver impressoras 3D a 
colaborar. De forma 
semelhante, a startup 
portuguesa FAN3D também 
está a produzir viseiras e 
outros materiais médicos para 
o Hospital de Setúbal e outras 
instituições de saúde.

INICIATIVAS E PROJETOS NO TERRENO CONTRA A COVID-19

Como os empreendedores portugueses 
estão a combater o surto de coronavírus
Profissionais de vários sectores doam tempo e conhecimento para ajudar o país na luta contra a pandemia

Textos Maria João Bourbon

Imagine que conseguia obter 
uma fotografia instantânea dos 
sintomas dos portugueses re-
lacionados com o coronavírus. 
Que conseguia perceber a evo-
lução da pandemia na sua área 
de residência. E agora imagine 
quão útil isso poderia ser para 
apoiar as autoridades de saúde. 
A verdade é que não precisa de 
imaginar, basta utilizar.

Um dos projetos que surgiram 
nas últimas semanas dentro do 
tech4COVID19 — movimento 
que junta mais de 4.700 vo-
luntários de diversas empresas 
e sectores para encontrarem, 
em conjunto com autoridades 
e Governo, soluções que con-
tribuam para o combate ao 
surto — respondeu a uma ne-
cessidade da Direção-Geral da 
Saúde (DGS). “A DGS disse-nos 
que precisava de dados que lhe 
permitissem perceber como o 
vírus se vai propagar, para ras-
trear a rede de contágio”, indica 
o impulsionador da iniciativa, 
Rui Costa, presidente executivo 
da startup Codavel. Foi assim 
que foi recentemente lançada 
a covidografia, uma aplicação 
para telemóvel que pede ao uti-
lizador para introduzir os seus 
sintomas (tosse, febre ou ou-
tros), estado infeccioso (infeta-
do, suspeito, recuperado) e de 
isolamento (voluntário, isolado, 
rotina habitual).

Atualmente, a aplicação — 
que já tem mais de 50 mil utili-
zadores — mostra o agregado de 
pessoas que, num determinado 
código postal, têm sintomas, 
estão em isolamento ou infeta-
das. Posteriormente, o objetivo 
é mapear redes de contacto físi-
cas entre elas. “Queremos criar 
um token anónimo (QRcode). 
Sempre que o utilizador se cru-
za com outra pessoa, pede-lhe 
para digitalizar o seu QRcode 
na app”, diz. “Isto permitiria ao 
utilizador ver o número de infe-
tados, sintomáticos ou isolados, 
que há na sua rede de contactos 
físicos ou mapas que indicam 
onde as pessoas estão a cada 
momento”, especifica, exem-
plificando com a possibilidade 
de ver a hora de ponta num su-
permercado. Acima de tudo, 
permite à DGS — cruzando es-
tes dados com os de localização 
(anónimos) — tomar melho-
res decisões de saú de pública, 
“como fechar uma determinada 
zona da cidade ou do país”.

Outra das soluções no terre-

no é a Rooms Against Covid-19. 
Foi ao tomarem conhecimento 
de que havia profissionais de 
saúde a dormir em garagens 
ou no próprio carro, por medo 
de infetarem os familiares, que 
um grupo de empreendedores 
do tech4COVID19 decidiu res-
ponder a um desafio do Gover-
no, conta ao Expresso Mário 
Mouraz, presidente executivo 
da Climber e coordenador do 
projeto: criar uma plataforma 
tecnológica de reservas de aloja-
mento destinada a profissionais 
de saúde, “que acabaria por ser 
alargada à proteção civil, forças 
de segurança e outras autorida-
des” (ver caixa).

Iniciativas voluntárias

Face à propagação rápida do 
surto de coronavírus, que provo-
ca a doença covid-19, empreen-
dedores, empresas, médicos, 
investigadores e profissionais 
de distintos sectores arregaça-
ram as mangas e puseram mãos 
ao trabalho para ajudar — em 

regime pro bono — o país no 
combate à pandemia.

Há duas semanas começaram 
a chover ideias, movimentos, 
concursos e aplicações prove-
nientes de vários pontos do país 
— e com os primeiros resultados 
à vista. O tech4COVID19 já tem 
em curso cerca de 30 projetos, 
entre eles uma campanha de 
angariação de fundos para ofe-
recer máscaras, luvas e fatos de 
proteção às unidades de saúde, 
aplicações para consultas vir-
tuais e uma equipa operacional 
ao serviço daqueles que querem 
realizar entregas sem saírem 
de casa, adianta ao Expresso 
Felipe Ávila da Costa, porta-voz 
do movimento e presidente exe-
cutivo da startup Infraspeak.

Há também iniciativas dentro 
da comunidade científica, como 
a do português João Nascimen-
to, que juntou especialistas do 
mundo inteiro para desenvol-
verem novos ventiladores (em 
falta nos hospitais) ou a linha 
de financiamento — lançada 
pela Fundação para a Ciência e 

a Tecnologia (FCT) e a Agência 
de Investigação Clínica e Inova-
ção Biomédica (AICIB) — para 
apoiar projetos e iniciativas de 
investigação e desenvolvimento 
que respondam às necessidades 
do Serviço Nacional de Saúde.

Até a Comissão Europeia fez 
um apelo a startups e PME para 
se candidatarem à última ronda 
de financiamento do Conselho 
Europeu de Inovação com solu-
ções que ajudem no tratamento, 
testes e monitorização do surto. 

Uma força em movimento

Muito ainda se vai conhecer 
nas próximas semanas: há mui-

tos projetos a despontar. Para 
impulsionar o aparecimento 
de novas ideias, a Gulbenkian 
disponibilizou €100 mil para 
apoiar até 10 plataformas ou 
apps de implementação rápida 
que promovam a saúde pública 
e mitiguem os efeitos da pan-
demia no país. A Outsystems 
criou uma comunidade para o 
desenvolvimento de aplicações 
que ajudem no combate ao vírus 
e aos seus efeitos no digital. O 
unicórnio português vai sele-
cionar as 20 melhores  ideias, 
nacionais ou internacionais, dis-
ponibilizando gratuitamente a 
sua plataforma low-code e “uma 
equipa interna de especialistas 
100% dedicada à mentoria e 
colaboração das equipas” que 
participarem, sublinha o vice-
-presidente Gonçalo Gaiolas.

Uma iniciativa semelhante à 
da Taikai, que lançou “um desa-
fio aberto à comunidade, onde 
designers, estudantes, investiga-
dores, cientistas, profissionais 
de saúde, startups, programa-
dores de software, criadores de 

negócios e outros cooperam e 
produzem soluções criativas” 
para lutar contra a covid-19, 
aponta o fundador e presidente 
executivo da startup tecnológi-
ca, Mário Alves.

Surjam por iniciativa própria 
ou enquadradas em algum 
concurso de ideias, certo é que 
estas iniciativas que nascem 
espontaneamente no seio da 
comunidade empreendedora, 
científica ou tecnológica po-
dem dar um contributo essen-
cial no combate ao surto de 
coronavírus em Portugal e no 
mundo. Como disse recente-
mente Marcelo Rebelo de Sou-
sa dirigindo-se a alguns destes 
voluntários, há uma “força em 
movimento que serve os por-
tugueses e serve Portugal” e 
cujo trabalho é “essencial” nos 
tempos que vivemos.

O Expresso contactou o Mi-
nistério da Saúde e a DGS para 
saber como olham para estes 
projetos, mas não obteve res-
posta até ao fecho desta edição.

mjbourbon@expresso.impresa.pt 

Pessoas de várias 
empresas e sectores 
procuram, em conjunto 
com autoridades  
e Governo, soluções  
de combate ao surto
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Francisco Louçã estima queda do PIB "próxima dos 10%" e recuperação "muito lenta"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/04/2020

Meio: Jornal Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7b8ba94c

 
A economia portuguesa poderá recuar entre 5% e 10% este ano, mas "mais próximo dos 10%" na
sequência da covid-19, e há o risco de a recuperação ser "muito lenta", adverte o economista
Francisco Louçã.
 
Em entrevista à Lusa, o professor universitário diz que vê "muitos economistas a tratar esta crise
como se fosse uma crise em 'V', em que há uma queda da produção devido a um choque exógeno e
há, depois, uma rápida recuperação".
 
Uma tese que Louçã diz ser a que aparentemente está a ser seguida "pelo Ministério das Finanças
português", mas que não passa de "uma história mal contada".
 
O economista considera que há vários fatores que permitem antever uma forte queda da economia e
uma recuperação lenta e que, devido a todas essas razões, a que acresce a pandemia, "é provável"
virmos a ter uma combinação entre "uma queda do PIB entre 5% e 10%, mas mais próximo dos 10%
em vários países, incluindo Portugal", e uma crise do lado da procura.
 
Primeiro, explica o economista, esta queda terá efeitos que se prolongarão no tempo e que afetarão "a
confiança dos agentes económicos".
 
Uma queda desta magnitude pode representar, só num ano, "mais do que o efeito cumulativo da
recessão de 2009 e anos seguintes", lembra Louçã, acrescentando que haverá setores económicos,
como o dos transportes aéreos, do alojamento local ou do turismo, setores de "especialização de
Portugal nos últimos anos", que "não se restabelecerão no mesmo nível".
 
Aliado a esta queda do PIB e à decorrente falta de confiança dos agentes económicos, o antigo
coordenador do Bloco de Esquerda diz ainda que vai começar a surgir, "não no imediato, mas no
futuro, uma crise no lado da procura".
 
Isto porque "a queda dos rendimentos" das famílias será "muito significativa" à medida que "as
pessoas passam para 'lay-off' ou para o desemprego", afirmou.
 
Tudo somado, Francisco Louçã diz que "o risco é que não tenhamos um 'V', mas que tenhamos um 'L',
e que a recuperação seja muito lenta."
 
O diagnóstico do professor universitário não resulta apenas dos efeitos económicos da pandemia.
Francisco Loução recorda que este fator exógeno ocorre "num contexto em que já havia três ameaças
graves muito evidentes" à atividade económica.
 
Primeiro, a economia mundial estava num novo "pico de intensidade especulativa", algo que apenas
tinha acontecido "nos anos 30 do século passado e na crise do Nasdaq em 2000".
 
Em segundo lugar, em consequência das injeções de liquidez feitas pelos bancos centrais para salvar o
euro, "tínhamos uma enorme inflação financeira". Ou seja, explica o economista, como "não houve
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investimento, esses recursos foram utilizados para a valorização de títulos financeiros, criando uma
bolha financeira e uma bolha imobiliária".
 
Por último, "tínhamos um enorme crescimento do endividamento das empresas, uma bolha no
mercado de obrigações", acrescentou.
 
São estes três fatores que, segundo Francisco Louçã, explicam "por que é que um choque exógeno,
como a pandemia que estamos a passar, não só afeta cadeias de produção, mas também afeta a
estrutura da distribuição dos rendimentos".
 
Os primeiros casos da covid-19 confirmados em Portugal foram registados no dia 02 de março. Desde
as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril o país mantém-se em estado de emergência,
depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.
 
Ler mais
 
Jornal Económico com Lusa
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Algarve tourism officials ask people to stayAlgarve tourism officials ask people to stayAlgarve tourism officials ask people to stayAlgarve tourism officials ask people to stayAlgarve tourism officials ask people to stay
home over Easterhome over Easterhome over Easterhome over Easterhome over Easter

 Algarve tourism officials have appealed to people to stay home over
the Easter holidays after the region noted a rise in demand for and
the occupation of holiday homes despite the country being in a
state of emergency. Local Algarve councils have called for the
Portuguese to remain at home and in their working regions in view
of this growth. João Fernandes, the head of the Algarve Tourism
Board, said “for now [staying at home] is the most responsible
choice”.
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Pandemia
Idálio Revez

Lar de Boliqueime tem 21 
utentes infectados. Saúde 
coloca sob reserva quase 
700 camas em hotéis para 
receber doentes ligeiros

irevez@publico.pt

A região algarvia sinalizou 71 unidades 

hoteleiras, com uma disponibilidade 

de oferta de 681 camas para acolher 

doentes ligeiros, em quarentena. O 

reforço dos meios, justi cou o presi-

dente da Administração Regional de 

Saúde, Paulo Morgado, implica tam-

bém “dispor de 77 pontos de ligação 

a ventiladores, mais do que triplican-

do a capacidade actual”. A medida 

preventiva, anunciada ontem pelas 

autoridades de Saúde e Protecção 

Civil, destina-se a enfrentar os piores 

cenários relacionados com a dissemi-

nação da covid-19 na Páscoa. 

São 164 os doentes infectados, em 

que se incluem 16 pro ssionais de 

saúde, um dos quais internado na 

Unidade de Cuidados Intensivos 

(UCI). Nos lares e centros de dia, 

adiantou a delegada regional de Saú-

de do Algarve, Ana Cristina Guerrei-

ro, “há duas situações” a causar preo-

cupação. O lar da terceira idade em 

Boliqueime, com 59 utentes, disse o 

presidente da Câmara de Loulé, Vítor 

Aleixo, acusou 21 casos positivos, cin-

co inconclusivos e 33 negativos. Os 

cenários apontam para um agrava-

mento da situação, e o serviço regio-

nal de Protecção Civil, em colabora-

ção com os municípios e a ARS, colo-

cou 1120 camas em pavilhões 

desportivos, escolas e outros equipa-

Algarve prevê um  
aumento de casos  
de covid-19 na Páscoa

mentos públicos para acolher utentes 

dos lares, em caso de necessidade. No 

mesmo sentido, a partir da próxima 

da semana, o pavilhão do Sporting 

Clube Farense, situado ao lado do 

hospital de Faro, vai ser adaptado a 

enfermaria, com mais 50 a 60 

camas. 

Da Guiné-Conacri chegará hoje ao 

aeroporto de Faro um avião com por-

tugueses, um dos quais, piloto, 

encontra-se infectado. De acordo com 

o que está a ser preparado em articu-

lação com a Direcção-Geral de Saúde, 

disse Ana Cristina Guerreiro, o doen-

te “vai directamente para o hospital 

de Faro que fará a avaliação para 

saber se cará internado”.  

Em relação aos tão necessários ven-

tiladores, a presidente do conselho 

de administração do Centro Hospita-

lar Universitário do Algarve (CHUA), 

Ana Paula Gonçalves, disse que está 

previsto chegarem dez equipamentos 

alugados na segunda-feira. A enco-

menda prevê mais 15, que não se sabe 

quando serão entregues. Os municí-

pios algarvios foram os primeiros a 

anunciar a compra de 30 ventiladores 

para suprir as carências do SNS, dis-

ponibilizando 1,3 milhões de euros. 

De acordo com o que estava contra-

tado, já deveriam estar instalados. 

“Houve di culdades, e não está ser 

fácil a entrega”, explicou o presiden-

te da Comunidade Intermunicipal do 

Algarve-Amal, António Pina: “O pre-

ço, entretanto, já triplicou, e não sei 

se não será necessário um reforço de 

nanciamento.” Cada aparelho tinha 

um custo de 12.900 euros, mas a 

Noruega fez uma oferta superior e o 

preço disparou para 35 mil euros.

VIRGÍLIO RODRIGUES

Hospital de Faro e autoridades da saúde preparam-se para a situação Página 34
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Morrer da cura 

Oestado de alma dos empre-
sários do alojamento e da 
restauração é hoje de uma 

enorme ansiedade e apreensão. 
Ansiedade pelo que estamos a vi-
ver e pelo que ainda nos espera, e 
apreensão porque as medidas e 
apoios anunciados até agora es-
tão longe de chegar para garantir 
a mera sobrevivência das nossas 
empresas. 

Às gravíssimas questões de 
saúde pública, junta-se um não 
menos grave cenário para as em-
presas de restauração e de aloja-
mento, na sua larga maioria mi-
cro e pequenas empresas, muitas 
delas familiares, e que tentam re-
sistir dia após dia. 

Não foi assim há tanto tempo 
que o IVA na restauração estava 
nos 23%, colocando grande parte 
das empresas destes setores em 
risco de falência, e que as empre-
sas de alojamento local se endivi-
daram para investir na recupera-

 

ANA JACINTO 
SECRETÁRIA-GERAL DA 
AHRESP 

ção dos imóveis, e ainda, que os 
contratos de arrendamento dos 
estabelecimentos foram coloca-
dos em causa, tendo em muitos 
casos as rendas disparado expo-
nencialmente. 

E a tudo resistimos. E numa altu-
ra em que muitas destas empresas 
estavam a consolidar e sustentara 
sua atividade e voltar a respirar 
com o crescimento que se regista-
va com o turismo português, eis  

que uma nova crise, global, assola 
o setor, o país e o mundo. 

E dentro de portas as nossas em-
presas, desde as micro às grandes 
empresas, são colocadas num ver-
dadeiro 'sofrimento', quando fe-
cham as suas portas, por não con-
seguirem gerar receita ou porque 
foram impedidas de funcionar, ins-
tala-se a dúvida, que cresce a cada 
dia, se as irão voltara reabrir. 

Todos reconhecemos que o Go-

 

Não foi assim há 
tanto tempo que o 
IVA na restauração 
estava nos 23%, 
colocando grande 
parte das empresas 
destes setores 
em risco de falência 

verno tem feito um grande esfor-
ço para apresentar soluções para 
as empresas da restauração e do 
alojamento, fortemente penaliza-
das por esta pandemia. O diálogo 
da AHRESP com o Governo tem 
sido constante e sabemos o traba-
lho que tem estado a ser feito. Mas 
questão diferente é saber se as me-
didas apresentadas são as opções 
certas para que as empresas pos-
sam resistir. Não cremos. 

As medidas financeiras toma-
das passam por empréstimos 

e moratórias, e isso não serve o se 
tor Não se pode pedir às empre-
sas, numa situação destas, em que 
não têm qualquer receita, que se 
endividem agora, para pagar de 
pois, num futuro desconhecido. É 
caso para dizer que se não mor-
rermos da doença, morreremos 
da cura... 

O caminho certo passa invaria-
velmente por injetar dinheiro nas  

empresas a fundo perdido. O apoio 
direto e rápido à tesouraria é mais 
do que urgente, e apresenta-se 
como a única medida capaz de sa-
tisfazer as necessidades mais pre-
mentes com vista à sua sobrevi-
vência. 

Queremos dizer a cada um dos 
nossos empresários que estamos 
todos a passar por enormes dificul-
dades, mas saibam que a AHRESP 
está, e estará sempre, na linha da 
frente na defesa das suas ativida-
des. Tudo temos feito, e assim con-
tinuaremos, para que as empresas 
consigam ultrapassar esta crise, e 
que depois possam reerguer-se. 

É em fases como esta, que o as-
sociativismo e a união assumem 
uma importância maior. Acredi-
tamos que só com a coesão de todo 
os atores conseguiremos ultrapas-
sar as dificuldades atuais e futu-
ras da atividade turística que vol-
tará a ser "o" motor da nossa eco-
nomia. Podem contar com isso! 
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Escolas de Turismo de Portugal prestam consultoria técnica às empresas de Turismo
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16 empresas da região do Algarve já recorreram a esta consultoria técnica online
 
Apoio na reconversão do negócio, promoção de novas atividades, gestão de reservas, gestão
operacional e em planos de marketing são algumas das áreas em que a Consultoria Técnica
Especializada do Turismo de Portugal tem recebido mais solicitações desde que foi criada no mês
passado.
 
Composta por uma equipa de 80 formadores/consultores dos 12 estabelecimentos que compõe a rede
de Escolas de Hotelaria e Turismo do Turismo de Portugal, este serviço de suporte online tem ajudado
as empresas a identificar medidas que contribuam para minimizar o impacto dos Planos de
Contingência para o Covid-19, apoiando também a sua implementação.
 
Com a região do Algarve a sentir neste momento um enorme impacto na atividade turística, 16
empresas da região já recorreram a esta consultoria técnica online.
 
Neste momento, o apoio prestado abrange a (Re)Construção de Cartas e Ementas, Formação online,
Gestão de Equipas e Coordenação, Gestão Operacional (Alimentos e Bebidas), Gestão Operacional
(Alojamento), Gestão Operacional (Turismo), Higiene e Segurança Alimentar, Legislação do trabalho,
Promoção, Marketing e Vendas, Segurança no Trabalho e Soluções Criativas de Apoio à
Sustentabilidade.
 
As empresas poderão aceder a este programa nos portais do Turismo de Portugal "Business" e
"Escolas", preenchendo o formulário Suporte Online | Empresas de Turismo ou através do endereço
eletrónico escolasonline@turismodeportugal.pt.
 
Quanto às Linhas de Apoio e Financiamento à Economia criadas no âmbito do Covid-19, as empresas
de turismo encontram também todos os esclarecimentos no Portal do Turismo de Portugal, clicando
aqui.
 
Para mais informações, contactar:
Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve
E-mail: escolasonline@turismodeportugal.pt
Turismo de Portugal "Business" e "Escolas"
Siga-nos em: https://www.facebook.com/groups/escolaturismoportugalfaro
 
Sul Informação
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Impacto do coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=824abef7-38ac-4d7e-862a-

951c43e9d66e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os efeitos do novo coronavírus no setor turístico são devastadores, 75% dos restaurantes e empresas
de alojamento encerraram portas nas últimas semanas. Os dados são da AHRESP que ouviu quase 2
mil empresários ligados ao turismo. Metade vai avançar para Lay-off, uma grande parte admite não
ter qualquer faturação nos meses de Abril e Maio.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-04-03 22:31
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-03 20:24
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-03 02:11
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Coronavírus em lar do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7e9f4757-724a-4278-a69d-

9203db039abe&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vinte e um utentes de um Lar de Boliqueime, no Algarve, estão infetados com Covid-19, vão ficar em
isolamento no Lar e os restantes, que testaram negativo, foram encaminhados para uma unidade
hoteleira para cumprir quarentena. Quanto aos 70 funcionários, grande parte aguarda ainda o
resultado dos testes.
Declarações de Vítor Aleixo, Presidente da CM Loulé.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-04-03 22:15
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-03 20:05
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-03 01:52
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-04 09:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-04 10:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-04 10:34
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