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A1  
Antena 1
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 	OCS: Antena 1 - Notícias
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07-04-2020 07:07

Impacto da Covid-19 nas pescas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=44c28e37-b1d5-44f8-877d-

e630aa3053bc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve metade da frota pesqueira continua ativa, apesar da Covid-19. Nesta altura não está a
fazer a pesca de cerco da sardinha ou do carapau, mas os barcos que saem para o mar vão pelo
polvo, pelo choco, pelos bivalves e também pelo tamboril ou pela pescada. Só que com os
restaurantes e os hotéis encerrados, os rendimentos dos pescadores e armadores reduziram-se muito.
Comentários de Miguel Cardoso, presidente Organização de Produtores Olhãopesca.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-07 09:08
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Coronavírus - Medidas de apoio às empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de165868-eeda-4f7d-af3d-

f7f88194a467&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A partir de amanhã, o Governo vai ter uma nova linha de crédito de 3 mil milhões de euros para
empresas. O anúncio foi feito esta noite pelo ministro da Economia, depois da reunião da Concertação
Social. O Governo vai também apoiar os sócios-gerentes sem trabalhadores por conta de outrem, que
tenham uma faturação até 60 mil euros.
Declarações de Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, de Pedro Siza Vieira, ministro da
Economia.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-04-07 07:00
 SIC - Edição da Manhã , 2020-04-07 08:00
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-04-06 00:44
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-07 06:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-07 07:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-07 08:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-07 09:03
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-04-07 10:01
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ALGARVE 1 PIOR MARÇO PARA OS HOTÉIS 

A s unidades hoteleiras do Algarve registaram 
no mês passado uma taxa de ocupação de 

28,6%, o registo mais baixo desde sempre para o 
mês de março e que corresponde a 45,8% abaixo 
do valor verificado em 2018. Ao longo do mês, cer-
ca de 60% das unidades hoteleiras encerraram de-
vido à pandemia de Covid-19. 
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QUEBRA NO TURISMO 

Alojamento de turistas 
busca estadias longas 
ESTRATÉGIA O  Proprietários rejeitam arrendamento tradicional mas aceitam ser casa temporária 
BARREIRAS O  Arrendamento significaria o pagamento de mais-valias ou mesmo perda de licenças 

Marcelo promulgou 
moratória de rendas 
e O Presidente da Repúbli-
ca promulgou o decreto cio 
Parlamento que estabelece 
um regime excecional de 
mora no pagamento de 
rendas durante o estado de 
emergência em casos de 
quebra de rendimentos dos 
arrendatários. O decreto, 
com origem numa propos-
ta do Governo, foi aprova-
do com votos a favor ape-
nas do PS e a abstenção das - 

yv 
restantes bancadas. 

  

lati ci 

 

  

< 

f. 
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Diploma entra agora em vigor 
Quebra de turistas nas grandes cidades está a deixar apartamentos vazios. Proprietários procuram alternativas 

ROPOSTOS 
PAÇOS NÃO 
M UM ANO 

proprietários recordam trau-
mas passados e a falta de direi-
tos ao arrendar casas. 

Pelas plataformas d.e imobiliá -
rio e redes sociais já circulam 
anúncios relativos a espaços 
deixados vazios por turistas, 
com acordos que podem ir até 

um ano de ar-
rendamento. 
O cenário é 
confirmado 
por Eduardo 

Miranda, da ALEI', a associação 
do setor. "Não há unia corrida 
[para o arrendamento] mas há 
abertura e interesse." O ritmo 
só não é maior devido a unia 
forte "barreira": o pagamento 
de mais valias caso não seja as-

 

WILSON LEDO 

C
orn unia quebra de 90'>,4, 
nas reservas, os donos de 
espaços de alojamento 

local estão a virar o negócio para 
estadias mais longas. O público 
português é o principal alvo da 
estratégia, apreços mais baixos. 
A maioria dos 
empresários 
garante, con-
tudo, que não 
quer voltar ao 
arrendamento tradicional. 

"Não vou pôr as casas para o 
arrendamento tradicional", as-
segura Carlos Braga, que gere 18 
alojamentos no Algarve. Os tes 
temun hos recolhidos pelo CM 
apontam no mesmo sentido: Os 

PORMENORES 

Zona histórica de Lisboa 
Anúncios recentes mostram 
apartamentos TO e T1 nas zo-
nas do Bairro Alto, Alfama ou 
Castelo por 600 a 700 C/mês. 
Há anunciantes que dizem que 
o espaço era alojamento local. 

Casas solidárias 
O setor foi um dos primeiros a 
protagonizar uma onda de soli-
dariedade, disponibilizando ca-
sas desocupadas a profissio-
nais de saúde. A iniciativa 
'Roomsagainstcovicr já deu 
alojamento a mais de 300 pes-
soas nas últimas semanas.  

sitiado um contrato de, no mí-
nimo, cinco anos. As regras 
municipais também preocu - 
pam os empresários. "Se sus-
pender o registo, numa zona de 
contenção, não sei se voltarei 
tê - lo", conta Elsa Bastos. Com 
quatro espaços, esta proprietá 
ria admite contratos mais lon-
gos "com recibos de AL". 

A pandemia só tornou mais 
evidente a abertura ao arrenda. 
mento tradicional, sobretudo 
em Lisboa, onde a concorrência 
subiu. "Registamos essa ten 
dência desde o final de 2019. 
Contactam -nos para vender, 
quando há urgência de liquidez, 
ou para-arrendamento", conta 
Ricardo Sousa, cia Century 21..e 

CONTRATOS P 
POR ESTES ES 
ULTRAPASSA 
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A6 Depois da covid-19: as oportunidades que se abrem à economia na área tecnológica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Rui Martins

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ec61458

 
Depois da crise sanitária do COVID-19 nada será como antes. Não há grandes dúvidas de que haverá,
apenas em 2020, uma recessão entre 5 a 10%. Há apenas dúvidas sobre a duração da recessão, se
esta será em V (como esperam os mais optimistas) e se a economia estará, ou não, recuperada antes
de Outubro ou se, pelo contrário, estamos perante uma Depressão profunda, em L ou em U e que,
cruzada com a eclosão estimada de várias bolhas especulativas (sobretudo, da bolha da especulação
bolsista e da bolha imobiliária) tem condições para criar uma depressão tão ou mais grave que a da
década de há cem anos atrás (1920s)...
 
Uma crise tão profunda e súbita vai mudar a forma como as empresas funcionam e como os
trabalhadores cumprem a sua missão. Desde logo vamos passar por meses de contracção de despesa
em que todos os consumidores vão retardar ao máximo os seus consumos, com excepção dos
estritamente necessários e que investimentos de largo espectro serão adiados indefinidamente. O
efeito cascata decorrente vai transformar a recessão numa depressão e, talvez, uma breve depressão
numa depressão duradoura.
 
Mas a economia - sobretudo depois da disseminação de uma vacina eficaz - acabará por recuperar.
Talvez a partir de Outubro de 2020 ou de meados do ano que vem, mas recuperará de forma estável e
decisiva. Para alguns sectores e até para o clima a actual crise sanitária e económica vai servir como
uma oportunidade para o alavancamento do crescimento futuro em vários sectores de elevada
intensidade tecnológica:
 
Teletrabalho:
 
Muitas organizações irão compreender - finalmente - as vantagens deste método de laboração e, entre
estas, especialmente as de serviços. As organizações que hoje inscrevem nos seus custos operacionais
verbas pesadas (e cada vez mais pesadas) para suportarem os seus escritórios verão aqui uma
oportunidade de racionalização e poderão reduzir os seus escritórios desviando para investimento e
para os seus trabalhadores as poupanças obtidas no processo e "desmobiliarizando" a nossa economia
retirando valor a um dos sectores menos produtivos e mais rentistas da nossa economia.
 
Tele-ensino:
 
Embora existam neste sector forças extremamente conservadoras o conjunto de vantagens
demonstradas pelo momento actual em que as aulas online conseguem preservar uma certa
normalidade apesar de um conjunto de dificuldades e de muito improviso que a escala inesperada da
crise actual implicaram criarão condições para que o Tele-ensino se generalize, certamente entre os
Privados e, menos, entre o Público.
 
Mas para que o Tele-ensino se possa desenvolver é preciso resolver as desigualdades no acesso ao
tele-ensino incorporando recuperando a participação pública na aquisição de computadores e tornando
o acesso à Internet num "direito" num certo patamar de velocidade através de uma contribuição
pública que, numa visão mais geral, será compensada pela necessidade de menos salas de aula e de
deslocações até à escola.
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Comércio Online:
 
Muitos consumidores - mercê da necessidade do momento - converteram-se ao comércio online, com
entregas em casa ou em regime de take-away. Dadas as provas de que o sistema funciona será de
esperar que esse hábito se aprofunde e generalize mais para além das gerações mais novas que já o
usavam com alguma frequência. Esta migração do retalho para o digital vai agravar a crise de muitos
pequenos negócios de comércio tradicional que já estavam sob carga da especulação imobiliária, das
grandes superfícies e do digital. Estas pequenas empresas têm agora a oportunidade de se
converterem também ao Digital, idealmente, em rede ou de forma cooperativa através das
associações do sector.
 
Turismo:
 
Habitado a crescimentos anuais na casa dos dois dígitos este sector terá que, inevitavelmente, se
reorganizar. O principal alvo desta mudança será o alojamento local que explodiu nas grandes cidades
durante muitos anos de forma completamente desregulada e selvagem levando a muitos e
desnecessários dramas humanos e ao esvaziamento dos centros urbanos tornando-os - quase - em
parques de diversões. A queda abrupta, primeiro, da procura e depois o regresso a níveis pré-crise
mas de baixo crescimento vai atingir sobretudo as pequenas unidades hoteleiras e o alojamento local
organizado por pequenos proprietários: o impulso natural (que já se verifica) é o migrarem, de volta
para o uso habitacional, as suas propriedades imobiliárias. Os grandes e alguns médios (com mais de
2 ou 3 casas em Alojamento Local) vão resistir, assim como a maioria das unidades hoteleiras: no
final teremos um sector de Turismo mais racional e com melhores e mais inteligentes agentes
económicos.
 
Saúde Pública e SNS:
 
A crise deixará um SNS mais robusto e credibilizado e, sobretudo, firme na sua centralidade enquanto
resposta pública e posição central nos orçamentos do Estado. Não será mais possível cativar verbas
neste sector nem realizar feitos orçamentais à sua custa. A inegável capacidade de reacção do sector
hospitalar - quase de um dia para o outro - e a abnegação provada por muitos profissionais reforçará
a credibilidade do SNS e a disponibilidade dos cidadãos para - pela via dos impostos - o suportar vai
aumentar de forma proporcional. Sobretudo, o SNS já provou ser capaz de se ajustar e enfrentar a
próxima grande crise sanitária que, inevitavelmente, irá surgir mais cedo ou mais tarde.
 
Telemedicina:
 
Actualmente o sistema presencial já não faz muito sentido para algumas formas de acompanhamento
clínico. Esta crise criará condições para o desenvolvimento e generalização de formas de telemedicina,
no sector público e privado com importantes reduções de tempo e custos através da necessidade de
levar os pacientes até ao médico, a melhor gestão de recursos através do desenvolvimento de formas
electrónicas e remotas de triagem que já existem hoje, sob a forma de biosensores inteligentes
presentes, por exemplo, em relógios inteligentes. O desenvolvimento da telemedicina vai reduzir as
deslocações, dar mais tempo aos pacientes e poupar emissões e sistemas de transporte de doentes e
reduzir a quantidade de doenças infecto-contagiosas que são contraídas em salas de espera de
hospitais e centros de saúde (que foram o maior foco de contágio em na crise COVID-19 italiana) e
reduzir, no processo, a sobrelotação dos hospitais. O acesso aos melhores especialistas também será
facilitado, estando o mesmo ao alcance de um clique de rato e não num longínquo hospital ou clínica
privada. De igual forma será mais fácil a criação de bons registos clínicos assim como a partilha de
informação médica. Com a telemedicina localidades isoladas poderão ter acesso fácil aos melhores
médicos.
 
Partilhe esta notícia
 

Página 7



Rui Martins
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Hospitais privados do Algarve prontos para receber doentes não-Covid
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Pedro Lemos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38824b8f

 
Ainda estamos na fase de aumento de casos de Covid-19 na região , alerta Paulo Morgado, presidente
da ARS Algarve
 
Todos os grupos de saúde privados do Algarve já se disponibilizaram a receber doentes não-Covid 19,
caso os hospitais públicos cheguem a um tal ponto de  saturação que deixem de ter camas disponíveis
.
 
Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, explicou, na
conferência de imprensa da passada sexta-feira, 3 de Abril, que  esta é uma das estratégias
delineadas  para continuar a dar resposta aos doentes que não tenham Covid-19.
 
A ideia é que, caso haja necessidade, estas pessoas possam ser tratadas nos hospitais privados da
região, libertando o Serviço Nacional de Saúde para os doentes que estejam infetados com o novo
coronavírus.
 
Isto acontecerá se chegarmos a uma situação de saturação e se deixarmos de ter camas disponíveis
nos nossos dois hospitais , realçou Paulo Morgado.
 
Se o SNS tiver de escalar respostas e aumentar o número de camas para a Covid, poderá haver
doentes, que não estejam infetados com o novo coronavírus, a serem internados em hospitais
privados. Falamos nos casos de Faro, Albufeira ou Loulé, por exemplo , reforçou.
 
Uma vez que  ainda estamos na fase de aumento de casos de Covid-19 na região,  os hospitais de
Faro e Portimão também têm capacidade para aumentar mais a resposta do ponto de vista de doentes
internados com a Covid-19 , garantiu o presidente da ARS Algarve.
 
Em paralelo, estão a ser preparados dois hospitais de campanha na região: no Pavilhão Desportivo
Municipal da Penha, em Faro, e no Portimão Arena. Os dois espaços terão capacidade para entre 80 a
100 camas.
 
Pavilhão do Farense - Foto: Farense, publicada no Facebook
 
A estes, juntam-se duas enfermarias para doentes  ligeiros que estejam numa fase de pré-alta , a
serem instaladas no Pavilhão do Farense, bem perto do hospital da capital algarvia, e no Portimão
Arena.
 
É uma resposta que está a ser preparada e que, em Faro, terá uma capacidade para 50 a 60 doentes.
Estamos a preparar tudo para que seja ativado quando for necessário , explicou Paulo Morgado.
 
Por fim, as autarquias, tal como o Sul Informação deu conta, também já prepararam escolas e
pavilhões para que possam acolher doentes Covid-19 ou pessoas que tenham de ficar em quarentena.
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Trata-se de 46 Zonas de Apoio à População (ZAP), validadas pelas autoridades de saúde, e que têm
um total de 1120 camas, distribuídas pelos 16 concelhos algarvios.
 
As unidades hoteleiras da região também já disponibilizaram a sua ajuda. 71 hotéis têm 680 camas
prontas a serem usadas, caso seja necessário.
 
Pedro Lemos
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Mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=902ce9b0-202a-4b53-8bb3-

aa230d25eebb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa gravou uma mensagem para o programa "Prós e Contras", da RTP1. O
Presidente da República falou da situação do país e das medidas que tiveram de ser implementadas
após a pandemia da Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o mês de abril vai ser determinante.
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Pandemia do coronavírus provocou uma quebra acentuada no turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aeacb039-c5a6-4d81-9847-

d5e84473c1c7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia do coronavírus provocou uma quebra acentuada no turismo do Algarve. O mês de Março
foi o pior das últimas décadas no que respeita à ocupação hoteleira. A taxa de ocupação ficou-se pelos
28%, quase 46% abaixo do ano anterior. O mercado nacional foi o que mais contribuiu para a queda,
registou uma redução superior aos 50%, seguiram-se os mercados da Alemanha e os mercados da
Grã-Bretanha.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-06 21:14
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Antena 1

 	Duração: 00:02:21
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ID: 85849483
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Aquacultura e ecoturismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3d270eb2-f028-4406-9ddb-

94b1ef221381&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma equipa da Universidade do Algarve está a usar dados recolhidos por satélite para ajudar na
implementação de diretivas europeias e para auxiliar a aquacultura e o ecoturismo.
Comentários de Sónia Cristina, investigadora do Centro de investigação Marinha Ambiental da
Universidade do Algarve.
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TSF

 	Duração: 00:01:34

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85841092

 
06-04-2020 17:02

Recessão este ano vai situar-se entre 4 e 8 por cento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2791374-2f8a-4ca9-8d7a-

4c53b312fad1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A recessão este ano vai situar-se entre 4 e 8 por cento. A estimativa é do Instituto Superior de
Economia e Gestão, o ISEG considera dois cenários para esta crise.
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