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Pedro Machado pede apoios
efetivos para salvar as empresas

111  O presidente da 
Turismo Centro de Por-
tugal disse ontem à esta-
ção de rádio TSF que são 
precisos apoios efetivos 
do Governo para evitar a 
falência da grande maio-
ria do tecido empresarial 
português. Pedro Macha-
do referiu que as linhas de 
crédito anunciadas pelo 
Governo não vão conse-
guir acudir a muitas mi-
cro empresas do país e, 
principalmente, da região 
Centro.

“O Governo português 
deve ter a perceção de 
que há muitas micro em-
presas que se não tiverem 
acesso a injeção de capital 
direto, sem ser a crédito, 
para pelo menos faze-
rem face a estes dois, três 
meses que se avizinham 
como os mais dif íceis, 
não vão resistir”, afirmou 
o responsável. Desta for-
ma, o responsável deixou 
um apelo ao primeiro-mi-
nistro para “encontrar as 
medidas necessárias”, de 
forma a não só “colmatar 
os prejuízos, mas também 
a salvar empresas”.

Segundo Pedro Macha-
do, a região ainda não 
recuperou dos incêndios 
de 2017 e dos prejuízos 
causados pelo furacão 
Leslie, reconhecendo que 
esta pandemia irá deixar 
marcas mais profundas. E 
aponta um exemplo liga-
do ao setor turístico: “Se 
pensarmos, por exemplo, 
que a Associação dos ope-
radores franceses pratica-
mente até junho cancela-
ram todas as viagens para 
fora de França e muito 
em particular para Por-

tugal que é um dos des-
tinos que mais beneficia 
com o mercado francês. 
o impacto que vamos ter 
é muito superior ao que 
tivemos com os incêndios 
de 2017”.

Menos 500 mil
de dormidas

Na entrevista, Pedro 
Machado lembrou que a 
região Centro perdeu nos 
últimos dois meses mais 
de meio milhão de dor-
midas. Os números pre-
ocupam o responsável, 
mas entende que agora é 
tempo de olhar em fren-

te. Para responder a esta 
situação, está já a ser pre-
parada uma campanha a 
pensar nas férias de Verão 
dos portugueses. “A vida 
é agora” tem como obje-
tivo promover o Centro 
a pensar mais concreta-
mente nos meses de agos-
to, setembro e outubro. 
“O pós Covid-19 remete 
as pessoas para espaços 
com menor massificação, 
com menor capacidade 
para turistas”, referiu, ex-
plicando logo de segui-
da que “um destino com 
baixa densidade popu-
lacional pode permitir 

a circulação dos turistas 
sem colocar em risco a sua 
segurança”. 

E s t a  c a m p a n h a  i r á 
apostar muito nos cinco 
sentidos do ser humano. 
“Queremos despertar o 
sentido dos portugueses 
para aquilo que é um 
destino de proximidade. 
Por um lado, o contacto 
com a natureza e ar livre , 
por outro, fazer uma forte 
aposta na gastronomia e 
na cultura”, afirmou Pe-
dro Machado.

Retoma em junho
Nos dias anteriores, e em 

entrevista ao Observador, 
o responsável pela pasta 
do turismo a nível regio-
nal reconheceu que os nú-
meros dos últimos dias e 
a possibilidade de serem 
levantadas algumas das 
restrições no mês de maio 
podem apontar para uma 
retoma no turismo da re-
gião entre os meses de 
junho e agosto.

Até lá, a Turismo Centro 
de Portugal desenvolveu 
uma nova forma de pro-
porcionar visitas virtuais 
aos destinos da região. A 
página de YouTube tem 
disponível uma lista de 

visualização que mostra 
centenas de vídeos dos 
100 municípios que inte-
gram o território. 

“Numa altura em que 
só é aconselhável viajar 
sem sair de casa, este foi 
um recurso possível en-
contrado pelo Turismo 
Centro de Portugal para 
mitigar as saudades que 
todos temos de viajar por 
esta extraordinária re-
gião. E, quem sabe, para 
dar ideias de futuras vi-
sitas, assim que as condi-
ções o permitirem”, refere 
a entidade regional. 
| António Alves

Presidente da Turismo Centro de Portugal mostra-se esperançado na retoma turística na região a partir de junho

Em entrevista à TSF, o presidente da Turismo Centro de Portugal referiu que “a esmagadora maioria das empresas e das famílias 
(portuguesas) não têm mais condições para recorrerem ao endividamento”

DR
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17-04-2020  | diário as beiras 

CENTRO 
PERDEU 
MEIO 
MILHÃO DE 
DORMIDAS 
EM DOIS 
MESES
Números revelados pelo 
presidente da Turismo do 
Centro, Pedro Machado >Pág 4
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O lambebotismo
bacteriológico

Missão (isolamento) 
cumprida

A herança 
de 17 de abril de 69

Portugal tem a palavraa nossa opinião, hoje, 
no Diário As Beiras

Figueira da Foz 
Sunset e concerto 
de Andrea Bocelli 
mantêm datas  >Pág 12

Penela Duas centenas 
de voluntários produzem 
equipamento 
de proteção >Pág 13

Região de Coimbra 
Casos de Covid-19 
aumentam o dobro 
da média nacional >Pág 6

Desporto Valores 
do râguebi levam atleta 
da Agrária a voluntariado 
em lar de idosos >Pág 15

Alunos afi rmam 
que docentes 
não estão preparados 
para ensino a distância 

Estudo realizado a nível nacional 
envolveu investigadores do 

Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra >Pág  10
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COVID-19 “Hoje sonhei que estava no trabalho. Foi tão bom!”

Cuide de si, cuide de todos.

As saudades da vida designada “normal” são mais que muitas. É tempo de começarmos a dar valor ao que 
tínhamos e ao que voltaremos a ter em breve. Para já, se puder, fique em casa.
Para mais informações:   https://covid19.min-saude.pt/
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A3 A cultura não sai à rua, mas pode entrar em casa: dicas para o fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Idealista Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=987beab6

 
Os fins de semana não têm de ser todos os iguais, só porque estamos confinados em casa, por causa
do coronavírus. Há muitas entidades culturais a reforçar a sua programação online, mercados físicos
que estão a a migrar para o digital e até formações gratuitas para quem desejar aproveitar o
momento. Neste artigo deixamos-te várias sugestões daquilo que poderás fazer, desde uma ida ao
teatro, até um concerto ao vivo e até dar um passeio, tudo sem sair de casa, de modo virtual.
 
Cinemateca Portuguesa
 
Os serviços da Cinemateca estão suspensos desde março, mas a programação online tem vindo a ser
reforçada com filmes portugueses, ensaios sobre o cinema e até conteúdo para os mais novos.
Recentemente foi anunciada a abertura de "uma nova frente de contacto", que contempla uma série
de longas-metragens do cinema português. A programação está disponível aqui.
 
D. Maria II
 
O D. Maria II encontra-se encerrado, mas não necessariamente mais distante dos seus espectadores.
Para incentivar os portugueses a incluírem o teatro nas suas novas rotinas, leva à cena a iniciativa
online D. Maria II em Casa.
 
Todas as sextas e sábados, às 21h, podes assistir a um espetáculo na recém-criada Sala Online do
D.Maria II, situada à distância de um clique. A entrada para a sala faz-se por aqui.
 
Ver esta publicação no Instagram
 
Uma publicação partilhada por Teatro Nacional D. Maria II (@tndmii) a 20 de Mar, 2020 às 11:32 PDT
 
Indiefrente
 
Às quintas e sextas-feiras, neste canal do youtube há música para todos os gostos, dos quatro cantos
do mundo, ao vivo. A agenda é partilhada na página de Instagram.
 
Ver esta publicação no Instagram
 
Uma publicação partilhada por indiefrente (@indiefrente) a 18 de Mar, 2020 às 3:15 PDT
 
Teatro Politeama - Filipe La Féria
 
O Teatro Politeama também se juntou a este multiplicar de eventos online e está a transmitir vários
musicais através da página de Facebook. A programação semanal encontra-se aqui.
 
Trendy Market (online)
 
Trendy Market é um evento para promoção de empreendedores e designers na área da Moda e
Lifestyle, que agora se mudou também para o digital. Reúne marcas nacionais de pequena/média
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dimensão, já com presença em plataformas online, que encontram aqui uma oportunidade para dar a
conhecer os seus produtos e aumentar a relação de confiança com o seu público.
 
O mercado abre às 10h00 de dia 18 de abril e dura todo o fim-de-semana, até às 22h00 de dia 19.
 
Algarve convida a viajar sem sair de casa
 
O Turismo do Algarve criou um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino,
direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos
sobre a região. Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a
partir da próxima semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a
conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para
oferecer aos seus visitantes, ao longo de todo o ano. A participação é gratuita.
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Campanha de sensibilização do Turismo de Cascais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: iPress Journal Online

URL: https://www.ipressjournal.pt/campanha-de-sensibilizacao-do-turismo-de-cascais/

 
Apesar da invasão pandémica ainda estar longe de se poder desenhar planos de recuperação, a
Associação Turismo de Cascais procura ganhar tempo ao tempo que falta e lançou uma campanha
internacional de sensibilização, através das redes sociais, direcionada aos mercados da Alemanha,
Brasil, Escandinávia, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda e Reino Unido.
 
'Para cada sonhador por dentro, há um viajante à espera de estar lá fora. Obrigada por ficar em casa.
Continuamos aqui, à sua espera' é a mensagem do vídeo promocional que pretende sensibilizar os
turistas para a importância de ficar em casa, para depois poder voltar a sonhar e desfrutar das
inesquecíveis experiências que Cascais tem para oferecer como destino turístico.
 
"São tempos como o que vivemos que nos obrigam a parar para depois recomeçar. Continuamos a
caminhar lado a lado com as nossas empresas associadas, disponibilizando toda a informação que
consideremos importante para a tomada de decisão, e não descurando a comunicação de Cascais,
para os clientes, para que continuem a sonhar com este refúgio", refere Duarte Nobre Guedes,
presidente da Associação de Turismo de Cascais.
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Café Aliança pretende despedir todos os trabalhadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd1dedbe

 
Despedimento coletivo à vista
 
Os trabalhadores do Café Aliança, em Faro, foram ontem  informados pelo patrão, numa reunião
convocada para o efeito, que é sua intenção despedir todos os trabalhadores através dum
despedimento coletivo, o mais rápido possível .
 
Segundo Tiago Jacinto, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo,
Restaurantes e Similares do Algarve, a razão invocada para este despedimento é  alegadamente por a
empresa não ter condições de manter os postos de trabalho com o estabelecimento encerrado .
 
O Sindicato defende, em comunicado, que  é urgente o Governo proibir todos os despedimentos e
criar o fundo especial, financiado pelo Orçamento do Estado, para garantir o pagamento direto e
integral dos salários aos trabalhadores deste setor, que é o setor mais atingido no momento .
 
Se o Governo não tomar estas medidas urgentemente, muitas mais empresas irão encerrar e milhares
de trabalhadores irão ser despedidos num futuro próximo, com todas as consequências negativas que
essa situação comportará para os trabalhadores, para as suas famílias, para a região e para o país ,
conclui a estrutura sindical.
 
Sul Informação
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AQUILES PINTO
aquilespinto@vidaeconomica.pt

O Novo Banco anunciou que pretende dis-
ponibilizar a empresas 150 milhões de euros 
dos 400 milhões de euros da linha “Capita-
lizar Covid-19” (para “fundo de maneio” e 
“plafond tesouraria”), lançada pelo Governo, 
em associação com o sistema nacional de ga-
rantia mútua, com vista a apoiar as empresas 
e negócios cuja atividade se encontra afetada 
pelos efeitos económicos resultantes da pan-
demia do novo coronavírus.

O banco anunciou que, nos próximos dias, 
irá disponibilizar os já referidos cerca de 150 
milhões de euros aos seus clientes provenien-
tes desta linha e que “todos estes processos 
estão já em fase final de assinatura (digital) 
com os clientes”. A afetação de verbas será, 
de acordo com a entidade, “efetuada tendo 
em consideração a respetiva utilização, numa 
lógica de “first come first” serve [primeiro a 
chegar, primeiro a ser servido, numa tradução 
livre], num montante máximo por empresa 

de três milhões de euros, com dotações espe-
cíficas de 1,5 milhões de euros para fundo de 
maneio e 1,5 milhões de euros para plafond 
de tesouraria.

Recorde-se que estão, além disso, dispo-
níveis três mil milhões de euros em linhas 
setoriais criadas pelo Governo: 600 milhões 
de euros para restauração e similares; 200 
milhões de euros para turismo – agências de 
viagens; animação; organização de eventos e 
similares; 900 milhões de euros para turismo 
– empreendimentos e alojamentos; e 1300 
milhões de euros para indústria – têxtil, ves-
tuário, calçado, extrativas (rochas ornamen-
tais) e da fileira da madeira e cortiça.

Empresa de Leiria foi a primeira

No fim da semana passada, o CEO do 
banco, António Ramalho, visitou a empresa 
Aqueciliz, uma PME sediada na Caranguejeira 
(Leiria) que inaugurou as utilizações da linha 
Covid-19 e que “já tem o dinheiro na conta”, 
de acordo com a instituição financeira.

A Aqueciliz, que fatura cerca de oito mi-
lhões de euros por ano, dedica-se à instalação 
elétrica e de climatização de edifícios, espe-
cialmente industriais e sociais, e emprega 85 
colaboradores em equipas técnicas espalhadas 
por todo país.

António Ramalho evidenciou “a forma 
exemplar como as equipas comerciais do 
banco estiveram, desde o primeiro momen-
to, no terreno, a explicar aos clientes o acesso 
as linhas de apoio Covid-19”. O Novo Banco 
indica que, “através da simplificação do pro-
cesso e a introdução de alterações digitais em 
colaboração com as sociedades de garantia 
mutua permite reduzir os tempos de dispo-
nibilização dos fundos de 67 dias (média de 
2019) para 20 dias”.

De acordo com o presidente da Aqueciliz, 
Filipe Carreira, o recurso a esta linha per-
mitirá “um importante e desejado reforço 
do fundo de maneio da empresa nesta fase, 
garantindo o regular cumprimento das suas 
responsabilidades, nomeadamente salários e 
fornecedores estratégicos, permitindo a re-

tenção dos colaboradores e a continuidade 
do desenvolvimento das relevantes obras em 
curso”.

DO TOTAL DE 400 MILHÕES TOTAIS

Novo Banco prevê disponibilizar 150 milhões de euros da linha de crédito Covid-19

António Ramalho evidenciou “a forma exem-
plar como as equipas comerciais do banco esti-
veram desde o primeiro momento no terreno”.
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Cancelamento de viagens
Covid-19

LEGAL & ILEGAL

Face à situação atual em que vivemos, 
constatamos que o coronavírus tem tido 
um impacto signifi cativo a nível nacional 
e mundial, o que se verifi ca também no 
sctor da aviação.
Nos últimos tempos, foram restringidas 
e, em algumas situações, proibidas 
as deslocações entre países, o que, 
consequentemente, fez com que muitos 
cidadãos tenham visto as suas viagens 
canceladas.
Importa agora esclarecer, na perspetiva 
desses cidadãos, de que forma podem 
reaver o dinheiro gasto com essas viagens, 
particularmente se tal investimento tiver 
sido feito através de uma agência de 
viagens.
Em concreto e a título de exemplo, um 
cidadão que tenha comprado previamente 
uma viagem de turismo para Itália, que 
se verifi caria no corrente mês de abril, e 
tendo recorrido a uma agência, poderá 

ser reembolsado das quantias que já tinha 
pago?
Parece-nos que a Lei é clara quanto a 
este assunto. Ora, dispõem os n.ºs 4 e 
5 do Decreto-Lei n.º 17/2018, de 8 de 
março (que transpôs para o ordenamento 
jurídico português a Diretiva Europeia 
2015/2302), que os cidadãos podem 
cancelar a viagem, antes do início da 
mesma, desde que se esteja perante 
“circunstâncias inevitáveis e excepcionais 
no local de destino ou na sua proximidade 
imediata” que obstam à realização da 
viagem ou ao transporte dos passageiros. 
Assim, tendo em conta a pandemia que 
assola o mundo, não nos parece haver 
dúvidas que esta situação se trata de uma 
circunstância inevitável e excepcional. 
Acrescente-se que esta rescisão justifi cada 
concede aos cidadãos o direito ao 
reembolso total das quantias que tenham 
sido pagas, sendo certo que a Agência de 

Viagens é responsável por esse reembolso. 
De referir que pode, ao invés, ser a agência 
a cancelar a viagem com base no mesmo 
pressuposto, o que confere o mesmo 
direito ao cidadão (ser reembolsado).
Por último, apenas uma nota que importa 
salientar. Se todos os cidadãos, ou a sua 
maioria, proceder desta forma, muito 
provavelmente as agências de viagens 
não terão liquidez para suportar todos 
os custos, o que poderá consubstanciar, 
no pior dos cenários, a insolvência de 
inúmeras empresas. Por esse motivo 

muitas agências estão a optar por oferecer 
“vouchers” em alternativa ao reembolso, 
para evitar ou diminuir o risco de 
insolvência.
No entanto, até ao momento, a Comissão 
Europeia ainda não emitiu qualquer 
decisão quanto à possibilidade de 
haver uma fl exibilização das regras do 
reembolso, nomeadamente através da 
emissão de “vouchers”, pelo que parece-
nos que, para já, as agências são obrigadas 
a proceder ao reembolso dos pagamentos 
efetuados. 

RITA NEIVA
Advogada
Vilar & Associados, 
Sociedade de Advogados,
SP, RL

Os cidadãos podem cancelar a viagem, antes do início 
da mesma, desde que se esteja perante “circunstâncias 
inevitáveis e excepcionais no local de destino ou na sua 
proximidade imediata”
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TVI 24

 	Duração: 00:03:32

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 86022588

 
16-04-2020 23:00
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PR renova estado de emergência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=abde15f7-d04d-4e47-8dcd-

fb62fa567578&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa diz que Portugal não pode morrer na praia e justifica a renovação do estado
de emergência com a necessidade de dar tempo e espaço ao Governo para preparar a reabertura da
sociedade e da economia.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-04-17 08:00
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-16 00:00
 TVI - Diário da Manhã , 2020-04-17 09:00
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-17 06:33
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-16 03:41
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-17 08:00
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-17 09:00
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-17 10:00
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TSF

 	Duração: 00:02:03

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86026679

 
16-04-2020 21:04

António Costa sobre o levantamento das restições

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6cbd6ecf-2b15-4433-b7ec-

08069e05e658&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O prolongamento do Estado de Emergência foi aprovado durante a tarde no Parlamento com António
Costa a sublinhar a importância dos próximos 15 dias para preparar o próximo ano e meio, ou seja o
prazo estimado para que haja uma vacina, mas no imediato também para o regresso a uma vida tal
como a conhecíamos até à pandemia.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:03:23

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das 7

 
ID: 86019240

 
16-04-2020 18:56

1 1 1

Covid-19 em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b7d40efe-2fe5-47f5-b48a-

8fae7b905fd7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro defende que deviam ser criadas condições até Maio para a reabertura gradual dos
serviços. António Costa gostava que em Maio as creches já pudessem abrir e que já houvesse aulas
presenciais para os alunos do 11º e 12º ano.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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Regularização de imigrantes
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O Governo foi ao Algarve, esclarecer as diferentes comunidades de imigrantes sobre a regularização
extraordinária a decorrer até junho e distribuir informação e kits de combate à pandemia da covid-19.
A sessões decorreram em Quarteira e Silves com o patrocínio das autarquias e a colaboração de
tradutores das 4 línguas mais usadas pelos trabalhadores que estão no Algarve, vindos da Índia,
Paquistão, Nepal e Bangladesh.
Comentários de Cláudia Pereira, secretária de Estado para Integração e Migrações.
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António Costa apela aos portugueses para que façam férias em Portugal
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António Costa voltou também a apelar aos portugueses para que façam férias em Portugal. O turismo
é um dos setores mais afetados por esta crise.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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