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A1  
TSF

 	Duração: 00:03:21

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86374464

 
07-05-2020 09:08

Grupo Vila Galé teve de reiventar-se

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ba3013f8-a484-46f5-b3ed-

f7abb0f2fd57&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Enquanto está a projetar na reabertura dos hotéis prevista para 9 de Junho, o grupo hoteleiro Vila
Galé, que prevê durante o próximo mês de Julho estar já na totalidade com todos os hotéis abertos,
manteve durante os últimos dias um conjunto de atividades económicas que não estavam no passado
de ligadas aquilo que é a área de de especialidade deste grupo, ou seja, a área de negócio deste na
grupo.
Declarações de Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do grupo Vila Galé.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-05-07 10:05
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Pesca no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a2d1d025-ddc1-44c9-a24a-

8969d94cbd94&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal em situação de calamidade: Pesca no Algarve.
- Direto do Porto de Olhão.
Declarações de Miguel Cardoso, Olhão Pesca.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-07 08:35
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Previsões da Comissão Europeia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=03389ab4-0ef1-492d-9931-

4f0536ba2898&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Comissão Europeia prevê que a economia portuguesa caia 6,8% este ano devido à pandemia.
Portugal acompanha a tendência dos Estados- membros têm pela frente a pior recessão da história.
Comentários de Paolo Gentiloni, comissário europeu para a Economia; Augusto Santos Silva, Ministro
dos Negócios Estrangeiros.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-07 07:35
 RTP 3 - 360 , 2020-05-06 21:01
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-07 08:01
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-05-07 09:33
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-07 06:31
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-07 07:35
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-07 08:01
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-07 09:34
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Impacto do Coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23574ea6-9108-4dc4-838e-

0c732aa438a4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia- Os guias e intérpretes estão indignados,
porque muitos ainda não receberam qualquer tipo de apoio. Na maioria são trabalhadores
independentes, prestam serviços a várias agências e a operadores estrangeiros. Perante os tempos de
incerteza que se avizinham, os guias exigem respostas do Governo e das autoridades de saúde.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-05-07 07:12
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-05-06 00:12
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-07 06:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-07 07:12
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A5 Pobres aguentam um mês de despesas, ricos um ano. Turismo, não se sabe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Luís Reis Ribeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86509d33

 
"Turismo em Portugal tem de sobreviver ao próximo verão", foi um dos avisos mais sérios de Paolo
Gentiloni, o comissário europeu da Economia.
 
Os portugueses mais pobres só vão aguentar um mês de despesas normais se o atual contexto de
pandemia continuar, ao passo que as famílias mais ricas conseguem aguentar um ano, diz o Banco de
Portugal (BdP) num estudo novo, ontem divulgado.
 
A Comissão Europeia (CE) também falou ontem para confirmar que a recessão portuguesa pode
chegar a quase 7% este ano e o desemprego a perto de 10% da população ativa.
 
As previsões da primavera deixam o aviso e, embora a economia de Portugal nem seja das mais
destruídas pelo vírus, a descolagem pode ser lenta e dolorosa, porque o país depende muito ou
demasiado do turismo estrangeiro, um sector muito intensivo em emprego.
 
O trabalho do BdP analisou o que acontece à capacidade de as pessoas honrarem as suas despesas
normais mensais; os gastos em "consumo de bens não duradouros e serviços e encargos com dívida e
rendas".
 
Diz o Banco governado por Carlos Costa que "as famílias no quintil mais baixo de rendimento [20%
das mais pobres] conseguem pagar pouco mais de um mês de despesas recorrendo a riqueza
disponível no curto prazo enquanto no quintil mais elevado [20% das mais ricas] as famílias dispõem
de recursos suficientes para financiar mais de um ano de despesas na ausência de rendimento".
 
E isto num cenário de carestia de emprego e de restrições à atividade por ainda não haver vacina para
o novo coronavírus.
 
O banco central considera que "a capacidade das famílias pagarem as despesas com base no
rendimento é igualmente muito heterogénea. Antes da pandemia, o valor médio do rendimento
deduzido de despesas é de 610 euros no conjunto das famílias", ou seja, era o que em média sobrava
no final do mês depois de todas as contas saldadas.
 
"Este valor varia consideravelmente com o rendimento das famílias, situando-se em média num valor
negativo de 86 euros no grupo de 20% de famílias com rendimento mais baixo, e em 2788 euros no
grupo de 10% de famílias com rendimento mais elevado."
 
Dito de outra forma, nas camadas mais pobres, gastam tudo e ainda ficam a dever ou têm de pedir
emprestado 86 euros em média. Aos mais ricos, sobra-lhes 2788 euros no fim do mês.
 
No entanto, o BdP fez o mesmo exercício, mas com as moratórias das prestações devidas aos bancos
e das rendas, que são o encargo mais pesado para os mais pobres. Mesmo com a ativacão das
moratórias, o rendimento final, já depois de tudo pago, continua a sofrer um corte. Em média, pode
chegar a 8% (toda a população estudada).
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O Banco refere ainda que "em todas as classes de rendimento e escalões etários, a moratória sobre as
prestações tem um impacto mais significativo do que a moratória sobre as rendas. Em geral, as
moratórias têm um impacto particularmente favorável nas famílias de menor rendimento e nas
famílias mais jovens".
 
Seja como for, é só alívio passageiro. Quando a pandemia acalmar, as rendas e as prestações do
banco vão ter de ser todas pagas na mesma. E aí os mais pobres e os que ficaram desempregados,
estarão numa situação complicada, talvez pior.
 
Turismo sobrevive ao verão?
 
Muitas das pessoas (trabalhadores, sobretudo muitos jovens) que ficaram, de um dia para o outro
sem trabalho, estavam no sector do turismo ou em alguma atividade conexa. Tudo parou e milhares
engrossam agora as fileiras do desemprego, outros foram para lay-off.
 
No estudo que ontem publicou, Bruxelas refere várias vezes esse problema que pode arrastar a
recuperação da economia nacional. Assim como outras muito dependente do turismo, como Espanha e
Itália. Os riscos para a retoma portuguesa "são negativos, dada a dependência de Portugal do turismo
estrangeiro".
 
"As exportações devem diminuir significativamente, tendo em conta as receitas consideráveis que
Portugal obtém normalmente do turismo estrangeiro (cerca de 8,7% do PIB em 2019) e também
algumas medidas de distanciamento social que vão continuar a afetar os serviços ao longo do segundo
semestre de 2020", alerta a entidade presidida por Ursula von der Leyen.
 
Bruxelas refere ainda que "muitas das reduções no emprego são provavelmente temporárias, mas a
lenta recuperação que se espera para o turismo e os serviços relacionados deverá ter um impacto
negativo na procura por mão-de-obra e por um período mais longo".
 
Portugal, que cresceu 2,2% no ano passado, vai afundar numa das piores recessões da sua História,
com a economia a recuar 6,8% este ano, prevê a Comissão Europeia, nas novas projeções da
primavera.
 
"O turismo tem de sobreviver ao próximo verão em Portugal, estamos a trabalhar nisso", declarou o
comissário da Economia, Paolo Gentiloni, na conferência de imprensa de apresentação das previsões
da primavera, esta quarta-feira, em Bruxelas.
 
Ou seja, até pode haver alguma retoma, mas ela será internamente desequilibrada. O turismo e as
atividades que a ele estão encostadas podem levar tempo a levantar-se deste enorme embate que
está a ser a pandemia.
 
"Temos de trabalhar para ter a certeza que o sector do turismo sobrevive ao verão", insistiu o
comissário, sublinhando que a tarefa é mais complicada pois "Portugal está mais exposto a turismo
estrangeiro" do que outros países.
 
"Nesse sentido, esse será um dos pontos no colégio comissários da próxima semana, temos de
trabalhar para ter guias de política para poder coordenar esta situação relativa ao turismo", referiu
Gentiloni. "Temos de trabalhar nisso até porque envolve outros sectores como aviação, as fronteiras",
acrescentou.
 
A Comissão Europeia está a tentar chegar a um acordo com os 27 países da União para desenhar um
fundo de recuperação no valor de 1 bilião de euros ou mais para ver se a economia sai deste buraco.
 
Mas há desacordo e o fundo que era para ter sido apresentado anteontem atrasou quase duas
semanas, pelo menos. Ao lado da CE, está o BCE que tem um programa de compra de dívida de 750
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mil milhões de euros e que ficará ativo até que a pandemia acabe.
 
Partilhe esta notícia
 
Luís Reis Ribeiro
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A8

Fechar praias mais pequenas afetaria 3 mil banhistas em Lagoa - SIC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be095eec

 
O Governo admite encerrar as praias mais pequenas durante a época balnear, que arranca já no
próximo dia 1 de junho.
 
Fechar praias mais pequenas pode vir a ser uma dor de cabeça para as zonas turísticas como Lagoa,
no Algarve, onde quase todos os areais são de pequena dimensão.
 
O presidente do município diz que seria uma tragédia que apenas uma das 12 praias balneares do
concelho pudesse receber banhistas.
 
Veja AQUI a Reportagem
 
Reportagem transmitida na SIC, dia 6 de maio de 2020
 
..diariOnline RS
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Câmara de Lagoa esclarece sobre medidas de apoio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=45cedac8

 
O presidente de Lagoa e o Turismo do Algarve, informaram os microempresários sobre quais os
apoios, por parte do governo
 
O presidente da Câmara Municipal de Lagoa e a Região de Turismo do Algarve, informaram os
microempresários sobre quais os apoios, por parte do governo, que têm ao seu dispor. As medidas
implementadas passam pelo apoio financeiro, destinado a microempresas (até 9 trabalhadores) e
Empresários em Nome Individual (ENI) do setor do Turismo, com um valor de EUR750 mensais por
cada posto de trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de
três meses, até ao montante máximo de 20 mil euros.
 
Os sócios-gerentes poderão também estar incluídos nesta medida se a sua função for remunerada e
constar na declaração de Remunerações entregue à Segurança Social. O financiamento assume
natureza reembolsável sem juros e é reembolsado no prazo de três anos com um período de carência
de 12 meses.
 
Para além de esclarecer quais os apoios disponíveis, o Presidente do Município de Lagoa sublinhou a
necessidade de  não deitar a perder, aquilo o que foi conseguido com o esforço de todos , em tempo
de confinamento. Reforçou a ideia de que,  é necessário manter bem presente que o fim do estado de
emergência não significa o fim do perigo. Continua, por isso, a ser preciso usar os cuidados e as
práticas de prevenção anteriormente recomendadas .
 
O Presidente do Município de Lagoa reuniu, também, esta segunda-feira, com os gerentes das grandes
superfícies comerciais (hipermercados) e com os gerentes dos postos de abastecimento do concelho,
que são dos locais onde haverá, diariamente, um maior aglomerado populacional, para apelar que
continuem a ser rigorosos nas medidas de contenção da propagação do Covid-19, como o tem feito
até aqui . Reconheceu o  excelente trabalho que tem realizado mas relembrou que não podemos
baixar a guarda .
 
Neste primeiro dia do resto da nova normalidade das nossas vidas que coincide com o inicio da nona
semana da nova realidade com que nos deparamos em Lagoa , Luís Encarnação voltou a  agradecer o
contributo de todos os lagoenses para o sucesso da fase de confinamento e, em particular, dos que
garantem a produção e distribuição de bens e serviços essenciais .
 
À disponibilidade do Município para colaborar com estes operadores estratégicos, Luís Encarnação
acrescentou a intenção de cooperar com o setor do turismo  responsável por mais de 90% da
economia do concelho de Lagoa .
 
DL - diariOnline
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Estudo em Loulé concluiu 
que contacto com a doença 

foi 14 vezes superior 
aos casos diagnosticados 

nas últimas semanas 
OMAR MARQIJES,AFP 

Covid. Loulé já tem 
uma fotografia dos 
casos que passam 
despercebidos 

A Fundação 
Champalimaud 

apresentou ontem os 
resultados do primeiro 

estudo serológico 
concluído no país. 
Numa amostra de 
1235 pessoas sem 
sintomas, 2,8% já 

tinham tido a infeção 
— 14 vezes mais do 
que o que o que foi 

diagnosticado. 

MARTA F. REIS 

marta.reis@jonline.pt  

Bombeiros, polícias, funcioná-
rios de empresas municipais, 
médicos e enfermeiros de cen-
tros de saúde, jornalistas. O 
objetivo era ter um retrato da 
covid-19 na comunidade, sobre-
tudo da infeção que passa des-
percebida por não apresentar 
sintomas. Loulé foi o concelho 
escolhido para 'cobaia' e o gru-
po-alvo profissionais que nas 
últimas semanas não estive-
ram tão confinados. O projeto  

lançado pela Fundação Cham-
palimaud em parceria com o 
Algarve Biomedical Center 
(ABC) arrancou a 25 de Abril 
e em três dias foram feitos tes-
tes a 1235 pessoas que não tive-
ram sintomas ou não as valo-
rizaram e por isso não tinham 
sido testadas para o novo coro-
navírus. Os resultados dão uma 
primeira imagem da dissemi-
nação da infeção, ainda que 
apenas num concelho. No gru-
po testado, 2,8% revelaram anti-
corpos para a doença, um total 
de 34 pessoas. Destas, uma esta-
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CORONAVÉRUS 

   

va na fase ativa da infeção. Ten-
do em conta que os casos repor-
tados no concelho de Loulé até 
à data apontam para uma inci-
dência de 0,1%, os resultados 
sugerem que o contacto com 
a doença foi pelo menos 14 
vezes superior mesmo num 
dos concelhos que não foi dos 
mais afetados nesta primeira 
onda da epidemia no país. 

Henrique Veiga Fernandes, 
investigador em imunologia e 
coordenador da equipa que está 
a desenvolver os estudos sero-
lógicos na Fundação Champa-
limaud - e que esta semana deve-
rá concluir um segundo estudo 
junto de enfermeiros e auxilia-
res nos Hospitais de Santa Maria 
e no Hospital de Santo António 
- explica que o objetivo foi fazer 
um primeiro retrato da infeção 
mas também contribuir com o 
desenvolvimento de uma meto-
dologia que nos próximos tem-
pos possa ajudar a monitorizar 
a doença. E por isso a escolha 
do Algarve e destes grupos pro-
fissionais. "Os profissionais de 
saúde estão em maior risco de 
infeção mas sabemos que mes-
mo neste período de confina-
mento houve profissões que con-
tinuaram a trabalhar e que vão  

existir profissões essenciais na 
retoma de atividade. Por isso 
testámos todos os profissionais 
destas profissões num municí-
pio para ter urna primeira amos-
tra", explicou ao i. Porquê Lou-
lé? "É um concelho que nesta 
primeira onda teve uma taxa de 
positivos baixa mas que tem um 
grande impacto económico no 
país em relação ao turismo e 
por isso era importante fazer 
isto num concelho onde a reta 
ma é desafiante e há a necessi-
dade de definir políticas preci-

 

Segundo projeções 
mais de 80 mil 
infeções podem 
ter passado 
despercebidas 

Testes permitem 
revelar casos de 
covid-19 em que 
as pessoas não 
tiveram sintomas 

sas para a pn5xima fase do verão". 
O investigador admite que se 
num concelho como Loulé foram 
detetados anticorpos em 2,8% 
das pessoas testadas, o resulta-
do poderá ser superior noutros 
pontos do país. "Em concelhos 
com mais afetados, provavel-
mente a frequência definida pela 
serologia vai ser superior". 

O investigador explica que a 
logística que foi possível mon-
tar em parceria com o ABC, em 
que os testes foram feitos em 
sistema de drive-through, mos-
tra como pode ser operaciona-
lizado este tipo de rastreio sero-
lógico, em que são feitas colhei-
tas para o despiste laboratorial 
dos dois tipos de anticorpos asso-
ciados à infeção por covid-19, 
das classes IgM e o IgG. 

A vantagem, defende, é que se 
forem feitos de forma regular 
permitem acompanhar a evo-
lução da doença e também dete-
tar casos ativos que passariam 
despercebidos, ajudando a con-
ter eventuais cadeias de trans-
missão. "É impossível fazer tes-
tes de diagnóstico sistematica-
mente a 10 milhões de habitantes. 
Quem não está infetado hoje, 
pode estar amanhã", diz. Com 
base nos resultados, a proposta  

apresentada esta quarta-feira 
pela equipa ao Governo consis-
te num modelo de testes sero-
lógicos com diferentes periodi-
cidades em função do risco pro-
fissional e da intensidade 
geográfica da epidemia, crian-
do assim uma malha paralela 
de acompanhamento da doen-
ça e eventual diagnóstico. O que 
está em causa, explica Henri-
que Veiga Fernandes, são os 
casos assintomáticos em que a 
pessoa vir a desenvolver anti-
corpos é a forma de, retrospec-
tivamente, perceber que esteve 
infectada. No entanto, como é 
feito o teste aos dois tipos de 
anticorpos para o novo vírus e 
o primeiro surge ainda na fase 
ativa da infeção, é possível dete-
tar casos assintomáticos ainda 
ativos e confirmá-los depois atra-
vés do teste de diagnóstico nor-
mal. Num concelho com mui-
tos casos, uma epidemia de alta 
intensidade, um profissional de 
alto risco deveria ser testado a 
cada 15 dias, recomendam. Já 
num concelho com baixa inten-
sidade de casos e num profis-
sional com menos risco, os tes-
tes poderiam ser mais espaça-
dos, até de seis em seis meses." 

PASSAPORTES DE IMUNIDADE? É 

CEDO A questão em aberto con-
tinua a ser o significado dos anti-
corpos e a duração desta imu-
nidade. "O que sabemos em con-
creto é que existem quatro 
coronavírus na população mun-
dial e que todos conferem imu-
nidade. Não é uma imunidade 
para a vida, em que a pessoa é 
infectada uma vez e nunca mais 
acontece, mas uma imunidade 
que pode durar vários meses a 
um a dois anos e isto varia de 
indivíduo para indivíduo", expli-
ca o investigador. "Na imunida-
de há dois tipos de componen-
tes: os anticorpos, que é o que 
medimos nestes testes, e uma 
outra componente que é a cha-
mada a imunidade celular. São 
defesas que detetam no nosso 
organismo as células infectadas 
pelo vírus e as destroem, e por 
isso o vírus não se propaga. Três 
estudos publicados esta sema-
na revelaram dois aspetos impor-
tantes: por um lado, que indiví-
duos que têm uma grande pro-
dução dos anticorpos IgG, os 
que aparecem a partir da segun-
da semana de infeção, existe esta 
neutralização do vírus nas célu-
las e, por outro, que há anticor-
pos específicos também com 
essa capacidade neutralizante. 
Finalmente houve um estudo 
que estabeleceu uma ligação 
formal entre a quantidade de 
anticorpos e imunidade celular:  

quem tem muitos anticorpos 
também tem uma imunidade 
celular mais elevada e a combi-
nação dos dois é a chave para 
uma imunidade eficaz." 

A questão passa agora a ser 
perceber, entre os infectados, 
quem desenvolve mais anticor-
pos e porquê e para isso os estu-
dos serológicos são também 
importantes, mais do que pen-
sar por agora nos chamados pas-
saportes de imunidade, defen-
de o investigador. "É a questão 
central: nem todas as pessoas 
que são infectadas desenvolvem 
grandes quantidades de anticor-
pos e é preciso perceber a dife-
rença. O passaporte de imuni-
dade foi uma designação bem 
conseguida do ponto de vista do 
marketing mas em termos de 
saúde pública é incorreta. Não 
podemos estar a falar de passa-
portes de imunidade sem saber 
quais são os critérios necessá-
rios para esse passaporte." 

Veiga Fernandes adianta que 
neste primeiro estudo em Lou-
lé confirma-se uma distribuição 
heterogénea das quantidades 
de anticorpos. O investigador 
acredita que este é um dos ele-
mentos que poderá ajudar a per-
ceber melhor a imunidade de 
grupo. "Com estes dados, con-
seguimos ter uma imagem da 
heterogeneidade na evolução 
da doença. Algumas pessoas eli-
minam o vírus rapidamente, 
outras não, e isso pode refletir-
se nos anticorpos", diz, reme-
tendo para o debate sobre qual 
será o patamar necessário para 
haver um efeito protetor con-
tra o vírus, seja através da imu-
nização natural ou de uma vaci-
na - até aqui, tem sido aponta-
do um patamar de 70% da 
população infectada, mas a inves-
tigadora Gabriela Gomes pro-
pôs num artigo um valor na ~o 
dos 10% a 15%. 

80 MIL CASOS DESPERCEBIDOS? 

Também esta semana deverão 
ser concluídos os resultados do 
estudo serológico em Cascais, a 
primeira autarquia a avançar 
com testes a uma amostra da 
população. Já a fase piloto de 
um inquérito serológico a nível 
nacional, coordenado pelo Ins-
tituto Ricardo Jorge, deverá 
arrancar na segunda quinzena 
deste mês. Estão previstos 2700 
testes, incluindo a crianças. O 
Imperial College estima que 
1,13% da população portuguesa 
já tenha tido contacto com o 
vírus. Tendo em conta os 26 mil 
casas confirmados no país, signi-
ficaria que mais de 80 mil casos 
de infeção poderiam ter passa-
do despercebidos. Página 11
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CIGANOS.  TODOS 
CONTRA VENTURA 

   

Ricardo Quaresma, depois de Olga 
Mariano, atirou-se ao líder 

do Chega, que defende um "plano 
de confinamento específico para 

a comunidade cigana". "O populismo 
racista de André Ventura apenas serve 

para virar homens contra homens", 
escreveu o jogador 

Políticos da esquerda à direita 
assinaram uma carta aberta contra 
Ventura por "violar a Constituição" 

//  PÁGS. 4-5 

 
   

 
 

4 o 

 
   

 
   

 
   

Covid-19. Loulé já tem uma fotografia 
dos casos que passam despercebidos 
Numa amostra de 1235 pessoas sem sintomas, 34 já tinham tido estado expostas 
ao coronavirus e uma estava ainda na fase ativa BPÁGS.23 

Artistas notificados de dívidas à Segurança Social 
enquanto aguardavam apoios 

Algumas das notificações a trabalhadores do setor cultural e artístico já tinham prescrito PÁGS. 24-25 

Bruxelas 
Recessão 
de 6,8% e 
desemprego nos 
9,7% em Portugal 
// PÁGS. 8-9 

Os cuidados 
obrigatórios 
de quem é 
doente de risco 
// PÁGS. 18-19 

Amadora. 
Caos em 
mesquita durante 
distribuição 
de comida 
// PÁG. 6 

Brasil. 
Testemunho 
de Moro detalha 
possíveis crimes 
do Presidente 
// PÁG. 12 

Faz hoje 75 anos 
que a Alemanha 
anunciou 
a rendição 
incondicional 
1/ PÁGS. 20-21 
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Só há linhas de crédito 
disponíveis para 
turismo e restauração 

As sociedades de garantia mútua aprovaram 
operações de financiamento no valor de 
4,3 mil milhões de euros no âmbito das linhas 
de crédito, quase 70% do total disponível. 

As linhas de crédito destinadas 
a apoiar as empresas afetadas 
pela pandemia estão quase es-
gotadas.As sociedades de garan-
tia mútua aprovaram operações 
dc financiamento num valor glo-
bal superior a 4 mil milhões de 
ouros, dos 6,2 mil milhões dis-
poníveis, esgotando duas das 
quatro linhas, incluindo a prin-
cipal. Sobram aslinhas desti na-
das ao turismo e à restauração. 

Os dados foram avançados 
pela SPGM - Sociedade de in-
vestimento, entidade que coor-
dena o Sistema Português de 
Garantia Mútua e qtie gere as li-
nhas lançadas pelo Governo no 
contexto da pandemia. Ao todo, 
a SPGM registou 43 mil candi-
daturas, das quais 83% são de 

. micro ou pequenas empresas. 
As operações aprovadas cor-

respondem a um valor total de 
4,3 mil milhões de curtis, o que 
representa quase 70% da dota-
ção disponível. 

Em causa estão quatro li-
nhas de crédito garantido pelo 
Estado, com unia (lotação total 
dc 6,2 mil milhões de euros: a 
principal, destinada a Iodos ( is 
setores de atividade económica, 

LINHAS DE CREDITO 
As linhas de crédito 
tinham uma dotação de 
6.2 mil milhões. Quase 
70% já foi aprovado. 

de 4,5 mil milhõeS; o turismo 
conta com uma linha de 900 mi-
lhões para empreendimentos e 
alojamentos e outra de 200 mi-
lhões para agências de viagens e 
empresas de animação turística; 
e a restauração tem uma linha de 
600 milhões. 

Tendo em conta o volume de 
candidaturas, e para garantir a 
análise das operações e a avalia-
ção dos plafonds disponíveis, a 
SPGM decidiu "st ispender tem-
porariamente a en Irada de can-
didaturas nas sociedades de ga-
rantia mútua". Após a avaliação, 
concluiu que "duas linhas espe-
cíficas já atingiram, com as ope-
rações miradas, o montante 
máximo protocolarmente defi-
nido para as mesmas". 

Assim, a linha de apoio àati-
vidade económica, de 4,5 mil 
milhões, foi encerrada, bem 
como a linha destinada às agên-
cias de viagens. "Relativamente 
ás operações entradas nas socie-
dades de garantia mútua, e ain-
da em processo de análise, as 
mesmas serão decididas e apro-
vadas até ao plafond total esta-
belecido por linha específica", 
esclarece a SPGM. 

As outras duas linhas. desti-
nadas aos empreendimentos e 
alojamentos turísticos e à res-
tauração, "continuam d isponí-
eis e a aceitar candidaturas". O 

Negócios questionou a SPGM 
sobre qual o montante ainda clis-
i)on ível nestas linhas, mas não 
)1iteve resposta. 

O Negócios questionou ain-
da() Ministério da Economia so-
bre se o Governo pretende alar-
gar a dotação total das I i nhas, 
mas também não obteve respos-
tas. Portugal tem autorização da 
Comissão inch.] para come-

 

dergarant ias estatais a linhas de 
crédito até ao valor total de .13 
mil milhões de euros. •  RBR 
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Pandemia deixa meio milhão 
de trabalhadores em risco 
PRIMEIRA LINHA 4 e 5 

Crise em Portugal Divórcios vão poder 
pode ser menor do ser feitos à distância. 
que na LIE. Porquê? Testamentos também 
PRIMEIRA LINHA 6 ECONOMIA 14 e 15 

Automóvel 

Taxa sobre 
carros elétricos 
na mira da 
I nfraestrutu ras 
de Portugal 
EMPRESAS 20 e 21 
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Quinta-feira, 7 de maio de 2020 Diário Ano XVI N.o 4238 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

  

Lay off de sócios gerentes 
pode ser inconstitucional 
Parlamento ameaça impor modelo para apoiar pequenos empresários. Governo diz que violaria a lei-travão 
do orçamento e a Constituição. Verniz político da crise sanitária pode estar a estalar. 

Publicidade 

PRIMEIRA LINHA 9 

(Pli) SUPERMERCADO ASIÁTICO
1
 

brg. sk iftit 

Chineses 
aguentam 
com apoios 
de Portugal 
e Pequim 
PRIMEIRA LINHA 12 e 13 

cari 

El•BASF 
We create chemistry 

Já só há linhas 
de crédito 
para turismo 
e restauração 
Gastos com 
terminais 
de pagamento 
valem apoio 
a fundo perdido 
PRIMEIRA LINHA 10 e n 

BRUNO FERREIRA 
LUÍS PAIS ANTUNES 
MANAGING PARTNERS DA PLMJ 

CASINOSOLVERDE.PT 
Cit) 5e24 RESP:3;4540,a 'JOGUE CO?u min£kAC4,12 

Nesta crise "não 
existem os bons 
e os maus alunos" 
SUPLEMENTO LEM 
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Câmara de Lagoa e Região de Turismo apresentaram apoios aos microempresários do
concelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=33de227f

 
Luís Encarnação anunciou a intenção de cooperar com o setor do turismo "responsável por mais de
90% da economia do concelho de Lagoa"
 
O Município de Lagoa e a Região de Turismo do Algarve promoveram uma ação de esclarecimento,
com os microempresários do concelho, sobre as medidas de apoio disponíveis por parte do governo,
que têm ao seu dispor, agora que se está a preparar a retoma económica, sem descurar os cuidados
de saúde.
 
As medidas implementadas passam pelo apoio financeiro, destinado a microempresas (até 9
trabalhadores) e empresários em mome individual (ENI) do setor do Turismo, com um valor de 750
euros mensais por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 de Fevereiro de 2020,
multiplicado pelo período de três meses, até ao montante máximo de 20.000 euros.
 
Os sócios-gerentes poderão também estar incluídos nesta medida se a sua função for remunerada e
constar na declaração de Remunerações entregue à Segurança Social.
 
O financiamento assume natureza reembolsável sem juros e é reembolsado no prazo de três anos com
um período de carência de 12 meses.
 
Nessa ação, além de esclarecer quais os apoios disponíveis, o presidente do Município de Lagoa
sublinhou a necessidade de "não deitar a perder aquilo o que foi conseguido com o esforço de todos",
em tempo de confinamento.
 
Luís Encarnação reforçou a ideia de que "é necessário manter bem presente que o fim do estado de
emergência não significa o fim do perigo. Continua, por isso, a ser preciso usar os cuidados e as
práticas de prevenção anteriormente recomendadas".
 
O autarca reuniu-se, também, esta segunda-feira, com os gerentes das grandes superfícies comerciais
(hipermercados) e com os gerentes dos postos de abastecimento do concelho, que são dos locais onde
haverá, diariamente, um maior aglomerado populacional, para apelar a que continuem a ser rigorosos
nas medidas de contenção da propagação da Covid-19, como o têm feito até aqui. Reconheceu o
excelente trabalho que têm realizado, mas relembrou que "não podemos baixar a guarda".
 
"Neste primeiro dia do resto da nova normalidade das nossas vidas", que coincide com o início da
nona semana da nova realidade, Luís Encarnação voltou a agradecer o contributo de todos os
lagoenses para o sucesso da fase de confinamento e, em particular, dos que garantem a produção e
distribuição de bens e serviços essenciais.
 
À disponibilidade do Município para colaborar com estes operadores estratégicos, Luís Encarnação
acrescentou a intenção de cooperar com o setor do turismo "responsável por mais de 90% da
economia do concelho de Lagoa".
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:21
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Previsões da Comissão Europeia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=70680438-5d67-4cc3-b47a-

a10c17379509&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Comissão Europeia prevê uma recessão de proporções históricas em toda a Europa. Os valores ficam
muito acima dos que se verificaram no auge da crise de 2009.
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SIC Notícias
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Impacto económico do coronavírus - análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=28ce7948-10a1-4395-a1e9-

22e25c514d6f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
José Gomes Ferreira, da SIC, comenta as previsões de primavera da Comissão Europeia em matéria
de défice, taxa de desemprego e outros indicadores importantes sobre o estado económico em que o
país vai ficar por causa da pandemia de Covid-19.
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Impacto da pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19b959fe-14c5-4640-8aeb-

d190cf8ace92&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Airbnb vai despedir cerca de 1900 trabalhadores. São 25 por cento dos funcionários em todo o
mundo. Os despedimentos na plataforma de arrendamento turístico online são consequência das
restrições impostas durante a pandemia.
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Salários por pagar, testes serológicos e máscaras garantidas para as escolas: o
retrato do dia em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/05/2020

Meio: Expresso Online Autores: Ana Mafalda Ganhão

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f236f201

 
A covid-19 continua a dominar as notícias, que não foram boas vindas do sector da hotelaria e
restauração. Na tentativa de aprender mais sobre a pandemia, foi anunciado um projeto-piloto que irá
permitir a sequenciação do genoma do novo coronavírus, que em Portugal já infetou mais de 26 mil
pessoas
 
São retratos de uma economia atingida a fundo pelo novo vírus. Uma em cada três empresas da
hotelaria e restauração não conseguiram pagar salários em abril, alertou esta quarta-feira a
associação representativa do sector, que não suavizou a leitura do momento.
 
A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) sublinhou a "situação
dramática" que muitas empresas atravessam por causa da pandemia, tendo por base o seu mais
recente inquérito, realizado entre 30 de abril e o início deste mês. Contabilizou 1.722 respostas
válidas, e a principal conclusão foi a de que, dada a ausência de faturação e de recursos, 32% das
empresas não conseguiram pagar salário a 30 de abril e 12% apenas conseguiram pagar uma parte.
 
Para piorar o cenário das empresas em dificuldades, está mais difícil pedir empréstimos a mais baixos
custos e com garantia do Estado. A maior linha de crédito disponibilizada para conter os efeitos da
covid-19 e destinada a toda a economia, de 4,5 mil milhões de euros, esgotou. Não foi a única:
também aquela que é dirigida a empresas de lazer, como agências de viagens e animação, no
montante de 200 milhões, já fechou. Atualmente, já só há dinheiro garantido pelos cofres públicos
para os empréstimos a empresas de restauração e de alojamento.
 
Ainda assim, em visita à sede da Segurança Social, em Lisboa, o primeiro-ministro afirmou que a
Segurança Social tem feito um esforço extraordinário para garantir apoios a "milhares de pessoas" e
que o acesso a lay-off seja simplificado. António Costa diz-se satisfeito com a resposta dada aos
pedidos feitos até 10 de abril e elogia o esforço exigido "não a máquinas ou algoritmos, mas a
profissionais da Segurança Social".
 
Para descanso das escolas, o ministro da Educação garantiu que a tutela "será responsável" pelo
apetrechamento das máscaras necessárias para distribuir por alunos e funcionários dos
estabelecimentos escolares que vão reabrir dentro de duas semanas. As aulas presenciais voltam a 18
de maio, para alunos do 11º e 12º ano e a utilização das máscaras é obrigatória.
 
Foi um dos temas do dia. Depois de o Governo ter excluído pessoas com diabetes e com hipertensão
do regime excecional de proteção laboral criado no contexto da pandemia de covid-19, que previa a
justificação de faltas ao trabalho nos casos em que este não pudesse ser feito à distância, o secretário
de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, esclareceu, na conferência de imprensa desta quarta-
feira, que pessoas em "situação de descompensação" podem continuar a beneficiar desse regime.
 
"Todos os diabéticos e hipertensos em situação de descompensação e devidamente validados pelo seu
médico estarão sob o chapéu da doença crónica", foram essas as suas palavras, querendo com isso

Página 20



dizer que podem continuar a ter as suas faltas justificadas. No entanto, tanto a decisão de excluir
estas pessoas como a justificação do secretário de Estado da Saúde desagradaram à Associação
Protetora dos Diabéticos de Portugal, que acusou o Governo de "discriminação".
 
Em entrevista ao Expresso, o presidente da associação, José Manuel Boavida, refere que "nenhum dos
argumentos" apresentados pelo secretário de Estado da Saúde serve verdadeiramente para justificar
esta decisão.
 
Na mesma conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde anunciou o lançamento de um
projeto-piloto que irá permitir a sequenciação do genoma do novo coronavírus. O projeto, que está a
ser coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge, pelo Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e
pela Fundação Gulbenkian, "vai possibilitar a identificação de cadeias de transmissão e pontos de
entrada do vírus em Portugal", disse.
 
Há outras novidades no domínio científico, como o primeiro rastreio serológico realizado pela mesma
Fundação Champalimaud, mas neste caso, com o Algarve Biomedical Center.
 
Os dois centros de investigação testaram 1235 funcionários da proteção civil, forças de segurança,
centros de saúde ou lares no concelho de Loulé. E a conclusão foi que a taxa de infeção, ainda que
baixa - é de 2,8% - revelou-se 14 vezes superior ao que tinha sido detetado pelos testes até agora.
 
O passo seguinte é a análise com maior detalhe dos resultados obtidos neste primeiro estudo, não só
sobre o tipo de anticorpos desenvolvidos e a sua quantidade, mas também sobre o nível de exposição
dos diferentes grupos de profissionais que agora foram testados.
 
A evolução da pandemia foi atualizada, como habitual, pelo novo boletim da Direção-Geral da Saúde.
Mais 15 mortes, 480 novos casos de covid-19 e 333 recuperações em Portugal, o que faz o país
avançar para um total de 26.182 infetados, 1.089 mortos e 2.076 recuperados.
 
Se o crescimento dos óbitos se manteve em linha com os últimos dias, com uma a taxa de 1,4% (há
sete dias que a taxa está abaixo dos 2%), a taxa de crescimento dos infetados mais do que duplicou
face à média dos últimos cinco dias: foi hoje de 1,9%.
 
Pela quarta vez, o Governo prolongou a suspensão de voos para Itália. Vai vigorar por mais 14 dias,
até 19 de maio, e foi justificada por "cuidados excecionais" a ter com a situação pandémica no país.
 
Cá dentro, em Lisboa, há espaços que voltam a abrir as suas portas. É o caso da Biblioteca Nacional,
que volta ao atendimento ao público já esta quinta-feira. Para a semana, no dia 12, é a vez do Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, também na capital. Em ambos os lugares é preciso atender às novas
regras de proteção contra a propagação da covid-19. As medidas especificas estão todas AQUI.
 
[Additional Text]:
Mafalda Ganhão
 
Mafalda Ganhão
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