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78% concordam com mais apoios públicos 
O Uma esmagadora maioria 
dos inquiridos (78%) no ba-
rómetro da Intercampus 
concorda com a necessidade 
de criar apoios suplementa-
res aos setores económicos 
mais penalizados pela crise 
resultante da pandemia. 

Apenas 14% são contra este 
tipo de ajudas públicas. A 
data da realização do inqué-
rito coincidiu com vários 
protestos de empresários dos 
setores da restauração e dos 
bares, que alertaram para as 
dificuldades vividas. 

EM QUAIS DESTAS CIRCUNSTÂNCIAS? 
ConvMo familiar 

:Ky:1 
Convívio com amigos 

SIM 
11111111111111•1111 23,8% 
Deslocações profissionais 

rOZ 18 , 9 % 
Convívio com colegas de trabalho 

9,7% 
Turismo 

2, 
NSMR6% 

2,2% 

FREQUENTOU ALGUM RESTAURANTE, 
NOS ÚLTIMOS 15 DIAS? 

0,6% 
NsmR 

36,5% 

62,9% 
NÃO 

AS REGRAS DE SEGURANÇA SÃO 
CUMPRIDAS, NESSES RESTAURANTES? 

2,2% 93,8% 
Nsim 

O GOVERNO DEVE DAR APOIOS 
SUPLEMENTARES AOS SETORES 
MAIS AFETADOS? 

7,9% 78% 
NS/NR SIM SIM 

NÃO 

FICHA TÉCNICA 04etivo Sondagem realizada peia intercarnpus para o CM e a CM111, com o objetivo de conhecer a opinião dos 
portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional Unrverso Populaça° portuguesa. com 18 ou mais anos. elenoraimente 
recenseada. residente em Portugal continental Amostra É constituída por 622entrevistas, com a seguinte distribuiçao: 296 a homens 
e326 a multares; 132 a pessoas entre os 18 e os 34 Enos. 217 entre os35 e os 54 anos e 213 e pessoas com 55 ou trais anos; 228 co Norte. 
143 no Centro, 176 em Lisboa, 49 no Alentejo e 26 no Algeme Seleçâo da amostra A seleçâo do lar fez-se através da geração aleatória 
de números de telefone fixo móvel, No lar a seleçbo do respondem foi realizada através do método de quotas de gênero e idade(3 
grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por regia° (NUTS 18. género e Idade. com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da 

PciPliacâo portuguesa (3 1[12/2016) da Direçao-Gerei da Administração Interna (1:19A) Recolha da informação Através de entrevista 
telefónica, em total privacidade, através do sistema CAT1. Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 16 de novembro de 2020 
Margem de erro O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%. é cerca de 3.9% Taxa de resposta 605% 

4% 
14,1 
NÃO 

Quase dois terços deixaram 
de ir comer a restaurantes 

63% ALMOÇARAM 
OU JANTARAM FORA 
COM FAMILIARES 

que os inquiridos que têm con-
tinuado a ir a restaurantes, não 
o têm feito por necessidade. 
Pelo contrário, a grande maio-
ria reconhece que o fez para si-
tuações de convívio com fami-
liares (63%) ou amigos (23,8%). 

Apenas 18,9% disse fazê-lo por 
motivos relacionados com des-
locações profissionais. E só uma 
franja muito reduzida o fez em 
contexto de viagens em turis-
mo: 2,6% dos inquiridos. 

Certo é que 93,8% dos inquiri-
dos dizem ter, a respeito das 
condições de segurança, uma 
imagem dos restaurantes ex-
tremamente positiva: quase to-
dos acham que as regras são 
cumpridas. • 

0  A maioria dos portugueses 
não tem frequentado restau-
rantes nos últimos quinze dias, 
de acordo com uma sondagem 
da Intercampus para CM, CMTV 
e 'Negócios'. Os números mos-
tram que 62,9% dos inquiridos 
deixaram de comer fora. O in-
quérito foi realizado entre os 
dias 9 e 16 de novembro, já du-
rante o estado de emergência. 

Apesar da reticência de quase 
dois terços dos inquiridos, há 
outros 37% que admitiram 
manter tal hábito. Os dados da 
sondagem mostram também 
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PRIMEIRA LINHA RESTAURAÇÃO COM LIMITES 

Restauração desespera sem 
faturar para as despesas 
Empresários fazem 
contas aos prejuízos 
a multiplicam 
estratégias para 
sobreviver ao 
encerramento ao fim 
de semana. A partir 
de hoje é possível 
recorrer a apoios. 

ANA SANLEZ 

anasanlez®negocios.pt 

D
ez refeições por dia 
e menos de 100 eu-
ros na caixa. Desde 
que o verão termi-
nou, têm sido assim 

as semanas de I I él derAntunes. Os 
fins de semana traziam algum mo-
vimento ao restaurante Cávado, 
em plena serra do Gerês, graças aos 
turistas e habitantes dos concelhos 
vizinhos. Nos últimos tempos, nem 
com esses pôde contar. "Falámos 
com os hotéis da zona e alguns ti-
nham um quarto ocupado? O ce-
nário fez com que Hélder optasse 
por encerrar nos dois últimos fins 
de semana, apesar de não estar 
num concelho de risco. Não terá, 
por isso, direito ao apoio à restau-
ração criado para compensar as 
perdas causadas pela ordem de en-
cerramento às 13h, e que pode ser 
pedido a partir desta quarta-feira. 

"O Governo esquece-se de que 
há restaurantes fora das zonas em 
alerta que sofrem muito com as 
restrições. Com os limites à circu-
lação, não vale a pena abrir para 
servir uma refeição", lamenta o 
empresário. O nível de risco "ele-
vado" galgou as margens do rio Cá-
vado esta terça-feira, quando a re-
visão quinzenal do mapa de infe-
ções fez o município de Terras de 
Bouro entrar na "zona amarela" da 
pandemia. O problema é que os 
concelhos vizinhos, de Amares, 
Vila Verde e Vieira do Minho, es-

  

tão em níveis mais elevados. Ain-
da assim, HélderAntunes decidiu 
mudar de estratégia nas próximas 
semanas. "Vamos abrir para entre-
gas ao domicilio. Se não der resul-
tado, volta-se a fechar? 

É possível almoçar até às 13? 
Com o copo cada vez mais vazio, 
os empresários da restauração 
multiplicam-se, por estes dias, em 
esquemas para não darem os fins 
de semana como perdidos. No pri-
meiro fim de semana de recolher  

obrigatório, as bebidas foram ofer-
ta na marisqueira ATorre, no Por-
to Alto, em Samora Correia. Na 
página de Facebook do espaço 
criou-se o movimento #EuCon-
sigoAlmoçarAtéàs13. "E foi pos-
sível. Servimos 50 pessoas, algu-
mas chegaram antes do meio-dia, 
e às 13h estava tudo na rua", con-
ta o proprietário, Jorge Paiva. 

Nos próximos fins de semana 
a "desgraça" será maior, prevê o 
empresário, porque apesar de Be-
navente não estar em risco muito  

elevado, será proibido circular en-
tre concelhos. Mas a estratégia 
para tornar as semanas dos feria-
dos "menos penosas" está a ser 
montada. "Por cada sapateira con-
sumida, vamos oferecer outra, 
para usufruir a partir de janeiro. 
No segundo fim de semana vamos 
chamar quatro chefs do concelho 
para fazerem um prato típico . Te-
mos de andar para a frente." 

Nesta altura, as decisões dos 
empresários da restauração variam 
como um menu diário. João Paulo  

Carlão, proprietário do restauran-
te Flor de Sal, em Mirandela, op-
tou por encerrar para férias alide 
novembro, devido às restrições. "Já 
nos fins de semana anteriores ao es-
tado de emergência, servi uma úni-
ca refeição, aos domingos, à mes-
ma família." A reabertura estava 
marcada para esta terça-feira, mas 
a renovação do estado de emergên-
cia "trouxe regras ainda piores", 
pelo que o espaço com vista para o 
rio 'Dia vai ficar encerrado "por 
tempo indeterminado". "Podemos 
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LtlIS era 

HORÁRIOS 

Quais são os 
limites impostos 
à restauração? 

• 

o Pedro Catarino 

reabrir amanhã, daqui a 15 dias ou 
um mês. Vai depender das medi-
das. Vou ter de suportar os custos, 
mas são mais reduzidos", admite 
João Paulo Carlão. 

"Temos de ir ao nosso bolso", 
corrobora Hélder Antunes, que 
admite fechar três meses no iní-
cio do ano, aguentar os custos e 
reabrir na primavera. "Neste mo-
mento, não há nenhum restau-
rante no país a faturar o suficien-
te para suportar as despesas? 

No Flor de Sal, os gastos com  

energia ultrapassam os 2.500 eu-
ros por mês no inverno, devido 
ao aquecimento. No primeiro es-
tado de emergência, em março, 
a fatura foi negociada com a 
EDP. "Deram-me seis meses 
para pagar? A renda vai depen-
der da boa vontade do senhorio, 
a própria Câmara de Mirandela. 

"Todos os dias há falências" 
João Paulo Carlão ainda não re-
correu a apoios do Estado. Tal 
como o Cávado, não terá direito 
à ajuda especial à restauração, 
porque Mirandela só agora en-
trou na "lista negra". O empresá-
rio aguarda com expectativa o 
anúncio das novas medidas de 
apoio, que será feito esta sema-
na pelo ministro da Economia, e 
que irão incidir sobre as rendas. 

Quando anunciou o apoio ex-
traordinário à restauração, que 
prevê cobrir o equivalente a 20% 
da quebra média da faturação re-
gistada nos fins de semana com 
restrições, Pedro Siza Vieira re-
velou que, nos primeiros nove 
meses do ano, a quebra de recei-
tas do setor rondava os 31%, num 
valor total de 1.860 milhões de 
euros. Os apoios do Estado tota-
lizam, segundo as mesmas con-
tas, 1.103 milhões. Cerca de me-
tade são a fundo perdido, mas os 
225 milhões relativos ao progra-
ma Apoiar.pt e ao suplemento 
dos fins de semana ainda não 
chegaram às empresas. A algu-
mas já nem chegarão. 

"O nosso técnico oficial de 
contas diz que todos os dias lhe 
comunicam situações de falên-
cias. Aqui está caótico", conta ao 
Negócios Tânia Sousa, proprie-
tária do restaurante 0Alface, em  

Setúbal. A empresária não sabe 
quanto poderá receber do apoio 
suplementar, que é calculado 
através da média das receitas dos 
fins de semana até outubro, por-
que decidiu encerrar nos dois úl-
timos. "Íamos fazer entregas, 
mas percebemos que as platafor-
mas cobram valores que não po-
demos suportar? Para compen-
sar, Tânia Sousa optou por abrir 
o restaurante no dia habitual da 
folga. "Temos de sobreviver de 
alguma maneira." 

Em Samora Correia, Jorge 
Paiva já fez as contas aos apoios. 
No ano passado, A Torre faturou 
2 milhões de euros. Só até setem-
bro, a quebra já rondava peito de 
meio milhão. O suplemento dos 
fins de semana será "uma esmo-
la" a rondar os 1.500 euros, esti-
ma. O Apoiarpt deverá dar direi-
to ao valor máximo, perto de 40 

i I atros, "que já é significativo". 
No restaurante de Tânia 

Sousa, na avenida José Mouri-
nho, ainda não se admitem der-
rotas. Costumava servir cerca de 
200 almoços por dia, e ao fim de 
semana chegava aos 500. "Hoje 
servimos 22 e seis para fora." 
Face ao ano passado, as perdas 
são de 90%. "Mas não despedi-
mos ninguém e não temos dívi-
das", orgulha-se a proprietária. 

Para Jorge Paiva, o maior 
problema, neste momento, é não 
haver trabalho para as 27 pessoas 
que emprega. "Tenho feito das 
tripas coração para não despedir 
ninguém? Com o país em estado 
de emergência, a restauração 
luta para não ficar a pão e água. 
Esta quarta-feira, o setor mani-
festa-se junto à Assembleia da 
República 

Com as restrições impostas aos 
horários da restauração, 

muitos optam por fechar aos 
fins de semana. O take-away 
voltou a ser permitido no ho-
rário de recolher obrigatório. 

64$ 
Não há nenhum 
restaurante 
no país a faturar 
o suficiente 
para suportar 
as despesas. 
HÉLDER ANTUNES 
Proprietário do restaurante 
O Cávado, em Terras de Bouro 

Podemos reabrir 
amanhã, daqui 
a 15 dias ou um 
mês. Vai depender 
das medidas. Vou 
ter de suportar os 
custos, mas serão 
mais reduzidos. 
JOÃO PAULO CARLÃO 
Proprietário do restaurante 
Flor de Sal, em Mirandela 

O nosso técnico 
oficial de contas 
diz que todos 
os dias lhe 
comunicam 
situações 
de falências. 
TÂNIA SOUSA 
Proprietária do restaurante 
O Alface, em Setúbal  

O setor da restauração tem diferen-

tes restrições horárias, consoante o 
nível de risco do concelho onde se 
encontram os estabelecimentos. Es-
tas regras estarão em vigor, pelo 

menos, até 8 de dezembro. 

FINS DE SEMANA E 
FERIADOS ATÉ ÀS 13 HORAS 
Os restaurantes situados nos 127 
concelhos de risco "muito elevado" 

e "extremamente elevado" terão de 
encerrar até às 13h nos dois próxi-

mos fins de semana, 28 e 29 de no-
vembro e 5 e 6 de dezembro, bem 

como nos feriados de 1 e 8 de de-
zembro. Podem fazer entregas ao 
domicílio e, ao contrário do que 
aconteceu na primeira quinzena do 

estado de emergência, estão auto-
rizados a vender refeições em regi-
me de take-away. Nos restantes 

dias podem funcionar até às 22h30. 

VÉSPERAS DE FERIADOS 
COM FECHO ATÉ ÀS 15H 
O Governo deu tolerância de ponto 
à função pública e suspendeu as ati-
vidades letivas nos dias 30 de no-

vembro e 7 de dezembro, por serem 
vésperas de feriados e "convida-
rem" a deslocações. Nestes dias, os 
restaurantes dos concelhos de ris-

co "muito elevado" e "extremamen-
te elevado" poderão funcionar até 
às 15h. Depois dessa hora, só com 

entregas e take-away. 

RISCO ELEVADO IMPÕE 
ENCERRAMENTO ÀS 22H30 
Há 86 municípios em risco "eleva-
do", onde os restaurantes podem 
encerrar até às 22h30 em todos os 

dias da semana, incluindo nos fins 

de semana, feriados e vésperas de 
feriado. 

RISCO MODERADO 
COM MENOS RESTRIÇÕES 
Nos 95 concelhos de risco "mode-

rado", mantêm-se em vigor os ho-
rários definidos antes da sinaliza-
ção dos municípios de risco, a 4 de 
novembro. Os restaurantes podem 

encerrar até à lh, estando interdi-
tas novas admissões de clientes a 
partir da meia-noite. A ocupação 

máxima no interior do espaço man-
tém-se nos 50%. 
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PRIMEIRA LINHA RESTAURANTES COM LIMITES 

Que apoios estão 
disponíveis para 
os restaurantes? 
Desde o início da crise pandémica, os apoios concedidos pelo Governo à restauração ultrapassam 
os mil milhões de euros. A partir de hoje, estão disponíveis os programas Apoiar.pt e o Apoiar Res-
tauração, com 225 milhões a fundo perdido. Esta semana serão anunciadas mais ajudas. 

ANA SANLEZ anasanlez®negocios.pt 

QUANTOS MILHÕES JÁ 
FORAM DISTRIBUÍDOS? 
O Governo fez as contas e calcula 
que, desde março, os apoios à res-
tauração ascendem a 1.103 mi-
lhões de euros. Mas ainda nem 
todo este dinheiro chegou às em-
presas. Deste bolo total, 286 mi-
lhões de euros referem-se ao lay-
-off simplificado, à isenção de TSU 
(taxa social única) associada ao 
lay-off e ao apoio à retoma pro-
gressiva. Em maio, foi ainda dispo-
nibilizado o programa Adaptar, 
que pretendia ajudar as empresas 
a suportar os investimentos neces-
sários à reabertura e esgotou em 
poucos dias. 
Entre as empresas da restauração, 
foram distribuídos 12 milhões de 
euros. Logo em março, foi ainda 
criada uma linha de crédito, entre-
tanto encerrada, no valor de 600 
milhões de euros. Foram concedi-
dos, segundo o Executivo, 580 mi-
lhões. Estes valores não incluem 
outras medidas, como as morató-
rias bancárias. 

PROGRAMA APOIAR.PT 
JÁ DISPONÍVEL 
Foi anunciado pelo ministro da 
Economia no início de novembro e 
entra esta quarta-feira em vigor. O 
programa Apoiar.pt conta com um 
montante total de 750 milhões de 

1.103 
APOIOS TOTAIS 

Desde março foram 
aprovados, segundo 
o Governo, apoios 
ao setor da restauração 
no valor de 
1.103 milhões de euros. 

euros, a fundo perdido, para aju-
dar a recuperar as micro e peque-
nas empresas mais afetadas pela 
pandemia. Deste valor total, o Go-
verno estima que cerca de 200 mi-
lhões de euros serão destinados à 
restauração. 

QUEM PODE ACEDER 
AO APOIAR.PT? 
São elegíveis os restaurantes que 
tenham tido quebras de faturação 
superiores a 25% nos primeiros 
nove meses do ano, face ao mesmo 
período do ano passado. No caso 
de empresas que iniciaram ativi-
dade em 2019, terão de declarar 
uma quebra na faturação superior 
a 25% nos três primeiros trimes-
tres de 2020, face à média mensal 
do período decorrido até 29 de fe-
vereiro. 
As empresas devem ter registado 
capitais próprios positivos no final 
do ano passado e ter a sua situa-
ção financeira regularizada junto 
do Fisco, da Segurança Social e do 
sistema bancário. 
Os beneficiários não poderão fazer 
despedimentos por razões econó-
micas "durante o período em que 
durar o apoio". 

COMO SE PROCESSAM 
AS CANDIDATURAS? 
A partir desta quarta-feira, os res-
taurantes interessados em aceder 
ao apoio podem registar o pedido 
no Balcão 2020. O acesso ao por-
tal é feito através do NIF. Aos em-
presários é requerido o preenchi-
mento de um formulário eletróni-
co simplificado. Os dados forneci-
dos pelos empresários são verifi-
cados através do portal e-fatura. 
O restaurante saberá se o apoio foi 
aprovado ou chumbado no prazo 
de 20 dias após a data de apresen-
tação da candidatura, descontan-
do-se deste prazo o tempo de res-
posta a esclarecimentos. 

QUAL O VALOR DAS 
AJUDAS DO APOIAR.PT? 
O montante a receber será equi-
valente a 20% do montante da di-
minuição da faturação da empre-
sa, sendo que as microempresas 
terão um apoio máximo de 7.500 
euros, e as pequenas empresas 
poderão receber até 40 mil euros. 
O pagamento decorre em duas fa-
ses: é processado um pagamento 
automático inicial igual a 50% do 
incentivo aprovado. Os restantes 

200 
APOIAR.PT 

Arrancam esta quarta-

 

-feira as candidaturas 
ao Apoiar.pt, que 
prevê fazer chegar 
200 milhões de euros 
aos restaurantes. 

50% devem ser pedidos no Balcão 
2020 no prazo mínimo de 60 dias 
úteis e máximo de 90 dias úteis, 
após o primeiro pagamento. 

APOIAR RESTAURAÇÃO 
PREVÊ 25 MILHÕES 
Além do programa Apoiar.pt, o Go-
verno apresentou também um 
"suplemento", destinado apenas 
a compensar os restaurantes dos 
concelhos de maior risco, obriga-
dos a encerrar às 13 horas aos fins 
de semana. O Apoiar Restauração 
tem uma dotação prevista pelo Mi-
nistério da Economia de 25 mi-
lhões de euros, mas deverá au-
mentar, uma vez que, segundo o 
primeiro-ministro, a medida vai 
ser alargada aos restaurantes que 
terão de continuar a encerrar às 
13 horas nos próximos fins de se-

  

mana e feriados de dezembro. 

QUEM TEM DIREITO AO 
APOIAR RESTAURAÇÃO? 
Podem aceder todos os restaurantes 
abrangidos pela suspensão de ativi-
dades determinada pelo estado de 
emergência "no período relevante 
para o cálculo e atribuição do apoio", 
refere o diploma publicado em Diá-
rio da República. Um restaurante 
pode acumular o Apoiar.pt com o 
Apoiar Restauração e as candidatu-
ras podem ser apresentadas em si-
multâneo, no mesmo formulário. 

COMO É FEITO 
O CÁLCULO DO APOIO? 
Feito o registo no Balcão 2020, os 
empresários terão de declarar qual 
foi a diminuição da faturação mé-
dia diária nos dias em que vigorou 
a suspensão de atividades, face à 
média de faturação diária regista-
da nos fins de semana compreen-
didos entre 1 de janeiro e 31 de ou-
tubro. No caso das empresas cons-
tituídas apenas em 2020, no perío-
do decorrido até 31 de outubro. Se-
rá necessária uma declaração subs-
crita por contabilista certificado, na 
qual conste o apuramento da dimi-
nuição registada na faturação da 
empresa nas datas em questão. O va-
lor a receber será depois equivalen-
te a cerca de 20% das perdas regis-
tadas nesses dias, por comparação 

• ••• • 

  

 

•• • • • 

  

• ••• • 
• • ob• ••• 
• • 

com as receitas médias dos fins de 
semana dos meses anteriores. 

IVA E SEGURANÇA SOCIAL 
A PRESTAÇÕES 
Esta é uma medida transversal às 
microempresas e PME, que deverá 
ter um impacto significativo na res-
tauração. Respondendo aos apelos 
do setor, o Governo anunciou que o 
IVA trimestral, relativo a novembro, 
poderá ser pago até dia 30 ou, em 
alternativa, em três ou seis presta-
ções mensais, de valor igual ou su-
perior a 25 euros. Também os paga-
mentos à Segurança Social poderão 
ser diferidos no tempo. As contri-
buições referentes a novembro e 
dezembro podem ser pagas em três 
ou seis prestações, iguais e suces-
sivas, sem juros, nos meses de ju-
lho a setembro de 2021 ou nos me-

 

25 
ATIVIDADE SUSPENSA 

Os restaurantes irão 
receber 25 milhões 
no âmbito do programa 
que pretende 
compensar o fecho 
ao fim de semana. 

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, deverá apresentar novos apoios à 
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Portugueses deixaram 
de frequentar restaurantes, 
e quem vai é por convívio 
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Comer fora não foi opção para mais de 60% dos portugueses 
nos últimos 15 dias. Quem continua a frequentar a 
restauração fá-lo pelo convívio com a família ou amigos. 

restauração e ao comércio esta semana. 

ses de julho a dezembro. 

LISBOA TEM 20 MILHÕES 
A FUNDO PERDIDO 
Este mês, a Câmara de Lisboa 
anunciou um pacote de apoios de 
20 milhões de euros, a fundo per-
dido, destinado ao comércio e aos 
restaurantes da cidade. Os esta-
belecimentos com quebras supe-
riores a 25% da faturação pode-
rão receber entre quatro e oito 
mil euros, de acordo com a dimen-
são. As candidaturas serão regis-
tadas num site próprio que a au-
tarquia vai disponibilizar no iní-
cio de dezembro. 

CÂMARAS DÃO UMA 
AJUDA COM TAKE-AWAY 
Não é um apoio financeiro formal, 
mas nos últimos fins de semana, 
algumas câmaras municipais do 
país, como Matosinhos, Famali-
cão e Viseu, organizaram iniciati-
vas com o objetivo de auxiliar a 
restauração a entregar refeições 
ao domicílio, evitando as taxas co-
bradas pelas plataformas de en-
trega. Apesar de o take-away já 
ser permitido nos próximos fins 
de semana, há câmaras que que-
rem manter o regime. É o caso de 
Matosinhos, revela ao Negócios a 
autarquia liderada por Luísa Sal-
gueiro. "Temos a intenção de 
manter este serviço contribuindo 

Na última quinzena, o Governo 
apertou as restrições aos restau-
rantes nos concelhos de maior 
risco, ao impor o encerramento 
às 13h. A medida acabou por ser 
seguida por vários estabeleci-
mentos em todo o país, mesmo 
nos municípios de risco mais mo-
derado. Essa e outras razões te-
rão contribuído para o afasta-
mento dos clientes da restaura-
ção. Segundo a mais recente son-
dagem da Intercampus para o 
Negócios e o CM/CMTV, 
62,9% dos inquiridos optaram 
por não frequentar restaurantes 
nos últimos 15 dias. Apenas 
36,5% dos participantes revela-
ram ter ido comer fora. 

Na análise por regiões, o in-
quérito concluiu que foi na zona 
de Lisboa que a maior parte dos 
inquiridos respondeu afirmati-
vamente (40,9%). Segue-se o 
Norte (36,4%) e o Alentejo 
(34,7%). As idas ao restaurante 
conquistaram sobretudo os ho-
mens (40,2%), face a apenas 
33,1% de respostas positivas por 
parte das mulheres. A faixa etá-
ria que vai dos 35 aos 54 anos foi 
a que manteve idas mais regula-
res aos estabelecimentos de res-
tauração (39,2%). 

Para os portugueses que con-
tinuaram a frequentar a restau-
ração, o convívio familiar foi o 
principal motivo da escolha, com 
63% a admitirem fazê-lo. Aqui, 
destaca-se a região Norte, onde 
67,5% dos inquiridos revelam 
que este é o principal motivo para 
ir comer fora. Alentejo, região 
Centro e Lisboa também reúnem 
percentagens superiores a 60%. 
Só no Algarve é que o convívio fa-
miliar foi a resposta escolhida por 
apenas 33,3% dos inquiridos. 

Entre os motivos encontra-
dos para comer fora, segue-se o 
convívio com amigos, que reúne 
23,8% das respostas. Dos inqui-
ridos que revelaram ter frequen-
tado a restauração na última  

quinzena, há ainda 18,9% que 
afirmam que a escolha se deveu 
a deslocações profissionais. O 
convívio com colegas de trabalho 
reúne 9,7% das respostas, en-
quanto o turismo passou a ser 
uma razão quase inexistente para 
ir ao restaurante: apenas 2,6ç( 
dos inquiridos o fizeram. 

Governo deve apoiar 
Dentro desta temática, a questão 
que reúne maior consenso entre 
os portugueses prende-se com o 
cumprimento das novas regras 
de higiene e segurança por parte 
dos restaurantes, que nos últimos 
meses tiveram de se adaptar ao 
contexto pandémico. A lotação 
dos espaços limitada a 50% é 
uma das regras principais. Os res-
taurantes têm ainda de garantir 
o afastamento de um metro e 
meio entre as mesas e cumprir 
horários mais limitados. Para 
93,8% dos inquiridos nesta son-
dagem, os restaurantes têm con-
seguido passar com distinção no 
teste das novas regras. Apenas 
4% dão nota negativa ao setor. 
Em todas as regiões do país a taxa 
de aprovação foi superior a 90%, 
chegando aos100% no Algarve. 

O inquérito teve também 
como objetivo aferir a opinião 
dos portugueses sobre os apoios 
dados pelo Governo aos setores 
mais afetados pela pandemia, 
como o turismo e a restauração, 
que nos últimos meses têm rece-
bido ajudas, tanto na forma de li-
nhas de crédito como de apoios 
a fundo perdido. A maioria dos 
inquiridos, 78%, concorda que o 
Estado tem o dever de apoiar fi-
nanceiramente estes setores, ain-
da que 14,1% dos portugueses 
questionados considerem que 
não. E no Algarve, região mais 
dependente do turismo, que a 
opinião favorável aos apoios atin-
ge o nível mais elevado (80,8%). 
O Alentejo reúne menos respos-
tas favoráveis (71,4%). ei  As  

RESTAURANTES COM 
MENOS CLIENTES 
Valores em percentagem 

Na última quinzena, perto de dois 
terços dos portugueses optaram 
por não frequentar restaurantes 
As restrições aos horários impos-
tas pelo estado de emergência e os 
limites à circulação terão contri-
buído para o afastamento dos 
clientes da restauração. 

sim Não • 
36.5 62,9 

e ns/nr 
0.6 

Fonte: Intercampus 

FICHA TÉCNICA 
Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a 
CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de 
conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos 
temas da política nacional, incluindo a intenção de voto 
em eleições legislativas. universo: População 
portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente 
recenseada, residente em Portugal Continental. 
Amostra: A amostra é constituída por 622 entrevistas. 
com a seguinte distribuição proporcional por sexo, por 
idade e região. Seleção da amostra A seleção do lar fez-
-se através da geração aleatória de números de telefone 
fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada 
através do método de quotas de género e idade (3 
grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região 
(NUTSii), Género e Idade, com base nos dados do 
Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa 
(31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna 
(DCA°. Recolha da Informação: A informação foi 
recolhida através de entrevista telefónica, em total 
privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi 
elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente 
aprovado pelo diente. A INTERCAMPUS conta com uma 
equipa de profissionais experimentados que conhecem e 
respeitam as normas de qualidade da empresa. 
Estiveram envolvidos 28 entrevistadores, devidamente 
treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos 
responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo 
decorreram entre 9 e 16 de novembro. 
Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste 
estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ffl 
3,9%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste 
estudo foi de: 60,5%. 

20 
LISBOA APOIA 
A Câmara de Lisboa 
anunciou o seu próprio 
programa de ajuda ao 
comércio e restauração 
no valor de 
20 milhões de euros. 

para que a transição para as no-
vas regras seja feita de forma sua-
ve e sem perdas para os restau-
rantes. A decisão está em avalia-
ção entre a autarquia e o setor." 

SIZA ANUNCIA MAIS 
APOIOS ESTA SEMANA 
Na conferência de imprensa de 
sábado, o primeiro-ministro ga-
rantiu que esta semana o minis-
tro da Economia irá anunciar no-
vas ajudas às empresas. Estarão 
incluídas "medidas de apoio às 
rendas comerciais, tendo em vis-
ta garantir um apoio suplementar 
a todos os setores, em particular 
à restauração e ao comércio a re-
talho", afirmou António Costa. Os 
novos apoios deverão ser conhe-
cidos depois do Conselho de Mi-
nistros desta quinta-feira. 
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Pais têm direito a faltar 
e a subsídios nas pontes 
Nos termos da lei, o fecho das escolas a 30 de novembro e 7 de dezembro permitirá o acesso a apoios. 
ECONOMIA 8 e 9 

d' 
Aviação 
Easyjet diz que 
taxa de carbono 
só irá agravar 
dificuldades 

EMPRESAS 17 

Sustentabilidade 
Setor privado 
chamado para 
ajudar a resolver 
problemas sociais 
ESPECIAL 20 e 21 

Justiça dá razão 
ao Novo Banco 
contra a Venezuela 
Duas contas da Petróleos de Venezuela continuarão congeladas 
enquanto decorrem investigações sobre branqueamento de capitais. 
EMPRESAS 16 

66% das empresas não têm 
ninguém em teletrabalho 

Orçamento 

Centros de 
saúde vão 
ter horário 
alargado 
ECONOMIA 10 e 11 

Estados Unidos 
Yellen no Tesouro 
irá reforçar foco 
nos estímulos 
Joe Biden escolheu a 

antiga líder da Fed para 

a sua administração. 
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Turismo 
pode perder 
60 mil 
empregos 

Secretária de Estado 
apela à reconversão 
das regiões afetadas 

IMPACTO  A secretária de Es-
tado do Turismo, Rita Mar-
ques, admitiu, em entrevis-
ta à Reuters, que o setor de-
verá perder 60 mil empre-
gos neste ano. A governan-
te assumiu que a recupera-
ção do setor está longe. 

Além disso, Rita Marques 
sublinhou que algumas das 
regiões têm de diversificar a 
sua economia, muito assen-
te no turismo, após a pande-
mia. O Algarve é uma das re-
giões. "Temos de diversifi-
car, mas vamos continuar a 
trabalhar para garantir que 
o Algarve continua a rece-
ber bem os britânicos, inde-
pendentemente do que 
acontecer com o Brexit". 

As expectativas são que a 
recuperação do mercado in-
ternacional aconteça no 3.° 
trimestre de 2021, algo, con-
tudo, que está dependente 
do sucesso de uma vacina. 

"Sabemos que vai ser difí-
cil, que vai demorar algum 
tempo", disse Rita Mar-
ques.  *ANA LARANJEIRO 
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A8 Declaração de impacte ambiental chumba Cidade Lacustre de Vilamoura
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=399bd82

 
O projeto da Cidade Lacustre de Vilamoura foi chumbado pela declaração de impacte ambiental (DIA)
emitida na semana passada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve, com decisão "desfavorável".
 
"Atendendo a que os impactes negativos identificados são nalguns fatores muito significativos, não
minimizáveis e impeditivos ao desenvolvimento do projeto, emite-se parecer desfavorável ao estudo
de impacte ambiental (EIA) do projeto do loteamento e obras de urbanização da Cidade Lacustre",
refere-se na DIA emitida pela CCDR/Algarve, consultada pelo diariOnline Região Sul, sobre a versão
que tinha sido reformulada e apresentada após a primeira fase de avaliação de impacte ambiental ter
sido suspensa, em 2019, já com aviso sobre os seus potenciais "efeitos negativos".
 
Este megaempreendimento turístico e imobiliário com cerca de 2.500 camas projetado pela Vilamoura
Lusotur, detida pelo fundo norte-americano Lone Star, visava a ocupação de uma área a rondar os 58
hectares entre a Marina de Vilamoura e a praia da Rocha Baixinha, na freguesia de Quarteira, concelho
de Loulé.
 
Seria uma espécie de cidade com lagos artificiais, construídos onde hoje existem lagos de água doce,
na bacia hidrográfica da Ribeira de Quarteira, o que implicava ainda o desvio do Vale Tisnado e a
construção de um dique de proteção contra as cheias.
 
O projeto, que tinha sido classificado como de Potencial Interesse Nacional (PIN) há mais de uma
década e tinha um investimento estimado de 666 milhões de euros, foi fortemente contestado, ao
longo dos últimos anos, por moradores e associações ambientalistas, recebendo também parecer
desfavorável da Câmara Municipal de Loulé.
 
A comissão de avaliação (CA) encarregue da análise técnica do EIA concluiu que, "independentemente
das medidas propostas para a mitigação, prevenção e compensação dos impactes identificados sobre o
território, nomeadamente no que se refere à biodiversidade e à paisagem, o projeto da operação de
loteamento em apreciação, não reúne condições para ser viabilizado".
 
"O projeto apresenta impactes significativos (direto, negativo, permanente, irreversível, de magnitude
elevada e âmbito local) e não passíveis de mitigação ao nível da destruição e alteração da morfologia
do solo e uso do solo, paisagem e sobre a destruição da flora, vegetação e perturbação da fauna",
realçou a CA no seu parecer.
 
.diariOnline RS
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Antena 1

 	Duração: 00:46:13

 	OCS: Antena 1 - Antena Aberta

 
ID: 89834179

 
25-11-2020 11:08

O Governo devia acelerar e aumentar as ajudas ao setor da restauração? Que tipo de medidas
deviam ser postas em prática?

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1bc3cb85-96d1-402c-804d-

9b36d48f26d0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os empresários dos restaurantes, da restauração, mas também do comércio e da hotelaria vão
concentrar-se esta tarde em frente à Assembleia da República, em Lisboa. É um protesto que acontece
no dia limite para o pagamento de impostos ao Estado e é também, a partir de hoje, quarta-feira, que
os restaurantes dos concelhos abrangidos pelo estado de emergência podem pedir um apoio de 20%
da receita perdida nos últimos 2 fins de semana, devido às restrições impostas aos estabelecimentos.
Esse valor, ou seja, os tais 20% de perda de receitas dos restaurantes calcula-se face à média dos 44
fins-de-semana anteriores.
Declarações de Paulo Gomes, proprietário de um restaurante que ontem decidiu encerrar portas;
Daniel Serra, Associação Nacional de Restaurantes.
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SAGRES 

Obra em arriba de fortaleza 
0  Está em curso uma obra de 
consolidação da arriba da For-
taleza de Sagres, que é o monu-
mento mais visitado do Algar - 
ve. Esta intervenção custará 137 
mil euros, devendo estar con-
cluída no prazo de três meses. 

A arriba, com 40 metros de al-
tura, apresenta uma fissura, que 
tem vindo a aumentar com o  

tempo. Foi a Direção Regional 
de Cultura do Algarve, que gere 
o monumento, que alertou a 
Agência Portuguesa do Am-
biente para "a necessidade ur-
gente da obra, de modo a salva-
guardar a integridade d.o local e 
dos visitantes". Só em 2019, a 
fortaleza foi visitada por quase 
meio milhão de pessoas. ,J.C.E. Intervenção já está em curso 
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Salas de reuniões, um estúdio digital e camarotes desportivos são algumas das soluções do hotel 

Falta de turistas obriga 
hotel Sheraton a "inventar" 
Unidade de luxo do Porto transformou suítes em escritórios de trabalho, criou 
um estúdio digital e ainda camarotes para assistir a eventos desportivos 

Ana Sofia Rocha 
ana.s.ferreira@jn.pt 

HOTELARIA  Fazer com que 
um hotel sobreviva em ple-
na pandemia sem hóspedes 
parece ser uma missão im-
possível. Nos últimos me-
ses, o Sheraton Porto Hotel 
& Spa reinventou-se e criou 
novas opções para os clien-
tes. Desde suítes transfor-
madas em escritórios, à cria-
ção de "camarotes desporti-
vos", o processo de adapta-
ção tem sido um exercício de 
"resiliência e criatividade". 

A calma da entrada do She-
raton engana quem passa, 
porque o trabalho por ali não 
parou. A covid-19 continua a 
manter os turistas afastados, 
mas neste hotel de luxo do 
Porto as atenções viraram-se 
para as necessidades de 
quem cá está. 

"Há muita gente em tele-
trabalho, mas elaborar pro-
jetos, orçamentos ou reunir 
com clientes em casa pode 
ser complicado. Por isso, 
transformamos oito suítes  

em escritórios", explicou ao 
JN Joana Almeida, diretora 
do Sheraton Porto. "E as pes-
soas gostam. Já temos em-
presas a pedir-nos os espaços 
por mais dois ou três me-
ses", acrescenta. Além disso, 
muitos dos congressos agen-
dados foram adiados pela 
impossibilidade de juntar 
muitas pessoas na mesma 

Joana Almeida 
Diretora do Sheraton Porto 

"No nosso ADN está 
sempre a hotelaria, 
mas neste momento 
temos de nos 
reinventar para fazer 
face às restrições 
da pandemia" 

sala. Para dar resposta a essa 
limitação, foi criado um es-
túdio digital permanente 
que permite a transmissão 
de palestras sem que a orga-
nização precise de se preo-
cupar com o lado técnico. 

Não só o trabalho tem lu-
gar nas novas soluções. No 
desporto deixou de haver 
público, e por isso, foram 
criados "camarotes despor-
tivos" onde as pessoas se po-
dem juntar para ver um jogo 
como se fossem ao estádio. 

PREPARAR O NATAL 

Em mente estão já novos 
planos para resistir ás restri-
ções. Para o restaurante foi 
criado o serviço "take & sha-
re", que leva a casa dos clien-
tes alguns dos pratos mais 
apreciados. O Natal e o Ano 
Novo serão um novo desafio 
e o menu já está a ser dese-
nhado. "Se as famílias não 
podem vir celebrar connos-
co, como é hábito, pelo me-
nos vamos dar-lhes tudo a 
que estão habituados", diz 
Joana Almeida. • 

DIFICULDADES 

Crise obriga ao 
encerramento de 
muitas unidades 

Só no mês de novembro, 
no Porto, já encerraram 
pelo menos 20 unidades 
hoteleiras e muitas ou-
tras já estavam fechadas. 
De acordo com o Turismo 
do Porto e Norte de Por-
tugal, "até ao momento, 
na maioria dos casos são 
encerramentos temporá-
rios e não de insolvên-
cias", sendo uma tentati-
va de não aumentar os 
encargos reduzindo os 
custos. "Estamos convic-
tos de que em abril ou 
maio do próximo ano, se 
o surto estiver mais con-
trolado, muitas destas 
unidades vão voltar a 
abrir portas", explicou a 
Turismo do Porto e Norte 
de Portugal. 
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SET prevê retoma dos turistas internacionais no 3º trimestre de 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d9b44504

 
O setor do turismo deverá perder 60 mil postos de trabalho este ano devido ao impacto da Covid-19 e,
segundo afirma Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, em entrevista à Reuters, a
recuperação ainda vem longe.
 
A responsável adiantou ainda que algumas das regiões do país devem diversificar a sua economia
dependente do turismo após a pandemia.
 
E afirma prever uma retoma dos turistas internacionais no terceiro trimestre de 2021, dependendo do
sucesso da vacina, mas que poderá demorar até 2023 para que esses números voltem aos níveis
recorde pré-pandemia. Recorde-se que, em 2019, Portugal recebeu mais de 16,4 milhões de turistas
estrangeiros.
 
"Sabemos que será difícil, que levará algum tempo", confirmou Rita Marques, acrescentando que
Portugal procurará estar entre os primeiros a beneficiar quando as pessoas puderem voltar a viajar
livremente.
 
A governante acredita que o turismo, que foi fundamental para a recuperação de Portugal da crise de
2010, irá ajudar o país a recuperar da pandemia. Mas não deixa de dizer que algumas regiões
dependem demasiado do turismo, pedindo que se desenvolvam outros setores e que a sua
competitividade internacional aumente.
 
Regiões como o Algarve estão entre as mais afetadas. Nesta região, a indústria do turismo está não só
a sofrer com o impacto económico da pandemia, que elevou o número de desempregados a subir
134% para 24.088 no mês passado, mas também com as preocupações acerca das implicações do
Brexit. Rita Marques defende ser crucial desenvolver outros setores mas também atrair mais turistas
de outros mercados para o Algarve.
 
"Precisamos de diversificar... mas mas vamos trabalhar para garantir que o Algarve continua a receber
todos os britânicos - independentemente do que acontecer com o Brexit", esclareceu a responsável à
Reuters.
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A13

Covid-19. Hotéis no Algarve contornam crise com teletrabalho e estadias de longa
duração
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6cfa8808

 
A aposta dos hóteis tem sido a promoção do uso do espaço para passar temporadas em teletrabalho,
um serviço direcionado a nómadas digitais, com uma sala de coworking aberta 24 horas por dia.
 
Os hotéis e empreendimentos algarvios estão a promover campanhas de descontos para estadias de
longa duração e a disponibilizar espaços para teletrabalho como forma de contornar a crise no setor
provocada pela pandemia de Covid-19.
 
Quem consegue trabalhar remotamente procura cada vez mais locais para passar temporadas em
teletrabalho, numa altura em que o confinamento se impõe por todo o mundo, com a hotelaria do
Algarve a registar um aumento da procura nesse segmento, mais pelos portugueses, mas também por
estrangeiros, disseram à Lusa responsáveis do setor.
 
"Temos tido uma procura consistente e, sobretudo, em crescimento cada vez que há um período de
maior confinamento", adiantou à Lusa o administrador executivo de Vale do Lobo, Pedro Reimão,
notando que o resort tem recebido reservas de mercados tradicionais, como o Reino Unido, mas
também da Escandinávia.
 
Segundo o administrador do empreendimento, o serviço está direcionado para os chamados nómadas
digitais, "para quem é indiferente estar a trabalhar em Londres, Lisboa ou em Amesterdão", não só
para aqueles que já trabalhavam desta forma, como para quem de um momento para o outro viu o
teletrabalho tornar-se obrigatório.
 
No centro da capital algarvia, o hotel Faro também está a promover descontos para quem quer passar
temporadas de 15 ou 30 dias no hotel em teletrabalho, usufruindo de uma sala de coworking aberta
24 horas por dia e outras comodidades, contou à Lusa a diretora da unidade.
 
Para Sofia Hipólito, este nicho de mercado pode não ser "a salvação", mas é "uma grande
oportunidade" para um setor fortemente atingido pela crise pandémica, havendo já reservas ao abrigo
da campanha para estadias mínimas de 15 dias lançada na passada semana e vários pedidos de
informação.
 
Isabel aderiu ao pacote para 15 dias no hotel Faro e contou à Lusa que queria "testar" a possibilidade
de "estar em teletrabalho num sítio diferente" e de não ter de se preocupar "com nada", depois de ter
começado a trabalhar remotamente durante a pandemia.
 
A bancária de Lisboa, confessa que em casa b mas considera que poder fazer teletrabalho em hotéis
"abre todo um leque de oportunidades", até mesmo para "conciliar melhor" o trabalho com a vida
familiar.
 
É um conceito e queria experimentar esta possibilidade".
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Em Vilamoura, o hotel Hilton, além da campanha para estadias de longa duração, tem igualmente,
desde o final de agosto, o programa "home office", que disponibiliza salas de trabalho individuais ou
partilhadas que podem ser alugadas por pessoas que não estão alojadas no hotel.
 
Segundo contou à Lusa o diretor comercial da unidade, João Rosado, a ideia de lançar este novo
serviço surgiu devido às dificuldades que a própria equipa do hotel sentiu quando teve de ficar em
teletrabalho durante o confinamento.
 
Mediante pacotes de vários preços, é possível ter coffee breaks personalizados, acesso ao ginásio e ao
SPA do hotel ou até mesmo a um treino com um personal trainer, explica Sónia César, do
departamento de grupos e eventos do hotel.
 
Agência Lusa
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Covid-19. Dormidas em alojamentos turísticos caem para metade até agosto na UE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5b70cba1

 
O número de noites passadas em estabelecimentos de turismo caiu em todos os Estados-membros da
UE de janeiro a julho
 
As dormidas em estabelecimentos de turismo na União Europeia (UE) recuaram 50% entre janeiro e
agosto, face ao mesmo período de 2019, devido à pandemia da covid-19, segundo o Eurostat.
 
De acordo com dados divulgados esta quarta-feira, o número de noites passadas em estabelecimentos
de alojamento turístico na UE de janeiro a agosto, tais como hotéis, outros alojamentos e
acampamentos de curta duração, totalizou 1,1 mil milhões, um declínio de 50% face ao período
homólogo de 2019.
 
Considerando os dados mensais, as quedas mais substanciais no número de noites passadas em
estabelecimentos de alojamento turístico foram registadas em abril (-95%) e em maio (-89%), em
comparação com os mesmos meses de 2019.
 
No período de verão, com o aligeirar das medidas de confinamento, houve apenas uma recuperação
parcial, com quedas de 71% em junho, 42% em julho e 32% em agosto.
 
No período de julho-agosto de 2020, as dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico na UE
diminuíram 37% em comparação com o mesmo período em 2019.
 
Nestes dois meses, houve um maior recuo no número de noites passadas em alojamento turístico por
os hóspedes de países estrangeiros (-60% em comparação com o mesmo período em 2019) do que
por hóspedes residentes no país declarante (-17%).
 
O número de noites passadas em estabelecimentos de turismo caiu em todos os Estados-membros da
UE de janeiro a julho.
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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