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É uma batalha com duas frentes

a saúde e a economia

Não podemos ganhar a batalha da pandemia e depois percebermos que estamos

mortos por falta da economia defende António Saraiva
António Saraiva presidente da
Confederação Empresarial de Por
tugal Cl P e Francisco Calheiros
presidente da Confederação do Tu
rismo de Portugal CTP têm es
tado na linha da frente das negocia

mia considera António Saraiva
Na sua opinião o relançamento
da economia será feito de forma

gradual e assimétrico quer em ter
mos das várias regiões do país

querem termos dos setores de ati

didas de apoio às empresas a for
ma como vai ser feito o relança

vidade porque não podemos ga
nhar a batalha da pandemia e de
pois percebermos que estamos

avida ativa depois do confinamen
to forçado pela covid 19

Verão de turismo interno

ções do Governo em relação às me

mento daeconomia ecomovai ser

Como diz António Saraiva é

preciso definir com o Governo
uma metodologia para o regresso

ànormalidade
adisruptiva
hlatabadepois
tParticiparam
sed
na

mortos por falta da economia

Entre as medidas propostas para

o regresso ao trabalho estão o di

ferimento dos horários de traba

lho para não haver aglomerações
tanto nos transportes públicos

conferência Liderança à Prova or
ganizada pelo Jornal de Negócios
como o apoio GoContact no pai

como nos locais de trabalho a dis

zações para reagir à crise

distanciamento social

nel O que estão a fazer as organi

É uma batalha em duas fren
tes em que por um lado tem de se
vencer esta crise de saúde pública
e por outro a salvação da econo

ponibilização de equipamentos de

proteção e transformação dos es
paços de trabalho para permitir o

Quanto ao turismo Francisco
Calheiros salientou que se pode
rão pôr limites à capacidade má
xima dos hotéis e de outros esta

belecimentos como restaurantes

para minimizar os riscos de con
tágio Para este responsável a re
cuperação do turismo vai passar
pelo mercado interno que repre
senta cerca de um terço do setor
já que a procura internacional de
verá registarquebras acentuadas
o que também está dependente
da evolução do processo de aber

tura de fronteiras Qualquer que

seja a estratégia e por mais rápi
da que seja a retoma em grande
parte o verão de 2020 está perdi
do garantiu Francisco Calhei
ros

António Saraiva sublinhou que

uma das lições desta crise foi a Eu

ropa perceber o seu grau de expo

sição e dependência estratégicado
exterior o que abre portas a um
processo de industrialização e ca
deias de abastecimento mais pró
ximas dos mercados o que repre

sentar novas oportunidades para
Portugal m

