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Comércio e 
discotecas 
satisfeitos com 
alívio de medidas

Setor da diversão noturna espera que medidas 
vigorem já no fim de semana e pede campanha 
para atrair turistas e ajudar ao “virar de página”

RECOMEÇO Representantes 
dos estabelecimentos co-
merciais, bares, discotecas e 
restaurantes receberam com 
entusiasmo o alívio das res-
trições anunciado pelo Go-
verno. Os centros comerciais 
deixam de ter um limite má-
ximo de lotação e cai a obri-
gação de teste negativo ou 
certificado de vacinação para 
aceder a estabelecimentos 
de diversão noturna, que es-
peram agora um retomar do 
volume de negócios.  

“É com muito agrado que 
vemos o fim da obrigatorie-
dade dos testes e dos certifi-
cados digitais para entrar 
nos bares e discotecas e es-
peramos que seja promulga-
do já para estar em vigor 
este fim de semana”, disse à 
Lusa o presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Bares, 
Discotecas e Animadores, 
Ricardo Tavares. A associa-
ção salientou a necessidade 
de se fazer uma “campanha 
massiva” para atrair mais 
turistas para este setor. O 
presidente da associação 
lembrou que os últimos dois 
anos foram muito difíceis 
para o setor que chegou a es-
tar 19 meses encerrado. Ri-
cardo Esteves defendeu ain-

da a necessidade de provi-
denciar ao setor um “apoio 
musculado” para que estas 
consigam “reinventar os 
negócios” e recuperar o di-
namismo de outrora.  

A Associação de Discotecas 
Nacional (ADN) recebeu as 
medidas como um “virar de 
página”, disse José Gouveia, 
presidente da ADN, à Lusa. 

Rodrigo Moita de Deus, di-
retor-executivo da Associa-
ção Portuguesa de Centros 
Comerciais (APCC), vê este 
alívio como um “primeiro 
passo” para voltar a ganhar a 
confiança de “todos os 
agentes económicos”, pe-
quenas lojas, cinemas e res-
taurantes. 

Além da confiança, Moita 
de Deus conta também ver 
um “regresso do tráfego” 
nos centros comerciais, que 
também diminuiu durante 
a pandemia e fez baixar as 
compras “de impulso”. “As 
pessoas passaram menos 
tempo nos centros comer-
ciais e quando foram, iam 
para comprar” algo específi-
co, diz. A APCC espera que 
os centros comerciais recu-
perem o papel de “conví-
vio” que perderam durante 
a pandemia.�

Alunos ficam a ganhar 
com fim de isolamento 
após contacto de risco

Rita Neves Costa 
rita.n.costa@jn.pt 

EDUCAÇÃO Cientes de que o 
vírus não desapareceu, mas 
que a covid-19 caminha 
cada vez mais para uma en-
demia, diretores de escolas 
e encarregados de educação 
consideram “razoáveis” as 
decisões tomadas ontem 
em Conselho de Ministros. 
Entre elas está a manuten-
ção da máscara em espaços 
interiores, onde se incluem 
as salas de aulas, e o fim do 
isolamento para os contac-
tos de risco, que terá impac-
to no número de alunos nas 
aulas presenciais. 

Para Filinto Lima, presi-
dente da Associação Nacio-
nal de Diretores de Agrupa-
mentos e Escolas Públicas 
(ANDAEP), o fim de isola-
mento para quem teve con-
tacto com um infetado é 
“positivo”, já que significa 
que os alunos poderão “per-
manecer mais tempo no es-
paço de aprendizagem”. 
Além de contribuir para o 
“bem-estar emocional” dos 
mais novos, colocado em 
causa pelos sucessivos con-
finamentos. 

Diretores e encarregados de educação saúdam decisão 
do Governo, mais um passo para a normalidade

A mesma opinião é parti-
lhada por Manuel Pereira, 
dirigente da Associação Na-
cional de Dirigentes Escola-
res (ANDE), que adianta 
que, “nos últimos meses, a 
maioria das pessoas em iso-
lamento nas escolas eram 
contactos de risco e não por 
terem testado positivo”. 

CUIDADOS AINDA PRECISOS 
Também Rui Martins diz 
ver com “agrado as novas 
medidas”. Para o presidente 
da Confederação Nacional 
Independente de Pais e En-
carregados de Educação, 
este “é um sinal positivo” 
da evolução da pandemia, 

Máscara mantém-se obrigatória nos espaços interiores, anunciou a ministra
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consciente de que a utiliza-
ção de máscara, o distancia-
mento físico e a higieniza-
ção devem ser cuidados a 
manter nas escolas. 

O dirigente da ANDAEP 
confirma ao JN que vão per-
manecer as “regras de orga-
nização interna” nos esta-
belecimentos, decorrentes 
da pandemia de covid-19, 
como cada turma ter uma 
sala de aula designada ou a 
manutenção de circuitos di-
ferenciados nas instalações. 

O médico de saúde públi-
ca Gustavo Tato Borges ad-
mite que o fim do isolamen-
to para os alunos, que são 
contactos de risco, não inva-
lida que testem positivo 
mais tarde. “Se um pai tes-
tar positivo, o filho poderá 
ir para a escola no dia se-
guinte. Mas, por muitos cui-
dados que o adulto tenha, 
não significa que já não te-
nha transmitido o vírus”. 

Já Alberto Santos, secre-
tário-geral da Confedera-
ção Nacional das Associa-
ções de Pais, defende que as 
novas medidas são “razoá-
veis”, reforçando que as es-
colas “não são a fonte do 
problema”. �

José Gouveia 
Pres. da Assoc. de Discotecas 
Nacional

“É o início de uma 
liberdade total para 
aqueles que nos 
procuram, não 
havendo a 
necessidade 
apresentar testes”

Rodrigo Moita  
de Deus 
Dir.-executivo da APCC

“O que os nossos 
agentes económicos 
todos precisam, 
pequenos e grandes 
(...), é de sinais de 
confiança e de 
estabilidade”

OPINIÃO

Manuel Pereira 
Presidente ANDE

“Quando os casos 
eram muito elevados, 
a maioria das pessoas  
em isolamento eram 
contactos de risco e 
não infetados. A nova 
medida garante que os 
alunos estarão nas 
escolas, que é o sítio 
onde devem estar”

MEDIDAS  
 
�����Confinamento 

Os contactos de risco, 
que até agora tinham 
de ficar sete dias em 
casa, deixam de estar 
sujeitos a isolamento. 
Apenas as pessoas que 
testem positivo (com 
ou sem sintomas) fa-
zem o confinamento 
para já de sete dias. 
 

�����Máscara 
O uso de máscara 
mantém-se obrigató-
rio nos espaços inte-
riores, como salas de 
aula e transportes pú-
blicos. Nos ginásios, a 
máscara não é obriga-
tória durante a prática 
da atividade física. 
Nos bares e discote-
cas, tem de ser usada 
pelos funcionários. 

 
�����Lotação 

Os espaços comerciais 
deixam de ter um li-
mite à lotação. Até en-
tão vigorava a limita-
ção de um cliente por 
cada cinco metros 
quadrados. 
 

�����Teletrabalho 
O teletrabalho deixa 
de ser recomendado. 
Desde 14 de janeiro 
que o regime era 
aconselhado para con-
trolar o número de 
novos casos.  
 

���Teste e certificado 
A exigência de teste 
cai para aceder a bares, 
discotecas, grandes 
eventos e recintos 
desportivos. Só é pre-
ciso para visitas a lares 
ou hospitais, caso não 
se tenham certificado 
de vacinação (dose de 
reforço) ou recupera-
ção. O certificado digi-
tal passa a ser exigido 
apenas nas fronteiras.


