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Decisões da UE para combater os efeitos do coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=90263c16-a3f3-435f-9cdb-

15569bbaf90c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quais as decisões que a UE já tomou para combater os efeitos do coronavírus? E o que é que essas
decisões nos podem dizer sobre essa UE?.Contas do dia com Helena Garrido.
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Covid-19: portugueses no estrangeiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=82e1455f-746f-4ce6-b8ea-

0b6cfd219535&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quatro mil portugueses que se encontram no estrangeiro pediram ajuda para regressar. Muitos estão
em países fora da União Europeia. O Ministro dos Negócios Estrangeiros garante que está a ser feito
tudo o que é possível para que regressem a Portugal o mais rapidamente que conseguirem.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-03-24 22:15
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-25 07:38
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-03-24 00:48
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-25 08:37
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-25 06:50
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-25 07:38
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-25 08:38
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EMPRESAS
| José Paulo Silva | 

Com uma dotação de 60 milhões
de euros, o Governo criou uma
linha de apoio à tesouraria para
microempresas do Turismo. 

O crédito dirige-se a empresas
ou empresários em nome indivi-
dual com menos de 10 postos de
trabalho e cujo volume de negó-
cios anual ou balanço total anual
não exceda os dois milhões de
euros, com actividade em terri-
tório nacional e certificação

PME.
Este apoio financeiro é calcula-
do tendo em conta o número de
trabalhadores existente na em-
presa em Fevereiro deste ano,
multiplicado por 750 euros por
cada trabalhador e pelo período
de três meses, até ao montante
máximo de 20 mil euros por em-
presa. 

Esta ajuda não vence juros e é
reembolsado no prazo de três
anos, incluindo um período de
carência de 12 meses.

A linha de apoio à tesouraria

para microempresas do Turismo
mantém-se em vigor até ser al-
cançada a dotação orçamental
prevista, no valor de 60 milhões
de euros. 

As candidaturas são submeti-
das através de formulário a dis-
ponibilizar no Portal Business
do Turismo de Portugal que fica-
rá disponível já nos próximos
dias.

O Turismo de Portugal dispo-
nibilizou também outras medi-
das de apoio, entre as quais a
suspensão de reembolsos em

projectos com amortizações de
empréstimo em execução. 

Com igual objectivo de apoiar
as empresas do sector cuja acti-
vidade está a ser afetada pelos
efeitos económicos e sociais do
surto de Covid -19, a Entidade
Regional de Turismo Porto e
Norte de Portugal está a divulgar
uma nova linha de crédito, in-
cluída no Programa Capitalizar
2018, destinada, especificamen-
te, ao financiamento de necessi-
dades de fundo de maneio e de
tesouraria.

Microempresas e fundos de tesouraria

Entidade divulga medidas de apoio ao sector

TURISMO
| José Paulo Silva/Rui Alberto Sequeira | 

A Entidade Regional de Turismo
Porto e Norte de Portugal criou
um gabinete de apoio ao empre-
sário e está a construir um mi-
crosite para apoiar os empresá-
rios do sector a enfrentarem a
actual paralisação do sector por
força da limitações de circulação
impostas no âmbito do combate
à pandemia provocada pelo no-
vo coronavírus.

Luís Pedro Martins, o presi-
dente daquela entidade, conside-
ra que “ainda há muita desinfor-
mação” relativamente aos
apoios de emergência criados
pelo Governo para socorrer o
sector turístico nesta fase.

“Para responder em tempo
real” às dúvidas dos empresários
sobre os requisitos de acesso aos
apoios governamentais, e Enti-
dade Regional instalou um gabi-
nete de apoio e avançou com um
microsite, considerando Luís
Pedro Martins que é prioritário,
nesta fase, “ajudar as empresas
para que não haja despedimen-
tos”, algo que se apresenta como
muito difícil de conseguir em fa-
se do encerramento da activida-
de de unidades de alojamento,
restaurantes e outros operadores

turísticos.
Em entrevista à Rádio Antena

Minho, o presidente da ‘Porto e
Norte’ entende que o apoio às
empresas do sector tem de ter,
como objectivo imediato, “miti-
gar o impacto do Covid-19”, al-
go que se faz com linhas de
apoio à tesouraria e outros crédi-
tos e com as medidas de nature-
za fiscal já aprovadas pelo Go-
verno.

No acual clima de incerteza
quanto a uma recuperação da ac-

tividade turística, Luís Pedro
Martins reconhece que os apoios
governamentais “não serão sufi-
cientes”, atendendo às perdas
que o sector está a sofrer e aos
prejuízos que terá no futuro pró-
ximo.

O Governo aprovou  linhas de
crédito para as empresas do sec-
tor do Turismo, das mais atingi-
das pelo Covid-19, garantidas
pelo Estado e disponibilizadas
através do sistema bancário. 

Restaurantes e similares têm

disponíveis 600 milhões de eu-
ros, dos quais 270 milhões para
micro e pequenas empresas; as
agências de viagens, empresas
de animação, organização de
eventos e similares  contam com
200 milhões de euros, 75 mi-
lhões destinados a micro e pe-
quenas empresas; os empreendi-
mentos e alojamento turísti-
co beneficiam de 900 milhões
de euros, dos quais 300 milhões
para micro e pequenas empre-
sas.

‘Porto e Norte’ cria gabinete de
apoio ao empresário e microsite
TURISMO paralisou com a pandemia do novo coronavírus. Na região Norte, foi interrompido período
histórico de crescimento do sector. Presidente da Entidade Regional de Turismo confia na recuperação.

DR

Pandemia do Covid-19 deixou a região sem turistas
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REGIÃO
| José Paulo Silva/Rui Alberto Sequeira | 

“Flagelo” é a palavra que o pre-
sidente da Entidade Regional de
Turismo e Norte de Portugal uti-
liza para caracterizar o situação
vivida actualmente pelo sector, o
primeiro a sofrer os impactos da
pandemia do Covid-19. “Os nú-
meros da actividade turística, na
região, em Janeiro e Fevereiro,
foram impressionantes”, mas
Luís Pedro Martins, em entre-
vista à rádio Antena Minho, não
os quer sequer apresentar, con-
traditórios que estão com a reali-
dade destes dias de hotéis va-
zios, restaurantes encerrados e
eventos cancelados não se sabe
até quando.

Apoiar as empresas a ultrapas-
sar esta fase crítica em que a ac-
tividade turística esta pratica-
mente reduzida a zero é a prio-
ridade da Entidade Regional,
mas Luís Pedro Martins quer
“preparar”, desde já, o ‘day af-
ter’ de uma crise que surpreen-
deu um sector de actividade que
se encontrava numa fase de cres-
cimento assinalável, sobretudo
na região Norte do país.

“Acredito que vai ser pelo tu-
rismo que vamos começar a fa-
zer a recuperação económica e
social do país e da região”, assu-
me o presidente da ‘Porto e Nor-
te’.

“Tenho falado com muitos em-
presários. As pessoas estão bas-
tante unidas. Fizemos, em rela-
ção a esta crise, um excelente
trabalho ao nível dos planos de

contingência”, acrescenta co-
mum discurso assumidamente
optimista, antecipando já a pre-
paração de “campanhas de pro-
moção do nosso território” para
quando o Covid-19 deixar as
pessoas sair de casa.

“As pessoas vão ter uma ânsia
enorme em sair de casa”, antevê
Luís Pedro Martins, que confia
na procura interna para relançar
um sector que se viu mergulha-
do, abruptamente, numa crise
sem precedentes. 

Numa segunda fase de recupe-
ração, o mercado espanhol será a
segunda prioridade da Entidade
Regional, pela proximidade e
por constituir o  primeiro merca-
do emissor de turistas para a re-
gião Norte. 

Outros mercados internacio-
nais serão para atacar numa fase
posterior.

Questionado se esta não é uma
perspectiva demasiado optimis-
tas num tempo em que Portugal
e o resto do Mundo vivem o pa-
vor da nova pandemia vírica,
Luís Pedro Martins declara: “Só
não sei o tempo que precisamos
para que cada uma dessas fases
fique em velocidade cruzeiro”.

Insiste que as entidades oficiais
e os empresários, no ‘dia seguin-
te’ à pandemia, vão ter de sedu-
zir em primeiro lugar os turistas
nacionais, já que “o mercado in-
ternacional vai demorar mais”.

Mesmo com esta perspectiva
optimista de recuperação do sec-
tor do Turismo, o presidente da
Entidade Regional do Porto e
Norte de Portugal assume que
2020 será sempre um ano para
esquecer. “Este ano é muito difí-

cil recuperar de três ou quatro
meses de paragem”, constata,
apontando o caso particular da
cidade de  Braga que, após dois
anos “fantásticos”, não benefi-
ciará do afluxo de milhares de
turistas na ‘época alta’ que volta-
ria a ser este ano a Semana San-
ta.“A cidade registou 500 mil
dormidas em 2018, próximo das
600 mil em 2019 e preparava-se
para bater novo recorde em
2020”, sinaliza o presidente da

‘Porto e Norte’.
Luís Pedro Martins compara o

que aconteceu ao sector do Tu-
rismo com a crise do Covid-19 a
uma “interrupção da emissão co-
mo antigamente acontecia com a
televisão”.

“Quando nos interromperam,
os números eram excelentes.
Quanto voltarmos a ter emissão,
a activar a nossa máquina, va-
mos ser os primeiros a arrancar”,
reafirma o presidente da Entida-
de Regional de Turismo, que se
afirma como “um homem de fé”.

Enquanto a máquina do Turis-
mo não volta a arrancar, resta
aos responsáveis da Entidade
Regional convidar quem por es-
tes dias se resguarda em casa a
visitas virtuaisa, através da sua
página Facebook, a monumen-
tos e pontos de interesse da re-
gião Norte. 

“Será pelo turismo que vamos começar
a fazer a recuperação económica”

DR

Luís Pedro Martins: “É muito difícil recuperar três ou quatro meses de paragem”

lll
“Pior que dizer que temos a actividade turística parada é im-
possível. As consequências imediatas são os os riscos muito
grandes para as empresas. Turismo de Portugal, Secretaria de
Estado e Ministério da Economia estão a implementar medi-
das para tentar colmatar a situação.”

Luís Pedro Martins
Presidente da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal

LUÍS PEDRO MARTINS
fala em “flagelo” para o
sector do turismo, que
será dos mais afectados
pela Covid-19.
Mas defende também
que será pelo turismo
que a recuperação
económica e social do
país vai começar.
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Autarcas de Póvoa de Lanhoso,
Vila Verde, Terras de Bouro,
Amares e Vieira do Minho
reforçam combate à pandemia.

PRESIDENTES DE CÂMARA JÁ INFORMARAM A ACES CÁVADO II - GERÊS CABREIRA

MUNICÍPIOS DISPONÍVEIS PARA CRIAR
UNIDADE MÓVEL DE TESTES À COVID-19

Pág.6

PUBLICIDADE 00/2019

Ainda não viu nada
Temos muito mais para apoiar a sua vida.

PUBLICIDADE 10/2019
Apple Pay. Uma nova forma de pagar

CA Online (Homebanking)

App CA Mobile (Mobile banking)

Financiamento Online

Fale connosco, há tanto mais para ver.

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

 
       

    

 

      

Publicidade

Publicidade

SECTOR PARALISADO

PORTO E NORTE
REFORÇA APOIO
AO EMPRESÁRIO

Págs. 4 e 5

BRAGA

Presidentes de junta prevêem tempos
dramáticos a nível social

Pág. 3

RUI FONTE E RAÚL SILVA
Guerreiros do Minho respondem aos adeptos 

Págs. 13 e 14

“A recuperação económica
vai começar pelo turismo”

Luís Pedro Martins
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Os hotéis e o alojamento local já estão a fechar todas as portas. É um setor inteiro que desfalece às
mãos de uma pandemia inesperada, que aparece quando o turismo estava a crescer. Alguns
empresários só arriscam prever melhoras daqui a três anos
 
Os hotéis e o alojamento local já estão a fechar todas as portas. É um setor inteiro que desfalece às
mãos de uma pandemia inesperada, que aparece quando o turismo estava a crescer. Alguns
empresários só arriscam prever melhoras daqui a três anos Hélder Martins fechou esta terça-feira o
Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira. © André Vidigal / Global Imagens O Hotel Rural Quinta do
Marco, em Tavira, fechou as portas nesta terça-feira, 24 de março, sem saber quando volta a abrir.
"Não posso ter a casa aberta com mais empregados do que clientes", disse ao DN Hélder Martins,
antigo presidente da Região de Turismo do Algarve, um dos muitos hoteleiros que vivem os dias mais
negros de que se lembram no setor. Dificuldades que já atingem grupos como o do emblemático Ritz
Four Seasons, em Lisboa, fechado até 1 de maio. Até ao domingo passado, o Hotel Rural daquela
região algarvia ainda teve clientes. Era um grupo de suecos que estavam a atravessar a Europa de
bicicleta e que - rendidos a Portugal em geral e ao Algarve em particular - equacionavam ficar por cá
mais uns meses. Mas o estado de emergência acabou por precipitar a decisão de Hélder Martins: "Não
era minimamente viável. Além destes, na semana passada tive um grupo de motards alemães que,
uma vez impedidos de atravessar a fronteira para Espanha, acabaram por voltar para trás e ficar aqui.
O resto foi tudo cancelado", conta o proprietário do hotel, protótipo do retrato do parque hoteleiro do
país. Ali, ficam fechados 28 quartos e foram para casa 16 funcionários. "Estava agora a contratar para
o verão, habitualmente chegamos aos 24 postos de trabalho", acrescenta Hélder Martins, que
entretanto não sabe como vai enquadrar legalmente os trabalhadores no âmbito desta nova realidade
que a pandemia do covid-19 trouxe à vida de todos, atingindo o turismo de forma dilacerante. Por
agora, fecha durante dois meses. "Depois logo se vê. É que nesta área nem sequer é possível fazer
lay-off", lembra o empresário, que diz ter feito "um investimento fortíssimo" no hotel rural com
apenas quatro anos. E, nessa linha de recuperação do investimento, este seria "o primeiro ano em que
iríamos ter um período mais tranquilo". Mas uma pandemia arrasou com os planos - e provavelmente
com a sobrevivência - de muitos negócios turísticos como o de Hélder Martins. O hoteleiro levanta
várias questões para os próximos tempos, nomeadamente a exequibilidade das linhas de crédito
entretanto anunciadas pelo governo. "O que sabemos é que existem para as microempresas, mas para
as PME não existe nada. Além disso, os juros são altíssimos. Assim como a carga de impostos que
está a ser diluída no tempo. Como é que as pessoas vão pagar no segundo semestre se não vão ter
faturação?" Para Hélder Martins há ainda uma outra preocupação, que se prende com a segurança dos
espaços. "A partir desta terça-feira o meu hotel fica fechado, assim como tantos outros. Como é que
vamos garantir que não vão ser vandalizados?", questiona, sem contar com a manutenção dos
equipamentos que é preciso fazer. Foi precisamente a questão da manutenção que levou a hoteleira
Elisabete João, em Pombal, a optar por manter uma funcionária no Cardal Hotel, um dos três da
cidade. O espaço encerrou a 14 de março, ainda antes de decretado o estado de emergência,
mandando para casa os dez funcionários que fazem parte dos quadros. "Ainda não sei muito bem
como vou fazer em termos legais. Para já, foram para casa, estão em segurança e, como são pessoas
que trabalham connosco há muitos anos, isso nem sequer foi ainda falado. Arranjaremos a melhor
solução para todos", sublinha a hoteleira. O hotel Cardal, agora praticamente fechado. © Direitos
reservados Além do Cardal Hotel, Elisabete João dedica-se também ao alojamento local, uma área que
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"parou logo, completamente". Ainda assim, no universo dos negócios a que se dedica na área do
turismo, aquele que sentiu mais rapidamente os efeitos da pandemia foi a empresa D Travel, um
recetivo que representa no estrangeiro algumas agências de viagens. Elisabete trabalha sobretudo
com os mercados de Itália, Bélgica e França, constituído maioritariamente por grupos de seniores.
"Não tive outra hipótese que não fosse avançar logo para o lay-off", admite ao DN, embora relate
imensos casos de quem "começou a despedir já há duas semanas". "Na última reunião em que
participei de Destination Management Company em Portugal já tinha colegas a avançar para
despedimento coletivo." Elisabete João tem o hábito de ser otimista, mas neste caso está a ter alguma
dificuldade. A empresária acredita que "esta crise acentuada vai durar pelo menos dois ou três anos
no setor". "Agora, imagine uma família que viva exclusivamente de um hotel..." Os últimos dados
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) são relativos ao final de 2018. Na altura,
em pleno inverno, a hotelaria registava uma ocupação de 30%, seguida do alojamento local (32%), e
por último o turismo no espaço rural e de habitação (24,7%). Estes números diziam respeito à pior
época do ano para o parque hoteleiro do país. Ainda segundo o INE, no verão de 2018 a taxa de
ocupação chegou a ser de quase 70% em termos globais. Os dados mais recentes (2019) foram
compilados pelo Turismo de Portugal. Precisamente há um ano, em março, o país registava uma taxa
de ocupação de 44%. Já em agosto ultrapassou os 77%. A percentagem mais baixa registou-se em
janeiro, com 29,8% de ocupação. Por estes dias sucede-se o fecho de portas de hotéis de menor ou
maior dimensão. É o caso de um dos mais emblemáticos hotéis de Lisboa, o Ritz. Num breve
comunicado divulgado nas páginas do Facebook e no Instagram, o Ritz Four Seasons Hotel informa
que "a segurança e o bem-estar dos nossos colegas e hóspedes continua a ser a nossa prioridade e
contamos poder recebê-lo a partir de 1 de maio". O Ritz, em Lisboa, nunca tinha fechado na sua
história. © Direitos reservados Na sexta-feira passada, uma vez declarado o estado de emergência no
país, o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal estimava que metades dos hotéis do país já
teriam encerrado em consequência do impacto do covid-19. Raul Martins apontava então para "uma
quebra de 30%" na faturação até ao final do ano. Em declarações à Lusa, aquele responsável afirmava
que "só no final de maio poderemos começar a registar a inversão desta tendência", mas "antes de
julho não estaremos a reabrir hotéis". Quando há duas semanas a crise chegou à maioria dos hotéis
em Portugal já a cidade de Fátima se ressentia de um mercado que deixou de se alimentar de turismo
religioso: os coreanos, que nos últimos anos sustentam boa parte da chamada época baixa no parque
hoteleiro. Alexandre Marto, representante do grupo Fátima Hotels, a maior cadeia nas proximidades
do santuário, contou ao DN como é que 2020 chegou já envolto em crise, mesmo quando a pandemia
parecia dizer apenas respeito à Ásia. Ao todo, os hotéis disponibilizam habitualmente mais de mil
camas. E apesar de nenhum dos trabalhadores ter sido dispensado (mantêm-se algumas centenas de
postos de trabalho), Alexandre Marto não sabe por quanto tempo conseguirá o grupo aguentar
pagamentos de salários. Também ele é muito cético em relação às linhas de crédito disponibilizadas
pelo governo: "Não estou a ver como é que os empresários conseguirão pagar esses empréstimos,
sinceramente. Ou os créditos são perdoados (e transformados em subsídios), ou então só será
possível pagá-los a muito longo prazo, se calhar a 30 anos." Alexandre Marto sublinha que, no decurso
da crise, Fátima está "no olho do furacão". Afinal, o turismo religioso alimenta-se maioritariamente
dos mercados asiático, logo seguido do italiano do espanhol. "Além disso, a maioria dos turistas vêm
habitualmente em grupos, que compram pacotes nos hotéis. E esses são constituídos
maioritariamente por pessoas da terceira idade", aponta o gestor hoteleiro, enumerando assim três
razões que o fazem temer pelo futuro. Reservas canceladas, apoios insuficientes e plataformas
acusadas de não cooperar com os anfitriões. A pandemia do covid-19 está a colapsar um setor do qual
dependem muitos portugueses e que estava em crescimento. Lisboa encheu-se de apartamentos de
alojamento local com a chegada dos turistas. Mas o que fazer quando não há turistas? Quando uma
epidemia manda toda a gente fechar-se em casa? Para Fátima Pereira, isto pode significar o fim dos
seus rendimentos. O seu Unique Lisbon Rooms, um pequeno alojamento local em Arroios com apenas
sete quartos, teve todas as suas reservas anuladas. As reservas de abril foram todas canceladas e
grande parte das que estavam agendadas para o mês de março. Esta pandemia irá custar-lhe o seu
rendimento mensal, bem como o dos seus colaboradores. Veremos se apenas deste mês ou dos
próximos, consoante a extensão do problema. Um dos quartos da Unique Lisbon Rooms. © Direitos
reservados Apesar do problema, Fátima não quis ficar parada. E assim disponibilizou os quartos vazios
a profissionais de saúde deslocados em Lisboa. Anunciou a cedência de quartos na página do Facebook
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do Unique Lisbon Rooms no dia 15 de março e no dia seguinte recebeu logo o primeiro hóspede: um
enfermeiro. A iniciativa já levou à criação de diversos grupos do Facebook para canalizar as inúmeras
ofertas que têm surgido, nomeadamente o grupo Covid19 - Alojamento/outro serviço SOLIDÁRIO para
profissionais de saúde e outros grupos menores focados em regiões específicas de Portugal. Mas estas
ações de solidariedade são uma espécie de paliativo para a alma. Porque o que os donos dos
alojamentos locais estão a prever é uma autêntica hecatombe. Teresa Costa Gomes, contabilista e
gestora de 13 apartamentos, acha que não haverá reservas até finais de junho. Neste momento,
todos os seus imóveis estão vazios. O setor está muito instável e nenhuma medida terá efeitos
práticos antes de maio. Teresa teria, à semelhança de outros proprietários de imóveis em AL, uma
margem de lucro à volta dos 50%. O prejuízo vai depender do género de negócio adotado por cada
pessoa. Muitas pessoas contam com os rendimentos do verão, época em que o setor é mais próspero,
para compensar e sustentar o inverno. No seu caso, a estrutura de custos é "magra", uma vez que
conseguiu montar a sua própria estrutura e não precisa de recorrer à subcontratação para a maior
parte dos serviços. No entanto, reconhece que é uma minoria. Muitos empreendedores no setor de AL
recorrem à subcontratação de serviços de check-in, limpeza, lavandaria, entre outros. No seu trabalho
de contabilista, Teresa aconselha os seus clientes ao cancelamento dos débitos diretos, uma vez que
os pagamentos continuam a cair nas suas contas automaticamente. Assim, podem ir gerindo as
prioridades. Eduardo Miranda, presidente da Associação de Alojamento Local em Portugal (ALEP), não
tem meias-palavras: diz que o setor está a "colapsar". Todos os alojamentos locais em Portugal estão
a atravessar um "cenário completamente dramático" com a previsão de "faturação quase nula nos
próximos meses". A associação representa cerca de quatro mil associados de todo o país, num
universo próximo dos 90 mil alojamentos. "O negócio paralisou", admite Eduardo Miranda, que por
estes dias tem outras preocupações inerentes à crise. "Muitos dos que detinham alojamento local para
subsistir, e que se encontravam em nome individual, foram excluídos pela Segurança Social. Já era
um problema que estávamos a acompanhar desde a atualização da lei. Mas agora isso coloca-os numa
situação ainda pior, nomeadamente os que têm filhos menores de 12 anos (e que na melhor das
hipóteses ficarão com 1/3 dos rendimentos declarados), ou mesmo os que não têm mais nenhuma
forma de rendimento". O presidente da ALEP sublinha que "esse é um problema que precisa de ser
urgentemente resolvido". Além desse, há outro que o preocupa sobremaneira: a questão das "mais-
valias" sobre os imóveis, uma vez que "mesmo aqueles que queiram sair da atividade podem não
conseguir, pelo custo absurdo de um imposto que é irreal". E Eduardo acredita que serão muitos os
que quererão sair da atividade, ou que precisem mesmo de ocupar as casas para a própria família.
Michele Arriaga é responsável por fazer o check-in de várias casas. E custa-lhe pensar que ainda em
fevereiro mostrava os apartamentos aos clientes com total normalidade e fazia uma pequena
apresentação da cidade de Lisboa. Suspendeu esse hábito quando começaram a circular as primeiras
recomendações sobre o covid-19 em Portugal. Michele adotou as medidas de higiene recomendadas
pela DGS. Mas o último check-in que fez foi a um profissional de saúde, dos muitos que estão a
recorrer ao alojamento local por motivos de deslocação profissional ou para se separarem
temporariamente das suas famílias, por receio de contaminação. As plataformas estão a facilitar os
cancelamentos. © Direitos reservados Depois da perceção de que o coronavírus não ia embora tão
rapidamente, diversas plataformas de reservas lançaram políticas de cancelamento excecionais. A
AirB&B permitiu cancelar todas as reservas feitas até ao dia 14 de março, com data de check-in entre
14 de março e 14 de abril. Durante esta política de circunstâncias atenuantes, os hóspedes foram
reembolsados no valor total pago à plataforma e procedeu à devolução da taxa de serviço aos
anfitriões. O Booking aconselhou os seus parceiros a abdicarem da taxa de cancelamento e incentivou
o reembolso de qualquer pré-pagamento, abdicando também da comissão de serviços da plataforma.
As datas e as condições dependem de país para país, tendo em conta a evolução do número de casos
de covid-19. A Vrbo não ativou nenhuma política específica, optando por aconselhar os hóspedes a
contactar diretamente o proprietário do alojamento, de forma a negociar um possível cancelamento e
reembolso, e a contactar as companhias de seguro caso tenha adquirido um seguro de viagem. Estas
políticas estão em constante atualização tendo em conta a evolução do surto e das medidas oficiais de
contenção anunciadas por cada país. Estas novas políticas de cancelamento estão a penalizar o
rendimento do setor. Hugo Loureiro, enquanto proprietário de duas casas e dois quartos em AL,
considera que as plataformas não estão a cooperar para criar uma solução que não penalize os
anfitriões - como a criação de um crédito para ser gasto mais tarde. Adverte ainda que muitos
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negócios de alojamento local são bastantes recentes e ainda não obtiveram o retorno do investimento
inicialmente para a requalificação e embelezamento máximo dos imóveis. Hugo, além de anfitrião, é
professor de pilates. Deixou de dar aulas para proteção dos seus alunos e com o cancelamento das
reservas vê as suas fontes de rendimento totalmente abaladas. Teresa Costa Gomes ficou
surpreendida com a falta de consciência de alguns hóspedes relativamente à evolução do vírus,
mostrando-se despreocupados, sobretudo nos primeiros dias. Conta o exemplo de um casal alemão
que pretendia fazer uma última paragem numa cidade europeia antes de regressar a Berlim. Mudaram
de ideias por aconselhamento da anfitriã. Como forma de prevenção, Teresa decidiu redobrar as
medidas de higiene, seguindo as indicações dadas pela DGS - não manter contacto próximo com
outras pessoas, lavar e desinfetar as mãos com frequência. Além disso, passou a realizar todos os
procedimentos de check-in que já estavam automatizados à distância. Quando não o podia fazer,
recebia os seus hóspedes de luvas e cumpria as restrições aconselhadas. Passou a deixar luvas,
máscaras e desinfetante nos apartamentos. Parou de sugerir restaurantes aos seus clientes,
aconselhando-os a ficar em casa. Pediu às equipas de limpeza que reforçassem a higienização das
casas, que só deveria ser feita 24 horas após a saída dos clientes, recorrendo a lixívia e desinfetante.
Mário Centeno, ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, disse que o surto de covid-19 está a
ter um impacto na economia como em "tempos de guerra". Neste cenário, o governo decidiu avançar
com linhas de crédito até três mil milhões de euros para dar apoio às empresas dos setores mais
atingidos - para o setor do turismo, para empreendimentos e alojamento turísticos, o Estado reservou
900 milhões de euros, dos quais 300 para micro e pequenas empresas. O representante dos donos de
alojamento local, Eduardo Miranda, afirmou em declarações à Lusa que a resposta do governo é "bem-
vinda". No entanto, marcou a necessidade de pensar numa "outra linha de apoio". *com Rafaela
Teixeira e Sofia Pancada
 
[Additional Text]:
Hélder Martins fechou esta terça-feira o Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira.
O hotel Cardal, agora praticamente fechado. 
O Ritz, em Lisboa, nunca tinha fechado na sua história.
Um dos quartos da Unique Lisbon Rooms. 
As plataformas estão a facilitar os cancelamentos.
 
Paula Sofia Luz
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Guia prático para aceder aos milhões das linhas de crédito lançadas pelo Governo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/03/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Mónica Silvares

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bd8b9871

 
O ECO preparou um guia com a informação existente sobre as diferentes linhas de crédito anunciadas
para as empresas. As linhas de 3 mil milhões de euros ainda não estão operacionais.
 
As empresas já têm prometidos vários instrumentos para as ajudar a travar os efeitos que a pandemia
do coronavírus está a ter na sua atividade. Muitas fecharam as portas porque o Executivo assim o
impôs, outras porque as quebras abruptas da faturação não lhes deixou outra alternativa.
 
No capítulo das linhas de crédito, as condições e características têm vindo a ser conhecidas a pouco e
pouco e, na verdade, a maior parte delas ainda não está operacional, confirmou o ECO junto de várias
instituições. Ainda falta definir as condições. Por isso, as empresas têm de esperar que as linhas sejam
protocoladas com os bancos para poderem aceder às mesmas. O ministro da Economia comprometeu-
se, no final da reunião de concertação social se segunda-feira, que as linhas de três mil milhões
estariam operacionais "amanhã ou depois". O ECO preparou-lhe um pequeno guia com a informação
que já existente sobre as diferentes linhas de apoio.
 
Há três mil milhões de euros distribuídos por quatro linhas de crédito que são operacionalizadas
através dos bancos e que contam com garantia do Estado de 90% do capital em dívida, o que faz com
que o seu custo para as empresas seja mais baixo. De acordo com o que o primeiro-ministro anunciou
na segunda-feira, o spread cobrado às empresas vai variar entre 1% e 1,5%.
 
Estas linhas destinam-se a microempresas, pequenas e médias empresas (PME) e empresas de
pequena e média capitalização, mas para aceder a estas linhas é obrigatório que as empresas
mantenham os postos de trabalho, ou seja, não haja despedimentos. António Costa deixou claro que
estas linhas se destinam a créditos novos e não podem ser usadas para limpar créditos anteriores que
as empresas tenham junto de uma instituição bancária. Por outro lado, as empresas devem todas
apresentar uma situação líquida positiva no último balanço aprovado ou uma situação líquida negativa
e regularização em balanço intercalar aprovado até à data da operação.
 
Para todas estas quatro linhas há mais algumas características comuns: todas têm um período de
carência de um ano, o prazo das operações é de quatro anos, todas têm uma garantia de capital de
90% - exigência fundamental da Comissão Europeia para dar luz verde a este conjunto de apoios - e
uma contragarantia de 100% do Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM) que faz parte do Sistema
Português de Garantia Mútua, e a quem cabe assegurar a solvabilidade e grande parte da liquidez do
mesmo.
 
Assim, apesar de estas linhas ainda não estarem operacionais nos bancos - algo que é criticado pelos
empresários que pedem celeridade nos apoios - é possível sistematizar as condições da seguinte
forma:
 
Restauração e Similares
 
600 milhões de euros, dos quais 270 milhões são para micro e pequenas empresas
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Montante máximo por empresa de 1,5 milhões de euros
Período de carência até 1 ano
Amortizadas até 4 anos
Garantias até 90%
Contragarantias de 100%
 
Turismo - Agências de Viagens; Animação; Organização de Eventos e Similares
 
200 milhões de euros, dos quais 75 milhões são para micro e pequenas empresas
Montante máximo por empresa de 1,5 milhões de euros
Período de carência até 1 ano
Amortizadas até 4 anos
Garantias até 90%
Contragarantias de 100%
 
Turismo - Empreendimentos e Alojamentos
 
900 milhões de euros, dos quais 300 milhões são para micro e pequenas empresas
Montante máximo por empresa de 1,5 milhões de euros
Período de carência até 1 ano
Amortizadas até 4 anos
Garantias até 90%
Contragarantias de 100%
 
Indústria - Têxtil, Vestuário, Calçado, indústrias extrativas (rochas ornamentais) e da fileira da
madeira e cortiça
 
1.300 milhões de euros, dos quais 400 milhões são para micro e pequenas empresas
Montante máximo por empresa de 1,5 milhões de euros
Período de carência até 1 ano
Amortizadas até 4 anos
Garantias até 90%
Contragarantias de 100%
 
António Costa revelou na passada sexta-feira que os apoios, através das linhas de crédito, serão
"alargados" a outros setores, nomeadamente ao comércio, que tinha já criticado por ter sido deixado
de fora numa altura em que o estado de emergência vai obrigar temporariamente ao encerramento de
muitas portas no setor.
 
A única linha a que as empresas podem já aceder é Linha Covid-19 de 200 milhões de euros que já foi
anunciada a 9 de março, mas que era inicialmente de 100 milhões de euros e que está inserida no
Programa Capitalizar. As empresas dos setores não abrangidos pelas linhas anteriormente têm 160
milhões de euros para fundo de maneio e 40 milhões para tesouraria.
 
A distribuição das verbas é dada por ordem de chegada, ou seja, os primeiros a candidatarem-se são
os primeiros a serem servidos, mas para aceder as empresas têm de demonstrar, à data da
contratação, uma quebra do volume de negócios nos últimos 30 dias de, pelo menos, 20% face aos 30
dias imediatamente anteriores. As empresas têm ainda de preencher uma declaração onde atestam
essa redução do volume de negócios.
 
Fundo de Maneio
 
Destina-se preferencialmente a microempresas, PME, small mid cap e mid cap
Situação líquida positiva no último balanço aprovado ou situação líquida negativa e regularização em
balanço intercalar aprovado até à data da operação.
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Montante máximo por empresa é de 1,5 milhões de euros.
Garantia até 80% do capital em dívida
Contragarantia de 100%
Comissão de garantia máxima de 0,50%
Período de carência até 1 ano
Amortizável até 4 anos
Modalidade de taxa de juro fixa ou variável acrescida de um spread, de acordo com os limites
máximos de spreads que variam entre 1,928% e 3,278% de acordo com o grau de risco das empresas
A decisão é dada em sete dias úteis para as operações até 200 milhões de euros e em 12 dias úteis
para montantes superiores.
 
Plafond de Tesouraria
 
Destina-se preferencialmente a microempresas, PME, small mid cap e mid cap
Com uma situação líquida positiva no último balanço aprovado ou situação líquida negativa e
regularização em balanço intercalar aprovado até à data da operação
São elegíveis as operações destinadas exclusivamente ao financiamento de necessidades de
tesouraria, nomeadamente operações em regime de revolving excluindo operações de garantia
Montante máximo por empresa é de 1,5 milhões de euros
Garantia até 80% do capital em dívida
Contragarantia de 100%
Comissão de garantia máxima de 0,50%
Empréstimos amortizáveis em 1, 2 ou 3 anos. As empresas podem reduzir limite de crédito total ou
parcialmente, a qualquer momento, sem penalização
Modalidade de taxa de juro fixa ou variável acrescida de um spread, de acordo com os limites
máximos de spreads que variam entre 1,943% e 3,278% segundo o grau de risco das empresas
A decisão é dada em sete dias úteis para as operações até 200 mil euros e em 12 dias úteis para
montantes superiores.
 
Esta linha está disponível até 31 de maio, data até à qual também foi prolongada a vigência da própria
linha de crédito Capitalizar 2018 que viu também a sua dotação reforçada de 2,4 mil milhões de euros
para 2,8 mil milhões.
 
Por outro lado, existe ainda uma outra linha de crédito de 60 milhões de euros para microempresas do
setor do turismo que é operacionalizada pelo Turismo de Portugal e não pela PME Investimentos como
a anterior. A linha de tesouraria dirige-se a empresas ou empresários em nome individual, com menos
de dez postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não exceda os dois
milhões de euros. Mais uma vez têm de ser empresas que não estejam em dificuldades, nem tenham
sido objeto de de sanções administrativas ou judiciais nos dois últimos anos. Têm de estar licenciadas
e registadas no Registo Nacional de Turismo.
 
O apoio financeiro é calculado tendo em conta o número de trabalhadores existentes na empresa em
fevereiro deste ano, multiplicando por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de três mês, até
ao montante máximo de 20 mil euros por cada empresa. O apoio não vence juros e é reembolsado em
três anos, incluindo um período de carência de um ano. Esta linha de apoio vai estar em vigor até ser
alcançada a dotação orçamental, sendo que as candidaturas são submetidas através de um formulário
que vai ser disponibilizado no portal 'Business' do Turismo de Portugal.
 
750 EUR/mês/trabalhador
Montante máximo de 20 mil euros
Duração de 3 meses
Reembolso de 3 anos (com 1 ano de carência)
Sem juros
Garantia: Fiança pessoal de sócio
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As críticas dos empresários a este conjunto de instrumentos têm-se multiplicado. "É preciso mais",
tem insistido António Saraiva, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Os empresários
exigem ainda que as linhas tenham verbas "ilimitadas" e que sejam alargadas a todos os setores.
Além disso pedem que sejam colocados "à disposição das empresas instrumentos de capital
permanente de emergência".
 
O Governo também aprovou uma linha de crédito até 20 milhões de euros para o setor da pesca e
aquicultura e suspendeu. "Nas medidas de apoio económico ao setor, foi aprovada em Conselho de
Ministro uma linha de crédito até 20 milhões de euros, a cinco anos, permitindo a contratação de
empréstimos e a renegociação de eventuais dívidas, com o pagamento dos respetivos juros pelo
Estado", refere o Ministério do Mar num comunicado divulgado na sexta-feira à noite, no qual também
avançou com outras medidas como a suspensão por 90 dias da cobrança da taxa de acostagem devida
pelas embarcações. Em cima da mesa está também a revisão do regulamento do Fundo Europeu dos
Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), para adaptação a esta situação excecional, defendendo
medidas específicas destinadas à pesca e à aquicultura, uma iniciativa que já foi desencadeou junto da
Comissão Europeia. No entanto ainda não há detalhes sobre esta linha de crédito.
 
A ministra do Trabalho revelou ainda que para o setor social vai ser criada uma linha de financiamento
de 160 milhões de euros. No final da reunião por videoconferência com a comissão permanente do
setor social, na segunda-feira, Ana Mendes Godinho revelou ainda que o Governo vai reforçar com 50
milhões de euros os acordos de cooperação com o setor social, responsável pelos lares de idosos ou
centros de dia. Mas não foram dados maios detalhes sobre ambas as iniciativas.
 
Mónica Silvares
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Há 13 mil caravanistas 
desalojados com o fecho  
dos parques de campismo

Presidente da Região de 
Turismo do Algarve diz  
que as autoridades não vão 
barrar a fronteira aos que 
forem para os seus países

Coronavírus
Idálio Revez

irevez@publico.pt

A ordem de mandar encerrar parques 

de campismo e estações de serviço 

para autocaravanas devido à pande-

mia de covid-19 deixou desorientados 

cerca de 13 mil turistas, no Algarve. O 

litoral alentejano é outra das zonas 

onde se está a gerar “pânico” entre os 

turistas que não desejam abandonar 

o país. O despacho da secretária de 

Estado do Turismo, Rita Marques, 

“está a ser visto com alguma preocu-

pação”, diz o presidente da Comuni-

dade Intermunicipal do Algarve — 

Amal, António Pina, receando uma 

fuga desordenada. “Alguns autarcas 

manifestaram o receio de que haja 

deslocação do litoral para o inte-

rior.” 

Segundo o proprietário do parque 

de campismo da Zambujeira do Mar, 

António Sousa, em declarações ao 

PÚBLICO, “os turistas estão em pâni-

co, não sabem para onde ir. Hoje 

[segunda-feira] recebi pessoas a cho-

rar”. De acordo com o diploma, os 

utentes dos parques de campismo, 

caravanismo e das áreas de serviço de 

autocaravanas têm até sexta-feira 

para organizarem “uma saída ordeira 

e tranquila destes estabelecimentos, 

locais e instalações”. Porém, os turis-

tas permanentes gozam de uma 

excepção: são considerados residen-

tes, “podem neles permanecer para 

assegurar a resposta à necessidade 

habitacional”. Às autarquias, entida-

des de quem depende o licenciamen-

to dos equipamentos, caberá encon-

trar a solução. António Pina diz que 

o problema está a ser equacionado 

“numa acção conjunta com o coman-

do regional da Protecção Civil” 

Por seu lado, o presidente da Admi-

nistração Regional de Saúde do Algar-

ve, Paulo Morgado, a rmou que as 

autoridades policiais tinham recebido 

indicações para “sensibilizar os turis-

tas a regressarem aos seus países” de 

avião. Quanto à questão sobre onde 

deixar os veículos, diz que “a Amal 

vai encontrar um local”. A Câmara de 

Olhão, entretanto, disponibilizou as 

instalações da antiga fábrica conser-

veira Bela Olhão, com dois hectares 

cobertos, para parqueamento. 

A directora de Serviços de Desen-

volvimento Regional da (CCDR/Algar-

ve), Lurdes de Carvalho, estima que 

poderão existir cerca de 13 mil auto-

caravanas na região, parqueadas e em 

circulação. Os cálculos são feitos com 

base nos dados estatísticos. No mês 

de Março de 2019, referiu, encontra-

vam-se 4461 autocaravanas nas 20 

áreas de serviço da região. Ora, acon-

tece que este número representa cer-

ca de um terço do total dos veículos 

uma vez que não estão incluídos nos 

registos da CCCDR os utentes dos par-

ques de campismo, nem o crescente 

número dos parques clandestinos que 

proliferam um pouco por todo o lado, 

disse. Nos primeiros dois meses do 

ano, adiantou, “estávamos a ter um 

crescimento entre 7 a 8% [neste seg-

mento do turismo] em relação ao 

período homólogo do ano anterior”. 

Pode ser pior 
O coordenador da Rede de Acolhi-

mento ao Autocaravanismo na Região 

do Algarve — RAARA, Alexandre 

Domingues, adverte: “Tirar as pes-

soas de lugar seguro pode ter um 

efeito contrário àquele que se preten-

de [limitar a contaminação].” No 

mesmo sentido, António Sousa acres-

centa que “o despacho do Governo 

lança a insegurança nas pessoas e 

potencia a propagação da doença.” 

No seu parque na Zambujeira, exem-

pli cou, existem 20 autocaravanas 

mas há apenas um residente, inglês, 

em permanência. “Daqui por dois 

dias vou ter de mandar as pessoas 

embora”, disse, adiantando que 

ADRIANO MIRANDA

pediu esclarecimentos à GNR e a res-

posta foi peremptória: “Isso é consi-

go, têm cinco dias para abandonar.” 

António Sousa considera que o 

Governo, antes de ter colocado cá 

fora uma medida com esta amplitude, 

“deveria ter avaliado as consequên-

cias e analisado caso a caso” as con-

dições de cada parque. Há cerca de 

25 dias, diz, começou a medir a tem-

peratura aos utentes. “Todos aceita-

ram bem a sugestão e ninguém está 

contaminado.” 

No parque de campismo Canelas, 

em Armação de Pêra, encontram-se 

40 autocaravanas, das quais oito per-

tencem a residentes. “Fechámos as 

inscrições a novos turistas”, informou 

a recepcionista Aurora Henriques, 

acrescentando que se está “gerar um 

grande confusão” entre os clientes. 

“Muitos querem regressar a casa mas 

não têm garantias.” 

O presidente da Região de Turismo 

do Algarve, João Fernandes, conside-

ra que o repatriamento dos turistas 

aos países de origem “está assegurado 

pelos acordos de Portugal com a 

Espanha e restantes países do espaço 

europeu”. Quando os caravanistas 

chegarem à fronteira, sublinha, “só 

têm de fazer prova de residência em 

país estrangeiro”. Sobre o despacho 

da secretaria de Estado do Turismo, 

entende que “faz parte de um conjun-

to de medidas mais vastas que estão 

a ser tomadas ao nível europeu”.  

No caso de ser necessário accionar 

planos de contingência, informou a 

CCDR, 11 parques estão disponíveis 

para acolher utentes.

O Governo mandou fechar os parques de campismo
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Criada plataforma Rooms Against Covid-19 para profissionais de Saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/03/2020

Meio: Portal Cascais Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7eb9662d

 
Criada plataforma que disponibiliza quartos para profissionais de saúde, que não queiram arriscar
contagiar os seus familiares
 
Foi criada uma nova plataforma que disponibiliza quartos para profissionais de saúde, que não
queiram arriscar contagiar os seus familiares ou que estejam deslocados do local de residência.
 
O projeto conta com o apoio do Turismo de Portugal, que disponibilizou um fundo de 250 mil euros, da
AHP, da ALEP e do Click2Portugal e foi criado em parceria com as empresas GuestCentric e HiJiffy.
 
O apoio do Turismo de Portugal visa apoiar, através das associações do setor, os proprietários de
hotéis e alojamentos com oscustos de eletricidade, água, gás e limpeza.
 
Já sufruíram deste serviço 130 pessoas e entraram 400 novos pedidos de alojamento.
 
Os responsáveis de alojamentos locais (AL) que se queiram juntar ao movimento deverão preencher o
formulário para AL, devendo os hotéis contactar a AHP ou preencher o formulário para hotéis, e os
profissionais de saúde deverão fazer a sua reserva em www.roomsagainstcovid.com.
 
Todos os profissionais de saúde que estejam à procura de local para permanecer poderão efetuar a
reserva diretamente na plataforma ou contactar os voluntários deste projeto, através da página de
Facebook, que ficarão responsáveis por encontrar um alojamento que responda às suas necessidades.
 
Este lançamento insere-se no movimento tech4COVID19, criado por um grupo de fundadores da
comunidade tecnológica portuguesa que está a criar soluções tecnológicas que ajudem a população a
ultrapassar os desafios lançados pela pandemia.
 
Fonte: Publituris
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