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Impacto da Covid-19 no turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f607ae23-1376-4b76-b128-

4925bb673009&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia está a afetar praticamente todos os setores de atividades e as preocupações obviamente
são muitas. No Algarve, por exemplo, uma região muito dependente do turismo a esperança está nos
apoios que podem chegar da Europa.
Comentários de D. Manuel Quintas, Bispo do Algarve.
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Balanço do controlo nas fronteiras
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e0c9d292d8e7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quase 800 pessoas foram proibidas de entrar em Portugal pelas fronteiras terrestres, houve ainda
uma retenção. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras contabilizou 795 casos de recusa de entrada
entre as 23 horas no dia 16 de março e as 23 horas do dia 24 num total de quase 70 mil ações de
controlo.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-26 07:38
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-26 08:10
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-26 07:39
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-26 06:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-26 08:10
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A3 A solução francesa para o grave problema dos reembolsos de serviços turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2020

Meio: Barlavento Online Autores: Carlos Torres

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae999ccc

 
A solução francesa para o grave problema dos reembolsos a consumidores das agências de viagens e
outros prestadores de serviços turísticos.
 
Num artigo anterior avancei a pioneira solução do legislador italiano. Desde então, vários países
conceberam diferentes soluções legislativas, e assistimos também, ao nível associativo, à difusão de
um modelo uniforme de voucher.
 
Em Portugal, não existe
qualquer solução concreta nesse domínio, seja ao nível de lei ou no plano
associativo, o que constitui uma desnecessária perturbação para as empresas,
que ficam entregues a si próprias.
 
Não vale a pena esperar
por uma milagrosa solução europeia, sobretudo a partir da recente posição
relativa aos direitos dos passageiros do transporte aéreo (Regulamento 261/2004)
e, faltando o conforto europeu, há que avançar rapidamente ao nível de cada um
dos Estados-Membros.
 
Entre nós, vive-se o choque decorrente da surpresa de um seguro que teria sido contratado na
expectativa de proteger este tipo de epidemia, mas que afinal não cobre tal risco. Não havendo um
seguro, resta um diferendo que só os tribunais ou a arbitragem podem dirimir, pelo que não vale a
pena perder mais tempo, pois não será este mecanismo a ressarcir os operadores turísticos e os
viajantes.
 
Embora daí possam resultar sérias complicações para um fundo de garantia que irresponsavelmente
comporta uma verba manifestamente insuficiente, não cobrindo sequer 20 por cento da falência de um
grande operador em época alta, violando, assim, gravemente a legislação europeia.
 
Faltando a Europa,
impõe-se a inteligência e a celeridade dos legisladores nacionais. Um bom
diploma é aquele que o Conselho de Ministros francês aprovará amanhã. Parte de
um objectivo fundamental, a  prevenção da
falência de empresas e das nefastas consequências do colapso sobre o emprego:
 
No contexto excepcional da disseminação da COVID-19, muitos Estados, incluindo a França, adotaram
medidas restritivas de viagem, o que leva muitos viajantes a solicitar cancelamentos e reembolsos às
agências de viagens. Além disso, certos serviços são cancelados por decisão do respectivo prestador.
 
Concomitantemente, esses operadores sofrem uma redução
drástica na reserva de viagens. Pesam, sobre esses operadores, enormes
dificuldades de tesouraria que podem conduzir ao colapso financeiro.
 
Atualmente, são mais de 7.100 operadores e agências de viagem que desenvolvem a sua atividade
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em França, os quais, perante um volume de cancelamentos sem precedentes e com vendas quase
nulas, estão em grande dificuldade .
 
A lei francesa introduz
uma modificação nas obrigações das empresas para permitir que ofereçam a seus
clientes, por um período considerável (18 meses), um reembolso na forma de uma
proposta para o mesmo serviço ou equivalente, ou através de um vale que impede que o cliente
reclame o
reembolso durante o seu período de validade.
 
No essencial, o legislador francês derroga o direito ao reembolso previsto no Código do Turismo - uma
inovação ao nível mundial na forma de disciplinar a atividade turística - e no Código Civil.
 
Deste modo, equilibra os interesses em presença, maxime o apoio às empresas do setor neste período
de crise com respeito pelos direitos do consumidor.
 
A Ordonnance aplica-se às resoluções dos contratos depois de 1 de março e até 15 de setembro,
relativamente a contratos de viagem organizada e serviços de viagem conexos, alojamento, rent a car
e outros serviços turísticos.
 
O legislador francês
exclui os títulos de transporte disciplinados pela legislação internacional e
da UE sobre os direitos dos passageiros, o que é de elementar bom-senso,
atendendo à Comunicação da Comissão de 18.03.2020 C(2020) 1830 final,
precisamente sobre essa matéria.
 
De França, o maior destino turístico mundial e um país pioneiro no Direito do Turismo, chega-nos uma
solução equilibrada para os conturbados tempos que vivemos.
 
Inspiremo-nos, pois, no legislador francês e contribuamos com idêntica solução legal para minimizar o
impacto do Coronavírus nas empresas do turismo portuguesas, preservando a sua atividade,
mantendo o emprego e garantido aos consumidores o serviço que contrataram num período razoável.
 
Carlos Torres | Advogado, Professor da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE)
 
[Additional Text]:
Print Icon
 
Carlos Torres
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A5

Casal de Lisboa infetado com coronavírus viaja de autocarro para Portimão enquanto
esperava resultado dos testes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=167bdea5

 
Infetados viajaram para Espanha. Quando regressaram foram para o Algarve aguardar o resultado dos
testes.
 
Um casal residente em Lisboa, infetado com coronavírus, realizou uma viagem de autocarro para
Portimão quando ainda não sabiam os resultados dos testes.
 
Segundo avança a SIC Notícias, o casal aguardava o resultado dos testes depois de ter realizado uma
viagem a Barcelona. Depois de regressarem a Portugal terão viajado de autocarro para Portimão, onde
iam aguardar os resultados dos testes à Covid-19, mas só esta terça-feira é que as autoridades
souberam que esses deram positivo.
 
Devido ao grande número de casas de férias na região do Algarve, e com receio de que a situação
pior, os municípios e a entidade Turismo do Algarve apelam aos portugueses para que fiquem em casa
e não vão de férias para aquela região durante esta Páscoa.
 
...
 
Correio da Manhã
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A6

"Ponte aérea" traz portugueses de volta... desde que tenham bilhete ou dinheiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2020

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d623ca42

 
Ao longo desta semana a TAP voa para os países lusófonos para trazer os cidadãos nacionais que
ficaram retidos em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Uma operação singular,
com algumas particularidades. Mas a ação da companhia aérea e das autoridades portuguesas é alvo
de críticas: portugueses queixam-se de falta de informação e da total ausência de respostas. E dos
preços exorbitantes pedidos a quem quer regressar e não tem bilhete.
 
Ao longo desta semana a TAP voa para os países lusófonos para trazer os cidadãos nacionais que
ficaram retidos em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Uma operação singular,
com algumas particularidades. Mas a ação da companhia aérea e das autoridades portuguesas é alvo
de críticas: portugueses queixam-se de falta de informação e da total ausência de respostas. E dos
preços exorbitantes pedidos a quem quer regressar e não tem bilhete. Dezenas de portugueses
concentrados no aeroporto internacional da Praia, em Cabo Verde, de onde partiu um voo de
repatriamento operado pela TAP. Mas várias pessoas ficaram em terra © FERNANDO DE PINA/LUSA
Martim recebeu a notícia a meio da tarde de ontem: nesta quinta-feira tem lugar marcado no voo que
partirá às 15 horas de São Tomé com destino a Lisboa. Há dias que tentava antecipar o voo de
regresso das férias em São Tomé e Príncipe, sem nenhuma certeza, nenhuma informação concreta,
sem nenhum contacto que lhe permitisse perceber como ia regressar, numa altura em que os voos
estão cancelados e o espaço aéreo está interditado. Martim Henriques, médico de 26 anos, é um dos
cerca de mil portugueses que estão em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e
que vão regressar a Portugal ao longo desta semana. Na esmagadora maioria dos casos, trata-se de
pessoas que já tinham bilhete de regresso, para as próximas semanas, mas que viram os respetivos
voos cancelados pela TAP. No entretanto, boa parte destes países limitou severamente as entradas no
seu território - Angola impõe uma quarentena de 14 dias a quem chega, São Tomé e Príncipe fechou o
espaço aéreo, Cabo Verde proibiu os voos internacionais, a Guiné-Bissau fechou fronteiras e interditou
aterragens no aeroporto. Por isso, e apesar de não se tratar de uma operação de repatriamento do
Estado português - trata-se de voos comerciais da TAP -, foi necessária intervenção diplomática para
permitir a aterragem dos aviões em cada um dos países lusófonos. "Estes voos estão a realizar-se em
condições operacionais atípicas, motivadas pelas diversas restrições impostas por governos e
autoridades, mas ultrapassadas pela TAP acautelando todos os requisitos legais e regulamentares no
que respeita a segurança dos voos, tripulações e passageiros", garantiu a companhia aérea, quando
anunciou esta operação. Uma situação que obriga a algumas especificidades. Para que as tripulações
não desembarquem - o que em Angola, por exemplo, obrigaria a que ficassem durante 14 dias em
quarentena no país -, o voo leva duas tripulações, uma a trabalhar à ida, a outra a trabalhar no
regresso. Os contactos entre a tripulação e os passageiros são reduzidos ao mínimo essencial - uma
regra em vigor em todos os voos para os 15 destinos em que a TAP opera por estes dias (numa
situação normal, a companhia área nacional voa para 90 destinos). Mas a ação da TAP não está isenta
de críticas dos utentes da companhia aérea, muito pelo contrário. O voo que partiu da Praia, capital de
Cabo Verde, deixou vários portugueses apeados, apesar de terem bilhete, como constatou a agência
Lusa no local. Em Angola, há queixas de pessoas que continuam sem resposta para o regresso a
Portugal. E quem não tinha bilhete comprado só regressa mediante preços inflacionados. Martim
Henriques conta a sua experiência: "Dia 17 ou 18 [de março], a TAP pôs no seu site que tinha
cancelado todos os voos para são Tomé até 29 de abril. Não avisou, não enviou um e-mail, só soube
porque vi no site. Tentei contactar a TAP por várias vias, por telefone, Facebook, nunca consegui. E a
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TAP de São Tomé não sabia responder a nenhuma pergunta." Na ilha, o balcão da TAP ainda está
aberto, um espaço pequeno, diz Martim Henriques, onde "chegavam a juntar-se vinte e tal pessoas".
O pouco que sabiam ia circulando num grupo de WhatsApp que junta muitos dos portugueses que
estão em São Tomé por esta altura. A via institucional, conta o jovem médico, também não correu
muito melhor: "Mandei um e-mail para a linha que criaram [do covid] na sexta-feira. Recebi a
resposta hoje [quarta-feira]. Não adiantou de muito." "Faltou comunicação, algo que nos
tranquilizasse", resume. Segundo o e-mail que receberam a comunicar o voo, o avião que trará os
portugueses de regresso a Lisboa tem 170 lugares e contava, à data de ontem, 110 passageiros. O
regresso é garantido a quem tinha bilhete até 29 de abril. Já quem não tem bilhete (ou tinha, mas
entretanto pediu o reembolso) tem de adquiri-lo ao preço de 1270 euros em classe económica ou
2478 euros em executiva, segundo o e-mail que receberam. O DN questionou a TAP sobre este
preçário e perguntou também ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) o que deve fazer alguém
que queira regressar mas não tenha bilhete nem esta quantia disponível, mas não obteve resposta
nem da companhia aérea nem do MNE. Em Angola também há queixas de falta de resposta face a
tentativas de remarcação de viagens já agendadas. André Castro Soares é investigador da Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT) e está a fazer o doutoramento em Antropologia. Com viagem de
regresso marcada para 13 de abril, começou por tentar antecipá-la para a data em que o companheiro
também regressava a Portugal, a 31 de março. Não conseguiu, "tinha de pagar 800 euros", as duas
viagens acabaram canceladas e André diz não ter notícias nem da TAP nem do consulado. "Se mando
um e-mail, recebo um e-mail automático como resposta, a linha telefónica está ocupada desde que
fecharam a fronteira, na semana passada. Tentei entrar na minha conta de cliente da TAP, mas não foi
possível porque alteraram os dados de gestão de cliente", queixa-se André. "Ok, o consulado não é
uma agência de viagens, mas há uma total ausência de respostas, uma ausência de liderança do
ponto de vista do Estado português", critica o investigador, citando a frase do ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que em entrevista à Rádio Renascença disse que os "consulados e
embaixadas não são agências de viagens" - uma frase que o PSD veio classificar como "infeliz". André
Castro Soares diz que soube dos voos desta semana por outros portugueses, através do WhatsApp.
Não recebeu nenhuma informação oficial. "Não há uma comunicação do consulado", diz, com alguma
incredulidade na voz, falando num "sentimento de insegurança muito grande." E acrescentando ainda
outra crítica: "É preciso ter muito capital para este repatriamento." Este investigador não é voz única a
queixar-se a partir de Angola e as críticas são comuns. Isilda Reis, uma empresária luso-angolana que
está à procura de um voo para regressar com os pais, de 75 e 72 anos, por serem mais vulneráveis ao
covid-19, contou à agência Lusa que tem sido muito difícil contactar qualquer uma destas entidades,
seja por telefone ou por e-mail. E queixou-se dos preços que estão a ser pedidos pelas agências de
viagens. Carlos Franco, outro empresário português que está em Angola, contou uma experiência
semelhante - desde a inscrição que fez no consulado, a 19 de março, pedindo apoio para regressar,
não recebeu qualquer resposta. "Enviam-nos um formulário para preencher através de um e-mail de
resposta automática e é tudo. Não respondem", afirmou, também citado pela Lusa. "Quando se
aproveita para fazer negócio nesta altura, é vergonhoso", lamentou este cidadão português,
questionando o motivo pelo qual o consulado está a remeter os cidadãos portugueses para uma
agência de viagens quando "os aviões da TAP estão parados". Também em Timor-Leste há
portugueses à espera de ser repatriados, mas este será um caso mais complexo em termos logísticos,
dado que a distância não permite uma operação de ida e volta sem escalas, como está a acontecer
com os países africanos de língua oficial portuguesa. Não é totalmente claro o que se passa naquele
território, de onde chegaram relatos de agressões a professores portugueses, acusados de ter levado
o novo coronavírus para Timor. Mas esta situação mereceu um veemente desmentido do ministro dos
Negócios Estrangeiros, que na audição realizada na terça-feira na Assembleia da República desmentiu
que algum português tenha sofrido agressões neste contexto, afirmando que houve um incidente com
uma professora, mas que se reporta ao início do mês e que nada teve que ver com o covid-19. O DN
questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre se existe algum plano para repatriamento dos
portugueses que estão em Timor, mas não obteve resposta.
 
[Additional Text]:
Dezenas de portugueses concentrados no aeroporto internacional da Praia, em Cabo Verde, de onde
partiu
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A8

Supermercados, alojamentos e refeições. Há condições especiais para médicos,
enfermeiros, polícias e bombeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Joana Morais Fonseca

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8bc0fa19

 
Os profissionais de saúde estão na linha da frente no combate ao vírus e não têm mãos a medir para o
que aí vem, por isso estão a ser criadas condições especiais para eles.
 
Os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros ou auxiliares, estão na linha na frente do
combate ao novo coronavíus em Portugal. Por isso, estão a ser criadas condições especiais
exclusivamente para eles, como gesto de agradecimento pelo papel que estão a desempenhar.
 
Desde horários exclusivos de atendimentos nos supermercados a alojamento e refeições gratuitas,
conheça as iniciativas organizadas por diversas empresas e até pela sociedade civil.
 
Supermercados com horários exclusivos para profissionais de saúde
 
O retalho foi um dos primeiros setores a criar condições especiais para os profissionais de saúde. O
Lidl, Mini Preço, El Corte Inglés, Intermarché e Aldi criaram horários de atendimento exclusivos para
profissionais de saúde, bem como, para forças de segurança pública, bombeiros e proteção civil. As
compras para estes clientes específicos podem ser feitas antes do horário de abertura ou após o fecho,
variando de supermercado para supermercado. Mas para isso é necessário que cada profissional
apresente um documento que o identifique.
 
Além disso, a Mercadona e o Auchan alargaram o atendimento prioritário, que, segundo a lei é
destinado para idosos, grávidas, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com bebés de colo, para
estes grupo de profissionais.
 
Há quem esteja a disponibilizar habitações
 
Dado o aumento de casos confirmados em território nacional, há já vários médicos e enfermeiros que
estão a evitar ir para casa, por forma a não contaminarem os seus familiares. Nesse sentido, o Olx
decidiu, em parceria com a uppOut, criar uma plataforma que tem por objetivo ligar pessoas que
tenham uma habitação vazia nas proximidades dos hospitais e que as queiram disponibilizar aos
profissionais de saúde que precisem de um espaço para descansar, sem colocarem em risco a saúde
dos familiares.
 
"Enquanto marca não podemos recorrer aos alojamentos que estão disponíveis na plataforma, mas
queremos e pretendemos sensibilizar todos os utilizadores que tenham casas de férias ou imóveis para
arrendar a ceder esse espaço", explica Andreia Pacheco, Brand Manager do OLX em Portugal.
 
O projeto solidário intitulado "Acolhe um Herói" é "uma forma de agradecimento a todos os médicos,
enfermeiros e técnicos de saúde que têm estado na linha da frente a combater a Covid-19", aponta a
empresa de anúncios. Além disso, já foi criada uma versão internacional do projeto.
 
Mas esta é apenas um das iniciativas a circular pela sociedade civil. A Associação do Alojamento Local
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em Portugal (ALEP) e o Grupo Alojamento Local Esclarecimentos anunciaram há cerca de uma semana
que estão a preparar um plano de cedência de alojamento a profissionais de saúde, em conjunto com
a Direção Geral de Saúde (DGS) e outras entidades públicas. "Este plano de cedência tem como
objetivo garantir uma gestão responsável, eficaz e segura de todo este processo", e "no âmbito deste
plano, está igualmente a ser delineado um modelo de condições dos serviços de limpeza e tratamento
de roupa profissional do AL", informa a ALEP, em comunicado.
 
O plano está ainda a ser estruturado, pelo que só deverá ser lançado quando reunidas todas as
condições, mas assim que tiver "luz verde", irá ser aberto "a todos os titulares, grupos ou entidades
que queiram colaborar e ajudar a promover a iniciativa", assinala Carla Costa Reis, fundadora do
Grupo Alojamento Local Esclarecimentos, citada na nota.
 
Mas não são apenas empresas e instituições públicas a terem gestos de solidariedade para com os
profissionais de saúde. Também no Facebook, há um grupo chamado "COVID19 - Alojamento / outro
serviço SOLIDÁRIO para profissionais de saúde" e organizado pela sociedade civil que pretende
disponibilizar gratuitamente casas a profissionais de saúde. Além disso, e dado o avançar da epidemia
em Portugal, as ofertas estendem-se a outros bens, como viseiras ou outros objetos úteis para os
profissionais de saúde.
 
Escolas do Turismo de Portugal oferecem refeições
 
Mas as ofertas não se cingem apenas ao alojamento. As escolas do Turismo de Portugal, em parceria
com a Segurança Social, decidiram abrir as suas cozinhas para confecionarem 2.500 refeições por dia
para instituições e profissionais de setores essenciais, como é o caso dos profissionais de saúde,
bombeiros e forças de segurança.
 
Com 12 escolas de norte a sul do país, as refeições serão confecionadas pelos formadores das escolas,
"em função das necessidades identificadas pela Segurança Social, e disponibilizadas às respetivas
instituições em Lisboa, Porto, Douro/Lamego, Viana do Castelo, Oeste, Estoril, Portalegre, Setúbal,
Vila Real de Santo António e Faro, onde se localizam as Escolas do Turismo de Portugal", lê-se no
comunicado divulgado esta segunda-feira.
 
Além disso, o Turismo de Portugal disponibiliza ainda, e "a custo zero", alojamento nas suas escolas
de Setúbal (20 quartos), Faro (14 quartos) e Lamego (7 quartos) para utilização por profissionais de
saúde que não possam ou queiram regressar a casa por receio de contágio à família.
 
Joana Morais Fonseca
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Rui Santos 
Presidente da Câmara 
de Vila Real 

"A cidade e o Douro per-
dem muito sem as corri-
das, pois dão um contri-
buto importante para 
a economia regional" 

4 
Orlando Alves 
Presidente da Câmara 
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"Fizemos um enorme 
(sforço para voltar a 
trazer a prova e corre 
a risco de se tornar inú-
til e ir por água abaixo" 

Sem provas de automóveis 
Norte vai perder milhões 
Por causa da pandemia, o Rali de Portugal e o Mundial de Ralicross em Montalegre estão suspensos. 
Prova de Vila Real da Taça do Mundo de Carros de Turismo deve ir pelo mesmo caminho 
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Mundial de Ralicross atrai a Montalegre muitos milhares de aficionados do desporto automóvel, sobretudo espanhóis 

Eduardo Pinto 
locais@jn.pt 

PREwízos Vila Real vai aguardar 
mais uns dias por uma eventual 
suspensão da prova portuguesa da 
Taça do Mundo de Carros de Turis-
mo (WTCR), mas a probabilidade 
de ser realizar em junho é muito 
pequena. A etapa do Mundial de 
Ralicross, em Montalegre, e o Rali 
de Portugal, no Norte e no Centro, 
ambos em maio, estão suspensos. 
Se a pandemia levar ao cancela-
mento, estas regiões deixarão de 
ter um retomo económico de cer-
ca de 200 milhões de euros - só o 
rali representa mais de 140 -, e nada 
garante que um novo calendário te-
nha o mesmo. 

José Silva, presidente da Associa-
ção Promotora do Circuito Inter-
nacional de Vila Real, diz que "ain-
da não está confirmada" a suspen-
são da prova WTCR, agendada para 
19, 20 e 21 de junho, e que a orga-
nização "contínua preparada" para 
começar a montar o circuito logo 
no início de maio. "Se fosse adiada, 
por exemplo, para os primeiros 15 
dias de julho, também seria viável 
para nós", mas, prossegue, "a incer-
teza é grande" e "o mais provável  

é que não haja, de facto, corridas". 
Quando começaram a aparecer os 

primeiros casos de Covid-19 na Eu-
ropa e alguns eventos desportivos 
foram adiados ou cancelados, a as-
sociação começou a preparar-se 
para a eventualidade de o mesmo 
acontecer em Vila Real. "Nos con-
tactos que fizemos para aquisição 
de bens e serviços, deixámos logo 
a condicionante de poderem não se 
realizar as corridas". No entanto, a 
maior preocupação é "começar a 
montar o circuito e depois a prova 
não acontecer". Tal implicaria "não 
só pagar primeiro a montagem, 
como depois a desmontagem". 
Pelo que, tendo em conta a evolu-
ção, "a probabilidade de se realizar 
é muito, muito baixa". 

REPENSAR CALENDÁRIO 

Isto acarreta perdas importantes de 
receitas em muitos setores de ativi-
dade em Vila Real e no Douro, com 
destaque para a hotelaria e a restau-
ração. Por exemplo, "o Hotel Mira-
corgo tem os seus 166 quartos re-
servados para a altura das corridas". 
Outros serviços, como as gráficas 
que trabalham com a organização, 
também "vão ficar sem uma recei-
ta importante". Se não houver cor-

  

ridas, este ano, em Vila Real, o pen-
samento de José Silva fica já dire-
cionado para 2021, em que se vai 
comemorar o 90.9  aniversário do 
circuito citadino. 

Em Montalegre, o presidente da 
Câmara, Orlando Alves, não escon-
de a frustração por ter suspensa a 
prova do Campeonato do Mundo 
de Ralicross. Sobretudo porque, de-
pois de a ter perdido em 2019, foi 
preciso "trabalhar muito" para a 
poder recuperar. Porém, reconhe-
ce que a atitude da promotora do 
evento, a IMG, "foi sensata", tendo 
em conta a pandemia. 

O adiamento deixa "pressupor 
que poderá haver uma nova data", 
no entanto, Orlando Alves assume 
que não vê "grandes hipóteses de 
haver calendário" para fazer as pro-
vas agendadas e "pode fazer todo o 
sentido que seja repensado". Até 
porque Montalegre já tinha vendi-
do, online, "milhares de bilhetes" 
e agora "está a ser pedida a devolu-
ção do dinheiro". "Não creio que 
estas pessoas voltem. Até porque 
depois há férias de verão, se as hou-
ver, e se houver dinheiro. E se tive-
rem de optar entre a praia em famí-
lia e o ralicross, está-se mesmo a ver 
qual ver ser a preferência".  G 

TURISMO 

"A Covid-1.9 
interrompeu 
um ciclo fantástico" 
O presidente da Turismo 
do Porto e Norte de Portu-
gal, Luís Pedro Martins, ad-
mite que a região "vai per-
der bastante" com a sus-
pensão das provas de auto-
móveis e não só. Os núme-
ros de janeiro e fevereiro 
"indicavam que estava a 
registar-se, no Norte, um 
crescimento acima da mé-
dia nacional, quer em nú-
mero de turistas quer em 
número de dormidas", mas 
a chegada da "Covid-19 in-
terrompeu um ciclo fan-
tástico". Frisa que "impor-
ta agora concentrar forças 
na mitigação dos efeitos 
pandemia", com o "apoio 
direto às empresas e cola-
boradores que contri-
buíam para este sucesso" e 
depois "preparar 
o dia seguinte". 

• 

• 
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Milhares obrigados a saír dos parques de campismo, diz AHRESP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=75a45b7c

 
A responsável pelo setor do Campismo, Caravanismo e Hotelaria de Ar Livre da AHRESP mostrou-se
hoje preocupada com o despacho que define as condições para o efetivo encerramento dos parques,
afirmando a existência de "milhares de famílias em êxodo", a maioria em recintos do Algarve.
 
De acordo com Beatriz Santos, a maioria dos clientes são "estrangeiros habituais",
que chegam de avião e "permanecem entre outubro e maio, sobretudo no Algarve,
além de que não falta espaço de distanciamento".
 
"São milhares de famílias em êxodo, em vez de continuarem confinadas como
até aqui, a maioria casais seniores, pertencendo portanto ao grupo de risco dos
idosos e mais vulneráveis e que estão a ficar muito ansiosos sem saberem para
onde ir e o que nos dizem é que estar nos parques de campismo em Portugal neste
contexto em que vivemos é o lugar mais seguro onde poderiam estar", disse à
Lusa Beatriz Santos.
 
De acordo com a presidente do grupo de setor do Campismo, Caravanismo,
Hotelaria de Ar Livre, Parques Temáticos e Espaços de Animação Turística da
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), todos os
"empreendimentos turísticos podem funcionar, exceto os parques de campismo".
 
A responsável acrescentou ainda que as condições para o efetivo
encerramento dos parques de campismo definidas no despacho do gabinete da
secretária de Estado do Turismo, publicado no domingo em Diário da República,
estão a ser transmitidas aos clientes "no sentido de se cumprirem as
determinações".
 
"Ainda por cima nesta altura do ano a lotação dos parques de campismo é
mínima, os clientes estão confinados aos seus equipamentos de campismo,
caravanas e autocaravanas, com todas as comodidades (incluindo o seu próprio
WC), muitos outros estão em bungalows que são unidades de alojamento incluindo
igualmente WC privativo", explicou a responsável.
 
"E estamos a mandar as pessoas para
a rua... não compreendemos isto e os clientes também não", desabafou.
 
Após o diploma que decretou o estado de emergência, a AHRESP enviou um
pedido de esclarecimento com uma série de preocupações do setor a respeito da
decisão de encerramento dos parques de campismo e caravanismo e dos problemas
daí decorrentes para os seus utentes.
 
Beatriz Santos acrescenta ainda que existem "diferenças significativas"
entre os parques de campismo associativos e os parques de acesso ao público em
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geral.
 
De acordo com o despacho, até dia 27 de março de 2020, deve dar-se a "saída
ordeira e tranquila dos utentes dos parques de campismo e de caravanismo, bem
como dos utentes das áreas de serviço de autocaravanas".
 
As entidades exploradoras dos parques de campismo e de caravanismo têm a
obrigação de cumprir, com as devidas adaptações, as regras de segurança e
higiene determinadas, com especial destaque para o artigo 13º, que prevê um
distanciamento mínimo de dois metros entre pessoas.
 
Segundo o documento, cujas principais linhas estão publicadas na página
online da AHRESP, os utentes dos parques de campismo e de caravanismo que, no
momento da declaração de estado de emergência efetuada em 18 de março passado,
residam a título permanente nestes estabelecimentos turísticos, podem neles
permanecer "para assegurar a resposta à necessidade habitacional".
 
Desta forma, as entidades exploradoras dos recintos em questão "têm a
obrigação de assegurar a prestação dos serviços mínimos de abastecimento de
eletricidade, água, segurança de pessoas e bens e tratamento de resíduos
sólidos urbanos".
 
Os serviços de restauração e bebidas não integram o conceito de serviços
mínimos.
 
Beatriz Santos, que também é diretora do grupo Orbitur, que gere 24
empreendimentos turísticos, revelou que a ocupação atual é "muito reduzida",
lembrando a proibição por lei de viver naqueles espaços, embora reconheça
"longas permanências", sobretudo de estrangeiros.
 
De acordo com a responsável, a Páscoa "habitualmente garante a ocupação em
torno de 40% a 60%, dependendo dos estabelecimentos e respetiva localização,
mas tudo foi cancelado com a covid-19".
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new
window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to share on Skype (Opens in new
window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Click to share on Reddit (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)
TagsAHRESP campismo Coronavirus restaurantes saúde
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/jprudencio/
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Como vai o turismo recuperar?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2020

Meio: Publituris Online Autores: Carina Monteiro

URL: https://www.publituris.pt/2020/03/26/nova-edicao-como-vai-o-turismo-recuperar-2/

 
A nova edição do Publituris dedica um especial ao impacto que a pandemia da COVID-19 está ter na
economia, em especial no turismo. Como vai o turismo recuperar é a "million dollar question" do
momento, dizem os especialistas. O Publituris ouviu a opinião de Cláudia Monteiro de Aguiar
(Eurodeputada), Pedro Brinca (Professor de Macroeconomia da Nova SBE) e de Francisco Calheiros
(Presidente da Confederação do Turismo de Portugal). Mas numa altura em que ainda se combate a
propagação da doença, as incertezas são muitas.
 
Todas as associações já se pronunciaram sobre as medidas lançadas pelo Governo. Gabinetes de apoio
jurídico aos empresários, acesso mais simplificado ao regime de 'lay off' ou outras questões
relacionadas com linhas de crédito com prazos de pagamentos mais alargados são algumas das
solicitações que resumimos num artigo.
 
'Estarão os viajantes mais resilientes às crises?' A pergunta serve de base ao artigo que publicamos
sobre como sobreviveu o turismo a crises anteriores. Um estudo da WTTC aponta alguns caminhos
para a gestão e recuperação de crises.
 
Nesta edição, publicamos ainda um especial sobre as empresas que venceram os Publituris Portugal
Trade Awards 2020. As empresas agradecem o voto de confiança do setor e enumeram as razões do
sucesso.
 
Leia ainda as entrevistas aos consultores Luís Pedro Carmo Costa, Eduardo Abreu e Jorge Catarino; a
mensagem da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e a opinião de Vítor Neto.
 
Leia a edição aqui.
 
Carina Monteiro
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O CDS-PP apresentou um projecto de 

resolução no Parlamento em que 

pede a suspensão das regras de equi-

líbrio orçamental nas regiões autóno-

mas da Madeira e dos Açores para 

permitir a atribuição de mais apoios 

ao emprego nos arquipélagos. 

À luz da lei das finanças regionais, 

as regiões autónomas estão limitadas 

por regras de equilíbrio nanceiro e 

por limites de endividamento — cuja 

violação poderá suscitar sanções — e 

que só podem ser ultrapassadas se 

houver uma suspensão das respecti-

vas normas. 

“Só suspendendo a aplicação de 

certas normas da Lei das Finanças 

Regionais, autorizando a ultrapassa-

gem do limite ao endividamento, será 

possível aos governos de ambas as 

regiões autónomas concretizar um 

conjunto de apoios destinados a pro-

teger o emprego e proporcionar às 

empresas regionais um ‘choque de 

tesouraria’ que as mantenha ‘vivas e 

de portas abertas’”, a rma ao PÚBLI-

CO o líder do CDS, Francisco Rodri-

gues dos Santos. 

Nesse sentido, o CDS recomenda 

ao Governo a suspensão “durante o 

ano de 2020” da aplicação das regras 

que constam do artigo 16.º da Lei das 

CDS pede mais folga 
orçamental para 
Açores e Madeira

Finanças Regionais bem como 

“excepcionar da contabilização da 

dívida total de cada “região autónoma 

o valor dos empréstimos destinados 

ao nanciamento de acções de 

reconstrução e recuperação de acti-

vidades económicas e sociais afecta-

das pela pandemia”. 

Francisco Rodrigues dos Santos 

decidiu pedir à bancada para avançar 

para a proposta depois de ouvir os 

apelos dos líderes do CDS da Madeira 

e dos Açores. O presidente dos cen-

tristas concorda que “é necessário 

proceder com as regiões autónomas 

da mesma maneira que a União Euro-

peia o fez com os Estados-membros, 

exibilizando as regras orçamentais, 

de maneira a evitar a paralisação das 

empresas regionais e salvar postos de 

trabalho, atendendo às especi cida-

des das economias insulares”. 

No projecto de resolução agora 

apresentado, o CDS refere que, 

“apesar da consolidação das contas 

públicas” da Madeira”, esta região 

detém ainda “um valor de dívida 

que obsta ao cumprimento dos limi-

tes estabelecidos na lei e que “pode-

rá suscitar sanções”. 

Um dos sectores que será “forte-

mente afectado” pela actual crise é 

o do sector do turismo. “Nas Regiões 

Autónomas da Madeira e dos Açores, 

o sector do turismo é fundamental, 

representando na Madeira cerca de 

25% do PIB regional e é responsável, 

directa e indirectamente, pelo 

emprego de cerca de 20 mil pes-

soas”, lê-se no texto. 

srodrigues@publico.pt

Finanças
Sofia Rodrigues

Bancada centrista  
pede suspensão durante 
este ano das normas que 
limitam o endividamento

Regiões estão limitadas por regras de equilíbrio orçamental

RUI GAUDÊNCIO
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A covid-19 está a 
impor um desafio 
económico nunca 

visto, que terá efeitos 
fortes nos seus 

rendimentos. Saiba 
oque pode fazer. 

Por Bruno Faria Lopes 

-4, 
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Nil 
o meio da incerteza 
de uma crise inédi-
ta — gerada por um 
vírus cujo combate 
não tem fim à vista 
— há uma certeza: 

"Com a queda de produção vamos 
ter uma quebra de rendimento", 
explica à SÁBADO Fernando Ale-
xandre, investigador da Universi-
dade do Minho. A queda não vai 
ser só aquela que irá ser sentida 
por quem vai entrar em lay-off (a 
receber 65% do salário base bruto) 
ou pelos milhares de pessoas que 
vão perder o emprego. Vai ser de 
todos. "Já disse aqui aos meus cole-
gas da faculdade que não contem 
com um dos subsídios de férias", 
revela Fernando Alexandre. O avi-
so não é a brincar. 

A contenção do vírus para travar 
a crise de saúde pública está a ge-
rar uma segunda onda de crise: a 
económica. O duplo choque 
abrupto e brutal na procura (com 
pessoas que gastam menos) e na 
oferta (com empresas fechadas) 
está a gerar previsões inéditas: a 
Universidade Católica, por exem-
plo, prevê como cenário central 
uma queda de 10% do produto in-
terno bruto este ano, mais do que 
durante todo o período da troika. 
O desemprego, nesse cenário, sal-
ta para mais de 14%. 

Em várias vertentes dos rendi-
mentos das famílias há uma certe-
za de choque negativo, embora a 
dimensão e o tempo de recupera-
ção sejam nesta fase uma incógni-
ta. As recomendações e orienta-
ções que vai encontrar abaixo, ci-
tando especialistas, são feitas no 
meio de grande incerteza, sobretu-
do quanto ao papel que o Estado 
(primeiro financiados nesta crise) e 
a banca (a segunda linha) vão ter. 
São pistas para se adaptar ao que 
aí vem — sendo que, nesta fase, 
ainda ninguém sabe dizer ao certo 
o que aí vem. 

IMOBILIÁRIO 
Siga todas as notícias 

sobre a crise da Covid-19 
em www.sabado.pt 

O cenário pouco animador 
"Neste momento está tudo pa-

rado", diz Pedro Coelho, admi-
nistrador da Square Asset Mana- O 
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NO IMOBI-

 

LIÁRIO "ESTÁ 
TUDO PARA-

 

DO", DIZ PE-

 

DRO COE-

 

LHO. ENTRE 
OS AGENTES, 

HÁ MUI-

 

TA PREO-

 

CUPAÇÃO 

PREVÊ-SE 
UMA QUE-

 

BRA DE 10% 
DO PIB PARA 
ESTE ANO. E 
0 DESEM-

 

PREGO PO-

 

DERÁ SUBIR 
PARA OS 1496 

‘.7 

o 

ttJ 

o 

Destaque OR DOSSIE 

O gement, que gere uma carteira 
de dezenas de milhões de euros 
em imobiliário. "Não há visitas a 
casas e não há notários para fazer 
escrituras", explica. Os proprietá-
rios que querem vender não abrem 
as portas de casa a estranhos, os 
compradores também não se me-
xem e só metade dos notários está 
a funcionar e com limitações. En-
tre os agentes há. muita preocupa-
ção. O congelamento afeta tam-
bém os negócios já contratualiza-
dos e ainda por finalizar — há mi-
lhares de contratos promessa com 
escrituras pendentes. 

O que vai acontecer aos preços 
das casas? 
Os analistas, gestores e agentes ou-
vidos pela SÁBADO destacam a difi-
culdade de fazer previsões no meio 
de tanta incerteza, mas de um modo 
geral não parecem ter dúvidas: o 
mercado vai cair pela primeira vez 
desde os anos da troika. O choque 
nos rendimentos de milhares de 
pessoas vai reduzir a procura do-
méstica — que até aqui excedia a 
oferta de casas centrada nas usadas 
— e deverá aumentar a pressão ven-
dedora de quem precisa de liquidez 
ou de quem não consegue, depois 
das moratórias concedidas pelos 
bancos, suportar os empréstimos. 

"Nos últimos anos foram conce-
didos montantes muito significati-
vos de crédito pelos bancos, muito 
próximos do limite da taxa de es-
forço", diz Nuno Rico, da De-
co/Proteste, que admite preocupa-
ção com a subida prevista no de-
semprego. A situação será um teste 
também para quem investiu com 
crédito da banca em imobiliário 
para alojamento local. "Vendemos 
dezenas de apartamentos assim", 
conta João Nuno Magalhães. O di-
retor-geral da Predibisa, no Porto, 
admite que o segmento de luxo 
aguente e que o produto para a 

o 
Problemas na economia 

António Costa e Mário Centeno 
enfrentam dificuldades: a crise 

de saúde pública está a gerar uma 
segunda crise de efeito difícil de 

prever - a económica 

ic 
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Arrendamento 
Rendas vão cair, mas 
contratos não serão longos 

"Os tempos  adivinham-se di-

 

fíceis e a fonte de rendimento 

que tinha alterou-se drastica-

 

mente. (...) Estamos certos de 

que o poderemos auxiliar a en-

 

contrar uma solução adequada 

ao seu caso. Poderá passar por 

transitar de alojamento local 

para arrendamento de longa 

duração". A mensagem de um 

agente imobiliário de um fran-

 

chisado da Remax, lida pela SÁ-

 

BADO, chegou no dia 23 à caixa 

de mensagens de um proprietá-

 

rio de alojamento local em Lis-

 

boa, que viu o negócio desapa-

 

recer em dias. Os agentes, pres-

 

sionados para fazerem negócio, 

já se estão a mexer - e o arren-

 

damento pode ganhar. "É de 

esperar que haja um impulso 

neste mercado", diz Ricardo 

Guimarães. A queda esperada 

no preço das casas e a situação 

no AL vão ditar uma redução 

do preço das rendas novas -

 

mas não um alongamento dos 

prazos. Os proprietários que 

não venderem não deverão ar-

 

riscar prazos longos, devido ao 

receio sobre as mudanças cons-

 

tantes na lei e ao risco desta op-

 

ção para os senhorios. 

Imobiliário vai sofrer 
A covid-19 veio pôr fim a um ciclo 

efervescente de recuperação e valori-

 

zação do imobiliário, focado em Lis-

 

boa e no Porto, que arrancou em 2014 

414 

classe média sofra mais, mas esta 
visão não é consensual. 

Para Ricardo Guimarães, que li-
dera a Confidencial Imobiliário, a 
crise de 2008 mostrou que os aba-
los grandes são sentidos em todos 
os segmentos. Ninguém quer fazer 
previsões numéricas. "Vai depen-
der do tempo que isto [a incerteza 
induzida pela pandemia] durar", 
diz Pedro Coelho. João Nuno Ma-
galhães acrescenta o papel da 
banca. "Isto vai acender as luzes 
vermelhas nos bancos", avisa. Na 
China, um mercado diferente, o 
novo coronavírus levou a quedas 
superiores a 30% no volume de 
vendas — e a quedas nos preços, 
ainda por divulgar. 

valorizações que vão ocorrer agora 
— e concorda que, para quem pos-
sa, esta vá ser uma fase boa para 
comprar. Para quem esteja no polo 
oposto, sob pressão financeira para 
cumprir a dívida, é sempre melhor 
falar com o banco antes de vender 
(leia a parte do crédito mais à frente 
neste trabalho). 

mesmo cenário. O Governo, o Ban-
co de Portugal e a Associação Por-
tuguesa de Bancos estão a finalizar 
um decreto-lei sobre moratórias no 
pagamento de prestações dos cré-
ditos de pessoas e pequenas e mé-
dias empresas, mas nem todos se-
rão beneficiados. Há, depois, outro 
efeito. A resposta dos bancos cen-
trais à crise económica, anunciando 
mais injeção de dinheiro na econo-
mia, fez mergulhar ainda mais as 
taxas de juro. que deverão ficar ne-
gativas por mais tempo. 

DIVIDAS AO BANCO 
A intervenção do Estado 

O MERCADO 
IMOBILIÁRIO 
"É UMA MA-

 

RATONA", 
MAS DOIS 
ANOS PO-

 

DEM SER SU-

 

FICIENTES 
PARA RECU-

 

PERAR 

O impacto da paralisação eco-
nómica está a deixar milhares de 
pessoas sem liquidez para cumprir 
as suas obrigações com o banco —
um gerente de um balcão no centro 
do país, de um dos maiores bancos, 
conta que "o telefone não tem pa-
rado" com pedidos de clientes para 
acederem à moratória no paga-
mento dos créditos. A associação de 
defesa do consumidor Deco narra o 

O que fazer? Se puder, não venda 
Ricardo Guimarães recorda o 
exemplo da última crise para ilus-
trar o seu ponto: quem não for for-
çado pelas circunstâncias a vender, 
deve ficar quieto. "Quem vendeu na 
crise porque assumiu que a ausên-
cia de compradores e expectativas 
iria durar arrependeu-se", diz. Os 
próximos meses prometem ser du-
ros, mas "o mercado imobiliário é 
de longo prazo, é uma maratona", 
lembra este analista. O diretor da 
Confidencial admite, sempre subli-
nhando a incerteza que rodeia estas 
previsões, que dois anos podem ser 
suficientes para recuperar das des-

 

Quem pode beneficiar? 
O decreto-lei que o Governo está 
a preparar vai definir o mínimo O 
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Destaque O GOSSIE 

mento base bruto) ou para quem 
tenha perdido o emprego. As pes-
soas terão de pedir ao banco a mo-
ratória, apresentando um formulá-
rio simples atestando a sua situação 
laboral e que não têm dívidas à Se-
gurança Social e ao Fisco. Pequenos 
empresários por conta própria es-
tão também entre os abrangidos. A 
lei pode ainda mudar, mas em prin-
cípio o regime será para os mais 
prejudicados pelo impacto econó-
mico da covid-19. A lei cria um 
chão comum e não impede cada 
banco de ir mais longe: a Caixa Ge-
ral de Depósitos, por exemplo, já 
anunciou que irá alargar a morató-
ria ao crédito ao consumo. Se não 
puder aceder a este regime há ou-
tros caminhos possíveis. 

Crédito 
Os bancos vão fechar 
a torneira? 

HÁ UMA VIA 
IMPORTAN-

 

TE A SEGUIR: 
FALAR COM 

O BANCO 
ANTES DE 

ENTRAR EM 
INCUMPRI-

 

MENTO NO 
CRÉDITO 

O que todos os bancos terão de fa-
zer para aliviar as obrigações fi-
nanceiras das pessoas — a ideia 
base é que as pessoas deixem tem-
porariamente de pagar a prestação. 
Até ao fecho desta edição, a versão 
de trabalho mais recente da lei ain-
da em redação punha a moratória 
a durar pelo menos seis meses, es-
tando o Governo ainda a estudar se 
seria estendida até ao final do ano. 
A ideia — num documento ainda 
sujeito a eventuais mudanças — é 
suspender o pagamento de capital 
e de juros, mas só no crédito à ha-
bitação, empurrando o prazo do 
crédito para a frente. 

No caso dos particulares nem to-
dos podem aceder. A moratória 
será para quem está em regime de 
lay- off (a receber 66% do venci-

 

Fale com o banco antes de não 
conseguir pagar 
Para o período após a moratória —

 

ou para quem não seja abrangido 
pela moratória e esteja sob pressão 
financeira forte — há uma via im-

 

O presidente  da Associação 
Portuguesa de Bancos, Faria de 
Oliveira, não espera que a ban-

 

ca mude de forma drástica os 
critérios para concessão de cré-

 

dito às famílias. O consultor fi-

 

nanceiro Rui Cunha Santos par-

 

tilha o ponto de vista: a banca 
terá muita liquidez, fornecida 
pelos bancos centrais e custo 
muito baixo, e o crédito é o ne-

 

gócio onde podem fazer mar-

 

gem financeira. Mas um geren-

 

te de um balcão de um grande 
banco no centro do País, ouvi-

 

do sob anonimato, admite que 
possam ser apertados critérios 
como a taxa de esforço elegível 
(o peso da prestação no rendi-

 

mento), mas não tinha ainda di-

 

retrizes sobre o que fazer. A in-

 

certeza é enorme: uma queda 
brutal da economia vai dinami-

 

tar as carteiras de crédito e o 
capital da banca. O efeito é difí-

 

cil de prever. 

- 

r. 

Créditos à habitação 
A Caixa Gerai de Depósitos foi o 
primeiro banco a anunciar uma 
moratória de seis meses para os 
créditos à habitação e consumo. 

Falta conhecer o decreto-lei 
do Governo. 
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I rkkkiN 

QU 
DADE 

pessoa que pediu 38 mil euros de 
crédito pessoal para pagar dívidas 
de cartões e um descoberto autori-
zado de 6 mil euros passou de uma 
taxa média de juro de 16% para 8% 
- é passar de 1.700 euros para 840 
euros mensais. 

- 

QUEM TIVER 
UMA HIPO-

 

TECA COM 
UM SPREAD 
ACIMA DE 
1,5% DEVE 
RENEGO-

 

CIAR COM 
O BANCO 

QUEM QUI-

 

SER PEDIR 
UM CRÉDITO 
A TAXA FIXA 

TEM UMA 
OPORTUNI-

 

DADE DOU-

 

RADA - VÃO 
CAIR ABAIXO 

DOS 2% 

Taxa fixa: uma oportunidade 
única 
Chamam-se taxas swap e servem 
de referência à taxa de juro nas hi-
potecas a taxa fixa. O impacto da 
covid-19 voltou a fazer mergulhar 
estas taxas até quase ao zero abso-
luto - isto significa que quem quiser 
pedir um crédito a taxa fixa tem 
uma oportunidade dourada. As ta-
xas fixas vão cair bem abaixo dos 
2% - há bancos, como o BPI, a faze-
rem 1,75% para os melhores clien-
tes. Vai ficar a pagar mais do que 
com taxa variável (que está negati-
va), mas vai "blindar" a prestação 
mensal a uma taxa baixa por muito 
tempo - está a fazer um seguro a 
bom preço. 

Se a crise presente não lhe tiver 
roubado toda a margem este é um 
"extra" de despesa mensal que 
pode valer a pena para dormir des-
cansado. Nota final: a taxa fixa só 
compensa para períodos longos e 
para quem não tiver margem para 
amortizar antecipadamente (a co-
missão sobre amortizações anteci-
padas é de 2% na taxa fixa e de 
0,5% na variável). Caixa, Bankinter, 
BPI, Novo Banco e Unión de Credi-
tos Inmobiliarios são exemplos de 
bancos com opções a 30 anos. Se 
tiver um crédito recente com 
spread baixo e taxa variável consi-
dere também mudar para este se-
guro - pergunte que taxa lhe ofere-
ce o seu banco e peça uma simula-
ção para perceber se pode acomo-
dar esse gasto adicional. 

Desemprego a subir 
A taxa de desemprego pode 

superar 14% este ano - a despe-

 

sa da Segurança Social, que 
financia outros apoios de 
emergência, vai explodir 

portante a seguir: falar com o banco 
antes de entrar em incumprimento 
no crédito. "O poder negocial de 
quem já incumpriu é muito menor", 
explica Nuno Rico, analista da De-
co/Proteste. Caso o banco não res-
ponda saiba que o pode obrigar a 
fazê-lo ao abrigo do PARI, o Plano 
de Ação para a Prevenção do In-
cumprimento. "O banco fica obriga-
do a apresentar uma solução de pa-
gamento alternativa para tentar 
evitar o incumprimento", diz Nuno 
Rico. Pode ser o próprio banco a 
acionar o PARI, caso perceba sinais 
de degradação financeira no clien-
te. Se a dificuldade em pagar for 
real o banco terá incentivo em fle-
xibilizar para não afundar o cliente. 
Se o banco mesmo assim não der 
resposta faça queixa ao regulador, o 
Banco de Portugal. Lembre-se: an-
tecipe dificuldades e comunique. 
Faz diferença. 

ciar a perder o cliente", explica Nu-
no Rico. Rui Cunha Santos, consul-
tor da Doutor Finanças, empresa 
que reorganiza e renegoceia crédi-
to e outros produtos financeiros, 
prevê que este interesse da banca 
aumente num tempo em que es-
casseiam outros produtos para ge-
rar lucro. "Nas renegociações as 
pessoas já pagaram parte do crédi-
to e o rácio de financiamento sobre 
a garantia até é mais atraente", ex-
plica. Olhe também para os seguros 
de vida do seu crédito à habitação 
- pode também renegociar aí e 
transferir para outra instituição. Se 
não o quiser fazer por si saiba que 
há empresas que comercializam 
esse serviço, como a Doutor Finan-
ças ou a Reorganiza. 

A hora "h" para renegociar... 
A descida das taxas de juro para va-
lores ainda mais baixos e por mais 
tempo oferece uma via importante 
de poupança para as famílias que 
tenham créditos à habitação e ao 
consumo por renegociar - estas 
prestações são das despesas fixas 
maiores das famílias e este é o tem-
po para apertá-las. 

Quem tiver uma hipoteca com 
um spread acima de 1,5% deve re-
negociar com o banco - o spread 
mais baixo em vigor, para os me-
lhores clientes, está em 1%. A forma 
de fazê-lo é recolher ofertas alter-
nativas de outros bancos e apre-
sentá-las ao seu banco. "Na maio-
ria dos casos o banco prefere nego-

 

... e para refinanciar créditos 
pessoais 
Na vertente de crédito ao consumo 
o caminho não é renegociar - a 
taxa é fixa - mas refinanciar: con-
trair um novo empréstimo que pa-
gue os créditos anteriores (pes-
soais, do cartão de crédito, desco-
bertos bancários autorizados) a 
taxa mais elevada. A poupança 
mensal é grande. O exemplo narra-
do por Cunha Santos para a SÁBA-
DO em setembro passado "man-
tém-se atual", diz o consultor. Uma 

POUPAR INVESTIR 
O mundo a afundar 
O  O impacto da paralisação eco-
nómica está a afundar as bolsas 
mundiais - a portuguesa está em 
mínimos de 1993 e a norte-ameri-
cana no valor mais baixo em quatro 
anos. Os fundos que investem em 
ações e em dívida (obrigações) O 
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o 
Ajuda europeia 

O governador do Banco de Portu-

 

gal, Carlos Costa, juntou-se ao gru-

 

po dos que pedem um financia-

 

mento europeu conjunto para su-

 

perar a crise gerada pela covid-19 
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Impacto nos bancos 
O impacto da crise no capital dos 
bancos será enorme e gera outra 

frente de incerteza 

O estão a sofrer perdas pesadas, in-
cluindo os PPR mais agressivos. As 
taxas de juro estão a acentuar os 
valores muito baixos. 

Apesar de tudo, não entre 
em pânico 
É difícil assistir à desvalorização 
diária do património investido sem 
reagir — vários investidores estão a 
fazer isso, vendendo nesta fase de 
pânico e pondo tudo em liquidez (o 
"dash for cash"). Contudo, para 
quem tiver um plano automático 
de poupança numa carteira diver-
sificada e não precise de desblo-
quear esses fundos, o conselho é 

Reforma 
Quando deve mudar 
de PPR 

para não vender e para manter os 
reforços, caso estes sejam de pe-
quenas quantias. "Não entre em 
pânico vendendo indiscriminada-
mente todos os ativos", recomenda 
João Sousa, analista financeiro da 
Deco. "É muito difícil fazer previ-
sões sobre a evolução das bolsas a 
curto prazo, sobretudo numa altura 
histórica e inédita como esta. Po-
rém, no longo prazo, as oscilações 
de curto prazo tenderão a diluir-
-se", acrescenta numa nota divul-
gada pela associação, na qual reco-
menda "não ir atrás das subidas ou 
descidas repentinas". 

As crises das empresas tecnoló-
gicas em 2000 e financeira em 
2008 são exemplos de quedas 
enormes, seguidas de recupera-
ções efusivas. David Almas, ana-
lista financeiro e autor da news-
letter de finanças pessoais "Tlim", 
partilha este ponto de vista. "O 
mercado caiu 33% desde o pico e 
para voltar a esse pico terá de su-
bir 50%", explica. "Se o investidor 
acreditar que o mercado vai vol-

 

"NÃO ENTRE 
EM PÂNICO 
VENDENDO 
INDISCRIMI-

 

NADAMENTE 
TODOS OS 

ATIVOS", RE-

 

COMENDA 
JOÃO SOUSA 

C 
Mercados em queda 

As bolsas caíram mais de 33% 
desde o pico e a praça de Lisboa 

está em mínimos de 1993 

Se tiver aplicado  dinheiro 
num PPR que investe em ações 
e estiver perto da idade de re-

 

forma - 57 anos ou mais - esta 
é a altura para mudar para um 
PPR mais conservador, reco-

 

menda a Deco/Proteste. Tem 
menos tempo para recuperar 
eventuais perdas até à reforma 
e deve reduzir o risco, passando 
para um PPR com capital garan-

 

tido. Se tem tempo mantenha a 
estratégia - mesmo que o me-

 

lhor PPR agressivo do mercado, 
o Alves Ribeiro, esteja a cair 
quase 12% (nota: valorizou mais 
de 15% no ano passado). 

tar a esse pico dentro de seis 
anos, por exemplo, a taxa de re-
torno anual será muito boa, de 
6,9%", acrescenta. A crise abre 
também uma oportunidade para 
afinar a gestão da carteira — pode 
aproveitar eventuais menos-va-
lias para trocar de fundo de in-
vestimento, para um melhor que 
tinha em vista, sem ter de pagar o 
imposto. 
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esse fundo — por exemplo, com uma 
ordem de transferência de 5% do or-
denado que aterra na sua conta, para 
uma conta poupança. 

D H:SAS 

DEVO PAGAR 
A PRESTA-

 

ÇÃO? É A 
PERGUNTA 

QUE MILHA-

 

RES DE POR-

 

TUGUESES 
FAZEM A ES-

 

COLAS, UNI-

 

VERSIDADES 
OU GINÁSIOS 

Não tem fundo de emergência? 
Faça um 
Esta crise está a testar a liquidez das 
famílias portuguesas e é exemplifi-
cativa sobre a necessidade de ter um 
fundo de emergência que seja líqui-
do — numa conta a prazo, por exem-
plo. Para muitas famílias atiradas 
para uma situação de pressão gran-
de esta não é altura para fazer um 
fundo — simplesmente não conse-
guem. Para quem tem margem, con-
tudo, e não tem ainda liquidez asse-
gurada para cobrir no mínimo as 
despesas de seis meses (ou de um 
ano se for trabalhador independente) 
este é o tempo para desenhar esse 
fundo — não só por segurança, mas 
porque lhe permite não ter de tomar 
medidas lesivas (como vender com 
perdas, por exemplo, ou contrair 
créditos pessoais caros) para fazer 
face às despesas. A poupança men-
sal que conseguir amealhar pode ser 
desviada de forma automática para 

serviço está a ser feita. Se não esti-
ver, como é o caso de uma creche 
ou da piscina, então não há lugar a 
pagamento, segundo o Código Civil. 
Se houver algum tipo de prestação 
— aulas virtuais, por exemplo — Ca-
tarina Monteiro Pires aponta que 
existe espaço à negociação entre as 
partes, tendo como ponto de partida 
ovolume do serviço que é prestado 
face à situação normal. A Deco par-
tilha do mesmo ponto de vista e dei-
xa uma sugestão a todas as partes 
no caso das escolas. "Sem prejuízo 
dos direitos dos pais, deve haver 
bom senso e compreensão por este 
momento extraordinário e imprevi-
sível que vivemos. Não faz sentido 
que as instituições e demais presta-
dores de serviços exijam o paga-
mento de novas mensalidades, nem 
que os pais vão a correr exigir reem-
bolsos, enquanto não há maior defi-
nição relativa ao resto do ano es-

 

colar, letivo e desportivo". O 

Escola fechada: devo pagar? 
o É uma pergunta que milhares de 
pessoas estão a fazer a escolas e 
universidades privadas, empresas 
de transporte escolar, ginásios ou 
institutos de línguas: o que fazer ao 
pagamento se não há serviço? O 
primeiro passo é ler o contrato que 
assinou com a escola ou o prestador 
de serviço, explica Catarina Montei-
ro Pires, advogada da Morais Leitão, 
que tem uma tese de doutoramento 
sobre incumprimento perante a al-
teração de circunstâncias. "Se o 
contrato tiver uma cláusula sobre o 
encerramento e sobre o que fazer 
ao pagamento então é essa que pre-
valece", indica. Nos casos em que o 
contrato seja omisso há que ver se o 
estabelecimento está fechado por 
imposição da lei do governo (de 23 
de Março) para travar a covid-19. Se 
for esse o caso — como é nas esco-
las, ginásios, universidades, etc. — há 
depois que ver se a prestação do 
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As outras moratórias 
A EDP ou a Galp 
suspenderam os cortes 

Entre as despesas  fixas a que 
não se pode fugir estão as chama-

 

das utifities: água, gás e eletricida-

 

de. Todas as empresas anuncia-

 

ram a suspensão do corte dos ser-

 

viços caso não haja pagamento. 
Para já estas são suspensões com 
prazo curto - a EDP suspendeu os 
cortes por duas semanas. Fonte 
oficial da empresa diz que a EDP 
Comercial "tem vindo a comunicar 
aos seus clientes a possibilidade 
de flexibilizar o prazo e modo 
de pagamento das faturas, sempre 
que seja manifestada essa necessi-

 

dade". Esta flexibilização passa pelo 
"diferimento da data de pagamen-

 

to" e do "parcelamento do valor 
em dívida, sem juros". No gás, a. 
Galp responde que além da sus-

 

pensão do corte - determinada 
pelo regulador, a ERSE - está "a de-

 

senhar planos de pagamento ade-

 

quados às necessidades concretas 
de cada cliente". Nas águas, a flexi-

 

bilidade varia de município para 
município, sendo que todos deixa-

 

ram de cortar o serviço. Se estiver 
em dificuldades comunique-as à 
empresa - e tente chegar a acordo. 

o 
Comprar e vender casa 

Se puder, não venda a sua casa. Já 
para quem possa, esta deverá ser 

uma boa fase para comprar. Se esti-

 

ver sob pressão para cumprir a dívida, 
fale com o banco antes de vender 

O Faça orçamentos para decidir 
São vários os inquéritos que reve-
lam uma percentagem elevada de 
inquiridos que não sabem ao certo 
quanto gastam por mês, muito me-
nos onde (a Cetelem, o braço de 
crédito ao consumo do BNP Pari-
bas, apontava para 8096). Para 
poupar em tempo de dificuldades é 
essencial começar por perceber 
exatamente onde gasta e, para isso, 
precisa de ser rigoroso na orça-
mentação: quanto ganha e quan-

 

o 
Turismo afetado 

Vale 10% do emprego na economia e 
está a ser eviscerado. A recuperação 
dependerá do fim da crise de saúde 

- e do impacto da recessão 
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POUPAR SEM 
ORÇAMEN-

 

TAR PODE 
SER CORTAR 
ÀS CEGAS. É 
ESSENCIAL 
PERCEBER 

EXATAMEN-

 

TE QUANTO 
GASTA 

E ONDE 

OS BANCOS 
TAMBÉM 

DISPONIBI-

 

LIZAM FER-

 

RAMENTAS 
DE GESTÃO 
DOS EXTRA-

 

TOS. A MAIS 
COMPLEXA 
É A DABOX, 
DA CAIXA 

to/onde gasta. Se tiver várias contas 
bancárias é difícil fazê-lo numa fo-
lha de cálculo, mas há ferramentas 
que o ajudam. O Boonzi, por exem-
plo, é uma aplicação que o ajuda a 
compilar e catalogar as despesas 
de várias contas através do simples 
"arrastar" do extrato (copy e paste 
das operações) para a folha da 
aplicação. Esta depois separa por 
categoria de gasto, permitindo fixar 
metas por categoria, antecipar 
quanto dinheiro sobra no final do 
mês ou perceber porque fica no 
vermelho todos os meses. 

O programa custa 40 euros na 
versão mais cara (há uma versão 
light gratuita). Os bancos também 
disponibilizam ferramentas de 
gestão dos extratos, permitindo 
(desde a entrada em vigor da nova 
diretiva europeia de pagamentos) 
na generalidade dos casos reunir 
informações de outros bancos em 
que tenha conta. A mais completa 
é a Dabox, lançada pela Caixa Ge-
ral de Depósitos, que é gratuita e a 
que pode aderir mesmo se não for 
cliente da Caixa: permite centrali-
zar a gestão dos extratos e fixar 
também objetivos de poupança 
por categoria. Poupar sem orça-
mentar pode ser cortar às cegas. 
Orçamente. O 

sa 
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Encontrámos os melhores takeaway em Lisboa e no Porto 

DIZEMOS-LHE COMO COMER EM SEGURANÇA 
E SEM TER DE SAIR DE CASA p 

SABADO 
www.sabado.pt N.° 830  -  SEMANAL - 26 DE MARÇO A  I  DE ABRIL DE 2020  -  €3,50 (CONT.) 
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Abre-te Cérebro. illir  

PASSATEMPOS E ORIGÂMI PARA 
A QUARENTENA EM FAMÍLIA 
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GUIA PARA A CRIS FINANCEIRA 
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POUPANÇAS 

EMPRÉSTIMOS 

SALÁRIOS 

JUROS? 
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IMOBILIÁRIO-

 

ESPECIAL COVID-19 A ENFERMEIRA INFETADA PROIBIDA DE USAR MÁSCARA QUEM MANTÉM 
O PA S A FUNCIONAR GRAÇA FREITAS, O ROSTO DA SAÚDE CUIDADOS PARA EVITAR 

O CONTÁGIO 4f OS PAÍSES QUE ESTÃO A DERROTAR A PANDEMIA DIÁRIOS DO CORONAVÍRUS 
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BANCAS 
0111 

A pandemia vai congelar 
o mercado imobiliário nos 

. próximos meses— e assim 
deverá ficar até ao verão. 
Mas não deverá provocar 
uma grande revolução 
de preços ou tendências 

MARISA ANTUNES 
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Torre Infinity Será construída 
em Sete Rios, Lisboa, e já vendeu 
100 dos 190 apartamentos, 
90% dos quais a portugueses. 
Os preços variam entre os €250 mil 
e os cinco milhões de euros 
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\\\% 
O mundo está em suspenso com a 
pandemia letal provocada pelo novo 

h \\ 11 
\\%1\4%k%%k%, 

„ 

coronavírus e o mercado imobiliário 
,	 não é exceção. Em Portugal, e depois 

do choque inicial dos primeiros dias, o 
setor começa, porém, a reorganizar-se, 
paulatinamente, no recato do lar, para 

,, 
a longa pausa que todos sabem que se 

\\ irá seguir nos próximos tempos. E por 

"\" próximos tempos, entenda-se, falamos 
\\"" 

_ 

de pelo menos dois a três meses. Até 

%_\ti\S\‘:\,, lá, mantém-se a atividade através de 

\ %kik" ----T
~ `1111

:---- 

videoconferências com as equipas de 
trabalho, clientes finais, fundos e pro-

 

nt,, motores imobiliários, e definem-se 
/ estratégias para permitir visitas virtuais 

,.\ 
intk\ --44 „„,.\\\\\\\\ 

______________ ,,.„ cada vez mais reais, tudo de forma 
a manter a ligação com os clientes, 

,._ — . 
" \\ \ \ 1% \%\‘‘\,‘,/ '''',. ,--"'", -,,,---. 

à distância de um dique. 
Consensual, junto dos profissionais 

contactados pela VISÃO, é a ideia de 

Mk 
t\1491‘%%% 

que os preços irão descer num primeiro 
momento, mas de forma pouco acen-

,,.--..- toada; que esta provação é uma lição .... 
para aprimorar processos burocráticos 
como as escrituras presenciais, que já 
deitaram por terra milhares de euros; 

, 
1 

e que este momento singular volta a 
L L, provar que os ativos imobiliários re-

 

, L, , i 7 . \ . 5 , ' 
l4,4 

. e . forçam o seu estatuto de solidez em 
termos de investimento, perante os 

., ,	 produtos financeiros. Recorde-se que 
, só na bolsa de Lisboa, a Covid-19 já 

:„,,
4. 

,,„ provocou uma queda abrupta de 31%, Ir, ú •V , ,,4,,,, _1.310i L.1  1.1,1.1114+ 1 . tlill desde 12 de fevereiro. ,  :, 
% ,:-  ,;. .. • PREÇOS VÃO DESCER? 

• Ricardo Sousa, CEO da Century21 Por-

 

__.,,,,,, i tugal e da Century21 Espanha, não tem 
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dúvidas de que a forma como o Governo 
vai gerir a crise irá determinar o impacto 
no setor. "Há um conjunto de fatores 
que vão ser relevantes, nomeadamente 
que medidas vai o Governo implementar 
para apoiar as famílias e as empresas. 
Que apoio à tesouraria vai haver, a ques-
tão dos impostos que estão para pagar, 
os NA trimestrais, a Segurança Social... 
Como se vai ajudar as empresas e como 
se vai trabalhar com a banca na questão 
das prestações de crédito à habitação 
que as pessoas têm para pagar, ou dos 
empréstimos que as empresas têm 
de amortizar", detalha, acrescentando 
que, se tudo correr bem, "já a partir de 
maio, haverá excelentes oportunidades 
para se voltar ao mercado de compra e 
venda de casas." 

E quanto aos preços? Rafael Ascen-
so, diretor-geral da Porta da Frente I 
Christie's define um prazo de dois a 
três meses para que o mercado volte a 
funcionar com normalidade. "Não creio 
que vá ocorrer uma queda abrupta dos 
preços ou do interesse das pessoas. Vai 
haver, sim, um interregno e, quando 
essa fase passar, o mercado volta a 
funcionar como antes", realça. 

Olhar para outros mercados, como os 
asiáticos, que se encontram já na curva 
descendente da pandemia e onde é pos-
sível ver a luz ao fundo do túnel, permite 
fazer extrapolações para o mercado na-
cional. Na China, o efeito do coronavírus 
sentiu-se mais pelo travão a fundo na 
subida dos preços da habitação do que 
propriamente numa descida efetiva 
de valores. Nas 70 principais cidades 
do país, os preços da habitação nova 
subiram apenas 0,02%, em fevereiro, 
em relação a janeiro, segundo dados do 
Bureau Nacional de Estatísticas (NBS), 
o menor aumento desde abril de 2015. 

"Por cá, acredito que também haverá 
uma reação muito rápida e consistente. 
Esta crise não é provocada por fatores 
económicos, uma boa parte dos com-
pradores adquiriu o imóvel com uma 
fatia relevante de capitais próprios e, no 
geral, os promotores imobiliários estão 
muito mais saudáveis financeiramente 
do que na crise de 2008", reforça ainda 
Rafael Ascenso, lembrando que estímu-
los como as baixas taxas de juro para 
os empréstimos à habitação deverão 
certamente manter-se, o que permitirá 
esbater ainda mais esse impacto. 

Na Century21, o plano de ação para 
combater o efeito da pandemia passa 
por reforçar também a aposta na sua 
aplicação lançada há cinco meses, e 
que integra um assistente digital que 

LOVELYSTAY 

APARTAMENTOS VAZIOS 

A quarentena forçada 
deixou os apartamentos 

de alojamento local vazios e 
alguns proprietários ponderam 

colocá-los no arrendamento 
de longa duração. Mas são 

uma minoria, afiança o CEO da 
LovelyStay, uma das maiores 

empresas a operarem em 
Portugal. "Quando o turismo 

recuperar, e caso a oferta 
de alojamentos diminuir, 

os que ficarem no mercado 
irão beneficiar ainda mais", 
sublinha William Tonnard. 

interage com o utilizador em todas 
as fases do processo, desde o tipo de 
habitação que pretende à seleção do 
consultor imobiliário. "Esta situação 
vai-nos obrigar a mudar o paradigma 
na forma como pesquisamos, como 
comunicamos e como contratamos. 
Na nossa aplicação, já permitimos que 
as pessoas possam fazer a proposta de 
aquisição online e estamos prepara-
dos para poder assinar por via digital  

também os contratos de promessa 
compra e venda (CPCV). Mas a questão 
está na transmissão de propriedade, 
em Portugal, pois estamos limitados à 
presença física com o notário e depois 
com o registo na Conservatória", diz 
Ricardo Sousa. 

Burocracias que, em tempos singu-
lares, podem condenar um setor. Luís 
Lima, presidente da APEMIP (Asso-
ciação dos Profissionais e Empresas 
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PORTA DA FRENTE 

DEIXAR A TEMPESTADE 
PASSAR 

Na Porta da Frente, o tempo 
de quarentena é passado 

em reuniões com os clientes 
e potenciais clientes e com 

os promotores que já lançaram 
ou se preparam para lançar 
vários projetos para a classe 

média alta, como é o caso 
deste Jardim Miraflores, 
na foto. "Não creio que vá 

ocorrer uma queda abrupta 
dos preços ou do interesse 
das pessoas. Vai haver, sim, 

um interregno e, quando essa 
fase passar, o mercado volta 
a funcionar como antes", diz 

Rafael Ascenso, diretor-geral 
da Porta da Frente/Christie's. 

de Mediação Imobiliária de Portugal) 
alerta para as consequências do can-
celamento de milhares de escrituras 
que já estavam agendadas, temendo 
pela sobrevivência das micro, peque-
nas e médias empresas do setor que, 
perante o surto, estão impedidas de 
realizar negócios. 

"Neste momento não há concreti-
zação de negócios por dois motivos: as 
escrituras que estavam previstas foram 
adiadas; e não há visitas a imóveis. 
A quebra de faturação das imobiliárias 
é brutal e não há uma solução efetiva. 
As pessoas não compram casas sem as 
ver. Perante esta realidade, e tendo em 
conta o contributo que o imobiliário 
tem dado na dinamização económica 
nacional, seria expectável que o Gover-
no reconhecesse as dificuldades que 
agora surgem e preparasse medidas 
de apoio especificas para estas empre-

  

sas, das quais dependem cerca de 40 
mil pessoas", sublinha o responsável, 
acrescentando que "a linha de crédito 
de 200 milhões de euros atribuída pelo 
Estado às empresas é insuficiente para 
a quantidade de setores que a ela ne-
cessitarão de recorrer". 

LUXO TAMBÉM PARA OS PORTUGUESES 

A Vanguard Properties, a nova pro-
prietária da Herdade da Comporta, 
ressente-se também da súbita impos-
sibilidade de realizar escrituras. "Temos 
clientes estrangeiros que adiaram ou 
cancelaram alguns processos de reser-
va. Em ambos os casos, a justificação é 
a dificuldade nos procedimentos para a 
assinatura do CPCV. Há uns que man-
têm o interesse e pedem para adiar; ou-
tros não sabem quando a situação fica 
resolvida e preferem que se devolva o 
valor da reserva", admite José Cardoso 
Botelho, diretor-geral, realçando não 
perceber a falta de simplificação de 
procedimentos e dando como exemplo 
países como a Suíça, onde se dispensa 
a presença física da maioria dos in-
tervenientes, acabando o notário por 
assegurar todo o processo. 

Apesar do prejuízo mais imediato 
provocado pela Covid-19, o empresário 
mantém-se sereno. A pergunta sobre a 
possibilidade de os preços das casas, no 
segmento prime, descerem por falta de 
clientes estrangeiros, responde rapida-
mente: "Eu não estou assim tão certo 
de que irá haver algum tipo de corre-
ção nos preços. Isto porque os fatores 
que levam a que as pessoas escolham 
Portugal como destino para viver em 
nada foram alterados. Sendo esta uma 
crise global, não me parece que seja-
mos afetados permanentemente pela 
situação, antes pelo contrário." 

O administrador da Vanguard apro-
veita ainda para enfatizar que, no pe-
ríodo pós-Covid, vão ser necessários 
incentivos ao mercado, como o regres-
so dos vistos gold. "Portugal precisa de 
investimento estrangeiro, de turistas e 
de estrangeiros que queiram vir para cá 
viver. Durante muito tempo tivemos 
uma série de pessoas que falavam tão 
mal dos turistas e que agora, no espa-
ço de semanas, vão concluir que afinal 
fazem muita falta", ironiza. 

Se há setor que está a ressentir-se 
neste momento é o do alojamento local. 
Numa conferência online organizada na 
semana passada pela Vida Imobiliária, 
uma das conclusões a que os especialis-
tas chegaram é que o arrendamento de 
longa duração poderia beneficiar desta 

NA CHINA, O EFEITO DO NOVO 
CORONAVIRUSSENTIU-SE 
MAIS NO TRAVA() A FUNDO 
NA SUBIDA DOS PREÇOS DO 
QUE PROPRIAMENTE-NUMA 
DESCIDA EFETIVA DE VALORES Página 28
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Números 

40 MIL 
PESSOAS 
que dependem diretamente 
da mediação imobiliária 

680 
FEIRAS E EVENTOS 
cancelados, colocando 
em risco dois mil postos 
de trabalho (na construção 
e montagem de stands) 

51,5% 
Percentagem de diminuição 
da procura online em apenas 
um mês 

E500 MILHE 
PREJUÍZO DA HOTELARIA 
Um valor estimado que pode 
ascender €800 milhões 
até junho 

ty 

VANGUARD PROPERTIES 

PORTUGUESES 
COMPRAM LUXO 

A pandemia afastou para já 
os clientes estrangeiros, mas 

a Vanguard Properties tem 
mais clientes portugueses 
além de Cristiano Ronaldo 

(que lhes comprou a penthouse 
mais cara de Portugal, por 
mais de sete milhões de 

euros). Na A-Tower (na foto), 
projeto que está a nascer 

nas Amoreiras, em Lisboa, 
os portugueses representam 

85% dos compradores,. 
Os apartamentos à venda 

começam nos 700 mil e vão 
até aos três milhões de euros. 

IMOBILIÁRIO / DOSSIER 

crise ao ser reforçado com apartamen-
tos de alojamento local que ficaram 
entretanto desertos de turistas. 

À VISÃO, o responsável por uma das 
maiores empresas do setor, a LovelyS-
tay, que gere quase 200 apartamentos 
em todo o País (com especial incidên-
cia em Lisboa e no Porto), confirma 
que já receberam alguns pedidos de 
transferência do "short rental" para 
o arrendamento de longo prazo, mas 
a maioria dos proprietários percebeu 
já "que esta situação sem precedente 
é, contudo, temporária". "Os poucos 
pedidos que recebemos são prove-
nientes de proprietários que estão sob 
pressão do ponto de vista financeiro. 
Basicamente, aqueles que não conse-
guem absorver alguns meses de crise 
inesperada. Mas a maioria não pensa 
assim. Apartamentos bem localizados 
geram retornos muito mais altos do que 
qualquer contrato de arrendamento de 
longo prazo. Em outubro, por exemplo, 
em plena época baixa, os nossos apar-
tamentos Ti faturaram entre 3 SOO a 
4 400 euros brutos, bem longe dos 
valores praticados no arrendamento de  

longo prazo", destaca William Tonnard, 
administrador da marca LovelyStay. 

Otimista quanto à estabilização 
da situação pandémica até ao verão, 
a lógica diz-lhe que as pessoas estarão 
desejosas de viajar depois destes me-
ses de reclusão forçada, e irão recorrer 
como habitualmente ao alojamento 
local. "Atualmente, mais de um bilião 
de pessoas está confinado em casa por 
alguns meses. Se a oferta de alojamento 
diminuir, as que ficarem no mercado 
irão beneficiar ainda mais da recupe-
ração do turismo." 

LOJAS DE BAIRRO EM ALTA 
Na sede da JLL, na rua Castilho, não está 
ninguém, mas todos trabalham diaria-
mente em teletrabalho, cenário estra-
nhamente familiar a muitas empresas. 
E aqui é constante o contacto através 
do telefone e de videoconferências com 
quem já passou pelo surto e volta à sua 
normalidade. "Por cá ainda não vemos 
a luz ao fundo do túnel, mas o escri-
tório da JLL da China, por exemplo, já 
está com 90% da sua atividade normal. 
E, tal como já tinha acontecido com ou-
tro surto, do SARS, depois da paragem 
de oito semanas, os investidores regres-
saram com muita vontade de recuperar 
otempo perdido. O mundo inteiro será 
repensado depois disto, mas não creio 

O ARRENDAMENTO DE LONGA 
DURAÇAO PODE SER REFORÇADO 
COM APARTAMENTOS DE 
ALOJAMENTO LOCAL QUE 
FICARAM VAZIOS DE TURISTAS Página 29
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que o imobiliário passe por uma grande 
revolução", diz Pedro Lancastre, diretor-
-geral da JLL Portugal, lembrando que 
os créditos conquistados por Lisboa e 
Porto nos anos mais recentes como 
melhores destinos europeus, dificil-
mente serão esquecidos. "Setores como 
a restauração, o retalho e a hotelaria irão 
sentir uma retração, mas vai haver mais 
negócios do que as pessoas possam 
agora imaginar", acredita. 

No mercado imobiliário comercial, 
entre as áreas mais resilientes a curto e 
médio prazo, Pedro Lancastre destaca 
o "comércio de proximidade, autêntica 
boia de salvação em muitos bairros, e 
todos os negócios de retalho que tenham 
as suas plataformas online bem prepa-
radas, sobretudo aqueles que vendem 
bens de primeira necessidade como os 
supermercados". Outro setor que habi-
tualmente passa despercebido, mas que 
ganhou dinâmica com a pandemia, foi o 
da logística, destacando-se "as empresas 
com processos mais autonomizados 
e menos mão de-obra" como as mais 
beneficiadas nesta crise mundial. 

Para o setor dos escritórios, o dire-
tor-geral da JLL deixa uma reflexão: 
"No futuro, as pessoas já vão ter mais 
preparação para trabalhar a partir de 
casa. Se, por um lado, podemos ter os 
filhos às nossas cavalitas, a verdade é 
que conseguimos também trabalhar e, 
por vezes, até com mais concentração 
porque não temos pessoas a entrarem 
constantemente pelo gabinete adentro. 
Mas, por outro lado, vamos perceber 
a importância das relações humanas, 
da falta da proximidade física. Não há 
telefone que compense isso. Perde-se 
em termos de relações humanas. Isso vai 
dar que pensar às empresas", conclui. l 
visaoimobiliario@visao.pt 

i 
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Portugueses à espera de repatriamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2a0f43bb-da3d-48a9-bdb6-

d6858c1e0bd6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há muitos portuguesa em Angola que não estão a conseguir regressar a Portugal. É o caso de André
Soares, investigador da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Direto com André Soares.
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