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Covid-19: chega ao fim o prazo para a saída dos parques de campismo - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f3bcedac-a1e0-46e2-b7be-

39631fad2131&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Chega hoje ao fim o prazo para a saída dos parques de campismo e de caravanas. Esta é uma das
medidas do governo para combater a propagação do novo coronavírus. Quem tiver título de residente
pode permanecer nestes parques de forma a assegurar a resposta à necessidade habitacional.
Durante o estado de emergência todos os parques de campismo e de caravanas vão estar encerrados.
Direto do Parque de campismo da Ria Formosa, em Cabanas de Tavira.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-03-27 09:41
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Covid-19: chega ao fim o prazo para a saída dos parques de campismo e de caravanas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=063c301a-addc-4480-a038-

b41f6df669a4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os autocaravanistas e outros turistas que têm de sair de parques de campismo até hoje estão a
concentrar-se em parques ilegais para poderem permanecer durante o estado de emergência. Beatriz
Santos, presidente da Orbitur, o maior grupo de parques de campismo de Portugal explica que os
turistas confrontados com a exigência da tutela para abandonarem os parques encontraram outras
formas para viver estes dias.
Declarações de Beatriz Santos, Orbitur; Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo e de António
Godinho, coordenador municipal da Proteção Civil de Almada.
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A3 Marina de Vilamoura é um dos três vencedores dos Prémios Turismo no Publituris
Portugal Trade Awards
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2020-03-27
 
Marina de Vilamoura é um dos três vencedores dos Prémios Turismo no Publituris Portugal Trade
Awards
 
O Publituris Portugal Trade Awards, anualmente organizado pelo Jornal Publituris, elegeu a Marina de
Vilamoura, o Centro de Congressos do Algarve e o Zoomarine nos prémios da sua 10ª edição,
distinguidos na excelência do Turismo, em 16 categorias a concurso.
 
Com 14 nomeados, a Região do Algarve vence em três categorias: a melhor "Marina", a Marina de
Vilamoura, o melhor "Espaço para Congressos" o Centro de Congressos do Algarve, e como melhor
"Parque Temático" o Zoomarine.
 
Condecorados como "Os Melhores do Turismo em Portugal", os vencedores resultam de uma média
ponderada entre os votos dos assinantes da newsletter do Publituris (40%) e dos votos do Júri (60%),
ambos realizados através das plataformas digitais. A votação que decorreu, entre o dia de 28 de
fevereiro e 10 de março, juntou como júri várias personalidades, entre elas representantes de
associações do sector, ex-secretários de Estado do Turismo, empresários, profissionais, consultores e
jornalistas.
 
Com o patrocínio do Novo Banco, e ainda a parceria da AVK, Eurologistix, Multislide, Green Media,
Rituais, Key for Travel e Universidade Lusófona, os Prémios Publituris Trade Awards voltam a eleger
aqueles que se destacam pela sua primazia e compromisso nas várias áreas do setor do Turismo.
 
fonte
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Algarve saúda 
suspensão de taxa 

PoFrruat O presidente da Região 
de Turismo do Algarve e da Asso-
ciação Turismo do Algarve, João 
Fernandes, emitiu um comunica-
do em que "saúda" a decisão dos 
municípios da Amal - Comunida-
de Intermunicipal do Algarve de 
suspenderem a aplicação da taxa 
turística municipal, bem como de 
deferimento e isenção de outras 
taxas e pagamentos de serviços 
dirigidos à.população e às empre-
sas durante a fase de pandemia. 
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Menos turistas no Algarve devido à pandemia 

Algarve 
congratula-se 
com suspensão 
da taxa turística 
Região de 
Turismo aplaude 
isenção de outras 
taxas dirigidas 
às empresas 
e população 

PANDEMIA  O presidente da 
Região de Turismo do Algar-
ve (RTA), João Fernandes, 
congratulou-se ontem com 
a decisão dos 16 municípios 
algarvios de suspenderem a 
aplicação da taxa turística 
municipal, "face ao árduo 
período" enfrentado pelo 
setor. 

O também presidente da 
Associação de Turismo do Al-
garve (ATA), citado num co-

  

municado da RTA, aplaude 
ainda o "deferimento e isen-
ção de outras taxas e paga-
mentos de serviços dirigidos 
à população e às empresas", 
decididos pela Comunidade 
Intermunicipal do Algarve 
(AMAL). 

A Comunidade Intermu-
nicipal do Algarve (AMAL), 
que integra os 16 municí-
pios da região, decidiu adiar 
o prazo de pagamento das 
faturas da água até maio e a 
criação de condições para 
que possam depois ser pa-
gas em prestações, de forma 
a aliviar o impacto da pan-
demia da Covid-19, nas po-
pulações e atividades eco-
nómicas. 

Além desta, foi também  

aprovado deferir ou isentar 
o pagamento de rendas em 
equipamentos públicos con-
cessionados, isentar as taxas 
de ocupação da via pública e 
taxas de publicidade e isen-
tar a taxa turística nos mu-
nicípios que já as aplicavam, 
suspendendo o início da sua 
aplicação para onde estava 
previsto. 

O presidente da RTA con-

  

sidera que "neste momento 
é a missão primeira de todos, 
assegurar a saúde pública e o 
bem-estar das pessoas na re-
gião, tanto dos residentes 
como dos visitantes, mas 
não se pode descurar a com-
petitividade futura da eco-
nomia". 

"São as empresas que ge-
ram e que continuarão a ge-
rar a riqueza e o emprego  

na região", refere o respon-
sável. 

Para João Fernandes, "face 
ao árduo período que as dife-
rentes atividades turísticas 
atravessam, nomeadamente 
oalojamento, todos os sinais 
positivos são importantes 
passos para uma retoma, 
pelo que o turismo do Algar-
ve aplaude a decisão dos au-
tarcas algarvios".e 
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"Os preços das casas podem vir a cair por aí abaixo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2020

Meio: Jornal Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fca54b28

 
Economista fala em "paragem absoluta" no mercado. Agentes, inquilinos, proprietários e consultores
pintam ao JE um cenário dramático.
 
"Uma paragem absoluta. Passámos para uma coisa que era absolutamente inesperada. Neste
momento não devem andar-se a vender casas". É desta forma que João Duque olha para o impacto
que o surto da Covid-19 já tem no setor imobiliário em Portugal. O economista, tal como os principais
players no mercado, diz que é prematuro falar em números sobre os preços das casas, mas diz ser
possível que "venham por aí abaixo".
 
Alarmado com esta situação está também Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e
Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP). "Na conjuntura atual quem é que se atreve a
entrar dentro de casa alguém?" Luís Lima pede ao Governo para que não se esqueça de um setor do
qual "dependem 40 mil pessoas". Em relação aos preços, responde de forma pragmática: "Se não há
mercado... está tudo dito".
 
Com o estado de emergência decretado na semana passada muitas foram as áreas da sociedade que
pararam a sua atividade ou aderiram ao teletrabalho. No setor da construção, foi uma paragem
parcial. "Tudo o que é trabalho intelectual (projetistas, diretores de obra) está em teletrabalho, mas
quem realmente põe a 'mão na massa' continua no terreno", afirma Nuno Garcia, diretor-geral da
GesConsult, empresa de gestão e fiscalização de obras. "As obras continuam a rolar e com alguma
normalidade dentro do possível".
 
Assume, contudo, que se começa a notar "alguma dificuldade no fornecimento de materiais e mão-de-
obra contagiada", já que "a construção por si só é um meio onde o risco de contágio é brutal, as
regras básicas de higiene são difíceis de implementar numa obra, como por exemplo lavar as mãos
constantemente e o cumprimentar a outra pessoa continua a ver-se muito", refere.
 
Os especialistas assumem que a quebra no valor das rendas também se vai fazer sentir. Romão
Lavadinho, presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL), mostra-se preocupado com o
valor das rendas especulativas como "aquelas que existem dentro de Lisboa ou no Porto, que é pagar
20 e 30 eurosm2 por uma renda, ou seja, uma casa com 50m2 se pagar 20eurosm2, paga mil euros
de renda por um T1 e isso é completamente impossível", sublinha.
 
Esta semana, a AIL apresentou uma proposta ao Governo para baixar a renda na mesma percentagem
em que baixe o rendimento.
 
Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), refere que a queda
das rendas "é um fator claríssimo, em virtude da falta de rendimento" deixando um reparo ao
Governo. "Andámos nos últimos tempos a queixar-nos do turismo e a fazer restrições ao alojamento
local e agora, de repente vamos ter muitas saudades do funcionamento do imobiliário nos termos em
que estava", alerta.
 
O alojamento local será por isso um dos segmentos do imobiliário que poderá sofrer mais com esta
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crise, e ao mesmo tempo readaptar-se. "No início do ano já estávamos a registar movimentos de
pequenos proprietários que tinham duas ou três casas em alojamento local e que estavam a transitar
para o arrendamento tradicional. Estamos a ver agora com a queda abrupta no turismo, que muitos
deles têm prejuízos e isso cria uma necessidade de venda ou então optarem por ter a casa em regime
de arrendamento e ganhar menos", refere Ricardo Sousa, CEO da Century21 Portugal. Acredita que
neste ponto "vamos ver também um aumento da oferta, quem tinha três casas poderá vender duas".
 
Francisco Horta e Costa, managing director da CBRE, diz ser "natural que os preços das casas
abrandem ou desçam, porque o nível de confiança das pessoas desceu drasticamente numa semana".
"Tudo aquilo que tínhamos por garantido de repente foi posto em causa em meia dúzia de dias", diz,
adiantando que "quem tiver liquidez para investir provavelmente vai comprar melhor, e comprar para
arrendar neste momento é uma boa opção".
 
Por serem "áreas mais expostas, o alojamento local, os hotéis e o comércio (centros comerciais e de
rua) serão as mais afetadas no imediato" diz Pedro Lancastre, CEO da JLL Portugal, que traça um
cenário geral dos segmentos. "O residencial é das áreas mais defensivas quando falamos em
transações imobiliárias, porque quando há um clima de incerteza as pessoas demoram mais tempo a
tomar decisões". O CEO considera que o teletrabalho para a área de escritórios "é um teste gigantesco
a todos nós e que na esmagadora maioria dos casos está a ser superado".
 
Sentimento partilhado por Eric van Leuven, CEO da Cushman & Wakefield. "Não acredito de todo no
fim dos escritórios, porque também vamos dar-nos conta de que gostamos de estar rodeados das
pessoas e precisamos delas para trocar ideias, mas acredito que o teletrabalho terá uma expressão
ainda maior", realça.
 
João Duque diz que a grande questão é saber quanto tempo o mercado imobiliário vai demorar a ser
reanimado. "A minha expetativa é que no primeiro trimestre de 2021 consiga mais ou menos
recuperar", conclui.
 
Notícia publicada na edição semanal do Jornal Económico de 27 de março
 
Ler mais
 
Rodolfo Alexandre ReisShrikesh Laxmidas
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Algarve acredita nas mais-valias do destino pós Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado
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Início Opção Turismo Algarve acredita nas mais-valias do destino pós Covid-19
 
Algarve acredita nas mais-valias do destino pós Covid-19
 
Março 27, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
João Fernandes, novo presidente do Turismo do Algarve. 23 Julho 2018. FOTO: VASCO CÉLIO/STILLS
 
O Turismo do Algarve acredita que a região, pelos produtos que oferece, pode ter uma vantagem
competitiva no futuro, após o surto do novo coronavírus que está a assolar o mundo.
 
Em declarações ao jornal online regional Barlavento, o presidente da Região do Turismo do Algarve,
João Fernandes acredita que pandemia já está a mudar futuros comportamentos de consumo, e que
destinos de massas e concentração de multidões poderão vir a ser conotados como cenários de risco.
 
Em contrapartida, refere que os destinos menos explorados, períodos do ano menos concorridos e
produtos como o turismo de natureza, o golfe, o Cycling and Walking ou outros que envolvam grupos
de menor dimensão, poderão vir a ser os factores de eleição num horizonte temporal próximo. Se
assim for, Portugal e o Algarve poderão ter uma vantagem competitiva e quem sabe, uma mais rápida
recuperação turística, considera.
 
Neste momento, na opinião do responsável regional, interessa avaliar os mercados emissores,
monitorizar as condições dos canais de distribuição, operadores, online travel agencies e companhias
aéreas, para quando chegar a altura de se poder investir, tenhamos as apostas mais eficazes para
novas campanhas de marketing, para que possamos saber qual a mensagem, qual o meio e qual o
público-alvo que está em condições de nos visitar.
 
Para já, nesta altura em que há uma redução drástica da procura e em que não se antevê, no curto
prazo, que seja profícua a mobilização de recursos para atrair visitantes, o Turismo do Algarve,
segundo seu presidente, deixou de ter um esforço promocional do destino, mas aquilo que estamos a
fazer é a estudar mercados e canais de distribuição em termos de situação face à pandemia, mas
também a estudar possíveis tendências de novas procuras.
 
Na semana passada, o presidente do Turismo do Algarve assistiu à apresentação do relatório Google
Travel Breakfast, que analisa os diferentes mercados emissores, como estão afectados e como
respondem, em termos de imagem, à pandemia. A conclusão é que há uma imagem mais positiva de
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Portugal, em termos relativos. Nas procuras online que nos relacionam com o Coronavírus, estamos
na 38º posição. Por outro lado, nas habituais procuras pelo destino para visitar, estamos nos primeiros
20 lugares do ranking.
 
Leia mais notícias em www.opcao.turismo.pt
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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OMT apela a respostas fortes e unidas para salvar o turismo
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Início B1 OMT apela a respostas fortes e unidas para salvar o turismo
 
OMT apela a respostas fortes e unidas para salvar o turismo
 
Março 27, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Diante de um desafio sem precedentes, a Organização Mundial de Turismo (OMT), com o apoio da
Organização Mundial da Saúde (OMS), pede aos inovadores e empresários que apresentem novas
soluções para ajudar o sector de turismo a se recuperar do Covid-19.
 
Com milhões de empregos em risco à medida que a pandemia atinge o turismo com mais força do que
qualquer outro sector, a OMT inclui a inovação em resposta à pandemia com vista a mitigar o impacto
e colocar o turismo no centro de futuros esforços de recuperação, numa acção concertada entre
governos e sector privado.
 
É neste sentido que a organização acaba de lançar o desafio "Healing Solutions" para ajudar a
recuperação do turismo, através do qual chama empreendedores e inovadores para que enviem ideias
que possam ajudar o sector de turismo a mitigar o impacto dos esforços de recuperação da pandemia.
Em particular, o desafio é encontrar ideias que possam fazer a diferença imediatamente tanto para
destinos, como para empresas deo turismo, sem esquecer a saúde pública.
 
Os participantes devem ser capazes de demonstrar como é que as suas ideias podem ajudar o turismo
em resposta ao Covid-19, devendo ser testadas e prontas para serem ampliadas, com um plano de
negócios em vigor e o potencial a ser implementado em vários países.
 
As inscrições estão abertas até ao próximo dia 10 de Abril. Os vencedores do desafio 31 serão
convidados a apresentar as suas ideias a representantes de mais de 150 governos, tendo que acesso à
Rede de Inovação da OMT, que inclui centenas de startups e empresas líderes de todo o sector de
turismo.
 
Ler mais notícias em www.opcaoturismo.pt
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 

Página 10



Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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RTA e ATA aplaudem
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Início B1 Algarve suspende taxa turística: RTA e ATA aplaudem
 
Algarve suspende taxa turística: RTA e ATA aplaudem
 
Março 27, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Os municípios da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) decidiram suspender a taxa turística
municipal bem como o deferimento e isenção de outras taxas e pagamentos de serviços dirigidos às
populações e às empresas. A RTA e a ATA aplaudem.
 
Segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) e da Associação Turismo do Algarve
(ATA), João Fernandes, neste momento, assegurar a saúde pública e o bem-estar das pessoas na
região, tanto dos residentes como dos visitantes, é a missão primeira de todos. Mas não podemos
descurar a competitividade futura da nossa economia. São as empresas que geram e que continuarão
a gerar a riqueza e o emprego na região.
 
O responsável acrescenta que, face ao árduo período que as diferentes actividades turísticas
atravessam, nomeadamente o alojamento, todos os sinais positivos são importantes passos para uma
retoma, pelo que o Turismo do Algarve aplaude a decisão dos autarcas algarvios.
 
Os 16 municípios do Algarve deliberaram medidas de apoio à população e aos empresários face ao
contexto pandémico que o país atravessa e de acordo com as orientações e decisões do Governo.
 
Ficou ainda decidido isentar a taxa turística nos municípios que as aplicavam e suspender o início da
sua aplicação onde estava previsto.
 
A taxa turística já estava a ser aplicada em Vila Real de Santo António e em Faro, havendo outros
concelhos algarvios que se preparavam para a começar a aplicar.
 
Mais notícias em www.opcaoturismo.pt
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
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Carolina Morgado
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Please postpone, don´t cancel your trip
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2020

Meio: Portugal Resident Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c18d044c

 
If circumstances were any different, the Algarve Tourism Board (RTA) would be celebrating its 50th
anniversary this year. But in the midst of a global pandemic and the tourism sector facing
unprecedented uncertainty, the focus is on helping small- and medium-sized companies learn more
about the government's support measures and prepare the Algarve for the revival of its tourism
sector.
 
João Fernandes, president of the RTA and the Algarve Tourism Association (ATA), spoke to our sister
publication Barlavento about the credit options for companies affected by the coronavirus outbreak.
 
"There is a EUR60 million credit line that does not have the banking sector as an intermediary, making
it the swiftest in terms of responding to companies. It is aimed at the treasury and operating funds of
micro companies," Fernandes told the paper.
 
He explained that only companies with up to 10 employees and up to EUR2 million in annual business
volume can apply for support via this credit line, which provides an interest-free support package of
up to EUR20,000 per company. It can be paid back in three years and has a one-year grace period,
the tourism boss said.
 
It is aimed at a vast group of activities including hotels and the accommodation sector, rent-a-cars,
travel agencies, event organisers, entertainers, theme parks and "many others operating in the
tourism sector".
 
According to Fernandes, regional tourism authorities have been in constant contact with Secretary of
State for Tourism, Rita Marques, to inform her of how "especially vulnerable" the Algarve is, as it
depends on this sector and also faces the added challenge of seasonality.
 
"This isn't a problem that is exclusive to the Algarve, but our businesses are mostly small or micro
companies. That is why it is essential to have simple, easy and facilitating tools," he said.
 
The money behind this particular credit line comes directly from Turismo de Portugal, the national
tourism board, which allowed it to tailor the application process to the needs of the sector.
 
Although companies still need to prove that they have all their fiscal and Social Security payments up
to date, some of the requirements to access the credit line will be based on statements by the
companies seeking support.
 
"This is especially important because one of the difficulties that companies are facing is proving that
they have been affected negatively by Covid-19. We are not going to wait around. The statements will
be checked later on, but we will not be affecting the response deadline," said the RTA boss.
 
Turismo de Portugal says all applications will be analysed in no more than five working days.
 
However, the EUR60 million credit line does not include any specific sum for the Algarve, no matter
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how particularly fragile the region is due to its dependency on the tourism sector.
 
Fernandes said that there is also a EUR30 million credit line exclusively for the Algarve that was
launched in 2018 and which aims to improve the quality of the region's tourism sector.
 
He added that he believes measures will be "progressively adjusted" and that new ones will be
implemented in a "learning process that we are already forced to take part in".
 
But is this all enough to help the region's businesses survive these tough times?
 
"We are talking about something that is completely uncertain. We do not know how long the impact of
this pandemic will last," said the tourism chief, adding that the credit lines that have been announced
are the best that can be done at the moment.
 
"This doesn't mean that the deadlines and sums won't be extended. But for now, I think they are
adequate and effective for micro companies. Obviously, it is not enough, but the country does not
have unlimited resources.
 
"Other countries have announced substantially larger packages, but our size and financial condition is
different. But, of course, I encourage companies to apply for this credit line and the others already
announced by the government for restaurants and similar businesses, travel agencies, entertainment
companies and event organisers and hotels and accommodation establishments," said Fernandes,
adding that they are "cumulative" - in other words, companies can benefit from more than one at the
same time.
 
Fernandes also spoke of the new campaign launched by RTA and ATA that aims to promote and clarify
the measures announced by the government (click here). With four people dedicated to this new
support service for entrepreneurs, the tourism board is also helping business owners find answers
from other institutions such as Social Security, namely the recently announced lay-off scheme.
 
"We are also gathering information about the temporary accommodation that is being offered to
health professionals," said the tourism boss, adding that the number of hotels and small hostels
coming forward is growing every day.
 
"They contact RTA to inform us of their availability, how many rooms they have and the services and
conditions they provide voluntarily. It is obviously a very important gesture," he said.
 
Faro Council has been playing an important role in this regard, helping find accommodation for health
professionals at Faro Hospital. In Portimão, the council has been investing in the accommodation
facilities already available at Portimão Hospital.
 
"There are also two hotels in Portimão which have offered up their rooms - Júpiter and Oriental. But
there are other examples of this kind of solidarity. For example, Visacar is providing ARS Algarve with
cars to provide home care (click here). Hotel Quinta do Lago is providing towels to the centres
dedicated to caring for suspected cases, and Hotel Afonso II is providing accommodation to medical
staff to prevent any potential infection of their family members, among many other small and big
contributions," said Fernandes.
 
"We are made to welcome people"
 
Meanwhile, tourism authorities in the Algarve are already busy preparing for when the region will be
ready to welcome tourists again.
 
"We have already launched a campaign telling people not to cancel their trip, but to postpone it. It is
aimed at the Portuguese, Spanish and international markets and is again a joint initiative involving
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RTA and ATA," he said.
 
For example, the region is already looking at how the Covid-19 outbreak could change the whole
landscape of tourism.
 
As João Fernandes explained, mass tourism destinations and crowds could be labelled as "risky
scenarios" whilst calmer destinations offering nature tourism options or golf, niches that involve
smaller groups, could become the new preference moving forward.
 
If this becomes the case, Portugal, and the Algarve in particular, could have a competitive advantage
over their rivals and rebuild their tourism sector more quickly.
 
These are still early days, however, and the focus is on looking at the sector as a whole and
researching the best options for the future.
 
For example, everyone knows how important the British market is to Algarve tourism, but the region
may be forced to focus its attention on other markets due to the pandemic.
 
"Let's imagine that, according to the prediction by consulting company McKinsey, we would start
welcoming holidaymakers in June. If our main market is especially affected (by the outbreak) at the
time, we may be forced to completely change our focus," João Fernandes explained.
 
While the coronavirus has caused a lot of heartache around the world and in Portugal, of course,
"some good has come from this situation" as the Algarve has been proving that it is 'in its blood' to
welcome people.
 
"There are rival destinations that during this catastrophe have been kicking guests out onto the street.
Our attitude is completely different. We are proving, just as we did during the collapse of Thomas
Cook, that we are made to welcome people," the regional tourism chief told Barlavento.
 
Google: Portugal not linked to coronavirus
 
The coronavirus outbreak has kept tourism authorities busy in the Algarve, but it has also eliminated
the need for the region to promote itself, at least for the time being.
 
"What we are doing is studying markets and distribution channels in light of the pandemic, but also
studying possible new tendencies," he said.
 
Just last week, Fernandes saw the Google Travel Breakfast report, which analyses tourism markets
and looks at how their image has been affected by the pandemic.
 
The good news? Portugal is not being as associated to the pandemic as other countries.
 
"In terms of online searches related to coronavirus, we are in 38th place, as opposed to the usual
searches by those seeking to visit us, in which we are in the top 20," he said.
 
"For now, according to Google's insight, we are not associated to the difficulties caused by Covid-19 as
much as our rivals. That is very important from a brand standpoint."
 
Algarve Race Resort could become "backup facility" for patients
 
Apart from the several hotels that are offering free accommodation to health professionals during the
pandemic, RTA is also contacting hotels to determine which are available to become "backup facilities"
dedicated to providing lodging to patients infected with the coronavirus.
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The idea is being developed with the help of the Algarve Biomedical Center (ABC) and the Algarve
Health Administration (ARS Algarve).
 
One of the hotels being pitched for the plan is the Algarve Race Resort, near the Algarve International
Racetrack in the countryside of Portimão.
 
"This will only be necessary if there is a significant worsening of the national health service's capacity
to treat infected patients," said Fernandes, adding that the plan would be to provide accommodation
for infected tourists at these hotels, where they would be "actively monitored" with daily phone calls
that would allow doctors to follow the evolution of their symptoms and decide whether they need
hospital assistance.
 
ASAE leads way in work safety
 
During the first phase of prevention and control of the Covid-19 pandemic, "we were very focused on
helping implement contingency plans in companies", said João Fernandes.
 
"Sometimes we neglect how important it is that our companies have experience in hygiene and safety
plans.
 
For example, when we visit other countries, we complain about ASAE (national health and food safety
agency) because their demanding rules do not exist abroad.
 
"But the truth is that today we are better prepared to react in exceptional cases," he added.
 
"It is much easier to teach new procedures to someone who is already used to following certain health
and hygiene rules," said the tourism chief, adding that it was especially important for RTA to work with
regional health authority ARS Algarve in order to pass along a "more technically prepared message" to
companies.
 
Original article written by Bruno Filipe Pires for Barlavento newspaper.
 
Photos: BRUNO FILIPE PIRES/OPEN MEDIA GROUP
 
Portugal Resident -
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esposta às crises – está 

preparado e resiliente 

para salvaguardar as pes-

soas e os destinos?”. Parece irónico, 

mas não é. É o título de um estudo 

publicado em outubro de 2019, pelo 

World Travel & Tourism Council 

(WTTC) em colaboração com o Global 

Rescue, dois meses antes do início do 

surto da COVID-19 na China. O relató-

rio, além de abordar as várias crises 

ocorridas no planeta, tenta apontar 

caminhos para mitigar com a pron-

tidão possível o impacto destas. Mas 

o que estamos a viver agora não tem 

precedentes com nada que ocorreu 

no passado. O Publituris ouviu vários 

consultores e economistas e o sen-

timento é comum: esta não é uma 

crise semelhante à crise financeira de 

2008 e, nesta fase, em que ainda se 

combate a pandemia, é muito difícil 

fazer previsões. O próprio primeiro-

-ministro, António Costa, já disse 

que é “irrealista” apresentar, neste 

momento, um programa de relança-

mento da economia. “Neste momen-

to trata-se de salvar vidas, na área da 

saúde, e salvar empregos, rendimen-

to e empresas, na área da economia”, 

prevendo que somente em junho se 

possa avaliar danos sofridos e pers-

petivar um “novo futuro para a nossa 

economia”. As recomendações do re-

latório do WTTC apontam, claramen-

te, para um envolvimento do Estado 

na resolução destas crises: “As impli-

O mundo já passou por diferentes crises que 

impactaram o turismo em vários destinos. 

Desde atos terroristas a epidemias e desastres 

naturais. Como o setor enfrentou essas crises?  

das internacionais entre 1950 e 2018. 

Como tal, é um dos setores com mais 

interesse em garantir a segurança nas 

viagens e mitigar o impacto de crises.

Neste estudo é analisado o impacto 

de 90 crises ocorridas entre 2001 e 

2018 nas chegadas e gastos de turis-

tas no destino, bem como o tempo de 

recuperação. As crises estão divididas 

por motivação e/ou origem: terroris-

mo, instabilidade política, desastres 

naturais e epidemias. Em mais de 

90% dos exemplos analisados nes-

te relatório verifica-se um impacto 

significativo no destino. Mas a boa 

cações das crises exigem cada vez 

mais que os governos se envolvam 

com o setor privado para melhorar os 

planos de preparação, gestão e recu-

peração das crises. A gestão eficaz de 

uma crise requer a ativação rápida de 

um plano de emergência, bem como 

uma comunicação rápida, precisa e 

transparente”.

Tempo de recuperação

O turismo é responsável por 10,4% do 

PIB global e por um em cada 10 em-

pregos no planeta, tendo registado 

um crescimento de 5,500% de chega-

O maior risco 

muitas vezes não 

é a crise em si, 

mas a preparação, 

a gestão 

e a resposta, 

segundo a WTTC

...

Estarão os viajantes 
mais resilientes às crises?
Carina Monteiro / cmonteiro@publituris.pt • Fotos: DR

“R
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notícia é que, dos dados recolhidos, 
é possível notar que tem havido uma 
diminuição do tempo médio de recu-
peração das crises de 26 meses (2001) 
para 10 meses (2018). O relatório jus-
tifica esta tendência com uma pes-
quisa da TripAdvisor que indica que 
os viajantes estão mais resilientes 
aos choques, especialmente quando 
estão familiarizados com um destino.
Das quatro categorias analisadas, os 
incidentes relacionados com o terro-
rismo são os que têm o menor impac-
to económico nas chegadas e gastos 
de turistas, e o tempo de recuperação 
mais curto. Por outro lado, o tempo 
de recuperação mais longo verifica-se 
nas crises relacionadas com instabi-
lidade política (22 meses em média). 
No entanto, o WTTC sublinha que 
destinos percecionados como socie-
dades seguras, como o Reino Unido, 
são mais resilientes ao terrorismo. 
Analisando a crise financeira de 
2008, esta teve um forte impacto so-
bre o turismo global e nacional no 
ano seguinte. Em 2009, além da crise 
económica global, o mundo enfren-
tava uma contração do crédito, um 
aumento do desemprego, além da 
pandemia da Gripe A. Em Portugal, as 
dormidas em 2009 registaram uma 
quebra de 6%. Foi preciso esperar um 
ano para voltar aos resultados posi-
tivos. A hotelaria nacional terminou 
o ano de 2010 com crescimento de 
dormidas de 2,9%, uma de taxa de 
ocupação de 38,4%, mais 0,3% que 
em 2009. Quanto ao RevPAR, foi de 
28,6 euros, mais 11,6% que no perío-
do homólogo.
Jorge Catarino, na altura diretor do 
departamento de Hotelaria da Cush-
man & Wakefield, no artigo de opi-
nião que escreveu para o Publituris 
intitulado: ‘Os efeitos das crises no 
Turismo e na Hotelaria’, perspetivava: 
“Em 2009 continuará, naturalmen-
te, a existir procura no mercado, mas 
esta manifestar-se-á de forma dife-
rente, pois famílias e empresas esta-
rão a procurar economizar mais que 
antes. É previsível, portanto, que haja 
um relativo ‘downgrade’ da procura 
turística e uma maior preferência por 
pacotes e hotéis em regime de tudo 

incluído, sem quaisquer surpresas 
ou custos adicionais escondidos. Será 
provável uma diminuição das distân-
cias percorridas em viagem, crescen-
do o turismo interno e de curta dis-
tância. Por último, os consumidores 
tenderão a reservar mais tarde e os 
hoteleiros dificuldades acrescidas em 
fazer previsões”.
Agora, o consultor é mais cauteloso 
em fazer previsões: “Embora para-
lelos possam ser sempre estabeleci-
dos com crises anteriores, a verdade 
é que esta crise é bastante atípica 
por afetar uma dimensão crítica da 
humanidade, a saúde e bem-estar, 
de forma excecionalmente rápida e 
verdadeiramente global. Na verda-
de, ninguém está completamente a 
salvo e à crise sanitária seguir-se-á a 
crise económica e a social, cujas dura-
ções e impactos totais são ainda uma 
incógnita. Efetivamente, nunca tinha 
ocorrido uma paragem tão brusca 
das atividades do Turismo & Viagens, 
a nível global, com fecho de fonteiras 
e rotas aéreas, por tempo indetermi-
nado. Sim, trata-se de uma crise sem 
precedentes, sendo muito difícil fazer 
previsões”.

Recomendações
O relatório da WTTC avisa que o 
maior risco muitas vezes não é a cri-
se em si, mas a preparação, a gestão 
e a resposta. “Historicamente, tem 
havido uma falta de coordenação en-
tre os diferentes ministérios e o setor 
do turismo”, escreve a WTTC. Gover-
nos que reconheçam que o setor do 

turismo faz parte da solução para 
uma crise económica têm tendência 
a desenvolver políticas e mensagens 
coordenadas de apoio ao setor. Nes-
te sentido, a primeira recomendação 
da WTTC é construir “coligações ba-
seadas na confiança” e criar planos 
de emergência, que podem começar 
por uma simples discussão de como 
os vários ‘stakeholders’ responderão 
em diferentes cenários de crise. Um 
exemplo é o Reino Unido, em que o 
governo desenvolveu com a Associa-
ção das Agências de Viagens e Opera-
dores Turísticos (ABTA) um grupo de 
trabalho, depois dos ataques terroris-
tas na Tunísia em 2015, que resultou 
na criação de planos para diferentes 
cenários de crise, bem como a gestão 
de uma resposta da indústria do tu-
rismo a uma crise específica. 
Depois é necessário comunicar de 
forma “certa e transparente”. As au-
toridades devem tomar a dianteira 
da comunicação e responder rapida-
mente, dando instruções, sendo con-
sistentes, acessíveis e expressando 
empatia. É importante ser-se honesto 
quanto à informação conhecida e so-
bre o que ainda se desconhece face à 
crise. Por exemplo, apesar da epide-
mia do Ébola, entre 2013 e 2016, ter 
afetado particularmente três países 
africanos: Libéria, Guiné e Serra Leoa, 
o problema foi percecionado como 
um problema de todo o continente 
africano. Como consequência a asso-
ciação de Hotéis da Tanzânia repor-
tou uma quebra de 30% a 40% de 
negócio em 2014. »»

10,4%
Contributo do setor do turismo 

e viagens para o PIB global 

1
O turismo é responsável por 1 em cada 

10 empregos no planeta 

10
Número médio de meses para recuperar 

de uma crise de acordo com o relatório 

da WTTC

úmerosN
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Por outro lado, Miami foi capaz, atra-
vés de uma comunicação eficaz, man-
ter o turismo, informando os turistas 
de que o surto do vírus Zika estava 
limitado a determinados locais. A co-
municação também é fundamental 
para “convidar os turistas a regressar 
ao destino”, com uma mensagem que 
informe o turista que o destino pas-
sou de uma fase de gestão da crise 
para a recuperação. Mostrar-lhe que 
é seguro regressar e, ao mesmo tem-
po, que ele próprio desempenha um 
papel no apoio à recuperação. Um 
exemplo é a Coreia do Sul que enfren-
tou em 2015 o surto do Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SARS). O surto 
teve um impacto significativo no setor 
do turismo, com cerca de 54 mil can-
celamentos de viagens para o país. 
O governo sul-coreano reconheceu e 
pediu desculpas oficialmente pelas 
suas fragilidades na contenção da 
doença, tanto na preparação quanto 
na administração da crise, integrando 
essa aprendizagem nos seus planos 
de emergência e reformando o sis-
tema de saúde. Uma comunicação e 
uma estratégia de marketing efica-
zes podem ser a chave para informar 
os viajantes quando um destino está 
pronto para receber turistas e incenti-
vá-los a regressar. “Na era hiper-visual 
em que vivemos hoje em dia, fotos e 
vídeos para mostrar que um destino 
ou uma empresa estão prontos e an-
siosos para receber turistas podem 
desempenhar um papel importante 
na ilustração da recuperação”.
A WTTC deixa ainda outra recomen-
dação: “Compreender as motivações 
de viagem dos turistas é fundamen-
tal na fase de recuperação. Os desti-
nos devem trabalhar para identificar 
quais os segmentos de mercado que 
terão uma recuperação mais rápida, 
depois de uma crise, e focarem-se 
nesses mercados em primeiro lugar. 
Por exemplo, depois o terramoto de 
2015 no Nepal, o segmento de via-
gens de aventura recuperou muito 
rapidamente, dada a alta tolerância 
deste grupo ao risco. Nesse contexto, 
a diversificação de segmentos de tu-
rismo por destino pode ajudar a miti-
gar o impacto de uma crise”.  P

»»

“A recuperação do setor 
do turismo será sempre lenta”

esta crise, alguns 
destinos recupera-
rão mais depressa do 
que outros? É expec-

tável que destinos mais maduros e 
consolidados registem uma recupe-
ração mais rápida?
A recuperação far-se-á sempre a 
ritmos diferentes, dependendo da 
capacidade dos vários Governos de 
a) gerirem a crise sanitária, baixan-
do a curva de infeções; e b) apoia-
rem a recuperação de rendimentos 
das empresas e das famílias. Assim, 
indiscutivelmente, serão os países 
desenvolvidos em geral, devido à 
melhor qualidade dos seus serviços 
públicos de saúde, capacidade de 
gestão e meios financeiros disponí-
veis, os primeiros a recuperar.
Do mesmo modo, nestes países, os 
destinos mais maduros e mais de-
pendentes do turismo interno serão 
também os primeiros a recuperar, 
pois a tendência será para reduzir a 
duração das viagens aéreas e evitar 
países com sistemas de saúde me-
nos robustos.
Porém, sejamos claros, o futuro 
“novo normal” não será de todo igual 
ao que se vivia antes do início desta 
pandemia por COVID-19.

À medida que o turismo ganhou 
mais importância na vida das pes-
soas, que viajam agora mais do que 
viajavam, por exemplo, há dez anos, 
é possível que o tempo de recupera-
ção do setor turístico seja rápido?
O setor do turismo, composto essen-
cialmente por PME’s é muito depen-
dente da mobilidade proporcionada 
pelo transporte aéreo, foi o primeiro 

a sentir o impacto das draconianas 
restrições às viagens, com quebras 
abruptas de visitantes, volumes de 
negócio e taxas de ocupação, sem 
precedentes.
Estamos ainda debaixo desta crise 
sanitária, mas é certo que as empre-
sas e as famílias sairão (com raras 
exceções, que as há sempre) bastan-
te debilitadas económica e financei-
ramente desta crise. Estes impactos 
recomendarão prudência e adiarão 
o regresso ao “novo normal”, seja 
este qual for.
Adicionalmente, julgo que haverá 
também consequências ao nível dos 
comportamentos dos turistas e via-
jantes, isto é, tendência para realizar 
menos viagens, privilegiar viagens 
para destinos mais próximos e, so-
bretudo, seguros do ponto de vista 
sanitário.

Como é que as empresas do turismo 
e as autoridades turísticas nacio-
nais podem recuperar rapidamente 
clientes? O que vai recuperar mais 
rápido: o turismo de negócios ou o 
turismo de lazer?
As empresas do turismo e as auto-
ridades turísticas nacionais devem 
concentrar-se na gestão dos seus 
planos de contingência (a existir…), 
preservando a saúde das empresas e 
dos seus colaboradores, e preparan-
do-se para o pós-crise.
O Governo parece estar a tomar as 
medidas possíveis para apoiar a 
tesouraria das empresas e os rendi-
mentos das famílias, mas os recursos 
são limitados, forçando as empresas 
e as famílias a tomar ou adotar tam-
bém elas medidas difíceis, impensá-

N veis em circunstâncias normais.
Prevejo que o turismo de negócios 
tenda a recuperar mais rapidamente 
que o de lazer, pois não só a Páscoa, 
mas também o próximo verão pare-
ce estar largamente comprometido.
Porém, em minha opinião, a grande 
incógnita para um país como Portu-
gal, onde o transporte aéreo é essen-
cial para os fluxos turísticos, será a 
forma como a TAP sairá desta crise…

Nesta nova conjuntura que se avizi-
nha é provável que o turismo inter-
no seja o motor da recuperação?
Teremos um forte abrandamento 
económico no 2º trimestre de 2020 
(ou mesmo uma recessão) em Por-
tugal e na maioria dos mercados 
emissores de Turismo, pelo que a re-
cuperação do setor do turismo será 
sempre lenta.
É muito provável que o turismo in-
terno contribua para a retoma, mas 
considerando o seu peso relativo na 
procura, não compensará nunca as 
perdas resultantes da forte quebra 
dos fluxos internacionais, no médio 
e longo prazos.
Assim, é expectável que a maioria 
das empresas do setor do turismo 
venham a operar por um período 
alargado de tempo muito abaixo da 
sua capacidade instalada, com im-
pactos económicos fortes sobre a sua 
rentabilidade.
Muitos investimentos em curso serão 
parados e as medidas de ajustamen-
to implicarão certamente a redução 
do número de postos de trabalho e/
ou remunerações, pelo menos en-
quanto não existir maior visibilidade 
sobre a duração da crise sanitária. P

Entrevista a Jorge Aníbal Catarino
JAC - Hotel & Real Estate - Investment & Asset 
Management Advisory 
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Como vai 
o turismo 
recuperar

É a “million dollar question” do momento, dizem 
os especialistas. O Publituris ouviu a opinião de 
consultores, economistas e da CTP.      pág 10 -14

E, ainda, como recuperámos de crises anteriores? 
Estudo do WTTC aponta caminhos.     pag. 20-22

Página 21



A22

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 22,00 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 85635293 27-03-2020

P10 27 março 2020

Análise

ela primeira vez nos tempos 

modernos, o mundo parou 

por causa de uma pandemia. 

Os efeitos económicos da pandemia 

da COVID-19, a doença provocada 

pelo novo coronavírus que surgiu na 

China no final de 2019, são ainda di-

fíceis de estimar, mas restam poucas 

dúvidas de que vão ser profundos e 

que a recuperação pode ser mais lenta 

que o desejado. 

“O cenário de recessão global para 

2020 será difícil de evitar, algo que 

será quase inédito na história eco-

nómica moderna”, diz ao Publituris 

Pedro Brinca, professor de Macroe-

conomia da Nova SBE, explicando 

que “neste momento as economias 

sofrem pela falta de procura”, devido 

à contração originada pelas restrições 

que os países têm vindo a decretar 

como forma de controlar o vírus, que 

também têm um efeito na oferta. “As 

pessoas estando condicionadas pelas 

medidas de contenção não conso-

mem, afetando em particular setores 

de consumo social, como restauração 

e espetáculos, e de compras de bens 

duradouros, pelo aumento da incerte-

za. Por outro lado, com a paragem da 

produção motivada pelas disrupções 

nas cadeias de abastecimento e medi-

das de contenção, temos uma queda 

significativa da oferta”, refere.

Para prever o impacto desta pande-

mia na economia mundial, o profes-

sor de Macroeconomia da Nova SBE 

A crise provocada pela pandemia da COVID-19 está 
a ter um profundo impacto no turismo e ninguém 
sabe quando será a recuperação. É a “million dollar 
question” do momento, dizem os especialistas.

apesar de ser da mesma família”, 

alerta, explicando que, desde 2003, 

a China “quadruplicou o seu PIB” e 

é, atualmente, “o maior exportador 

mundial e o segundo maior importa-

dor”. “Para se ter ideia do peso que tem 

na atividade económica a nível mun-

dial, em 2019, foi responsável por 39% 

do crescimento económico global. 

Isto mostra que o grau de exposição 

da comunidade internacional é hoje 

muitíssimo superior e o mesmo cho-

que que aconteceu em 2003 se fosse 

hoje, teria repercussões muito mais 

profundas”, defende.

Impacto no Turismo

É, por isso, de esperar que a pande-

mia de COVID-19 tenha um impacto 

mais profundo do que a SARS, até 

porque está a afetar especialmente o 

setor do turismo, já que, como refere 

Pedro Brinca, “a adoção de restrições 

nas deslocações e o medo de contágio 

levou a uma queda massiva das taxas 

de ocupação”, o que é visível em al-

guns dos principais destinos da Euro-

pa, que apresentam já “quedas massi-

vas relativamente a idêntico período 

do ano passado”.

Cláudia Monteiro de Aguiar, eurode-

putada portuguesa eleita pelo PSD 

e membro efetivo da Task Force do 

Turismo, concorda e diz que esta cri-

se “está já a impactar severamente o 

setor de Viagens e Turismo, ao ponto 

de falarmos numa ‘luta pela sobrevi-

diz que é preciso olhar para as crises 

provocadas por outras doenças, como 

a SARS, que também surgiu na China, 

em 2002/2003, ainda que não se te-

nha tornado global. “A pandemia do 

SARS também originou na mesma 

região do globo e custou entre 0.5% 

e 1% de crescimento no PIB da China”, 

refere o especialista, destacando, no 

entanto, que “o impacto em termos 

dos mercados internacionais foi rela-

tivamente negligenciável”.

A diferença, acrescenta Pedro Brin-

ca, é que “nem a China é, hoje, o que 

era em 2003, nem a COVID-19 tem as 

mesmas características que o SARS, 

“O colapso das 
empresas do 
turismo terá um 
efeito dominó em 
muitos outros 
setores, em muitas 
empresas que 
fornecem o setor 
das Viagens e 
Turismo”, Cláudia 
Monteiro de Aguiar.

...

Recuperação? A “million 
dollar question” do Turismo
Inês de Matos / imatos@publituris.pt • Fotos: Frame It e DR

P

Cláudia Monteiro de Aguiar, eurodeputada
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O Turismo 
voltará 
em força
Vivemos hoje num estado de emer-
gência com o surto de coronavírus, 
com consequências económicas im-
previsíveis. Exige-se uma resposta 
forte e medidas sem precedentes. O 
Governo tem estado a trabalhar in-
cansavelmente para oferecer as me-
lhores respostas para os trabalha-
dores e para as empresas que estão 
a ser afetados por este fenómeno. 
Nesta altura, foram já anunciadas 
medidas excecionais destinadas aos 
cidadãos e às empresas, tendo como 
objetivos preservar o emprego e a 
capacidade produtiva das empresas. 
Temos de garantir a operacionaliza-
ção imediata destas medidas, para 
que cheguem às empresas e aos tra-
balhadores o quanto antes. O Minis-
tério da Economia e a Secretaria de 
Estado do Turismo estão a explorar 
outras medidas, avaliando em con-
tínuo as circunstâncias assim como 
as necessidades do setor. Agradeço 
a colaboração excecional que temos 
recebido de todos os agentes do se-
tor. Nunca, como hoje, precisamos 
de estar unidos. Temos esperança 
que, muito em breve, teremos condi-
ções para celebrar novamente mui-
tos sucessos no nosso setor.

#PorTodos e #ComTodos o Turismo 
voltará em força.

vência’”. A eurodeputada portuguesa 
considera que “o colapso das empre-
sas do turismo terá um efeito dominó 
em muitos outros setores, em muitas 
empresas que fornecem o setor das 
Viagens e Turismo”, sendo por isso 
“urgente travar este contágio que 
pode tomar dimensões alarmantes, 
em especial em Portugal, tratando-se 
de uma economia muito dependente 
desta indústria”, lembra a eurodepu-
tada, que defende uma ação europeia 
concertada para apoiar o setor.
A nível nacional, Francisco Calheiros, 
presidente da Confederação do Turis-
mo de Portugal (CTP), não nega que 
“os efeitos já se fazem sentir com gran-
de intensidade na economia nacional, 
que tem vários setores produtivos em 
estagnação e muitas empresas com 
graves problemas de tesouraria”, a 
exemplo do turismo, que é, na opinião 
do responsável, “a atividade económi-
ca mais exposta a uma crise sanitária, 
porque as pessoas simplesmente dei-
xam de viajar, de se instalar em hotéis, 
de frequentar restaurantes, de alugar 
uma viatura, de ir a eventos, partici-
par em congressos e de visitar atra-
ções turísticas. Praticamente, tudo o 
que envolve a atividade turística está 
interdito”, explica o responsável, con-
siderando que “o momento é obvia-
mente muito difícil para toda a cadeia 
de valor”.
Apesar de reconhecer que o momen-
to é difícil, Francisco Calheiros prefere 

não se antecipar “à evolução dos acon-
tecimentos e falar já de recessão”, até 
porque, lembra, “o Governo está a ten-
tar minimizar os danos com medidas 
com impacto financeiro, as empresas 
estão a fazer a melhor gestão dos seus 
recursos e os cidadãos estão mobili-
zados para evitar a propagação deste 
vírus. Vamos manter a frieza e olhar 
para o futuro com o otimismo possí-
vel”, apela. 

Medidas
Francisco Calheiros lembra que a CTP 
tem vindo a trabalhar com o Governo 
português no sentido de encontrar 
medidas que permitam minimizar o 
impacto desta crise nas empresas de 
turismo nacionais, como “medidas 
extraordinárias de apoio à tesouraria, 
linhas de crédito e algum alívio fiscal 
que permita manter empresas e pos-
tos de trabalho”.
Para o responsável, todas as medidas 
já lançadas são “importantes” para 
as empresas, mas destaca “a criação 
das linhas de crédito às empresas no 
valor total de 3.000 milhões de euros, 
dos quais 600 milhões se destinam à 
restauração, 200 milhões para agên-
cias de viagens e empresas de organi-
zação de eventos e 900 milhões para 
outras empresas de turismo, como 
o alojamento, bem como o apoio de 
6.200 milhões em medidas fiscais e 
contributivas, que contemplam adia-
mentos e diferimentos de obrigações 
fiscais”. 
Francisco Calheiros defende, no en-
tanto, que estas medidas devem ser 
operacionalizadas “com a maior bre-
vidade” e pede que se proceda de ime-
diato aos “ajustes requeridos pelos 
agentes económicos do turismo à an-
terior linha de crédito de 200 milhões 
de euros, para que estes apoios pos-
sam chegar rapidamente às empresas 
e permitam preservar o emprego e a 
economia nacional”. O presidente da 
CTP quer também “uma maior simpli-
ficação e adequação à atual realidade 
económica das empresas” do regime 
do lay-off, “de forma a permitir a ma-
nutenção dos postos de trabalho” e 
garante que a CTP vai “continuar a tra-
balhar com o Governo no sentido de 

piniãoO
Rita Marques 
Secretária de Estado do Turismo

»»

Pedro Brinca, professor de Macroeconomia da Nova SBE

“Existe a expetativa 
geral de que a 
pandemia estará 
controlada durante 
o mês de abril 
e que durante 
maio acabaram 
as medidas de 
contenção, mas 
a incerteza é 
grande. E isso será, 
sem dúvida, um 
obstáculo grande 
a que as pessoas 
possam nos tempos 
mais próximos 
planear as férias”, 
Pedro Brinca.

...
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flexibilizar este instrumento”.
Brevidade na aplicação das medi-
das é também o que recomenda 
Pedro Brinca, que lembra que a 
indústria hoteleira, por exemplo, 
tem “tipicamente estruturas de ca-
pital bastante apoiadas em dívida, 
devido aos elevados investimentos 
em infraestruturas tipicamente as-
sociados às unidades que operam 
no setor. Isto faz com que muitas 
empresas tenham fragilidades de 
tesouraria que dificilmente aguen-
tam quebras de receita de forma 
acentuada mais do que três ou qua-
tro semanas. Quanto mais os meses 
que se prevê que possam estar sem 
operar”, explica, antevendo “conse-
quências dramáticas para a indús-
tria” nos próximos dois meses, até 
porque “as próprias entidades pú-
blicas se encontram debilitadas em 
termos de processos”, o que deverá 
atrasar a aplicação das medidas já 
definidas.

Europa
Às medidas portuguesas juntam-se vá-
rias iniciativas europeias. Cláudia Mon-
teiro de Aguiar defende que, na Euro-
pa, deve existir uma “ação concertada 
de medidas concretas que apoiem o 
setor”, como a flexibilização imediata 
e a desburocratização de procedimen-
tos de acesso aos apoios comunitários, 
bem como um ‘rescue plan’ com “cará-
ter de urgência” para o setor. “A Europa 
precisa de uma liderança forte que 
permita a importante ajuda financeira, 
mas também a partilha de boas prá-
ticas, de linhas orientadoras para que 
efetivamente seja dada uma resposta 
a um todo Europeu. Ainda que se res-
peite, e bem, a soberania de cada Esta-
do Membro, a Europa não pode deixar 
de fazer sentir o pulso da liderança”, 
considera a eurodeputada portugue-
sa, defendendo que, quer as medidas 
tomadas a nível europeu, quer as lan-
çadas pelo Governo português, “devem 
ir sobretudo ao encontro de garantir 
uma resposta que ajude as empresas 
no plano da liquidez”.
Neste sentido, Cláudia Monteiro de 
Aguiar diz que “Portugal e os restantes 
Estados Membros estão a ser incenti-
vados a utilizar plenamente os instru-
mentos financeiros existentes assim 
como os Fundos Estruturais e de Inves-
timento”, estando ainda previsto que 

sejam disponibilizados mil milhões de 
euros para apoiar as PMEs, através da 
Iniciativa de Investimento em respos-
ta ao Coronavírus, apresentada pela 
Comissão Europeia, tendo a Europa já 
promovido a “simplificação na repro-
gramação dos programas existentes 
e a derrogação dos reembolsos do 
pré-financiamento”. “Por exemplo, sa-
bemos que haverá um reforço de 750 
milhões de euros através do Fundo 
Europeu para Investimentos Estraté-
gicos (FEIE) ao COSME, InnovFin, SME 
Garantees no H2020”, acrescenta a 
eurodeputada do PSD. 
Cláudia Monteiro de Aguiar desta-
ca ainda “as boas práticas de outros 
Estados-Membros”, como os “credit 
holidays loans”, que permitem que “as 
agências de viagens em vez de reem-
bolsarem possam criar um crédito 
para utilização futura”, numa medida 
que está também “a ser aplicada em 
muitas companhias aéreas, permitin-
do garantir reservas”.
Paralelamente, os Estados-Membro 
poderão ainda “ajudar diretamente 
as empresas em dificuldade e permi-
tir a alavancagem de empréstimos 
bancários através de Garantias do Es-
tado”, esperando-se que, desta forma, 
“as empresas possam ter acesso a li-
quidez para honrar compromissos de 
curto prazo”, enquanto o diferimento 
do pagamento de impostos é “im-
portante para aliviar a tesouraria das 
empresas, em especial as empresas 
do setor do turismo, com forte com-
ponente sazonal e intensivas em mão 
de obra”.

Recuperação
Mais difícil é saber quando virá a recu-
peração. Francisco Calheiros lembra 
que “as empresas de turismo estão 
habituadas a lidar com a adversidade” 
e “são, inclusive, as primeiras a recupe-
rar das crises económicas e financei-
ras”. “Mesmo antes desta pandemia, 
as empresas já lidavam com outros 
problemas, como as dificuldades de 
acesso ao financiamento e uma carga 
fiscal excessiva. O nosso esforço vai no 
sentido de mitigar os efeitos desta cri-
se, trabalhando com o Governo para 
criar medidas extraordinárias de apoio 

»»

»»

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal

“Os efeitos já se 
fazem sentir com 
grande intensidade 
na economia 
nacional, que tem 
vários setores 
produtivos em 
estagnação e muitas 
empresas com 
graves problemas 
de tesouraria”, 
Francisco Calheiros.

...

actosF
Linhas 
de crédito 

Europa

Residentes 

Uma das primeiras medidas do Governo 

português para apoiar as empresas afe-

tadas pela pandemia foi o lançamento 

de três linhas de crédito, com o valor to-

tal de 3.000 milhões de euros.

A nível europeu, têm vindo a ser igual-

mente lançadas várias medidas para 

apoiar as economias dos Estados-Mem-

bro e já foi mesmo solicitado um ‘rescue 

plan’ para o setor do turismo.

O mercado doméstico será importante 

para a recuperação turística, principal-

mente nos países menos dependentes da 

procura externa.
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à tesouraria, linhas de crédito e algum 

alívio fiscal”, acrescenta, considerando 

que “o impacto da pandemia será sem-

pre proporcional à sua duração”. 

Já Pedro Brinca defende que “existe a 

expetativa geral de que a pandemia 

estará controlada durante o mês de 

abril e que durante maio acabaram as 

medidas de contenção, mas a incerte-

za é grande. E isso será, sem dúvida, 

um obstáculo grande a que as pessoas 

possam nos tempos mais próximos 

planear as férias”.

Apesar de, após a SARS, o turismo ter 

recuperado rapidamente, o especia-

lista defende que, desta vez, isso pode 

não acontecer, pois esta epidemia 

“atingiu um impacto não só a nível 

global, como um nível sem prece-

dentes. Por outro lado, está a atingir 

países e zonas do planeta a ritmos 

diferentes, o que manterá sempre um 

nível de disrupção das ligações aéreas 

mais acentuado; o grau de impacto 

económico irá levar a uma quebra 

acentuada do poder de compra; e por 

fim, a escala global que atingiu levará 

a que o receio de viajar se poderá até 

constituir como o principal obstáculo 

à retoma”, aponta, considerando que, 

em Portugal, “é provável que parte da 

quebra” seja compensada “por uma 

quebra menos acentuada por parte 

dos residentes. Isto poderá fazer com 

que as perdas no sector sejam meno-

res que em destinos mais dependen-

tes da procura externa”, nota.

Já Cláudia Monteiro de Aguiar consi-

dera que “a questão de quando pode 

o setor recuperar é, ao dia de hoje, a 

“million dollar question”, até porque 

“estamos perante uma emergência 

de saúde sem precedentes”, que “re-

presenta uma séria ameaça global, 

mas com um impacto fortíssimo na 

Europa”. 

A eurodeputada do PSD sublinha, no 

entanto, que “esta pandemia terá um 

efeito a longo prazo pois a indústria 

de Viagens e Turismo tem inerente à 

sua existência um fator de extrema 

importância: a segurança” e, neste 

momento, diz, “esse capital encontra-

-se perdido. Só quando se restabele-

cer a segurança é que o setor sentirá 

paulatinamente a retoma”, conclui. P

»»

“É necessário confiar na 
resiliência do setor do turismo”

om anos de crescimen-

tos acentuados, o que 

falhou na preparação 

das empresas turísticas 

para eventuais situações de crise? 

Neste tipo de crise não é possível 

uma grande preparação. Em pri-

meiro lugar, porque a maioria das 

últimas epidemias no mundo fo-

ram contidas e não atingiram Por-

tugal. Em segundo lugar, porque ao 

invés de uma crise económica, que 

se caracteriza por ser uma onda len-

ta, esta pandemia é um verdadeiro 

tsunami.

Por outro lado, se esta pandemia ti-

vesse acontecido em 2014 ou 2015, 

as consequências para o turismo 

seriam bem mais nefastas. Não po-

demos esquecer que tivemos meia 

década de receitas e resultados em 

crescimento constante e que uma 

parte significativa das empresas do 

setor tem hoje uma solidez finan-

ceira que permite enfrentar esta 

situação de uma forma muito mais 

serena.

O único caso verdadeiramente preo-

cupante é do transporte aéreo, pois 

nos últimos anos em que o turismo 

cresceu, várias companhias aéreas 

faliram. Esta crise está a ser devasta-

dora para muitas delas, incluindo a 

TAP. Bruxelas terá de relaxar as suas 

regras quanto aos apoios estatais a 

estas empresas e poderemos assistir 

a nacionalizações.

Qual pode ser a estratégia a adotar 

pelas empresas neste momento?

Em primeiro lugar, não entrar em 

pânico. Em segundo, zelar pela saú-

de dos seus recursos humanos. Em 

terceiro zelar pela saúde financeira 

da empresa, mas também dos seus 

recursos humanos. Julgamos que as 

medidas já aprovadas pelo Estado, 

nomeadamente o atraso permiti-

do no cumprimento das obrigações 

fiscais e as linhas de crédito disponi-

bilizadas contribuirão para mitigar 

os efeitos negativos. Sendo natural-

mente sempre insuficientes à luz 

do impacto esperado nas empresas, 

é tempo de renegociar serviços de 

dívida com instituições financeiras, 

associadas ou não a empreendimen-

tos objeto de financiamento por via 

do Portugal 2020 ou outros meca-

nismos similares. Existe uma natural 

tendência para olhar para “a nossa” 

empresa e começar a cortar todos os 

custos possíveis, ie, não renovar con-

tratos de trabalho, denunciar contra-

tos de prestação de serviço, etc. Esta 

estratégia é perigosa, pois tem como 

consequência quebras na cadeia de 

valor do setor do turismo que levará 

a que, quando existirem condições 

para o reínicio da atividade, o setor 

não esteja em condições de o fazer 

na máxima força.

Importa que as empresas façam 

rapidamente um diagnóstico de 

custos operacionais dispensáveis, 

Luís Pedro Carmo Costa e Eduardo Abreu, da Neoturis, 
empresa de consultoria, estratégica e de negócio, 
direcionada para o turismo, entretenimento e lazer, 
respondem a algumas perguntas necessárias para 
compreender o atual momento.

C

Raquel Relvas Neto / rneto@publituris.pt 

renegoceiem obrigações mais es-

truturais - com banca ou Estado - e 

tirem, partido das medidas que vão 

ser desenhadas ao nível fiscal e de 

legislação laboral. 

Qual o pior e o melhor dos cenários 

para as empresas turísticas nos pró-

ximos meses?

O melhor cenário consistirá no fim 

da pandemia em meados de junho 

sem novos casos em Portugal e nos 

principais mercados emissores, 

permitindo a total reabertura das 

fronteiras e o recomeço da atividade 

turística nos sempre decisivos me-

ses de julho e agosto.  O pior cenário 

consistirá numa situação idêntica, 

mas com focos de ressurgimento de 

vírus numa região em Portugal ou 

num mercado emissor que impeça 

a segurança total na realização de 

viagens.

Quanto tempo poderá levar à recu-

peração do turismo em Portugal?

Esta questão depende de muitos fa-

tores além da própria pandemia em 

si, nomeadamente da capacidade 

económica nos principais mercados 

emissores para a realização de via-

gens. Como já foi referido, o restabe-

lecimento da capacidade aérea será 

outro dos pontos fulcrais. É necessá-

rio não desanimar, agir rapidamente 

e confiar na resiliência do setor do 

turismo. P
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Como vai 
o turismo 
recuperar

É a “million dollar question” do momento, dizem 
os especialistas. O Publituris ouviu a opinião de 
consultores, economistas e da CTP.      pág 10 -14

E, ainda, como recuperámos de crises anteriores? 
Estudo do WTTC aponta caminhos.     pag. 20-22
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e que basta «apoiar as empresas», in-
vestir «uns milhões em promoção» e 
realizar uns «eventos», para que tudo 
volte a ser o que era. Ignorando que 
vamos ter pela frente incertezas dos 
turistas, volatilidade dos mercados, 
agressividade da concorrência, crise no 
transporte aéreo, hesitações no investi-
mento. 

Certezas
1ª. A atual crise vai gerar alterações es-
truturais no Turismo a nível mundial.
2ª. Em Portugal a esta crise não se vai 
seguir um simples regresso de conti-
nuidade, em relação ao passado. 
3ª. Obrigatório: definir uma estratégia 
realista de resposta ao novo quadro.
Não é só o Turismo que está em causa. 
É a Economia do país. P

* Estou disponível, como cidadão 
e empresário, para dar o meu contributo.

ortugal não pode errar na defi-
nição estratégica para superar 
as múltiplas e imprevisíveis 
consequências geradas pela 

COVID-19 no Turismo: a isso obriga a 
sua importância e peso na Economia 
nacional, num quadro internacional 
novo e mais exigente.  

As crises do passado
Há duas crises, nos últimos 20 anos 
com incidência negativa no Turismo, 
que no atual quadro interessa ter em 
conta. 
Em 2003 a crise epidémica da SARS 
(pouco depois do 11 de setembro de 
2001) e sobretudo a crise financeira 
global em 2009 (Subprime), que pro-
vocou uma quebra de quase 40 mi-
lhões de turistas a nível mundial. Que 
Portugal bem conheceu. 
Aspeto relevante: a crise de 2009, pelos 
riscos que apresentava no plano inter-
nacional, teve uma resposta global, 
ocidental, concertada entre União Eu-
ropeia e EUA. Com medidas que tive-
ram impacto positivo também no Tu-
rismo, que em 2010 cresceu 60 milhões 
de turistas face a 2009. 

Uma crise diferente
Além do carater global, as diferenças 
entre a atual crise e a de 2009 são evi-
dentes. 
Esta crise não só surge num contexto 
diferente, como sobretudo não tem na 
origem causas financeiras ou econó-
micas, como em 2009, nem surgiu no 

seio das principais economias do bloco 
ocidental (UE, EUA e Aliados). A crise 
COVID-19 nasce por outras causas na 
China e não nos EUA.
As consequências da epidemia no Tu-
rismo (bloqueio na mobilidade dos 
turistas) tem provocado um enorme 
impacto negativo nas economias oci-
dentais, sobretudo na Europa. 
A resposta à crise tem evidenciado a 
falta de convergência de interesses, e 
mesmo a rejeição dos EUA e do Reino 
Unido, para com a UE, contrariamente 
à aliança de 2009. 
As respostas da UE/BCE são de recurso 
e destinam-se a «salvar» a situação e 
evitar maiores prejuízos para as econo-
mias europeias.
Trata-se de uma crise diferente, com 
uma resposta que reflete um novo 
quadro internacional. Vitória política 
da China. Divisão do «Ocidente».
As perspetivas da atual crise para a 

economia mundial, em particular para 
o Turismo, são preocupantes.
A OMT, que previa para 2020 um cres-
cimento do turismo mundial entre 3% 
e 4%, prevê agora, considerando ape-
nas as consequências da crise da Chi-
na, ainda sem incluir a Europa - uma 
quebra a nível mundial que pode che-
gar a 3%, isto é, entre 15 e 44 milhões 
de turistas. E uma quebra nas receitas 
(externas) entre 30 e 50 mil milhões de 
dólares. 
Se acrescentarmos o impacto da Euro-
pa (o maior mercado turístico do mun-
do), podemos antever cenários preocu-
pantes também para Portugal.

Novo quadro
Estamos perante um quadro novo e 
com um cenário incerto para toda a 
economia e em particular para a ativi-
dade turística. 
Seria um erro pensar que a crise passa 

P

Vítor Neto*
Empresário e Gestor, presidente do 
NERA, Associação Empresarial da 
Região do Algarve

Revised 2020 forecast - international tourist arrivals, world (million) 

UNWTO estimates 
international 
tourist arrivals 
could decline by 
1% to 3% in 2020 
globally, down 
from a 3% to 4% 
growth estimated 
in early January.  

Turismo: preparar-se 
para um novo quadro
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propagação da Covid-19 tem 

um efeito indiscutível em to-

das as atividades económicas, 

como também no turismo. 

Com o encerramento de fronteiras 

terrestres, a suspensão de voos, o en-

cerramento da circulação ferroviária, 

com a proibição do desembarque de 

passageiros de cruzeiros nos portos 

portugueses, entre muitas outras me-

didas, o turismo mundial parou. Tem-

porariamente.

Contudo, esta paragem forçada tem 

consequências graves no negócio tu-

rístico e as empresas do setor almejam 

soluções breves e claras de apoio à ma-

nutenção dos seus negócios.

Inicialmente, o Governo anunciou o 

lançamento de uma linha de crédito 

para apoio de tesouraria a empresas 

afetadas pelo impacto económico do 

surto do novo coronavírus, no valor 

de 200 milhões de euros. Em concre-

to para o turismo também avançou 

uma linha de crédito para microem-

presas do setor turístico no valor de 

60 milhões de euros. Mas não se ficou 

por aqui. Uma semana depois, a 18 de 

março, completou os apoios com um 

conjunto de linhas de crédito garanti-

das pelo Estado e disponibilizadas pelo 

sistema bancário dirigidas a setores 

“mais atingidos”, entre eles o turismo 

e a restauração. Para estas duas áreas 

económicas vão ser disponibilizados 

1700 milhões de euros, que serão dis-

tribuídos da seguinte forma: restaura-

ção e similares, uma linha de crédito 

de 600 milhões de euros, dos quais 

270 são destinados a micro e peque-

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 longos são algumas das solicitações.

ram importantes para complementar 

as já anunciadas. A APECATE- Associa-

ção Portuguesa de Empresas de Con-

gressos, Animação Turística e Eventos, 

cujas empresas que representam vi-

vem “uma situação desastrosa” com 

quebras elevadas nos seus negócios, 

indica que é necessária a criação de um 

Gabinete de Apoio Jurídico às Empre-

sas, para o setor do turismo, com espe-

cialistas em legislação do trabalho, po-

líticas excecionais relativas a dispensas 

laborais temporárias, despedimentos, 

indemnizações, cancelamentos, reem-

bolsos e apoios disponíveis para fazer 

face à crise. 

António Marques Vidal, presidente 

da associação, considera que não se 

tratam de novas medidas que o setor 

pede, mas sim “eficazes” e “de acordo 

com a realidade das nossas empresas e 

não baseadas em conceitos teóricos”. O 

responsável pede “apoios rápidos, sem 

burocracia”, descrevendo que se tratam 

de micro empresas muitas das quais 

sem estrutura para contratação de 

advogados que os auxiliem nas candi-

daturas às medidas lançadas. “Será im-

portante que vejam porque é que têm 

falhado as medidas anteriores”, realça, 

destacando as barreiras e a burocracia 

que impedem o acesso às mesmas. 

Quanto ao apoio lançado para as mi-

croempresas, Marques Vidal considera 

que estas não compreendem a realida-

de de algumas empresas de animação 

turística ou de eventos, cujo CAE’s não 

são indicados para a atividade ou são 

muito anteriores aos CAE’s atuais. A 

medida “exclui muitas empresas que 

nas empresas; para empresas de turis-

mo na área das agências de viagens, 

animação, organização de eventos e 

outras similares uma linha de crédito 

de 200 milhões de euros, dos quais 75 

milhões de euros destinados a micro e 

pequenas empresas;  outras empresas 

no setor do turismo, como empreendi-

mentos turísticos e alojamento turísti-

co uma linha de crédito no montante 

de 900 milhões de euros, dos quais 300 

milhões se destinam a micro e peque-

nas empresas.

Outras medidas de âmbito fiscal, con-

cretamente para flexibilizar o cumpri-

mento das obrigações das empresas 

perante a administração pública, tam-

bém foram anunciadas, desde o adia-

mento do pagamento de impostos, 

como de contribuições sociais ou até 

mesmo o regime de ‘lay off’ simplifi-

cado. Vão ser ainda suspensos, por um 

período de 12 meses, os reembolsos no 

âmbito de projetos apoiados pelo Tu-

rismo de Portugal, com recurso a ver-

bas próprias, no âmbito dos programas 

JESSICA, Linha de Apoio à Qualificação 

da Oferta (na parte do Turismo de Por-

tugal) e Valorizar.

Prática

As medidas lançadas pelo Estado por-

tuguês foram aplaudidas pelos empre-

sários do Turismo, mas existem outras 

que estes pretendem para consegui-

rem comportar a sustentabilidade dos 

seus negócios.

Para já, os empresários aguardam que 

estas cheguem ao mercado para ave-

riguarem com clareza as condições de 

elegibilidade para aceder às mesmas. 

No que diz respeito às linhas de crédito, 

estas vão, segundo o ministro da Eco-

nomia, Pedro Siza Vieira, ser disponibi-

lizadas pelo sistema bancário ainda até 

dia 27 de março.

Contudo, existem outras providências 

que as associações do turismo conside-

O que pede o Turismo?
Raquel Relvas Neto / rneto@publituris.pt • Fotos: DR

A

»»
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A
têm mais de 10 trabalhadores, mas que 
são microempresas, sem capacidade 
para outras soluções”. Quanto à linha 
de crédito para agências de viagem, 
animação turística, organização de 
eventos e similares, o presidente con-
sidera que as empresas que recorrerem 
a este apoio “vão endividar-se para 
conseguir superar a crise” e, quando o 
negócio das mesmas arrancar, “vão ter 
de facturar para recuperar e, ao mes-
mo tempo, pagar o empréstimo. Não 
é real, muitas vão morrer”. No que diz 
respeito ao ‘lay off’, a APECATE identifi-
ca “muitas dúvidas” e apela a que este 
seja “regulamentado o mais rápido 
possível”. “Estamos perante uma cri-
se grave e muito diferente do que até 
hoje vimos no mundo, por isso mes-
mo, as medidas têm de ser diferentes 
e não tradicionais. Caso não exista essa 
abertura, vamos ter muitas falências, 
desemprego e uma crise social muito 
grave”, alerta.
A Associação de Hotelaria de Portugal 
(AHP) aplaudiu as medidas anuncia-
das, mas aguarda também que estas 
estejam brevemente disponíveis no 
mercado. Raul Martins, presidente da 
associação, espera, porém, que, “se 
forem necessárias outras medidas e 
ajustamentos, possamos também ter 
resposta célere da tutela do Turismo. E 
que a resposta da Segurança Social na 
operacionalização do apoio seja céle-
re”, alertando que tem de se ir medindo 
“o pulso à situação”.
Para a APHORT - Associação Portugue-
sa de Hotelaria, Restauração e Turis-
mo, as quatro prioridades pedidas ao 
Governo foram correspondidas pelas 
medidas lançadas. Todavia, “nenhuma 
está ainda devidamente concretizada, 
isto é, nenhuma empresa teve a pos-
sibilidade de usufruir de algum desse 
apoio no imediato”. Desde o regime de 
‘lay off’ que não terá aplicação antes de 
maio; como a moratória de pagamen-
to da Segurança Social que já não teve 
efeitos para este mês de março, por só 
ter sido efetivada no dia do prazo limite 
de entrega do pagamento; ou até mes-
mo o adiamento do pagamento do IRS 
e do IVA que “ainda não há notícias e o 
mesmo acontece em relação às linhas 
de crédito”. Apenas quando as medi-

das anunciadas “forem efetivamente 
postas em prática é que a APHORT 
conseguirá dizer se estas são ou não su-
ficientes”. Porém, a associação recorda 
uma medida já solicitada, que passa 
pela “suspensão imediata das taxas 
municipais que vigoram sobre o setor, 
nomeadamente, a taxa turística e a 
taxa das esplanadas”, uma decisão que 
passa pelas autarquias.
No que diz respeito ao ‘lay off’, o se-
cretário de Estado da Segurança So-
cial, Gabriel Bastos, veio explicar, que 
as empresas que aderirem ao ‘lay-off’ 
simplificado receberão o primeiro 
pagamento da Segurança Social em 
abril e não em maio como estava ini-
cialmente perspetivado, além de que, 
podem aceder a este, empresas que se-
jam obrigadas a encerrar pela situação 
do novo coronavírus. 
Além também do esclarecimento e 
ajustamento das regras de acesso ao 
regime ‘lay off’ para se tornarem aces-
sível ao tecido empresarial da restaura-

ção e bebidas e do alojamento turístico, 
a AHRESP pede também celeridade na 
disponibilização das linhas de crédito 
anunciadas. A par destas, a associação 
de hotelaria, restauração e empreen-
dimento similares insiste que “o calen-
dário dos compromissos bancários das 
empresas com a Banca deve efetiva-
mente ser suspenso e que a moratória, 
muito oportunamente anunciada, tem 
urgentemente de ser colocada em prá-
tica, assim como agilizar o pagamento 
dos fundos comunitários”. 
Também a ARAC – Associação dos In-
dustriais de Aluguer de Automóveis 
sem Condutor, solicita, à semelhança 
de outros setores, uma linha de cré-
dito ou uma norma para a dilação de 
pagamentos de prestações. “No caso 
do rent-a-car, seria uma norma para a 
dilação das prestações do leasing do 
rent-a-car, ou seja, que se criasse uma 
carência de pagamento, para adiar es-
ses pagamentos nos quatro ou cinco 
meses seguintes para que as empre-
sas possam recuperar e livrar as suas 
contas”, aponta o secretário-geral da 
ARAC, Joaquim Robalo de Almeida. 
A associação pretende também uma 
dilação no prazo de pagamento de 
impostos, como o PEC, o IRC e o IVA, 
em pelo menos 90 dias, bem como a 
dedutibilidade do IVA para os com-
bustíveis utilizados pelas viaturas de 
rent-a-car, quando forem pagos pelas 
empresas locadoras e a agilização dos 
procedimentos de devolução do IVA às 
empresas que se encontrem credoras. 
Importante para o rent-a-car seria tam-
bém a eliminação do Imposto Único de 
Circulação (IUC) durante um ano, entre 
outras medidas relacionadas com o 
acesso ao ‘lay off’ e pagamentos à Se-
gurança Social.
Quanto à APAVT – Associação Por-
tuguesa de Agências de Viagens e 
Turismo ainda existe “um longo ca-
minho”. Pedro Costa Ferreira, presi-
dente da associação, considera que 
vai verificar-se uma necessidade de 
pedir mais apoios para as empresas 
de distribuição turística. Para já, “só 
depois das medidas anunciadas se 
tornarem efetivas”, é que “podere-
mos raciocinar sobre novas neces-
sidades”.  P

»»

As empresas que 
aderirem ao ‘lay-
off’ simplificado 
receberão o 
primeiro pagamento 
da Segurança 
Social em abril e 
não em maio como 
estava inicialmente 
perspetivado.

...
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Governo promete que vai ser imediato o apoio às empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e361576-361e-42ed-a14d-

db6e1738c178&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo promete que vai ser imediato o apoio às empresas. O Ministro da Economia garante que os
formulários para esses apoios vão estar disponíveis já amanhã.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-03-26 18:00
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Turismo do Algarve aplaude suspensão da taxa turística
 

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

Meio: Dirhotel Online

URL: https://dirhotel.pt/turismo-do-algarve-aplaude-suspensao-da-taxa-turistica/

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) e da Associação Turismo do Algarve (ATA), João
Fernandes, saúda a decisão dos municípios da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) de
suspensão da aplicação da taxa turística municipal, bem como do deferimento e isenção de outras
taxas e pagamentos de serviços dirigidos à população e às empresas.
 
João Fernandes refere que  neste momento, assegurar a saúde
pública e o bem-estar das pessoas na região, tanto dos residentes como dos
visitantes, é a missão primeira de todos. Mas não podemos descurar a
competitividade futura da nossa economia. São as empresas que geram e que
continuarão a gerar a riqueza e o emprego na região .
 
Face ao árduo período que as diferentes atividades
turísticas atravessam, nomeadamente o alojamento, todos os sinais positivos são
importantes passos para uma retoma, pelo que o Turismo do Algarve aplaude a
decisão dos autarcas algarvios , acrescenta.
 
Dirhotel
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Aqui "se falta o turismo, corremos o risco de ficar asfixiados" - Bispo do Algarve
 

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

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bda18cb1

 
O Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas diz que este é o tempo de cuidar uns dos outros, mas não
esconde preocupação com o impacto económico da pandemia na região, esperando que a União
Europeia "mostre aquilo que vale" e não abandone cada país "à sua sorte".
 
Em declarações à Rádio Renascença (RR), numa reportagem do jornalista Gastão da Costa Nunes, o
Bispo da Diocese do Algarve não perdeu a oportunidade de transmitir uma mensagem de esperança e
otimismo aos algarvios, dizendo que o tempo é de "acreditar e olharmos uns pelos outros".
 
"Não vai ser fácil ultrapassar esta situação, mas vamos continuar a confirmar na fé, a fortalecer na
esperança, a despertar para a solidariedade e para a caridade, para a atenção aos outros, para o bem
comum, para uma corresponsabilidade no combate a este vírus, não se deixando contagiar e não
contagiando outros" - le-se no site da RR.
 
Depois da pandemia podem surgir tempos muito complicados para a economia da região, como já
aconteceu na última crise. "Evitámos - não sozinhos, naturalmente - que as consequências do
desemprego fossem maiores, socorrendo ao nível da alimentação, com refeitórios sociais e cantinas",
lembra o bispo, que diz ter esperança e "acreditar que não vamos chegar a essa situação".
 
Mas, numa região muito dependente do turismo, D. Manuel Quintas não esconde a preocupação. É
preciso que este setor não seja muito afetado, já que "é o ar" do Algarve. "Aqui, se falta o turismo,
corremos o risco de ficar asfixiados, e disso trazer consequências muito gravosas para as famílias e
também para a sociedade algarvia em geral", referiu à reportagem da RR.
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