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ECONOMIA DIGITAL

É premente investir no 
e-commerce e na requalificação 
dos trabalhadores
A transição para a economia digital é um desafio transversal ao tecido económico nacional. Coloca, 
muito concretamente, questões ao nível dos recursos humanos, fazendo emergir a necessidade de 
investimento na (re)qualificação dos trabalhadores para dar resposta a um cenário em que há funções 
que vão desaparecer e outras que vão ganhar novo peso na operação das empresas. É para isso 
mesmo que apontam dois estudos, desenvolvidos nas páginas seguintes.
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A economia digital é, muitas vezes, denomina-
da por “economia da internet”, “nova econo-
mia” ou “economia da web” devido à depen-
dência de conectividade com a internet. No 
entanto, economistas e autores afirmam que 
o conceito vai além disso, sendo mais comple-
xo do que qualquer economia da internet – que 
significa apenas valor económico derivado do 
mundo virtual. 
A economia digital não passa por, simplesmen-
te, permitir usar um computador para execu-
tar tarefas que se realizavam de forma tradi-
cional. Ela dá a oportunidade às organizações 
ou aos particulares de usarem as tecnologias 
para executarem tarefas de forma mais 
eficiente e rápida, e diferente.
Ademais, ultrapassa conceitos como “digita-
lização” ou “automação”, porque aproveita 
tecnologias avançadas e novas plataformas, 
as quais incluem: hiperconectividade, IOT – in-
ternet das coisas, big data, analítica avançada, 
wireless, dispositivos móveis, redes sociais, 
entre outras.  
Essas tecnologias permitiram a criação de 
novos modelos de negócio e novas empre-
sas. São exemplos: a plataforma de partilha 
de viagens Uber, a plataforma de aluguer de 
casas Airbnb, os serviços de conteúdo Netflix 
ou Spotify. 
Existem, também, exemplos de empresas 
tradicionais que se transformaram de for-
ma a conseguirem acompanhar o sistema. 
Os retalhistas são um grande padrão, pois 
desenvolveram sites para vender online e 
utilizam uma variedade de canais para alcan-
çar e atender clientes. As vendas na web e as 
aplicações móveis permitem-lhes identificar 
potenciais compradores; a análise de dados 
de navegação e vendas ajuda a perceber os 
interesses dos clientes; e a utilização desses 
dados serve para alcançar outros clientes 
através das redes sociais, permitindo um 
melhor atendimento, maiores vendas e uma 
maior fidelidade à marca. 
Tendo em conta este “novo” panorama e ou-
tros desafios, a economia digital, em 2020, 
pode representar 20% do PIB – Produto In-
terno Bruto português, criar 2,3 mil milhões 
de euros de riqueza e gerar 3% de empregos 
especializados em tecnologia. Estes números 
são previstos pelo relatório “Índice de Densida-
de Digital”, elaborado pela consultora Accen-
ture, em 2017. 
Para que isso aconteça, é prioritário – lê-se – 
que o Estado e as empresas se preparem para 
a nova era digital. E como? Apostando na for-
mação de recursos humanos qualificados.  

AS REGIÕES 
NORTE, LISBOA E 
ALGARVE SÃO AS 
MENOS AFETADAS 
PELO IMPACTO DA 
AUTOMAÇÃO, NO QUE 
TOCA A PERDA DE 
POSTOS DE TRABALHO; 
AO CONTRÁRIO DAS 
REGIÕES CENTRO E 
ALENTEJO

“O Futuro do Trabalho em Portugal: O Impe-
rativo da Requalificação”, desenvolvido pela 
Nova SBE para a CIP – Confederação Empre-
sarial de Portugal, aborda isso mesmo.  De 
acordo com o estudo, o País apresenta um ele-
vado potencial de automação, em que metade 
do tempo despendido em tarefas laborais é 
suscetível de ser automatizado, recorrendo a 
tecnologias já existentes. O número pode mes-
mo aumentar para 67%, em 2030, mediante o 
aparecimento de novas tecnologias.
A investigação conclui que o aumento da au-
tomação, quando acompanhado pela requali-
ficação dos recursos humanos, constitui uma 
“excelente oportunidade” para os trabalhado-
res portugueses mudarem de tarefas de bai-
xo para alto valor acrescentado. Isso vai au-
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A automação  
aumenta a necessidade  
de (re)qualificação

mentar a sua produtividade, bem como a das 
empresas. Defende, assim, que é imperativo 
investir na requalificação.
Por outro lado, o crescimento dos mercados 
digitais vai exigir uma compreensão profun-
da do seu funcionamento, de modo a que as 
políticas a implementar sejam adequadas e 
tragam benefícios efetivos às empresas e aos 
consumidores. O estudo “Obstáculos Legais e 
Concorrenciais ao Desenvolvimento do E-com-
merce em Portugal”, realizado pela consultora 
Deloitte para a APED, caracteriza o comércio 
eletrónico em Portugal e dá propostas de 
ação, que podem vir a minimizar os constran-
gimentos identificados. 
A transição para o digital é um dos “desafios 
estratégicos do País” e é transversal a todos 
os setores de atividade da economia portu-
guesa. É por isso que a APED, ressalvando a 
importância de investir no e-commerce em 
Portugal, sugere a criação de um Centro de 
Supervisão do Comércio Eletrónico, que seja 
um organismo independente. 

Cerca de 700 mil trabalhadores terão de al-
terar, até 2030, a sua ocupação ou adquirir 
novas capacidades, independentemente do 
número de postos de trabalho criados ou 
perdidos, em termos líquidos. Este é o grande 
desafio colocado pela automação – revela “O 
Futuro do Trabalho em Portugal: O Imperativo 
da Requalificação”, estudo desenvolvido pela 
Nova SBE para a CIP.
“É preciso que a força de trabalho se requa-
lifique atempadamente, para que os postos 
de trabalho criados, em ocupações e setores 
diferentes, possam ser ocupados pelos traba-
lhadores que viram a sua ocupação automati-
zada”, lê-se.
Primeiramente, é importante saber que “re-
qualificação”, neste estudo, é definida como 
o processo de mudança das qualificações 
do trabalhador, quer ao nível horizontal – na 
abrangência de novas aptidões –, quer verti-
cal – no grau de especialização sobre cada 
aptidão.
O enquadramento diz-nos que a velocidade a 
que novas tecnologias de automação são ado-
tadas depende da força relativa dos fatores: 
preço do investimento em equipamentos, re-
sistência a novas tecnologias e ciclo económi-
co. E apresenta, como exemplo, a atual fase 
do ciclo económico, que detém uma baixa taxa 
de desemprego, levando a que seja mais difícil 
para as empresas encontrarem mão de obra. 
Isso incentiva o investimento em automação, 
logo é um fator que acelera o processo de 
adoção de novas tecnologias.
Como não é possível prever com precisão 
como os fatores mencionados irão determi-
nar a taxa de adoção de novas tecnologias, na 
próxima década, o estudo analisou o impacto 
da automação, a partir de diversos cenários. 
O cenário base assume que metade das tare-
fas com potencial para serem automatizadas 
o serão até 2030, o que implica uma redu-
ção de 1,1 milhões de postos de trabalho. As 
maiores reduções, em virtude da automação, 
estão concentradas em ocupações previsíveis 
e físicas, processamento e recolha de dados, 
manufatura, comércio grossista e a retalho, 
atividades administrativas, e agricultura.

Ao invés, para o mesmo cenário de adoção de 
automação, também poderão ser criados en-
tre 0,6 e 1,1 milhões de novos empregos. Por 
um lado, devido ao crescimento direto dos se-
tores ligados à oferta e manutenção de tecno-
logias relacionadas com a automação; e, por 
outro lado, ao crescimento económico, cuja 
origem está no aumento da produtividade que 
a automação proporciona. “A criação de em-
prego também dependerá das adotadas pelo 
Estado, em resposta à automação, e da gera-
ção de novos tipos de ocupação. Num cenário 
onde todas estas fontes de criação de empre-
go se verifiquem, é possível que a quantidade 
de postos de trabalho, em termos líquidos, 
permaneça inalterada”, adianta.
O estudo mostra ainda que, visto que os seto-
res da economia serão afetados em diferen-
tes graus, “o impacto da automação não será 
homogéneo entre as diversas regiões do País, 
devido às diferenças existentes na composição 
do tecido empresarial”. Neste sentido, o maior 

SUGERE-SE A CRIAÇÃO 
DE UM CENTRO 
DE SUPERVISÃO 
DO COMÉRCIO 
ELETRÓNICO, 
RESPONSÁVEL 
PELA AVALIAÇÃO 
DA CONSISTÊNCIA, 
CUMPRIMENTO E 
SUSTENTABILIDADE 
DA LEGISLAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO 
APLICÁVEL 
AO COMÉRCIO 
ELETRÓNICO
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impacto estará concentrado em regiões onde 
a manufatura, o comércio, as atividades admi-
nistrativas e a agricultura têm uma elevada 
participação no total do emprego. Então, as 
regiões Norte, Lisboa e Algarve são as menos 
afetadas, face à média nacional, no que toca a 
perda de postos de trabalho; enquanto o Cen-
tro e o Alentejo são os mais impactados. 
No que diz respeito ao investimento em auto-
mação, das empresas inquiridas, as do setor 
da manufatura são as que mais investem em 
relação à sua receita (9%-45%) – “uma práti-
ca que esperam que se generalize no futuro”. 
As mesmas apontaram que a maior barreira, 
para a adoção de novas tecnologias, é a neces-
sidade de adaptação dos recursos humanos, 
dada a falta de quadros especializados. Ainda 
assim, apesar do aumento da automação dos 
processos, o número de trabalhadores das fir-
mas inquiridas tem vindo a aumentar devido à 
crescente procura; porém, o investimento em 
requalificação ainda é reduzido, sobretudo em 
formação inicial e on-the-job.
Quanto a esta questão, o estudo, através de 
uma análise de custo-benefício da requalifi-
cação do lado do trabalhador, estima que o 
retorno em Portugal é elevado: um retorno 
de quatro vezes face ao custo, para um traba-
lhador empregado; e de nove vezes, para um 
desempregado. 
A qualificação e a requalificação associam-se 
ainda a outros aspetos positivos: saúde; me-
nor criminalidade, ao reduzir a probabilidade 
de desemprego e ao melhorar o rendimento 
esperado do trabalho; e contas públicas, uma 
vez que reduz as despesas do Estado com saú-
de, criminalidade e desemprego, e aumenta as 
receitas com o crescimento da produtividade 
dos trabalhadores e das empresas.
Para isso, já existem incentivos e programas de 
requalificação de recursos humanos, por parte 
do Estado – o Programa Qualifica ou os Cursos 
de Educação e de Formação de Adultos, por 
exemplo. O problema – aponta – é que são dire-
cionados para trabalhadores numa situação de 
desemprego e não são feitos em colaboração 
concreta com o tecido empresarial. Daí que seja 
necessária uma maior coordenação entre insti-
tuições de ensino, trabalhadores e indústria, de 
forma a aumentar a adoção de tecnologia, mini-
mizar os efeitos disruptivos da automação nas 
relações laborais, e aumentar a produtividade. 
“Para recolher os benefícios destas alterações, 
é imperativo investir na requalificação da força 
de trabalho”, sugere o estudo.
Os resultados do estudo mostram que, por 
um lado, a automação irá aumentar, de forma 

A dinamização  
do e-commerce  
depende de todos
Há violações frequentes da lei nas transações 
online, como o comércio de produtos contra-
feitos, danificados, trocados, entregues tardia-
mente ou não conformes às regras de segu-
rança europeias. O consumidor não apresenta 
queixa por falta de informação ou por per-
ceção que não lhe será dada o devido segui-
mento e desfecho. Esta é uma das conclusões 
identificadas pelo estudo “Obstáculos Legais e 
Concorrenciais ao Desenvolvimento do E-com-
merce em Portugal”, conduzido pela Deloitte 
para a APED.
Contextualizando o comércio eletrónico em 
Portugal, menos de metade dos portugueses 
realizou, no mínimo, uma compra online, em 
2018 – um valor que coloca o País significa-
tivamente abaixo da média da União Europeia 
(UE). Em 85% dos casos, essa compra foi rea-
lizada a um operador estrangeiro, colocando 
Portugal como o país da UE com a maior pro-
porção de encomendas online transfronteiri-
ças – maioritariamente provenientes da China, 
de Espanha e do Reino Unido. 
O estudo apresenta os constrangimentos ao 
desenvolvimento da atividade de e-commer-
ce em Portugal, os quais foram identificados 
através de um conjunto de entrevistas reali-
zadas junto de uma mostra de empresas as-
sociadas à APED. São cinco os impedimentos 
reconhecidos pelo setor: concorrência desleal 
– a sujeição dos operadores internacionais a 

regras diferentes dos operadores nacionais, e/
ou a falta de sanção do incumprimento da lei, 
levam à perda de competitividade dos opera-
dores nacionais que asseguram o compliance; 
pagamento – a disponibilização tardia de mé-
todos de pagamentos digitais disponíveis inter-
nacionalmente prejudica a competitividade dos 
operadores nacionais; talento – as empresas 
nacionais não encontram talento em quantida-
de e qualidade suficientes no mercado de tra-
balho português, para desempenhar trabalhos 
em funções de engenharia, tecnologia e infor-
mática; inovação – a falta de escala e a neces-
sidade de alocar recursos a atividades de com-
pliance limitam a capacidade de investimento 
em inovação; e iliteracia digital e financeira – os 
níveis em Portugal são superiores à media da 
UE e criam um obstáculo adicional à adoção 
pelos consumidores das tecnologias, que su-
portam as transações do comércio eletrónico.
O enquadramento regulatório nacional e eu-
ropeu também afeta a atividade dos operado-
res, apresentando dois grandes desafios do 
ponto de vista da interlocução. Por um lado, 
a dispersão de responsabilidades entre as 
entidades com poder de supervisão de tran-
sações: Autoridade da Concorrência, ANA-
COM – Autoridade Nacional de Comunicações, 
ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica, Autoridade Tributária e Adua-
neira, Banco de Portugal e Direção-Geral do 

drástica, a necessidade de requalificação; e, 
por outro lado, o retorno do investimento em 
requalificação é elevado para todos os agentes 
– educadores, empregadores, Governo, traba-
lhadores – da economia do País.
A Nova SBE e a CIP deixam algumas recomen-
dações para cada agente, de forma a que a 
requalificação possa ser promovida. Do lado 
dos educadores, passa por orientarem e infor-
marem os estudantes acerca da importância 
da experiência laboral; e adotarem programas 
curriculares, que vão ao encontro das novas 

competências exigidas pelos empregado-
res. Estes devem analisar os obstáculos e as 
oportunidades que se enfrentarão no futuro, 
fomentando iniciativas de requalificação e 
tendo sempre um contacto próximo com as 
entidades educativas. O Governo deve alertar 
a população para a mudança que se avizinha, 
promovendo a necessidade de aprendizagem 
ao longo da vida do trabalhador. Por fim, este 
deve ter um papel ativo na sua carreira pro-
fissional, estando disposto à aprendizagem 
contínua preconizada pelos restantes agentes.
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Consumidor, que “com frequência exigem aos 
operadores a manutenção de múltiplos con-
tactos e vias de comunicação para a mesma 
ocorrência”. E, por outro lado, a persistência 
de divergências legais dentro da UE; isto é, “a 
mesma prática comercial pode ser avaliada 
de forma diferente conforme o país, o que 
leva a um ambiente de maior risco regulató-
rio ao comércio online na Europa e permite 
aos Estados-membros terem autonomia na 
interpretação da legislação comunitária”.
A fim de remeter os desafios identificados, 
o estudo propõe um conjunto de potenciais 
medidas de minimização dos constrangimen-
tos identificados e de potenciação da compe-
titividade do setor no País. Em primeiro lugar, 

O INVESTIMENTO EM 
REQUALIFICAÇÃO 
TRAZ UM RETORNO DE 
QUATRO VEZES, PARA 
UM TRABALHADOR 
EMPREGADO, E DE 
NOVE VEZES, PARA UM 
DESEMPREGADO

sugere-se a criação de um Centro de Supervi-
são do Comércio Eletrónico, responsável pela 
avaliação da consistência, cumprimento e sus-
tentabilidade da legislação e regulamentação 
aplicável ao comércio eletrónico. Outra medi-
da é formar e capacitar os recursos das au-
toridades reguladoras em matérias legais, de 
negócio e tecnologia. É igualmente importante 
assegurar a utilização e promoção dos canais 
de cooperação administrativa intracomunitária 
e internacional. Por fim, do ponto de vista do 
controlo alfandegário, é sugerida a fiscaliza-
ção regular de forma seletiva, e não aleatória, 
de produtos suspeitos.
As propostas de ação mostram a importância de 
investir no comércio eletrónico em Portugal. 

O E-COMMERCE EM PORTUGAL

 Em 2018, três quartos da população portuguesa acedeu à internet;
 É o quarto país da UE-28 com a utilização mais baixa;
 Em 2018, apenas cerca de 4 em dez portugueses efetuaram uma 
compra online;
 Os artigos de eletrónica, vestuário e viagens são as categorias de 
produtos e serviços mais comprados online;
 Mais de metade dos portugueses prefere pagar as suas compras online 
via referência multibanco;
 Em 2017, 85% das encomendas realizadas pelos portugueses pesavam 
menos de dois quilos;
 70% dos portugueses afirmam que as suas encomendas foram 
entregues por correio;
 Apenas 4% dos portugueses afirma ter devolvido as suas encomendas;
 É o país da UE com maior proporção de compras online (85%) realizadas 
a operadores sediados fora do território nacional;
 53% das encomendas internacionais dos portugueses provêm dos 
operadores: Alibaba, Ebay e Amazon;
 A China é de onde vêm mais compras online quando realizadas fora;
 Encontra-se, atualmente, em 30.º lugar no ranking de competitividade 
global do e-commerce elaborado pela Eshopworld.
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O que enfrenta o retalho nacional?
Dois estudos nacionais sobre a economia digital 
coincidem na necessidade de o retalho investir 
no e-commerce e na requalificação das suas 
pessoas.
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Contas do Dia com Nicolau Santos, que comenta a notícia do Jornal de Negócios que diz que o país
levará, na melhor das hipóteses, 2 anos a recuperar a atividade económica, que será destruída em
2020 por causa do covid-19.
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TSF

 	Duração: 00:04:09

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85700482

 
30-03-2020 08:00

Testes à Covid-19 em lares

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2b607c4e-cae2-4ef2-855e-

36329b1cb9fe&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Todos os utentes dos lares de idosos, também os funcionários, vão ser testados para a Covid-19.
Numa primeira fase serão realizados 10 mil testes. Nestes testes de deteção do novo Coronavírus,
será usado um kit desenvolvido pelo Instituto de Medicina Molecular.
Declarações de Ana Mendes Godinho, ministra da Solidariedade, de João Ferreira de Almeida,
presidente da Associação de Lares de Idosos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-03-30 09:05
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Ipanema Park é um dos poucos hotéis do Porto que ainda não fecharam temporariamente as portas 
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BessaHotel Boavista dispõe de apenas um hóspede Crowne Plaza mantém-se em funcionamento 

Setor hoteleiro enfrenta 
"tsunami", mas o "pior 
ainda está para vir" 

 

"A quebra, neste 
momento, é total. 
Estamos a zero. 
O nosso futuro é 
uma folha em branco" 

António Condé Pinto 
Presidente-executivo da APHORT 

         

         

Na Região Norte apenas 1% dos hotéis estão de portas abertas. Medidas de apoio foram bem 
acolhidas, mas associação pede que sejam implementadas rapidamente para serem bem sucedidas 

Sérgio Almeida 
sergioq,jn.pt 

^), com-19 Os dedos de uma 
só mão chegam e sobram 
para contar os hotéis do Por-
to que ainda estão de portas 
abertas, mesmo que de for-
ma parcial. 

O presidente-executivo da 
Associação Portuguesa da 
Hotelaria, Restauração e Tu-
rismo (APHORT), António 
Condé Pinto, avança mes-
mo com uma cifra "inferior 
a 1%" em todas as unidades 
hoteleiras da Região Norte, 
frisando que a tendência é 
"para que as outras fechem 
muito em breve". 

Esse foi o cenário testemu-
nhado pelo JN numa ronda 
pelos hotéis abertos. 
"Aguardamos apenas por 
uma comunicação da admi-
nistração para proceder ao 
fecho ", indicou uma fonte 
do BessaHotel Boavista, 
uma das três unidades, jun-
tamente com a Baixa e Bo-
lhão, que o grupo espanhol 
detém no Porto. Ontem, o 
hotel contava com apenas 
um hóspede, cliente habi-
tual daquela unidade. 

"QUEBRA TOTAL" 

Os pouquíssimos hotéis 
abertos funcionam com for-
tes restrições, seja através do 
fecho dos restaurantes, 
como o Le Meridien Park 
Atlantic, ou da aceitação es-
trita de hóspedes que não es-
tejam em lazer, como acon-
tece no Vila Galé. A lista de 
encerramentos inclui al-
guns dos hotéis mais emble-
máticos da região, como o 
Sheraton, Yeatman ou In-
fante Sagres. No alojamento 
local, devido ao cancela-
mento de voos e ao êxodo 
em massa dos turistas, o en-
cerramento é também gene-
ralizado. 

Ao contrário do que está 
em vigor em Espanha desde 
o passado dia 19, o Governo 

• 

••••• 

. 811  giãOâk-

 

• )• 

português não decretou o 
encerramento dos hotéis, 
mas impôs um reforço da 
necessidade de higieniza-
ção, para minimizar o risco 
de propagação do vírus. 

Com as operações "reduzi-
das a zero", o futuro "é uma 
incógnita", afiança o presi-
dente da APHORT. "Trans-
mitimos aos nossos associa-
dos a mensagem de que este 
mês é para aguentar, mas 
depois disso não sabemos",  

f. 

4111511ff 

afirma Condé Pinto, quando 
confrontado com a iminên-
cia de despedimentos num 
setor que, nos últimos anos, 
conheceu um crescimento 
significativo. 

Na semana passada, a As-
sociação da Hotelaria de Por-
tugal estimou em 30% a 
quebra até final do ano. Uma 
previsão que a APHORTcon-
sidera "irrealista": "A quebra 
neste momento é total. É 
um verdadeiro 'tsunami',  

mas o pior está para vir", 
considera o presidente asso-
ciativo, que alerta para o fac-
to de os países mais atingi-
dos até agora pela pandemia, 
como Itália, Espanha ou 
França, serem a origem de 
boa parte dos turistas que vi-
sitam Portugal. 

Num panorama tão som-
brio, as medidas anunciadas 
pelo Governo são "um bom 
princípio" e vão ao encon-
tro das reivindicações feitas  

1 10"^w" •-• 

pela própria associação. 
De entre estas, Condé Pin-

to realça a importância do 
lay-off simplificado, assim 
como das moratórias nos 
impostos e aos empréstimos 
bancários. "São sinais im-
portantes para um primeiro 
embate. Logo veremos se se-
rão necessárias mais medi-
das. O fundamental é que 
estas sejam aplicadas o mais 
rapidamente possível", re-
forçou. •  

hotéis abertos 
Segundo a APHORT, 
"menos de 1% dos hotéis 
do Norte estão abertos", 
mas tendência é que 
"outros fechem" 

90°0 
cancelamentos 
Razia nas reservas em 
março foi quase total. 
Percentagem não é ainda 
de 100%, mas pode lá 
chegar nos próximos dias 

de quebras 
Num inquérito levado a 
cabo pela consultora 
Neoturi, metade dos ho-
téis prevê quebras iguais 
ou superiores a 40%. 

Férias antecipadas 
Para fazer face aos pre-
juízos, metade das uni-
dades hoteleiras prevê a 
negociação com os tra-
balhadores para a ante-
cipação das férias. Na 
prática, os funcionários 
gozariam os dias de des-
canso neste período de 
isolamento. Os dados 
constam de um inquéri-
to feito pela Neoturis. 

Hotéis ao dispor 
Por todo o país são já vá-
rias os hotéis que se pre-
dispuseram a receber 
doentes com Covid-19. 
Dois dos primeiros fo-
ram o hotel Parque Ser-
ra da Lousã, em Miran-
da do Corvo, e o Coním-
briga Hotel do Paço, em 
Condeixa-a-Nova. 

• 
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A10Governo alemão vai apoiar a TUI com 2 mil milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/03/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6268278

 
Início B2 Governo alemão vai apoiar a TUI com 2 mil milhões de euros
 
Governo alemão vai apoiar a TUI com 2 mil milhões de euros
 
Março 30, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Alemanha mantém a promessa de resgatar as empresas devastadas pela pandemia do Covid-19 e
vai conceder um empréstimo de 2 mil milhões de euros à TUI.
 
O principal operador turístico mundial chegou a um acordo com o banco estatal KfW sobre os termos
de um empréstimo de resgate. Os bancos financeiros e a TUI devem assinar o pacote nos próximos
dias. Este acordo preliminar permite que o KfW forneça cerca de 80% do empréstimo, enquanto os
bancos comerciais assumem os 20% restantes.
 
O grupo alemão TUI anunciou em meados de Março a suspensão da maioria de suas actividades como
operador turístico devido à propagação da pandemia de coronavírus e pediu a ajuda do Estado.
 
A medida afecta principalmente as actividades de pacotes de viagens, de hotelaria e cruzeiros, de
acordo com o grupo, que possui 70.000 funcionários no mundo.
 
A TUI, que tem sede em Hannover, afirmou que a medida é uma consequência das decisões de muitos
países de restringir as deslocações para tentar conter a propagação da doença.
 
O grupo, presente em uma centena de países, disse estar disposta em aplicar medidas drásticas de
redução de custos para enfrentar a queda do volume de negócios.
 
Refira-se que os governos da Europa e da América do Norte estão a concretizar planos de resgate à
medida que se tornam novos epicentros do vírus. O Senado dos Estados Unidos aprovou um plano de
resgate de 61 mil milhões de dólares para companhias aéreas em dificuldades e empresas de viagens.
No Reino Unido, os transportadores terão que solicitar mais de 368,34 mil milhões de euros em
garantias de empréstimos comerciai.
 
Leia mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Carolina Morgado
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Assaltos em tempos de Covid-19? Truques para proteger o seu alojamento local
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/03/2020

Meio: Sábado Online Autores: Ana Taborda

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e5be26c2

 
Lâmpadas programadas por telemóvel que acendem e apagam durante o dia e outras que até simulam
uma televisão. O que os proprietários estão - e podem fazer
 
Vários posts em diferentes grupos do Facebook falam no aumento do número de assaltos a
apartamentos de alojamento local. Não parece ser exatamente assim - a PSP, contactada pela
SÁBADO, não tem dados específicos sobre esta realidade, mas garante que, no geral, a criminalidade
até tem baixado. No entanto, uma coisa é certa: a maioria dos turistas desapareceu e há, agora, um
grande número de casas desocupadas. Apesar de alguns utilizadores apelarem a que os proprietários
visitem os apartamentos vazios, para garantir que está tudo bem, em tempos de isolamento social há
outras soluções para dissuadir potenciais assatantes - que não implicam uma deslocação
desaconselhada para fora da casa onde vive.
 
"Uma das formas é a simulação da presença de pessoas em casa, programando luzes e equipamentos
para que se acendam automaticamente", explica à SÁBADO Eduardo Miranda, presidente da
Associação do Alojamento Local em Portugal (APEL). "A forma mais simples é um timer [uma espécie
de relógio] que se coloca na tomada e que pode ser programado para, por exemplo, acender todos os
dias as luzes às 21h e apagar às 21h30", acrescenta.
 
Há, no entanto, sistemas mais elaborados - e também mais caros, adianta o mesmo responsável. "Há
lâmpadas que permitem criar rotinas aleatórias". Ou seja, acendem e apagam as luzes a diferentes
horas do dia e da noite. "Tem que comprar um aparelho específico para as pôr a funcionar, que custa
cerca de 50 euros, mas depois pode usar uma aplicação gratuita no telemóvel para mexer no que
quiser: acender e apagar luzes, programar horários ou colocar tudo em modo aleatório. Tenho uma
lâmpada que simula inclusivamente uma televisão - como é colorida, difunde luzes mais fortes e de
várias cores. Parece a imagem de uma televisão vista nas paredes." O único inconveniente é, admite,
o preço: só esta lâmpada colorida custa mais de 50 euros, e o aparelho que permite ativá-la mais ou
menos o mesmo valor.
 
Um dos proprietários de alojamento local com quem a SÁBADO falou usa o sistema mais básico, o
primeiro de que falámos. "Basta ligar o timer a uma tomada e programar. São relógios específicos
para o efeito, tal como se utilizam em sistemas de rega para que funcionem automaticamente. Não
fazem barulho", explica
 
A SÁBADO encontrou outras estratégias nas redes sociais: há quem coloque um autocolante a dizer
que o apartamento está vigiado por câmaras - mesmo que não esteja; quem recomende retirar
temporariamente placas exteriores que indicam que o imóvel está em regime de alojamento local;
quem deixe roupa estendida ou até o rádio ligado - baixo, para evitar incomodar os vizinhos. Outras
pessoas optam por colocar alarmes, o que nem sempre é uma solução pacífica. "Os alarmes estão a
melhorar", defende Eduardo Miranda, mas ainda tocam muitos vezes por falsos problemas, o que gera
um caos muito grande no prédio e pode dar origem a guerras com vizinhos. Muitas pessoas já
desistiram por causa disso. Num apartamento é delicado, são mais aconselhados para moradias
isoladas". Um último conselho? "Mantenha uma boa relação com os vizinhos. Podem alertá-lo se
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houver algum problema."
 
[Additional Text]:
Assaltos em tempos de Covid-19? Truques para proteger o seu alojamento local
 
Ana Taborda
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TVI

 	Duração: 00:02:05

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 85696535

 
29-03-2020 20:16

1 1 1

Covid-19 em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3fe72411-c37c-43f9-86f9-

9a1610d7b604&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este cenário de pouco movimento foi verificado também no Algarve com ruas estradas e praias
praticamente desocupadas.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-03-29 00:20
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-03-29 20:17
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-29 04:03
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-03-29 02:08
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TVI 24

 	Duração: 00:03:29

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 85694295

 
29-03-2020 10:30

1 1 1

Covid-19: Praias interditadas no Algarve - direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9dccc901-0718-4215-b561-

2f5d947f5c74&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Direto Algarve onde as praias vazias se mantêm, mas também é reforçada a vigilância das
autoridades.
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Turismo de Portugal reforça medidas de apoio ao sector
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2020

Meio: Descla Online

URL: https://descla.pt/?p=129369

 
Portugal possui 31 Sítios Ramsar, distribuídos pelo continente e pelo arquipélago dos Açores, na
imagem
 
O movimento Turismo#PorTodos lançado pelo Turismo de Portugal inclui medidas para apoiar os
agentes do sector, ajudar os turistas e contribuir para o bem-estar dos residentes no país, através do
reforço das equipas de apoio às Empresas, da comunicação dedicada ao turista nas plataformas
VisitPortugal e o apoio a uma plataforma de procura de alojamento para profissionais de saúde.
 
TravelBI
 
Reforço sistematizado e semanal da informação dos 25 mercados onde existem equipas do Turismo de
Portugal - Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Finlândia, Suécia, Dinamarca,
Noruega, Suíça, Áustria, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos, Rússia, Polónia, República Checa,
Canadá, EUA, Brasil, Índia, China, Coreia do Sul e Japão - com resumo sobre situação sanitária e
económica bem como dinâmica turística de cada mercado. Disponível semanalmente em
https://travelbi.turismodeportugal.pt
 
Portugal
Tourism Response
 
O ecossistema digital VisitPortugal, que inclui um portal em 10 idiomas e as páginas nas redes sociais,
está a ser adaptado para prestar um serviço relevante aos turistas, neste momento tão difícil e
imprevisível. Esta plataforma continua a ser o ponto de contacto com o turista, onde podem encontrar
respostas, quer os turistas que estão no país e querem regressar a suas casas, como aqueles que lá
fora podem continuar a conhecer Portugal enquanto ficam em casa (Explore Portugal from home) -
www.visitportugal.com
 
roomsagainstcovid.com
 
O Turismo de Portugal está a colaborar com a #Tech4COVID19, um movimento com mais de duas mil
pessoas, entre engenheiros, designers, marketeers, profissionais de saúde e profissionais de outras
áreas, no projecto desenvolvido para angariação de alojamento (Hotéis e Alojamento Local) para
utilização por profissionais de saúde que não possam ou queiram regressar a casa por receio de
contágio à família.
 
Neste
âmbito, em conjunto com associações do setor ALEP, AHRESP e AHP, o Turismo de Portugal
promoverá a plataforma junto de unidades que queiram participar desta
iniciativa.
 
Igualmente, o Turismo de Portugal disponibiliza, a custo zero e de imediato, o alojamento disponível
nas suas Escolas de Turismo de Setúbal (23 quartos), Faro (14 quartos) e Lamego (7 quartos) para
essa mesma uti l ização. A disponibi l idade destes alojamentos pode ser obtida em
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https://www.roomsagainstcovid.com.
 
Com o movimento Turismo#PorTodos, o Turismo de Portugal apela à resiliência de um sector que
tanto tem contribuído para a Economia do país, que posicionou Portugal como um dos destinos mais
competitivos do mundo e o Melhor Destino do Mundo, e que demonstra agora que, apesar das
circunstâncias adversas, sabe ser solidário e empenhado no bem-estar e na saúde daqueles que mais
necessitam nestes momentos.
 
Revista Descla
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Câmara de Albufeira segue outros concelhos algarvios e fecha praias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2020

Meio: Destak Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3f2e33be

 
A Câmara de Albufeira juntou-se hoje a outras autarquias do Algarve e interditou os acessos às praias
do concelho, como medida para evitar a propagação da pandemia de covid-19, anunciou hoje o
município.
 
A autarquia algarvia referiu que "os parques de estacionamento" junto às praias "são monitorizados
por agentes de segurança" e apelou à população para "que se respeitem as recomendações da DGS
[Direção-Geral da Saúde]" para manter o isolamento social e assim conter a expansão da pandemia.
 
"A partir de hoje, estão interditados os parques que dão acesso às praias Galé Oeste, Galé (estrada de
acesso à praia), Evaristo, Castelo, S. Rafael, Arrifes, Santa Eulália, Maria Luísa, Olhos de Água e
Barranco", anunciou a autarquia num comunicado.
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Lagos cria unidade de colheitas de testes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2020

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: https://jornaldoalgarve.pt/covid-19-lagos-cria-unidade-de-colheitas-de-testes/

 
A Câmara Municipal de Lagos vai criar uma unidade de colheitas para a realização de testes, fora do
ambiente clínico ou hospitalar, anunciou a autarquia em comunicado.
 
Esta nova unidade é promovida pelo Ministério da Saúde, pela Administração Regional de Saúde do
Algarve e com a colaboração da Câmara Municipal de Lagos, para testar doentes em condições de
conforto e segurança, aliviando o aumento de fluxo de suspeitos nos hospitais.
 
A iniciativa permite que os suspeitos de infeção já referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde se
desloquem até ao ponto de recolha sem haver contacto com outras pessoas.
 
Também serão criadas zonas de apoio à população, em seis locais da cidade de Lagos, avaliadas e
vistoriadas pela delegada de Saúde e aprovadas pela Proteção Civil Distrital.
 
Essas zonas são o Pavilhão Municipal de Lagos (250 camas), o Motel Âncora (120 camas), a Pousada
da Juventude de Lagos (58 camas), o Hotel Sensation Guest House (10 camas), a Messe Militar (65
camas) e o edifício D. Sebastião (100 camas).
 
Nestes locais será disponibilizado o alojamento a profissionais de saúde, a forças e serviços de
segurança e de socorro e à população em geral.
 
Foram criadas Áreas Dedicadas ao COVID-19 no concelho, destinadas apenas ao atendimento de
utentes suspeitor de terem contraído o vírus, que entrarão em funcionamento na próxima semana, na
área do Centro de Saúde.
 
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)
 
TagsCâmara Municipal de Lagos Coronavirus Covid-19 lagos
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/goncalogm/
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Expolore Portugal #EmCasa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2020

Meio: Turisver Online

URL: https://www.turisver.com/expolore-portugal-emcasa/

 
Este é o desafio que o Turismo de Portugal lança a todos os turistas através do site de promoção
turística do destino, o conhecido e galardoado Visitportugal.com.
 
Edições especiais de festivais em live streaming, visitas virtuais a vários museus nacionais (Arte
Antiga, Coches, entre outros) bem como à Casa de Serralves e às exposições da Fundação Calouste
Gulbenkian, um passeio virtual em eléctrico por Lisboa, visitas virtuais a Palácios, Conventos, Jardins,
aproveitar para ficar a saber mais sobre as várias regiões turísticas portuguesas e o seu património ou
até ficar a saber o porquê do céu do Alqueva é tão especial, são apenas algumas das muitas sugestões
que os turistas podem encontrar no site visitportugal.com, que agora se apresenta transformado, com
conteúdos diversos dos habituais e até com uma nova imagem.
 
No essencial, o que se pretende é que a marca Portugal não deixe de estar no top of mind dos turistas
que alguma vez visitaram o destino, que aqui estavam de visita quando as regras ditaram que teriam
de abandonar o país, ou que pensavam visitá-lo. Pelo meio, através das muitas visitas virtuais
propostas, pode chegar-se a muitos outros. E, claro, o desafio adapta-se também aos próprios
portugueses que tão bem sabem ser turistas por cá.
 
Além do desafio "Explore Portugal #EmCasa", o visitportugal.com integra também o Portugal Tourism
Response onde os turistas que ainda se encontram no país e querem regressar a casa, podem
encontra respostas às suas dúvidas.
 
A adaptação do ecossistema digital Visitportugal.com visa, segundo o Turismo de Portugal,"prestar um
serviço relevante, neste momento tão difícil e imprevisível"e é uma das medidas desenvolvidas pelo TP
para ajudar o sector do turismo a minimizar o impacto da crise provocada pela pandemia do novo
coronavírus.
 
F.R.
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Loulé limita acesso às praias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2020

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: https://jornaldoalgarve.pt/loule-limita-acesso-as-praias/

 
A Câmara Municipal de Loulé, dada a proximidade das férias da Páscoa, aprovou medidas que visam
reduzir ao mínimo indispensável a circulação de pessoas no concelho. Pretende-se assim evitar que a
população saia de casa para passeios e aglomerações que possam constituir focos de contágio, numa
ação preventiva da propagação do novo coronavírus neste território.
Assim, o Posto de Comando Municipal, que está a acompanhar diariamente a situação no concelho,
reuniu ontem por videoconferência e debateu diversas situações ocorridas no concelho,
nomeadamente no que concerne ao afastamento social recomendado pelas autoridades. Neste
sentido, e com o objetivo de dissuadir a população de realizar passeios em grupos ou em zonas onde
se juntem aglomerados de pessoas, como se tem verificado nos últimos dias em certas áreas naturais
do concelho, decidiu-se condicionar os acessos às praias do Trafal, Loulé Velho e Almargem, assim
como encerrar os parques de estacionamento nas zonas do litoral, em Almancil: no Garrão Nascente,
Vale do Lobo, Quinta do Lago, Dunas Douradas e Ancão, e, em Quarteira, no Passeio das Dunas.
Estas duas iniciativas surgiram por sugestão da Autoridade Marítima e da Guarda Nacional
Republicana, respetivamente, duas entidades que têm trabalhado diariamente com a edilidade na
implementação de medidas que contribuam para fazer frente ao surto pandémico que está a atingir o
mundo.
Por outro lado, e com exceção das que se destinem à execução de obras particulares, o presidente da
Câmara Municipal aprovou ainda a suspensão das emissões de Licenças Especiais de Ruído. Esta
medida pretende dissuadir a realização de eventuais convívios e festas particulares propensas ao
contacto social, "Numa altura em que Portugal passou à fase da mitigação, estamos preocupados
sobretudo porque se aproxima a Páscoa, um período em que o Algarve é, por excelência, o destino de
férias de muitos portugueses. Por mais paradoxal que possa parecer estarmos a tomar estas medidas
num concelho em que o turismo é determinante para a sua atividade económica, mas neste momento
o mais importante são as condições de saúde dos nossos concidadãos. Acreditamos que as medidas
hoje aprovadas irão contribuir para prevenir a propagação do novo coronavírus no concelho de Loulé",
considera Vítor Aleixo.
 
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)
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Portimão e Lagos interditam praias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2020

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: https://jornaldoalgarve.pt/portimao-e-lagos-interditam-praias/

 
A Câmara de Portimão interditou hoje oito quilómetros de praia e áreas de litoral do concelho, para
evitar aglomerados de pessoas e conter a expansão da pandemia de Covid-19, disse fonte da
autarquia.
O município de Portimão segue assim a tendência que se está a verificar desde sexta-feira e que já
levou as câmaras de Lagos e de Loulé a adotar medidas semelhantes, depois de verificarem maior
afluência de pessoas nos últimos dias a zonas de costa e ribeirinhas.
 
O vice-presidente da Câmara de Portimão, Filipe Vital, disse à agência Lusa que hoje "havia pessoas a
deambular no molhe [da cidade], na Praia da Rocha e outras praias do concelho" e, "numa opção sem
paralelo", o município interditou estas áreas, em colaboração a autoridade local de saúde, a
Autoridade Marítima, a PSP, a GNR, bombeiros e Instituto de Socorros a Náufragos.
 
"Em causa está uma área de mais de oito quilómetros de extensão, que vai da praia da Rocha à ria de
Alvor. Esta medida enquadra-se no plano de ação local de combate à covid-19", indicou a autarquia.
A interdição da costa foi acompanhada de um "reforço da fiscalização de viaturas nas entradas da
cidade" para evitar deslocações de pessoas de fora do concelho e que estejam a desrespeitar a
determinação de permanência na zona de residência para garantir o isolamento social imposto pelas
autoridades sanitárias.
 
.
 
Na sexta-feira, o município de Lagos interditou a circulação no passeio da frente ribeirinha da avenida
dos Descobrimentos, nas praias do concelho, frentes de mar e parques de estacionamento, devido à
pandemia de covid-19.
A decisão foi tomada por "tempo indeterminado" em zonas que foram identificados como "locais
aprazíveis" e "mais propícios à concentração de pessoas", sendo "suscetíveis de gerarem
comportamentos contrários aos objetivos que levaram à imposição do estado de Emergência Nacional"
e que visam o isolamento social, argumentou a autarquia.
A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) já tinha advertido sobre a chegada de pessoas para
se instalarem em casas de férias ou segundas residências, considerando que este comportamento
pode fazer aumentar os casos de Covid-19 na região e apelando às pessoas de outras regiões do país
para permanecerem nas suas primeiras residências enquanto estas medidas restritivas e de
isolamento social vigorarem.
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window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to share on Skype (Opens in new
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SIC

 	Duração: 00:02:05

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 85685274

 
28-03-2020 20:06

1 1 1

Coronavírus - Fiscalização no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0f5232a9-45a9-4266-9df0-

a4d3bd66eb5d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve é a principal preocupação das autoridades com a aproximação da Páscoa. Para desincentivar
viagens até à região, há municípios a fecharem acessos a praias e áreas de lazer, enquanto a GNR e a
PSP controlam quem circula nas estradas.
Comentários de Tiago Jacinto, subcomissário PSP de Faro.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-03-28 20:07
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-03-28 22:12
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-28 02:03
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-29 07:16
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-29 08:16
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-29 09:20
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-03-29 10:09
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-29 11:08
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-03-29 12:18
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SIC Notícias

 	Duração: 00:04:14

 	OCS: SIC Notícias - Imagens de Marca
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28-03-2020 17:49
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Pessoas & Lugares: Haverá tempo para ir ao centro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8502c644-8c62-4808-9b93-

e52bf348d906&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em tempos desafiantes como os que vivemos, é mesmo preciso acreditar. É esta a mensagem do
Turismo do Centro, que através de uma campanha com um tom inspirador, pretende apontar
caminhos para um futuro próximo. Um futuro pós-pandemia covid-19. "Haverá Tempo" apela aos
portugueses que fiquem em casa e que adiem a próxima viagem ao centro de Portugal.
Comentários de Pedro Machado, presidente Turismo Centro Portugal.

 
Repetições: SIC Notícias - Imagens de Marca , 2020-03-28 05:08
 SIC Notícias - Imagens de Marca , 2020-03-29 10:51
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CM TV

 	Duração: 00:00:33

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço
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28-03-2020 14:27

1 1 1

Avisos nos acessos às praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a6dd048e-dd41-4b58-b762-

9d1fece421ec&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As praias e as zonas ribeirinhas de Lagos e Lagoa, no Algarve, estão fechadas. O acesso a várias
praias da região algarvia foi interdito ao público para travar a concentração de pessoas.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal - 20h , 2020-03-28 21:09
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 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 85681023

 
28-03-2020 13:26
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Forças de segurança intensificam fiscalização rodoviária - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=df71ddd2-90cf-4559-a3f8-

eb91e40a9b6a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As forças de segurança intensificam a fiscalização rodoviária este fim-de-semana. Albufeira é um dos
locais onde a GNR está a controlar o tráfego.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-03-28 13:27
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-28 15:15
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TVI 24
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Algarve: Praias, ruas e estradas vazias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=804c0bf1-7188-43ee-bedb-

64a0c68ec6fd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, as praias, as ruas e as estradas estão vazias.
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 	Duração: 00:03:05

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 85680449

 
28-03-2020 11:39

1 1 1

Fugir do Covid-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=93f72827-06ac-430f-bc85-

1597ed6a1700&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No interior do país, os autarcas começam a ficar preocupados com o aumento do número de pessoas
que procuram as zonas rurais para se protegerem do coronavírus. Em regiões onde há essencialmente
idosos há o receio de contaminação por quem se desloca de outros locais sem qualquer controlo.
Comentários de Jorge Vila, informático; António Coelho, pres. Junta de Sobreira Formosa/ Proença-a-
Nova; Francisco Gonçalves, proprietário de Alojamento Local; Roberto Carlos, trabalhador em França;
Rogério Gonçalves, pres. Junta de Barroca do Zêzere/ Fundão.

 
Repetições: RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-03-28 14:03
 RTP 3 - 360 , 2020-03-28 22:47
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AHETA pede ao Governo que seja "mais ousado" nas medidas de apoio às empresas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eee20f35

 
A AHETA considera que face à crise do turismo relacionada com a pandemia, as medidas aprovadas
pelo governo são "insuficientes e desajustadas e, os atrasos na sua implementação, um bloqueio para
as empresas".
 
Em comunicado a associação dos hoteleiros algarvios, diz que as medidas anunciadas até vão na
direção correta, "mas são insuficientes e desajustadas, face à dimensão da tragédia junto dos
hoteleiros".
 
Para a AHETA, o governo deve ser "mais ousado" nas medidas que visem esbater os efeitos crise,
seguindo os exemplos de outros estados membros da União Europeia, dotando as empresas de
mecanismos que evitem um colapso económico sem precedentes, de forma a permitir a sua
recuperação rápida e eficiente na fase de retoma das economias turísticas mundiais.
 
A AHETA reporta que há estabelecimentos hoteleiros e turísticos que já encerraram e/ou preparam-se
para encerrar portas, face à quebra abrupta das procuras turísticas e à paragem total do negócio à
escala mundial, pelo que a redução de custos "é neste contexto, uma obrigação incontornável para as
empresas, assim como a extinção, mesmo que temporária, dos postos de trabalho".
 
A associação vê o chamado lay-off simplificado, como uma solução de curto prazo propondo que seja
o Estado a assumir os 66% respeitantes aos custos dos trabalhadores das empresas e dos
estabelecimentos encerrados total ou parcialmente, "libertando as empresas de um custo fixo elevado,
comprometendo-se estas a manter os postos de trabalho, aquando da reabertura dos
empreendimentos e a retoma da atividade".
 
No que às linhas de crédito diz respeito, os hoteleiros lembram que os empréstimos não são subsídios,
mas antes dívidas que terão de ser pagas num futuro próximo, "em que as taxas de juro cobradas
pela banca, incluindo as garantias, são superiores a 2,5%, podendo atingir valores de mais de 3%,
valores "insuportáveis para as empresas".
 
Nestes termos, pedem que o Turismo de Portugal assuma o papel de instituição financeira, que já foi
no passado, substituindo-se à banca na concessão de empréstimos, bem como a possibilidade das
empresas com dívidas fiscais ainda não regularizadas, o possam fazer, através da prestação de
garantias patrimoniais, mesmo quando estes patrimónios tenham sido objeto de penhoras anteriores,
bancárias ou outras.
 
A AHETA explica que o facto de muitas empresas que, apesar de se encontrarem em fase de
regularização com a Autoridade Tributária, ao não terem finalizado os respetivos acordos, ficam
impedidas de recorrer aos mecanismos de apoio aprovados.
 
Relativamente ao pagamento de contribuições e impostos e atendendo à recuperação lenta ligada à
atividade turística, a AHETA defende a isenção temporária de algumas contribuições e outros
impostos, designadamente no que se refere à Segurança Social, Pagamento Especial por Conta ou
IMI.
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Apela ainda aos portugueses que programaram férias no Algarve durante o período da Páscoa ou que
pretendam deslocar-se para segundas habitações na região, para permanecerem nas suas residências
habituais, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, evitando a propagação da pandemia.
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Deputados PSD eleitos pelo Algarve criam canal de apoio telefónico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f3d21289

 
Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve, Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos, anunciaram
hoje  que  dec id i ram cr ia r  um cana l  fo rma l  de  comun icação  a t ravés  do  ema i l
ajuda.algarve.deputados@gmail.com, o qual comportará um posterior contacto telefónico com todos
os que solicitem a sua colaboração.
 
A decisão deriva do "aumento exponencial de pedidos de ajuda,
esclarecimento, contactos formais e informais de toda a natureza" que os
deputados têm vindo a receber ao longo dos últimos dias em face da situação
aguda que a região e o País enfrentam.
 
Os parlamentares asseguram que querem "colaborar com todos, sinalizar
problemas às autoridades e prestar esclarecimentos. É um tempo de união que
exige que estejamos ainda mais ao serviço. Dar informação e ajudar os cidadãos
é muito importante".
 
"Por vezes, as pessoas não sabem que procedimentos devem adotar, têm
dúvidas sobre matérias de natureza fiscal e de apoio empresarial, do tratamento
e apoios a linhas de crédito ou a trabalhadores independentes, como fazem com
as rendas ou se podem ser despejados e nós podemos colaborar no sentido de
obter e prestar essa informação, dando algum conforto e aliviando, na medida do
possível, este tempo de angústia que temos que superar", dizem.
 
Na missiva, o grupo de deputados eleitos pelo distrito de Faro garante que
vai "manter a colaboração com o Governo e as autoridades regionais e locais" e
enfatiza que "temos todos que remar para o mesmo lado."
 
"Para além das questões de saúde, as mais importantes, o tecido económico e
social da região tem um grau de especialização no Turismo que conduz a que os
efeitos desta crise sejam maiores na região, o que necessariamente vai trazer
 
efeitos muito difíceis no emprego e na economia da região para as quais
se imporão respostas específicas, as quais não podem tardar na sua aplicação",
afirmam.
 
Por último, os deputados algarvios sublinham o seu reconhecimento e
agradecem "a todos que têm enfrentado esta batalha, seja através do heroísmo de
quem acorre a situações limite para acudir a quem precisa, seja a todos que têm
cumprido a regra de ficar em casa, evitando o contato social".
 
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
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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)
 
Tagsapoio Coronavirus parlamento política PSD saúde
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Autocaravanas saíram dos parques mas continuam na região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=739e192

 
Ouvir Notícia
 
Os parques de campismo algarvios seguiram a indicação do governo retirando os seus ocupantes, mas
alertam para os muitos parques ilegais na região onde dizem permanecer milhares de caravanistas.
 
"No Algarve há
mais de 90 estações e autocaravanas totalmente ilegais que estão cheias.
Em Albufeira há sete ou oito, em Olhão umas doze, em Lagos, Manta Rota, Alvor a
mesma coisa. São dezenas de milhares de autocaravanas" afirmou à Lusa o
presidente da associação de parques de campismo do Alentejo e Algarve.
 
Joaquim
Lourenço revelou que há "36 parques legais na região" que teriam cerca de "2800
autocaravanas", número que corresponde apenas "a 10-15% dos números reais",
indicando que "é fazer as contas para saber quantos estão mesmo na
região". "As entidades foram alertadas há uma semana e não nos ouviram",
sustentou.
 
No âmbito da
declaração do estado de emergência em Portugal, para combater a pandemia de
covid-19, terminou esta sexta-feira o prazo para os utentes saírem dos parques
de campismo e de caravanismo, enquanto os residentes a título permanente nestes
estabelecimentos turísticos podem neles permanecer para assegurar a resposta à
necessidade habitacional.
 
Joaquim
Lourenço considerou "muito errada" a abordagem do Estado, já que "nos parques
as pessoas estavam no seu espaço, na sua autocaravana, com o seu duche, com a
sua sanita, não usando os balneários. Estavam em segurança".
 
No Eco Camp em
Salema, concelho de Vila do Bispo, de que é proprietário, revelou terem saído
"100 turistas" e alguns decidiram "fazer campismo selvagem, outros
foram para terrenos privados" e houve mesmo quem tivesse "adquirido um
terreno agrícola para colocar a sua autocaravana".
 
No parque só
ficou um cidadão residente e no parque em Alvor, concelho de Portimão, de
que também é proprietário ficam "50 pessoas, que têm um contrato como
residente".
 
Em Quarteira,
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concelho de Loulé, o parque gerido pela Junta de Freguesia encerrou esta
sexta-feira e dos "80 autocaravanistas" apenas permanecem "cinco, por serem
residentes", revelou à Lusa o presidente da Junta.
 
Telmo Pinto,
defendeu que deveria ter havido "uma outra abordagem" por parte do Estado,
"restringindo as pessoas nestes locais, com controlo das saídas e ações de
sensibilização". "Eu não acredito que muitos não regressem aos seus países", afirmou.
 
Em Silves, o
Parque do Rio implementou desde 13 de março o isolamento, não aceitando mais
utentes e "alertando os ocupantes de todos os alertas e conselhos das
autoridades de saúde", afirmou à Lusa o diretor do parque.
 
Filipe Afonso
revelou que hoje a "ocupação é residual" estando a aguardar "uma decisão da
proteção civil municipal de Silves" para dar resposta às pessoas que "não
tiveram como opção a aventura do regresso a casa".
 
"São na sua
maioria reformados, muitos com mais de 70, 80 anos que estão a 2000, 3000
quilómetros de casa e que costumam fazer regresso em duas a três semanas. Agora
têm poucos dias para o fazer e com apoios fechados", descreveu.
 
No início do
fecho das fronteiras houve "quem tivesse sido barrado", mas "depois do acordo
com o governo espanhol, conseguiram seguir viagem". Alguns já lhe reportaram
uma "chegada segura a casa", confirmando, no entanto, terem encontrado "tudo
encerrado pelo caminho".
 
Contactada pela
Lusa, fonte da Guarda Nacional Republicana afirmou que não haverá "uma postura
repressiva" em relação aos caravanistas, mas terá "uma atenção especial a
qualquer ajuntamento ou aglomerados", no âmbito da prevenção da propagação da
covid-19. Revelou, no entanto, que uma autocaravana "é um veículo", podendo
"circular ou estar parqueado, desde que não esteja a praticar o campismo".
 
A autoridade
marítima do Sul revelou à Lusa que irá "reforçar a vigilâncias, principalmente
na zona ente Lagos e Sagres evitando, acima de tudo, os aglomerados", uma ação
classificada como "importante para salvaguardar a saúde pública".
 
O novo
coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil
pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.
 
Dos casos de
infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.
 
Depois de
surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou
a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.
 
Em Portugal,
segundo o balanço feito sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, há registo de 76
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mortes 4.268 pessoas infetadas.
 
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)
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Covid-19: Hotelaria do Algarve praticamente fechada na Páscoa - Associação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2020

Meio: Mundo Português Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e0e72a2

 
A hotelaria algarvia vai estar praticamente encerrada durante o período da Páscoa, porque a pandemia
da covid-19 está a criar uma situação "única", e as unidades que continuam em funcionamento em
breve também fecharão, admitiu hoje uma associação empresarial.
 
Questionado pela Lusa sobre se a hotelaria algarvia poderia estar totalmente encerrada naquele
período, o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
Elidérico Viegas, respondeu: "Sim, exatamente, e se alguns não estiverem fechados, é como se
estivessem, não vale a pena pensar noutro cenário".
 
O dirigente da principal associação hoteleira do Algarve disse que os empresários estão a atravessar
uma "situação que era impensável há duas semanas", quando "ninguém pensaria que a hotelaria do
Algarve toda iria encerrar, da forma como está a encerrar", e pediu ao Governo para ser "mais
ousado" nos apoios às empresas.
 
"Os hotéis mais importantes da região já estão todos encerrados, e os outros, que porventura ainda
não estejam, vão estar", estimou Elidérico Viegas, advertindo que a "atividade está a reduzir-se a
zero" e as empresas estão a sentir "estrangulamentos diversos", criados pelo confinamento
domiciliário, a limitação do tráfego aéreo e o controlo de acesso nas fronteiras terrestres impostos
pelo estado de emergência decretado para conter a expansão da pandemia.
 
O presidente da AHETA reconheceu que todos estão a "viver um período único, excecional, que
ninguém viveu antes", e que "parece um pesadelo", e corrigiu a pergunta da Lusa ao ser questionado
sobre quantos hotéis já fecharam no Algarve.
 
"A pergunta de quantos encerraram não se deve colocar, deve-se perguntar é quantos ainda estão
abertos. E os que ainda estão, mais tarde ou mais cedo vão fechar", contrapôs, sem avançar números.
 
Os hotéis que ainda permanecem abertos "estão a acabar os últimos clientes", que também "estão a
regressar aos países de origem", e "todos eles estão neste momento a caminho do encerramento",
insistiu.
 
A ideia de que o turismo interno poderia ajudar a contrariar a tendência de quebra na ocupação
proveniente de outros países já não colhe, porque "neste momento não existe, as pessoas estão, no
seguimento das medidas de emergência, confinadas às suas residências normais e também não se
deslocam", acrescentou.
 
"As grandes cadeias hoteleiras do país, como o Pestana, o Vila Galé ou o Tivoli, já estão todas
fechadas, não vamos pensar que os outros hotéis, mais independentes e mais pequenos, estão
abertos, não faz sentido", argumentou.
 
Sobre as medidas de apoio económico anunciadas pelo Governo para a hotelaria/turismo e para as
empresas fazerem face à crise causada pela pandemia, Elidérico Viegas considerou que, "embora
tenha havido avanço para facilitar a implementação, a verdade é que continua a haver muita
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burocracia envolvida em torno das medidas".
 
O presidente da AHETA pediu ao Governo para "ser mais ousado" e para seguir outros países da União
Europeia, que "suportam os custos salariais" de quem está inativo a 70 ou 80%, e lembrou que as
linhas de crédito "não são subsídios" e "vão ter que se pagar" os empréstimo com juros que "são
exageradamente elevados".
 
Elidérico Viegas defendeu que estes créditos deviam ser geridos por um "Instituto de Financiamento
ao Turismo", através do Turismo de Portugal, que se iria "substituir à banca na concessão de
empréstimos à atividade empresarial, quer hoteleira quer turística", porque, atualmente, "entre
pedidos e aprovações, decorre um tempo excessivo" até o apoio chegar às empresas.
 
O Estado também deveria "isentar" as empresas das obrigações fiscais em vez de as "diferir para mais
tarde", defendeu, considerando que esta é uma "crise sem paralelo" e, "se o Estado não assumir o seu
papel, as empresas não vão estar em condições de, na fase de retoma, recuperar a economia".
 
O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em
todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.
 
Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4.268 infeções
confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos
casos em relação a quinta-feira (+20,4%).
 
Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43
doentes que já recuperaram.
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Empresas de plantas do Algarve estão já em "situação crítica"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=30956341

 
A pandemia de Covid-19 e as restrições impostas para a conter estão a deixar em "situação crítica" os
viveiros de plantas ornamentais do Algarve, que fazem 75% da sua faturação na primavera, lamentou
hoje um representante do setor.
 
O diretor e sócio dos Viveiros Monterosa, José Dâmaso, destacou o papel que a sua empresa, a
Viplant, a Bayflor, a Citrina e a Flores Pendulares têm entre os "principais exportadores de plantas
ornamentais" portugueses, "gerando cerca de 30 milhões de euros de riqueza para a região do Algarve
e empregando 500 trabalhadores, na sua maioria permanentes".
 
"Estas empresas fornecem os principais grossistas, cadeias de 'garden centres' e floristas da Europa,
tendo igualmente um importante papel no abastecimento do mercado nacional", afirmou a mesma
fonte num comunicado.
 
As empresas produtoras de plantas, que é um "produto perecível" e com "tempo curto para venda",
estão a deparar-se com "os principais mercados de exportação bloqueados, nomeadamente a França,
Holanda, Alemanha, Inglaterra e Espanha", o que faz com que os produtores não consigam escoar o
que produzem, lamentou.
 
As perdas já sentidas nas duas últimas semanas, durante as quais a faturação foi de
"aproximadamente 10% do que seria normal", quantificou este produtor.
 
"O mesmo sucede nas vendas no mercado nacional. Refira-se que o período de março-maio está para
o setor das plantas mediterrâneas como o de junho-agosto está para o turismo", exemplificou José
Dâmaso, sublinhando que "estas empresas fazem 75% da sua faturação anual na primavera".
 
O empresário esclareceu que as empresas têm de fazer a expedição das plantas "num prazo máximo
de duas a três semanas" e, se isso não acontecer, o produto acaba no "lixo" porque perde a qualidade
exigida pelos clientes.
 
"Nos últimos dias estas empresas já começaram a destruir plantas não vendáveis e a fazer as suas
contas. Se a situação se mantiver, estimam perder cerca de 12 milhões de euros nas próximas
semanas", estimou.
 
A mesma fonte salientou que as empresas também "não podem fechar temporariamente", porque a
"produção das plantas é contínua" e não pode parar.
 
"Se pararmos, para além do curto prazo, estaremos a comprometer as vendas do médio e longo
prazo, pois já iniciamos a produção das plantas para colocar no mercado no segundo semestre deste
ano, assim como uma parte das da primavera de 2021", justificou.
 
José Dâmaso assegurou que os empresários do setor no Algarve estão a "fazer tudo o que está ao seu
alcance para manterem a suas atividades em funcionamento e garantir a os muitos postos de
trabalho", mas considerou que os apoios já anunciados pelo Governo para a economia são
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"insuficientes".
 
"Para além dos apoios de tesouraria de curto prazo já lançados, estes produtores necessitam
urgentemente da parte do Ministério da Agricultura da criação de um apoio a fundo perdido à retirada
de mercado para compensar a destruição da produção. Caso contrário estaremos a adiar a crise, pois
as empresas ficarão com um problema estrutural", disse ainda o representante do setor.
 
O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em
todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.
 
Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.
 
Portugal regista hoje 100 mortes associadas à covid-19, mais 24 do que na sexta-feira, enquanto o
número de infetados subiu 902, para 5.170, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da
Saúde.
 
Os Açores têm 27 casos confirmados, em cinco ilhas, sete dos quais internados em dois hospitais.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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Turismo do Algarve considera positiva a suspensão da Taxa Turística na região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=78cdaf06

 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) e da Associação Turismo do
Algarve (ATA), congratulou-se com a decisão dos municípios da Comunidade Intermunicipal do
Algarve (AMAL) ao comunicar a "suspensão da aplicação da taxa turística municipal, bem como do
deferimento e is
 
.
 
João Fernandes salienta 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".
 
E João Fernandes acrescenta a terminar:
 
"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".
 
Zita Ferreira Braga
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Turismo em crise 
já pensa no day after 
Autoridades do turismo não escondem a preocupação 
com o futuro incerto, mas preparam já o caminho 
para quando a tempestade passar e a procura voltar. 

—ANA LARANJEIRO 
ana.laranjeiro@din hei rovivo.pt 

O arranque de 2020 foi animador para o 
turismo, com janeiro e fevereiro a arran-
car com mais hóspedes e dormidas. Mas a 
pandemia que começou em dezembro na 
China, alastrou à Europa em fevereiro e 
aterrou em força em Portugal neste mês 
alterou os espíritos, deixando um rasto de 
receio e imprevisibilidade. "Estávamos 
num momento incrível. Janeiro conti-
nuou a pôr-nos no topo das preferências, 
estávamos a crescer bem acima da média 
nacional e, de repente, em 15 dias o cená-
rio inverteu-se totalmente", diz ao DV o 
presidente do Turismo do Porto e Norte, 
Luís Pedro Martins. Os dados prelimina-
res do INE mostram que o setor acolheu 
mais de 1,6 milhões de hóspedes e 3,9 mi-
lhões de dormidas em fevereiro, aumen-
tando 16,0% e 15,3%, respetivamente. 

A Páscoa, tipicamente um balão de oxi-
génio, é uma época cinzenta. A entrada de 
turistas espanhóis, um dos mercados 
mais importantes, está vetada. As compa-
nhias aéreas têm a maior parte da frota 
em terra, acumulando milhões em prejuí-
zos, com a Associação Internacional de 
Transportes Aéreos a estimar já perdas su-
periores a 70 mil milhões nas receitas com 
passageiros para as companhias europeias 
em 2020. Muitos hotéis estão de portas 
fechadas e os últimos números apontados 
pela AHP (que representa a hotelaria) in-
dicavam que os prejuízos podiam ascen-
der até 800 milhões entre março e junho, 
se o setor enfrentasse uma quebra de 50% 
no número de hóspedes face a 2019. Esti-
mativa feita antes de a situação se agravar 
e de serem implementadas medidas de 
restrição de movimentos. 

"Esta pandemia é o maior desafio de 
que há memória", diz o líder do Turismo 
do Centro. Até as celebrações católicas es-
tão canceladas, deixando o Santuário de 
Fátima vazio. "O fecho parcial de frontei-
ras acaba por ser o fecho total para o tu-
rismo. Era uma medida que se impunha 
e exigiu coragem, mas com Espanha 
como principal mercado emissor de turis-
tas para o centro, logo depois do mercado 
nacional, os efeitos são dramáticos",  

acrescenta Pedro Machado. Chegando a 
primavera e a Páscoa, o Algarve enchia-se 
de turistas. Não neste ano. "Estamos pe-
rante uma situação que evolui rapida-
mente e em que o efeito da pandemia não 
se resume à redução na procura turística 
hoje, mas põe em causa a sobrevivência 
de empresas e empregos numa região que 
vive do turismo", sublinha o presidente 
da Região de Turismo do Algarve. João 
Fernandes acredita que a evolução da 
pandemia vai ser determinante para per-
ceber como vai decorrer o verão e não es-
conde que a região está já a trabalhar "na 
construção de ações promocionais, com 
vista à maior eficácia possível" com o Tu-
rismo de Portugal. 

Especialmente dependente dos eventos 
nos primeiros meses do ano, a região de 
Lisboa também sofre. Assumindo que as 
campanhas são "normalmente a resposta 
mais imediata", Vítor Costa, presidente da 
ERT-RL, assume que o verão "dependerá 
de quanto durar a crise. O turismo pode re-
cuperar depressa porque viajar é hoje uma 
necessidade básica e, depois de uma crise, 
essa necessidade é maior. Mas a situação 
económica nos mercados emissores é um 
fator essencial". 

O presidente do Turismo do Porto e 
Norte sublinha que TP e Secretaria de Es-
tado, assim como entidades regionais de 
turismo e agências de promoção exter-
na, estão a trabalhar em duas dimensões. 
"A mais importante prende-se com tudo 
o que se possa fazer para mitigar o im-
pacto da crise. Mas estamos já a trabalhar 
no day after. Vamos reforçar campanhas 
de promoção do destino, estruturar no-
vos produtos, alinhar estratégias com 
municípios e privados para no momen-
to em que as circunstâncias o permitam 
relançar a região no mercado." 

O turismo na Madeira considera que 
seria "irreal" antecipar o impacto da pan-
demia na região, mas a Secretaria Regio-
nal de Turismo admite que "será gigan-
tesco". "O governo regional sabe que tem 
de haver intervenção pública no tecido 
empresarial, sob pena de algumas empre-
sas não aguentarem. Há que salvaguardar 
empregos e empresas para poderem fun-
cionar assim que retomarmos o normal." 
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“N
os primeiros meses, 

tudo indicava que 

este ia ser um ano 

excepcional. Agora, 

as perspectivas são 

muito negras.” A sín-

tese é feita por João P., 50 anos, pro-

prietário de uma unidade de aloja-

mento local (AL) em Cascais, que é a 

sua única fonte de rendimento. O 

ponto de viragem deu-se na manhã 

de 14 de Março, quando recebeu o 

cancelamento por parte de um casal 

de alemães que deveria estar prestes 

a fazer o check-in. Iam car hospeda-

dos até dia 21, mas em vez disso liga-

ram a dar a notícia de que nem 

tinham saído do seu país — ele é 

médico e teve de cancelar a viagem. 

“Depois”, diz João, “sucederam-se 

uma série de cancelamentos.” 

Havia perspectivas de receitas, 

como as estimadas com as férias da 

Páscoa em Abril — período tão propí-

cio para o sector do turismo como o 

Verão, embora mais curto —, mas há 

agora um enorme vazio, ou, pior do 

que isso, um enorme buraco. 

Esse é também o cenário pintado 

por Ana Cunha, que gere quatro apar-

tamentos em Lisboa e uma casa em 

Sesimbra. “As reservas estão comple-

tamente paradas. Para Abril está tudo 

praticamente cancelado”, diz  a pro-

prietária. Ana Cunha vive exclusiva-

mente do AL. O marido trabalha 

numa imobiliária e o cenário que se 

lhe a gura não augura tempos fáceis. 

Com as casas vazias e sem saber quan-

Luís Villalobos 
e Cristiana Faria Moreira

Um ano que tinha tudo para ser “excepcional” para o sector está agora ens

Acusados por muitos de deserti

car zonas históricas e um dos símbo-

los da pressão turística, o AL trouxe 

também reabilitação urbana, com a 

canalização de poupanças internas, 

empréstimos bancários e investimen-

to estrangeiro. Agora, tudo está a 

abanar por causa da crise causada a 

nível global pela covid-19, com o cir-

cuito das viagens praticamente para-

lisado. 

Eduardo Miranda, presidente da 

Associação do Alojamento Local em 

Portugal (ALEP), não tem dúvidas em 

a rmar que o choque está a ser senti-

do de forma generalizada por todo o 

sector, independentemente da sua 

dimensão. “Se no início poderia haver 

uma pequena diferença, neste 

momento todos estão a ser afecta-

dos”, diz. Ainda assim, reconhece 

que “é muito mais duro para quem 

tenha no AL o seu ganha-pão”, como 

as microempresas e titulares de AL 

nos centros urbanos e no Algarve. 

Na Homing, empresa que gere cer-

ca de 300 apartamentos em Lisboa, 

Porto e Algarve, a gestão está a ser 

feita “dia a dia”, desde que as reservas 

começaram a cair em catadupa. 

“Tínhamos o mês de Março pratica-

mente cheio, assim como Abril, que 

estava composto, e neste momento 

está praticamente tudo vazio”, diz 

João Bolou Vieira, presidente execu-

tivo da empresa. 

A meio do mês, já a trabalhar a 

meio-gás, alguns funcionários foram 

mandados para casa para cumpri-

rem o isolamento. João Bolou Vieira 

não prevê, para já, o que acontecerá 

aos 70 trabalhadores da empresa, 

mas despedimentos podem estar na 

Semana a semana,  
o alojamento local vê  
o negócio a afundar-se

Turismo parou e as casas esvaziaram-se, sem perspectiva de 
receita nos próximos meses. Associação diz que o choque está  
a ser sentido de forma generalizada pelo sector e pede apoios

do se poderão voltar a encher, o futu-

ro é incerto para quem depende des-

ta actividade. “Isto vai ser o caos para 

o alojamento local”, prevê. E as di

culdades já começaram.  

No caso de João P., aquela que é a 

sua única fonte de rendimentos apre-

senta-se agora como fonte de despe-

sa, devido às contas para pagar de 

água (tarifa comercial) e luz (que 

inclui prestações de instalação de 

painéis solares), além de alguns cré-

ditos. A vantagem é a ausência de 

pagamentos de empréstimos à habi-

tação, já que o seu AL está inserido 

numa propriedade da família, onde 

reside. A desvantagem é que, por o 

AL ser o único rendimento, não lhe 

foi permitido inscrever-se na Segu-

rança Social, ou seja, não tem descon-

tado para a reforma, nem para uma 

eventual doença ou desemprego — 

algo que se avizinha agora para mui-

tas pessoas, com o Banco de Portugal 

a estimar que a taxa de desemprego 

volte aos 10% este ano.  

Choque geral 
Nos últimos anos, o AL tem vindo 

sempre a crescer à boleia do turismo, 

e há actualmente quase cem mil regis-

tos por todo o país, com destaque 

para as áreas metropolitanas de Lis-

boa e do Porto e para o Algarve. Aqui 

cabem desde pequenos proprietários 

a grandes empresas, com vários negó-

cios na sua órbita, desde limpezas a 

transportes. Actualmente, estima-se 

que o sector represente mais de um 

terço das dormidas do país. No caso 

do Porto, o peso é da ordem dos dois 

terços e em Lisboa situa-se acima dos 

50%, de acordo com a ALEP. 
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PAULO PIMENTA

sombrado por “nuvens negras”

calha. “Muito provavelmente terá de 

acontecer, mas não sabemos em que 

moldes.” 

Quando contactado pelo PÚBLICO, 

o empresário atirava mais decisões 

para o nal desta semana, aguardando 

novidades do Governo relativas ao 

apoio às empresas. “Há medidas que 

são interessantes, mas neste momento, 

no nosso sector, tivemos quebras de 

90% de um dia para o outro. O impacto 

é brutal”, diz João Bolou Vieira. 

É por isso que diz que as ajudas 

em termos de isenção do pagamen-

to das contribuições à Segurança 

Social, o layoff, “medidas que têm 

um impacto mais imediato, são 

bem-vindas”. Mas, “o mais premen-

te”, sublinha, “é haver tesouraria 

para as empresas neste momento 

para que possam pagar salários nos 

próximos meses”. Se essas medidas 

demorarem, perspectiva, “muitas 

microempresas vão acabar”.  

O peso do tempo 
Eduardo Miranda enumera como 

positiva a linha de crédito de 60 

milhões de euros do Turismo de Por-

tugal para microempresas e empre-

sários em nome individual, destacan-

do que estes últimos são “a maior 

parte do sector do AL”. Mesmo assim, 

a rma, essa e outras linhas apresen-

tadas têm seguido “uma lógica de 

nanciamento, ou de adiar tributa-

ções e pagamentos”, que, mesmo 

com condições favoráveis, “inevita-

velmente signi cam mais dívida”. 

João P. está hesitante quanto a 

pedir um empréstimo, mesmo sem 

juros, como é o caso da linha de 60 

milhões, porque ainda não sabe como 

é que tudo isto vai acabar, e se terá 

dinheiro para saldar a dívida. Ana 

Cunha tem as mesmas preocupações: 

“A gente vai pedir o dinheiro e não 

sabe como é que vai depois pagar. 

Estamos a falar de uma empresa míni-

ma que não tem empregados, agora 

veja quem tem.”  

O impacto surgiu na pior altura do 

calendário, após a época baixa e 

alguns investimentos feitos com a 

época alta à vista, ou seja, com 

menos margem de tesouraria — em 

Outubro a realidade do sector seria 

diferente. “Se a crise for mais prolon-

gada do que se espera”, diz Eduardo 

Miranda, e apanhar o período do 

Verão, “vamos ter uma situação 

estrutural muito complicada e não 

se vai lá com empréstimos.” 

Para este responsável, a alternativa 

terá de passar por apoios a fundo per-

dido que garantam salários, como se 

está a fazer, diz, em países como a 

Holanda e Dinamarca. E volta a recla-

mar duas medidas, agora num con-

texto de agravamento do sector: o m 

do pagamento de mais-valias a quem 

desista do AL, sem condições (agora 

o imóvel tem de car pelo menos cin-

co anos no mercado de arrendamen-

to para que isso aconteça), e que se 

permita a opção de pagar Segurança 

Social a quem tenha o AL (moradia ou 

apartamento) como único rendimen-

to (tal como João P. gostaria que já 

tivesse acontecido) e não como segun-

da actividade. Para já, vão resistindo 

algumas reservas, mas isso não é 

necessariamente um valor seguro 

para o futuro. 

Há o caso, por exemplo, de uma 

proprietária de dois T0 em Alfama 

(que não quis ser identi cada) que 

usa o AL como fonte complementar 

de rendimentos e que diz que as pou-

cas reservas que tem para os próxi-

mos meses a impedem de poder usar 

as casas da forma como quiser — 

como emprestar a um amigo que pre-

cise de quarentena — sem pagar ela 

própria uma penalização. 

Depois, porque a manutenção das 

reservas não quer dizer que todas as 

pessoas que as marcaram estejam 

ainda a pensar viajar nessas datas, 

mas antes que estão à espera de ver o 

que acontece e se podem ser reem-

bolsadas também a 100%, taxas 

Airbnb incluídas. “As iniciativas de 

cancelamento são feitas entre 30 a 90 

dias. As dos próximos 30 dias estão 

canceladas, o que tem surgido agora 

são cancelamentos ligados a Maio e 

Junho”, diz Eduardo Miranda.  

Novos registos abrandam 
Para já, os novos registos já parecem 

mostrar um certo efeito travão. De 

acordo com o Registo Nacional de 

Alojamento Local (RNAL), do Turis-

mo de Portugal, entre os dias 1 e 23 

de Março foram feitos 802 novos 

registos, dos quais 242 na última 

semana (com destaque para o Algar-

ve), o que representa descidas de 

19% e de 26%, respectivamente, em 

termos homólogos. Para o presiden-

te da ALEP, neste momento “não 

tem a menor lógica alguém estar a 

fazer um registo, a apostar numa 

coisa nova”. Provavelmente, diz, os 

novos registos em causa dizem res-

peito a projectos que já estavam na 

sua fase nal. 

Depois dos anos do boom de 2017 

(com taxas de crescimento recorde 

no turismo) e 2018, no ano passado 

houve já um abrandamento no sector. 

De acordo com os dados do RNAL 

disponibilizados pelo Turismo de 

Portugal, houve 14.899 registos de AL 

no ano passado, o que representa 

menos 43% face a 2018. Por outro 

lado, houve um recorde nos cancela-

mentos (por parte das câmaras) e nas 

cessações (por parte dos proprietá-

rios), que chegaram aos 4606. Aqui, 

o destaque vai para os registos de AL 

cessados, que totalizaram 3408, dos 

quais 1698 no concelho de Lisboa e 

1030 no concelho do Porto. 

Não se sabe se estes alojamentos 

transitaram para o mercado de arren-

damento tradicional, mas Eduardo 

Miranda avança que, já antes desta 

crise provocada pela pandemia, “uma 

parcela”, sobretudo nos centros urba-

nos de Lisboa e do Porto, dava sinais 

de estar disponível para fazer essa 

“transição”. “Já havia aqui uma con-

centração grande de oferta. A novida-

de já estava a passar um pouco e as 

pessoas já estavam caindo em si e a 

perceber que o AL dá trabalho e que 

não é uma galinha de ovos de ouro”, 

diz. Agora, perante a incerteza, reco-

nhece que será “normal” que mais 

pessoas ponderem colocar as casas 

no mercado de arrendamento.

luis.villalobos@publico.pt 
cristiana.moreira@publico.pt

Para Eduardo 
Miranda, a alternativa 
terá de passar por 
apoios a fundo 
perdido que 
garantam salários

Alojamento para não levar o vírus para casa

C
om reservas canceladas e 
casas vazias, alguns 
proprietários de AL 
começaram a disponibilizar 

as casas a profissionais de saúde 
que estivessem na linha da 
frente do combate à covid-19 e 
que não quisessem arriscar levar 
o vírus para casa, pondo em 
risco as famílias. Agora, está 
disponível uma plataforma que 
cruza a procura com a oferta 
destes alojamentos. A Rooms 
Against Covid-19 nasceu pela 

mão de empresários do sector 
tecnológico, que se uniram num 
movimento que junta mais de 
três mil pessoas dedicadas a 
criar soluções para combater a 
pandemia — o Tech4Covid19. 
Até agora, tem cerca de 1600 
ofertas de alojamento para  
médicos, enfermeiros, auxiliares 
de acção médica, técnicos e 
administrativos, que querem 
manter-se em isolamento ou 
estão deslocados da área de 
residência. C.F.M.

PAULO PIMENTA

Oferta de alojamento serve quem está isolamento ou deslocado
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