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DECO já recebeu milhares de dúvidas e reclamações na Linha de Apoio ao Viajante

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=31fb528b-b012-4625-bb2f-

e35e91980c4e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Deco já recebeu milhares de dúvidas e reclamações na Linha de Apoio ao Viajante, que foi criada
com esta crise do novo coronavírus. Numa altura em que muitas pessoas tinham sérias da Páscoa
marcadas, a Deco a afirma que está mais protegido quem fez a marcação através de uma agência,
tendo direito a reembolso integral da viagem cancelada por causa da Covid-19.
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A2 AMAL promove ações de esclarecimento sobre apoios a empresas e gestão municipal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/04/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86ab6969

 
A Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL está a organizar ações de esclarecimento sobre
medidas de apoio a empresas e gestão municipal, no âmbito do combate à pandemia Covid-19.
 
Amanhã, quinta-feira, 2, tem lugar uma reunião online da Rede INVESTALGARVE. O encontro conta
com a participação das entidades que têm acompanhado este processo da rede regional de parcerias
de apoio ao desenvolvimento económico.
 
O objetivo é esclarecer sobre financiamento, designadamente linhas de crédito, medidas de
flexibilização no âmbito dos sistemas de incentivos às empresas, apoio à continuidade da atividade e
emprego ( lay-off  simplificado, medidas da responsabilidade do Instituto do Emprego e Formação
Profissional) e aplicação do estado de emergência.
 
Os oradores convidados pertencem a instituições como o IAPMEI, RTA, IEFP e CRESC Algarve 2020.
 
No mesmo dia, a AMAL promove uma ação de formação online sobre  Gestão Municipal em Período de
Crise , ministrada por Pedro Mota e Costa, consultor de finanças, gestão e contabilidade públicas.
 
Esta iniciativa tem como pressuposto a atual situação excecional decorrente da pandemia e as
consequentes e urgentes intervenções dos municípios, pela salvaguarda da saúde pública e ação
social.
 
Outro dos temas é a publicação do decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece
medidas excecionais e temporárias de resposta à Covid-19, as quais terão, necessariamente, de
articular-se com o quadro legal aplicável aos municípios.
 
A ação destina-se aos membros dos executivos, bem como a dirigentes ou outros elementos das
autarquias com responsabilidade na área financeira.
 
A pandemia de Covid-19 já infetou cerca de 856 mil pessoas em mais de 200 países e regiões,
provocando mais de 42.000 mortos.
 
Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde 19 de março, registavam-se, até às
23:59 horas de segunda-feira, 30, 7.443 casos de infeção (137 no Algarve e 50 no Alentejo) e 160
óbitos (três na região algarvia).
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A3

Orçamento já está em vigor. O que vai mudar para empresas e famílias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/04/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Mariana Espírito Santo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd09934c

 
Após aprovação no Parlamento, o Orçamento do Estado recebeu "luz verde" de Marcelo. Vai trazer
mudanças como o pagamento a 100% das baixas por assistência aos filhos ou o fim das taxas
moderadoras.
 
Cerca de um mês e meio depois da aprovação no Parlamento, o Presidente da República promulgou o
Orçamento do Estado para 2020. E agora, o que vai mudar com a entrada em vigor da lei que
determina as despesas e receitas do Estado? Há medidas para as famílias, como o fim das taxas
moderadoras nos cuidados primários de saúde ou o pagamento total das baixas por assistência a filhos
por acidente ou doença, e para as empresas, como o aumento do teto de lucros reinvestidos que
podem ser deduzidos em sede de IRC, de 10 para 12 milhões.
 
Os pensionistas também beneficiam de mudanças com este OE, nomeadamente com o aumento extra
das pensões, bem como a Função Pública, com o regresso à normalidade no pagamento dos
acréscimos remuneratórios resultantes da progressão na carreira. Foram ainda aprovadas medidas
para o setor imobiliário e para o investimento.
 
É de salientar, no entanto, que devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus, tanto Marcelo
Rebelo de Sousa como o ministro das Finanças já admitiram a possibilidade de haver um Orçamento
retificativo. "Esta é a base orçamental com que vamos trabalhar. Como todas as bases, têm
adaptações face à evolução da economia", afirmou Mário Centeno, aquando a promulgação do
documento.
 
As medidas de apoio já anunciadas pelo Governo para fazer frente à pandemia incluem linhas de
crédito para as empresas, moratórias para o crédito às famílias e empresas e flexibilização dos
pagamentos ao Fisco e Segurança Social. Ao apresentar as medidas, Centeno explicou que com a
entrada do OE 2020 em vigor, inicialmente serão usados os "mecanismos de adaptação ao longo do
ano", isto é, a dotação provisional, a reserva orçamental e as cativações que podem ser utilizadas
para fazer face a despesas não previstas.
 
Do IRS às creches, passando pelas propinas
 
Mudanças nas deduções em sede de IRS para as famílias com múltiplos filhos. O "bónus" que acresce
à dedução fixa por dependente (600 euros), a partir do segundo filho, passa dos atuais 126 euros para
300 euros. Esta dedução aplica-se independentemente da idade do primeiro filho, desde que esse
segundo dependente não ultrapasse os três anos de idade. De acordo com as contas do Governo, esta
medida deverá abranger cerca de 135 mil famílias.
Creche gratuita para as famílias carenciadas. Para o primeiro e para o segundo escalão, a partir do
segundo filho, as crianças com menos de três anos passam a ter acesso gratuito às creches, uma
medida que deve abranger cerca de 56 mil crianças. Foi ainda aprovada a "regulamentação do
complemento-creche que comparticipe o custo com creche a partir do segundo filho", em 2020.
Fim da reutilização de manuais. Será implementada a distribuição de manuais novos de forma gratuita
no primeiro ciclo do Ensino Básico da rede pública, a partir do próximo ano letivo.
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Redução de propinas e atribuição automática de bolsas. Para os estudantes mais velhos também
foram aprovadas várias medidas. Para aqueles já no ensino superior, as propinas serão reduzidas em
20%, de 871 euros para 697 euros. Para além disso, será também criado um processo de atribuição
automática de bolsas de estudo de ação social para os alunos que ingressarem no ensino superior que
tenham sido beneficiários no ano anterior.
Isenções de IRS para jovens. Os jovens no ensino superior terão também a isenção de IRS para os
rendimentos de trabalho auferidos, até ao limite anual de cinco vezes o Indexante dos Apoios Sociais,
isto é, 2.194,05 euros. Para jovens e também em sede de IRS, há uma isenção parcial durante os
seus três primeiros anos no mercado de trabalho. No primeiro ano, só pagam IRS sobre 70% dos
rendimentos; no segundo, sobre 80%; e no terceiro, sobre 90%.
Casais em união de facto podem pagar IMI em prestações. Há mudanças para os casais em união de
facto ou os cônjuges não separados judicialmente, que passam a poder pagar em prestações o IMI,
recebendo assim a nota de cobrança em conjunto. A medida aplica-se apenas a prédios ou parte de
prédios urbanos afetos à habitação própria e permanente dos sujeitos passivos e no qual esteja fixado
o respetivo domicílio fiscal.
 
Idosos e pensionistas
 
Idosos não perdem isenção ao mudar para casa de familiares. Também no capítulo do IMI, ficou
definido que os idosos de baixos rendimentos deixam de perder a isenção deste imposto caso se
mudem para casa de familiares.
 
Mudam regras de acesso ao Complemento Solidário para Idosos. Passam a não serem ponderados os
rendimentos dos filhos até ao quarto escalão na condição de recursos do requerente, o que determina
o valor da prestação a receber deste complemento.
Fim da isenção de IRS de que beneficiam atualmente os pensionistas estrangeiros a residir em
Portugal. Será aplicada uma taxa de 10% aos reformados que chegam agora a Portugal. Ficam
protegidos os residentes para efeitos fiscais que solicitem a respetiva inscrição "como residente não
habitual até 31 de março de 2020 ou 2021, por reunirem as respetivas condições em 2019 e 2020,
respetivamente", dita a medida.
 
Trabalhadores independentes e da Função Pública
 
Acesso à pré-reforma na Função Pública. Será implementado um programa estratégico plurianual, no
âmbito do qual se irá trabalhar os critérios de acesso ao regime da pré-reforma.
Falha na entrega de declarações sem coimas. Os trabalhadores independentes que falharam a entrega
das declarações trimestrais de rendimentos à Segurança Social em 2019 não vão ser alvo de coimas.
Aumento da isenção de IVA para rendimentos de independentes até 12.500 euros. Os trabalhadores
independentes passam a ter como teto para a isenção de IVA não dez mil euros, mas 12.500 euros
anuais. Esta medida diz respeito aos contribuintes que não têm contabilidade organizada para efeitos
de IRS e IRC.
 
IMT, alojamento local e vistos gold
 
Aumento do IMT nos imóveis de mais de um milhão de euros. Estes imóveis passam a pagar uma taxa
de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) mais pesado: de 6% para 7,5%.
Alojamento local com taxa mais pesada e alívio nas transferências para renda acessível. Os
rendimentos obtidos através de alojamentos locais em zonas de contenção passam a ser taxados
sobre uma parcela de 50%, face aos anteriores 35%. Por outro lado, há um alívio do IRS na
transferência de imóveis de alojamento local para arrendamento acessível, pondo fim às mais-valias
atualmente implicadas neste processo.
Travão aos vistos gold em Lisboa e no Porto. A concessão dos vistos gold aos investimentos
imobiliários será limitada às regiões de baixa densidade, designadamente os municípios do interior ou
das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Ainda assim, a medida não prejudica a possibilidade
de renovação das autorizações de residência concedidas ao abrigo do regime atualmente em vigor,
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nem a possibilidade de concessão ou renovação de autorizações de residência para reagrupamento
familiar previstas na lei, quando a autorização de residência para investimento tenha sido concedida
ao abrigo do regime atual. O aumento do valor mínimo dos investimentos na criação de empresas,
bem como do número de postos de trabalho a criar, também foi aprovado.
 
Empresas
 
Alargamento do limite de lucro tributável. O teto de lucro tributável passa de 15 para 25 mil euros, o
que permite às pequenas e médias empresas terem acesso à taxa reduzida de IRC de 17%.
Incentivo a exportações. Foi aprovada uma autorização legislativa para criar novos benefícios fiscais
para incentivar as exportações das empresas nacionais. Esta medida está, contudo, à espera do "sim"
de Bruxelas, pelo que não terá efeitos imediatos.
Empresas do setor das celulosas vão passar a pagar uma taxa para a conservação dos recursos
florestais. No horizonte, está uma taxa de "base anual" que irá incidir sobre o volume de negócios dos
sujeitos passivos de IRS e IRC que "exerçam, a título principal, atividades económicas que utilizem,
incorporem ou transformem, de forma intensiva, recursos florestais".
 
Transportes públicos
 
Mais verbas disponíveis para passes sociais e alargamento a alunos do profissional. Foi aprovado o
aumento das verbas disponíveis para os passes sociais, bem como o alargamento dos passes com
desconto, o passe "4_18" e o "sub23", a estudantes do ensino profissional.
Suspensão da construção da linha circular do Metro de Lisboa. Esta foi uma das medidas mais
polémicas do Orçamento do Estado, aprovada com o voto contra do PS. Os socialistas anunciaram que
iriam pedir a fiscalização da medida junto do Tribunal Constitucional.
 
IVA da luz
 
Criação de escalões de consumo de eletricidade com taxas diferenciadas consoante o consumo. A
descida do IVA da luz foi uma das medidas mais polémicas deste OE. Avistava-se uma "maioria
negativa" para aprovar a descida da taxa para 6% ou 13%, mas acabou por não haver entendimento
entre os partidos. Foi aprovado, então, apenas o ponto que autoriza o Governo a criar "escalões de
consumo de eletricidade baseados na estrutura de potência contratada existente no mercado". Essa
medida está, no entanto, ainda a aguardar "luz verde" de Bruxelas.
 
Mariana Espírito Santo
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Airbnb vai pagar 25% 
dos cancelamentos 

EUA A Airbnb anunciou um paco-
te de iniciativas delineadas para 
dar apoio aos anfitriões na cri-
se da covid-19. A plataforma de 
alojamento local vai pagar 250 
milhões de dólares (cerca de 226 
milhões de euros) aos anfitriões 
para ajudar a cobrir o custo dos 
cancelamentos. Desta forma, a 
plataforma de alojamento local 
diz que os anfitriões irão rece-
ber 25% do valor que recebe-
riam pela política habitual de 
cancelamento de reservas. 
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Êxodo das autocaravanas 
expõe "negócio marginal" 
Despejada dos parques, maioria dos turistas de casa rolante ignoraram 
ordem de repatriamento e foram para espaços ilegais, denuncia o setor 
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1 
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Autocaravanistas saíram à pressa dos parques e receberam ordem de repatriamento. A maioria ficou por cá... 

Almiro Ferreira 
almiro.g.ferreira@jn.pt 

TURISMO  A pandemia e a or-
dem do Governo fecharam 
parques de campismo, para 
prevenção do contágio do 
novo coronavírus. Por todo 
o país, mais de dez mil au-
tocaravanistas estrangeiros 
receberam ordens de repa-
triamento. Poucos cumpri-
ram. Quase todas estas ca-
sas rolantes ficaram por cá, 
em parques clandestinos, 
denunciam as associações 
do setor. 

A medida estava anuncia-
da desde a declaração do es-
tado de emergência e foi 
confirmada e aplicada na se-
mana passada por despacho 
da Secretaria de Estado do 
Turismo. Parques de cam-
pismo, de caravanismo, au-
tocaravanismo e afins ti-
nham cinco dias para encer-
rar: só puderam ficar clien-
tes de domicílio fiscal e re-
sidência fixa, com termo de 
responsabilidade dos pró-
prios parques; os outros, na 
esmagadora maioria estran-
geiros, do Reino Unido e da 
Europa Central, receberam 
ordens para regresso ime-

  

diato aos países de origem, 
por avião ou nas próprias 
caravanas, para o que lhes 
foi emitido salvo-conduto. 

"BURACO LEGAL" 

A emergência expôs ainda o 
que as associações do setor 
denunciam como um mun-
do marginal. O fenómeno 
tem maior escala no Algar-
ve. "A Comissão de Coorde-
nação e de Desenvolvimen-
to Regional do Algarve 
identifica 36 espaços legais. 
O resto, quase uma cente-
na, são terrenos cercados, a 
maioria sem as condições 
mais básicas. Muitos são de 
municípios, de clubes, das 
misericórdias... Tudo a fatu-
rar à margem da lei. Há sí-
tios com mais de 400 cara-
vanas e autocaravanas. A 
sete/oito euros por dia. 
Tudo a faturar à margem da 
lei. É um negócio marginal, 
um imenso buraco legal, 
que ninguém fiscaliza", diz 
ao 11\1" o presidente da Asso-
ciação de Parques de Cam-
pismo do Alentejo e do Al-
garve, Joaquim Lourenço. 

"Foi por aí que se reinsta-
lou a esmagadora maioria 
dos autocaravanistas. A  

maioria continua por aí, ile-
galmente", assegura Joa-
quim Lourenço. 

Manuel Bragança, presi-
dente da Federação Portu-
guesa de Autocaravanismo 
atalha: "Tudo isto foi muito 
precipitado. Falta saber, por 
exemplo, em que condições 
estas autocaravanas despe-
jam as sanitas químicas". 
"Tentámos fazer ver, pre-

viamente ao despacho da 
Secretaria de Estado, que os 
parques, em época baixa, ti-
nham poucos clientes e to-
dos instalados nas suas cara-
vanas, nas melhores condi-
ções, dentro de todas as re-
gras de confinamento. E tra-
tando-se, na maioria dos ca-
sos, de grupos de risco, de 
clientes aposentados, al-
guns octogenários, criaram-
-se ainda mais riscos, com-
pletamente desnecessários. 
Compreende-se que é uma 
situação excecional, mas fo-
ram tomadas algumas me-
didas por excesso", queixa-
-se Beatriz Santos, dirigen-
te da Associação da Hotela-
ria, Restauração e Similares 
de Portugal e administrado-
ra da rede de parques da Or-
bitar.® 

PARK4NIGHT 

O paraíso 
gratuito dos 
autocaravanistas 
"Portugal é o paraíso das 
autocaravanas e de quem 
quer passar férias sem 
pagar. Até há uma "app", 
park4night, que assinala 
centenas de parques ile-
gais, se tem policia, onde 
se pode despejar a sanita 
para o ribeiro... Sabe-se 
disso e ninguém fiscaliza 
nada, porque não há le-
gislação específica", acu-
sa Joaquim Lourenço, 
presidente da Associação 
de Parques de Campismo 
do Alentejo e do Algarve. 
"Não pagam taxa turísti-
ca e até põem em causa a 
segurança nacional. Nos 
nossos parques, por 
exemplo, temos de co-
municar ao SEF entradas 
e saídas de cidadãos es-
trangeiros", acrescenta 
Beatriz Santos, adminis-
tradora da Orbitur. 
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web conference "o impacto do covid-19 no turismo e hotelaria"
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Início B1A ADHP: web conference "o impacto do covid-19 no turismo e hotelaria"
 
ADHP: web conference "o impacto do covid-19 no turismo e hotelaria"
 
Abril 1, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
No actual contexto pandémico que Portugal vive e tendo em conta o impacto na economia mundial e
em particular nos sectores hoteleiro e turístico, a Associação dos Directores de Hotéis de Portugal
promove dia 2 de abril pelas 10h30 a Web Conference sob o tema "O impacto do Covid-19 no Turismo
e Hotelaria".
 
Esta conferência contará com a presença do Professor João Duque (ISEG); António Ceia da Silva,
presidente da ERT do Alentejo; Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP; António Marques Vidal
(APECATE), Álvaro Covões (/APEFE), Raúl Ribeiro Ferreira, presidente da ADHP e ainda Ruben Obadia
como moderador, tem como objectivo o partilharem a sua visão sobre o que se tem perdido, mas
também quais os desafios que se avizinham, num debate aberto na procura de soluções e estratégias.
 
A web conference acontece no dia 2 de abril, quinta-feira, a partir das 10h30 através do link:
 
https://www.youtube.com/channel/UC91SnYZI_zAwDOlvTmdYFAg?
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Turismo de Portugal já aprovou 3,7 MEUR de incentivo às empresas do sector
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Início B1 Turismo de Portugal já aprovou 3,7 MEUR de incentivo às empresas do...
 
Turismo de Portugal já aprovou 3,7 MEUR de incentivo às empresas do sector
 
Abril 1, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
DINHEIRO REAIS REAL
 
O Turismo de Portugal já concedeu 3,7 MEUR de incentivo no âmbito do programa Turismo#PorTodos,
que visa apoiar o sector e minimizar os impactos da redução da actividade turística durante a situação
extraordinária que o país atravessa.
 
Mais de 2 mil empresas candidataram-se a esta Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do
Turismo, com um valor próximo dos 20 MEUR.
 
As microempresas que solicitaram este apoio são de áreas tão diversas como Restauração e Bebidas
(32%), Alojamento Local (24%), Animação Turística e Organização de Eventos (19%), Agências de
Viagens (18%), Empreendimentos Turísticos (6%) e Rent-a-Car (1%).
 
Com uma dotação de 60 milhões de euros, podem candidatar-se a esta linha de apoio as empresas e
empresários em nome individual, com menos de 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios
anual ou balanço total anual não exceda os 2 milhões de euros, com actividade em território nacional
e certificação PME.
 
O apoio financeiro é calculado tendo em conta o número de trabalhadores existente na empresa em
Fevereiro de 2020, multiplicado por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de três meses, até
ao montante máximo de 20 mil euros por empresa. Este apoio não vence juros e é reembolsado no
prazo de 3 anos, incluindo um período de carência de 12 meses. As candidaturas são submetidas
através de formulário a preencher no Portal Business do Turismo de Portugal.
 
Além disso, as empresas do sector têm também à disposição três novas linhas, com uma dotação de
1.700 milhões de euros, criadas pelo Governo para minimizar os impactos provocados pela pandemia
COVID-19.
 
Podem candidatar-se microempresas, PME, Small MidCap e MidCap, com comprovada situação líquida
positiva no último balanço aprovado, situação líquida negativa e regularização em balanço intercalar
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aprovado até à data da operação, ou independentemente da respectiva situação líquida, iniciado
actividade há menos de 12 meses contados desde a data da candidatura.
 
Na área do apoio ao empresário e ao Cliente, o Turismo de Portugal reforçou a sua capacidade de
resposta contando com um centro de atendimento especializado que deu resposta, em primeira linha,
a mais de 3.000 contactos; um serviço de consultoria especializada aos empresários, que respondeu a
mais de 1.800 pedidos de informação nas duas últimas semanas; bem como um programa de
consultoria online para empresas, desenvolvido pelas Escolas do Turismo de Portugal e que envolve
cerca de 100 pessoas. Nas primeiras duas semanas de funcionamento, este serviço já recebeu cerca
de 300 pedidos de apoio, na sua maioria das áreas da Animação Turística (23%), Restauração (20%)
e Alojamento Local (16%).
 
Por outro lado, entre outras acções que tem vindo a desenvolver, o Turismo de Portugal reforçou a
monitorização dos principais mercados emissores para Portugal, mobilizando as suas equipas no
estrangeiro e disponibilizando diariamente no TravelBI.
 
Mais notícias no OPÇÃO TURISMO
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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CTP diz que mais de 90% das empresas terão vendas zero em Abril e Maio
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Início B2 CTP diz que mais de 90% das empresas terão vendas zero em...
 
CTP diz que mais de 90% das empresas terão vendas zero em Abril e Maio
 
Abril 1, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) alertou esta terça-feira (31) que mais de
90% das empresas do turismo terão vendas zero nos próximos 2 meses, devido ao Covid-19, que
atacou o sector de forma extremamente violenta.
 
Francisco Calheiros, que falava aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, realçou que é difícil atribuir um número ao impacto da
pandemia do novo coronavírus no turismo devido à dimensão das actividades ligadas ao sector, mas
adiantou que os números de Março variam de empresa para empresa com quedas de 30, 40 ou 50%.
 
Para o dirigente, as medidas dirigidas às empresas anunciadas pelo Governo de combate à pandemia
como o 'lay-off' simplificado ou as linhas de crédito têm todas tido um problema: estão muito lentas a
chegar à economia.
 
-As medidas de 1,7 mil milhões de euros, os 900 milhões para o turismo em geral e hotelaria, os 600
da restauração e os 200 milhões das agências de viagens e animação turística ainda não estão
minimamente nos bancos, lembrou.
 
A audiência do Presidente da República à CTP insere-se numa ronda de reuniões com os vários
parceiros sociais sobre as consequências da pandemia da Covid-19.
 
Mais notícias em www.opcaoturismo.pt
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
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Guias e intérpretes de turismo pedem mais e melhor apoio
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Início A fechar Guias e intérpretes de turismo pedem mais e melhor apoio
 
Guias e intérpretes de turismo pedem mais e melhor apoio
 
Abril 1, 2020
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Facebook
 
Twitter
 
empleo guia de turismo bilingue
 
Um conjunto de associações profissionais e um sindicato, dos quais incluem guias, tradutores e
intérpretes do turismo pediu ao Governo que as medidas tomadas para proteger os trabalhadores
independentes, perante a pandemia Covid-19, sejam alargadas aos empresários individuais.
 
Em carta aberta enviada ao primeiro-ministro, António Costa, e aos ministros da Economia, Siza Vieira
e do Trabalho, Ana Mendes Godinho, as entidades subscritoras reconhecem a importância das medidas
de protecção para os trabalhadores independentes já anunciadas pelo Governo, mas receiam que,
atendendo à magnitude do problema, não sejam suficientes.
 
Assim, propõem alguns ajustamentos ao pacote anunciado. Desde logo, que as medidas de protecção
para os trabalhadores independentes sejam alargadas aos empresários em nome individual.
 
No documento, assinado por 9 associações profissionais e pelo sindicato da actividade turística,
tradutores e intérpretes, é também pedido que o apoio financeiro extraordinário à redução da
actividade económica e o diferimento do pagamento de contribuições se apliquem aos profissionais
que tenham sofrido uma redução de, pelo menos, 40% nos seus rendimentos médios, e não apenas
aos que estejam em situação de paragem total.
 
Para este grupo, conforme noticia a Lusa, o apoio financeiro deverá ser pago mensalmente, até um
máximo de 6 meses, devendo corresponder a 70% da declaração média de 2019, com o limite
máximo de 877,62 euros (2 IAS - Indexante dos Apoios Sociais) e nunca inferior a 438,81 euros (1
IAS).
 
Além do sindicato da actividade turística, assinaram esta carta aberta as associações de guias e
intérpretes do Algarve (Agigarve), do Alentejo (Agia), dos intérpretes de conferência - Região Portugal
(AIIC-PT), dos guias-intérpretes e correios de turismo (AGIC), de intérpretes de conferência (APIC),
de tradutores (APT), de tradutores de audiovisuais (ATAV), de profissionais de tradução e
interpretação (APTRAD) e a Associação Nacional e Profissional da Interpretação - Língua Gestual
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Mais notícias em www.opcaoturismo.pt
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Carolina Morgado
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"Remember me": Tourism board urges Portuguese to postpone their Algarve holiday
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/04/2020

Meio: Portugal Resident Online Autores: Michael Bruxo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d9ab74bf

 
An online campaign by the Algarve Tourism Board (RTA) is urging Portuguese nationals to stay home
during this period of confinement and return later to enjoy an even better holiday in the region, post-
Covid-19.
 
"Postpone your holidays, but not your heart. After all, the Algarve will always be here," says the
narrator of a new video being promoted on social media as part of the campaign, entitled "Lembra-te
de mim. Algarve" (Remember me. Algarve) (click here).
 
Using archive footage, the video showcases the diversity that the Algarve offers as a holiday
destination, from its world-famous beaches to its award-winning golf courses and countryside gems
such as the Fóia mountain peak in Monchique.
 
Says RTA, the video will be promoted through social media advertising, YouTube and commercials. It
was produced by New Light Pictures and narrated by Algarvian actor João de Brito, both of whom
provided their services for free.
 
"We wanted to encourage the Portuguese to stay home and safe and postpone their holidays during
this delicate moment, as the Algarve and the Algarvians will still be here to welcome them with open
arms when this is all over," says RTA president João Fernandes.
 
As the Resident reported recently, the Algarve tourism board (RTA) and tourism association (ATA)
have also created a campaign that aims to promote and clarify the measures that have been
announced by the government to support companies in response to the effects of the coronavirus
outbreak.
 
Entitled 'Yesterday, like today, we are here to help', it focuses mainly on providing support to small-
and medium-sized companies in the regional tourism sector.
 
Business owners can contact the tourism board directly via telephone or email or instead download a
digital guide (click here), available in Portuguese and English.
 
Mayors appeals to second-home owners to stay away
 
Meantime, mayors in the Algarve are also calling on second-home owners to hold off visiting the
region while social-distancing measures are in place.
 
The president of the Algarve municipalities association (AMAL), which brings together the region's 16
mayors, made the plea during an interview with State television channel RTP after reports of a
growing number of people travelling to the Algarve to stay in their holiday homes.
 
Recent reports of two couples infected with Covid-19 arriving in the Algarve - in Portimão and Castro
Marim - to stay in holiday homes raised alarm over this issue.
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As AMAL president António Pina explained, this goes against everything that authorities are trying to
accomplish by urging people to stay home and avoid any unnecessary travel in order to control the
spread of the virus.
 
"These people who are travelling here from other areas are jeopardising the efforts that the Algarvian
people have made so far," he told RTP.
 
"We would normally welcome them with open arms, but now we need them to follow the
recommendations and stay home, but in their primary residence."
 
The president of AMAL, who is also mayor of Olhão, has also said he would like to see more police on
access roads to the Algarve.
 
He suggested that traffic brigades could carry out stops to advise people against travelling here for
anything other than professional reasons, at the risk of the region seeing the number of cases grow
even more - an idea which has already been implemented in Portimão, where police forces have
carried out a number of road checks at the town's main access roads.
 
Meantime, regional newspaper Postal reports that national railway operator CP is not carrying out any
kind of checks over why passengers are travelling to the Algarve.
 
A source for the operator said that CP is not "limiting or preventing passenger circulation" and is also
unaware of any police interference.
 
However, the railway operator says that it has reduced the passenger capacity of its trains by 70% in
order to increase the distance between passengers.
 
By MICHAEL BRUXO
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Michael Bruxo -
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Eduardo Abreu, Partner da Neoturis,
avança que “há muito alojamento 
local no Porto e em Lisboa que vai 
acabar. Centenas de apartamentos 
deste mercado irão para o arren-
damento tradicional ou para ven-
da para habitação2, consequên-
cia da quebra abrupta da procura
turística.

Para o especialista, “como fala-
mos de centenas, isto poderá ter 
algum impacto na oferta existente 
e no preço do imobiliário residen-
cial”, avisa.

Acredita também que, aquan-
do da retoma, alguma da procu-
ra do alojamento local poderá vir 
a ser direcionada para a hotelaria, 
mas que não será um fator signifi -
cativo: “não irá substituir as per-
das que a hotelaria irá ter, segu-
ramente”.

O responsável admite que o mun-
do e o setor atravessam “uma situa-
ção completamente nova, que não 
é nem um atentado nem uma crise 
fi nanceira. O impacto é completa-
mente global”. Por isso, a Neoturis 
tem “muitas dúvidas sobre a velo-
cidade de recuperação do mercado” 
turístico já no verão.

Neoturis diz 
que “centenas” 
de alojamentos 
locais vão 
passar a 
habitação

Na sequência da crise 
provocada pela atual 
pandemia, são muitos 
os alojamentos locais 
de Lisboa e Porto que 
deverão ser reconvertidos 
em habitação, quer 
para venda, quer para 
arrendamento.

DR
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Atividade das 
imobiliárias está 
praticamente parada, 
diz inquérito 
A atividade da mediação imobiliária "está 
praticamente parada" atualmente, em resultado
da crise provocada com a emergência sanitária.
Um inquérito levado a cabo pela APEMIP mostra
isso mesmo  P06

Neoturis diz que 
“centenas” de 
alojamentos locais
vão passar a habitação 
A atividade da mediação imobiliária "está 
praticamente parada" atualmente, em resultado
da crise provocada com a emergência sanitária.
Um inquérito levado a cabo pela APEMIP mostra
isso mesmo  P06

Este é o momento
de "preparar a 
reativação da atividade
imobiliária"
Apesar da incerteza que hoje paira sobre o mundo e, em particular, sobre
o mercado imobiliário, os especialistas já têm hoje uma certeza: nada será 
igual depois da tempestade Covid-19. E, portanto, este é o momento
de "preparar a reativação da atividade imobiliária  P02
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Renascença
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"Rooms against Covid"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0050cd10-8566-4aad-a7de-

178c13e17368&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma plataforma digital, onde podemos encontrar alojamentos destinados aos profissionais de saúde
que estão nesta altura a combater a Cpovid-19 chama-se "Rooms against Covid". Para profissionais
que por prevenção não podem ou não querem voltar a casa para reduzir o risco de contaminação.
Declarações de Eduardo Miranda, pres. da Associação de Alojamento Local de Portugal.
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Antena 1
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Turismo do Algarve criou um vídeo promocional destinado ao mercado português

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=74e528f3-028c-40b9-9dda-

9f9c2bf319e3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com a Páscoa a aproximar-se e com as saídas de casa limitadas, o Turismo do Algarve criou um vídeo
promocional destinado ao mercado português.
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