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A1  
Antena 1
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 	OCS: Antena 1 - Entrevista Antena 1

 
ID: 85788632

 
03-04-2020 08:21

Covid-19: Agricultores estão preocupados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=13e49562-0427-4a6c-881a-

e2c6f4f634e2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O problema não é falta de alimento, antes pelo contrário. O desafio neste momento é o excesso de
produção agrícola e o escoamento destes produtos. Perante a falta de receitas, a Confederação dos
Agricultores de Portugal defende o desbloqueamento de verbas importantes que continuam retidas
para uma ajuda efetiva aos produtores nestes tempos de crise pandémica.
Declarações de Luís Mira.
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03-04-2020 07:00

1 1 1

Banca: milhares de pedidos de ajuda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f1131fe-640a-42f8-bc63-

6e071f7087cd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E são muitas as empresas que têm endereçado pedidos de ajuda à banca; são aos milhares os pedidos
para aceder às linhas de crédito de emergência que estão a chegar aos bancos de todos os setores da
economia.
 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2020-04-03 08:00
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 	Duração: 00:02:08

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 85786666

 
03-04-2020 06:49

1 1 1

Impacto do coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c61a4a80-d466-4c79-9f34-

533416998e1f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Esta crise é um choque para um dos setores que mais tem crescido no país. O Governo pede ao
turismo que acredite que vai ser possível dar a volta por cima.
Declarações de Rita marques, secretária de Estado do Turismo.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-04-03 07:56
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-03 07:56
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-03 08:21
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-04-02 01:11
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-03 06:50
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TURISMO 1 "RESISTIR" E "INOVAR" 

A secretária de Estado do Turismo 
deixou ontem uma mensagem aos 

empresários do setor do turismo, pedin-
do-lhes que resistam e inovem. Rita 
Marques também comparou a atual pan-
demia a uma "onda da Nazaré" que sub-
mergiu a economia mas que "passará". 
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GOVERNO A secretária de Es-
tado do Turismo, Rita Marques,
deixou ontem uma mensagem
aos empresários do sector, para
que resistam, inovem e acredi-
tem que o Turismo, um dos se-
tores mais fustigados pela atual
crise, “pode voltar em força”.

A governante falava na con-
ferência ‘online’ sobre os im-
pactos da pandemia de covid-
19 no turismo e hotelaria, or-
ganizada pela Associação dos
Directores de Hotéis de Portu-
gal (APDH), quando comparou
a situação de crise que actual-
mente se vive a uma “onda da
Nazaré”, que submergiu a eco-
nomia e, em concreto, este sec-
tor, mas que “passará”.

“Surpreendidos por esta
onda da Nazaré, precisamos de
garantir que as empresas resis-
tem nesta fase muito difícil”, co-
meçou por dizer Rita Marques,
referindo-se aos instrumentos
de apoio já anunciados pelo
Governo, para preservar em-
prego e assegurar a capacidade
produtiva das empresas.

Estes instrumentos, disse, de-
vem ser vistos de uma pers-
pectiva dinâmica, garantindo,
ainda, que o executivo está

“sempre a trabalhar para que
as medidas que foram anun-
ciadas possam ser melhora-
das”.

Esta foi, aliás, a resposta a al-
gumas críticas tecidas por al-
guns dos participantes na con-
ferência, que se queixaram de
que as medidas estatais de
apoio ao sector são insuficien-
tes e deixam as empresas em
situação de endividamento.

“Não vamos morrer da
doença, vamos morrer da
cura”, chegou a defender a se-
cretária-geral da Associação da
Hotelaria, Restauração e Simi-
lares de Portugal (AHRESP),
Ana Jacinto.

A secretária de Estado disse,
também, acreditar que este é o
momento de inovar. “Estamos
hoje em dia todos numa estufa,
temos de parar, temos de de-
votar algum deste tempo para
pensar como é que podemos
ser mais criativos, inspirarmo-
nos também”, afirmou, desta-
cando algumas mudanças no
comportamento por parte do
cliente que o sector deve espe-
rar, como alterações aos pa-
drões de viagem e maior preo-
cupação com a segurança.|

Empresários do Turismo 
devem “resistir”, 
“inovar” e “acreditar”
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Uma forma de contornar a “continuidade territorial”

Madeira proibe hotéis 
de admitirem hóspedes

O Conselho do Governo Regional 
da Madeira, reunido em plenário, on-
tem, Quinta-feira (2 de Abril), apro-
vou uma resolução que visa suspen-
der a admissão de novos hóspedes em 
todos os empreendimentos turísticos 
e estabelecimentos de alojamento lo-
cal da Região, a partir das 00 horas 
do dia 3 de Abril, com o objectivo de 
conter a transmissão da doença in-
fecciosa provocada pelo novo corona-
vírus (SARS-CoV-2) e a propagação 
da infecção Covid-19.

A medida não abrange os hóspe-
des que já se encontrem nos respec-
tivos empreendimentos turísticos, 
bem como nos estabelecimentos de 
alojamento local, à data da entra-
da em vigor da mesma, “devendo, 
para o efeito, os mesmos prestar os 
serviços até ao termo da respectiva 
estada e dentro das restrições pre-
vistas em cada momento, na fase do 
estado de emergência”, esclarece o 
executivo.

A violação desta resolução faz in-

correr os respectivos infractores, o 
proprietário e/ou responsável pelo 
empreendimento turístico ou esta-
belecimento de alojamento local, na 
prática de um crime de desobediên-
cia previsto e punível com um ano 
de prisão ou 120 dias de multa, de 
acordo com o artigo 348.º do Código 
Penal.

Além desta medidas, o Conselho 
de Governo deliberou a prorroga-
ção, até ao dia 15 de Abril todas as 
medidas associadas ao combate à 
pandemia da Covid-19, em vigor até 
31 de Março.

“As medidas ora determinadas 
são excepcionais e poderão ser de-
vidamente ajustadas, ampliadas 
ou restringidas, sendo objecto de 
monitorização constante, e ponde-
ração permanente, as quais deverão 
perdurar pelo tempo que vigorar o 
estado de emergência e enquanto se 
revelarem imprescindíveis para ga-
rantir a reposição a normalidade”, 
sublinha o Governo Regional.
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A7 EHTA disponibiliza 14 quartos para profissionais de saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4b5cc7f4

 
A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), sediada em Faro, disponibilizou 14 quartos para
alojar profissionais de saúde no seu Hotel de Aplicação.
 
Nos últimos dias, seis quartos foram já ocupados por profissionais que se encontram em atividade na
região do Algarve e que não podem regressar a casa por receio de contágio.
 
A iniciativa de acolhimento de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde foi tomada no
âmbito da decisão do Turismo de Portugal de abrir, a custo zero, o alojamento disponível nas suas
escolas localizadas em vários pontos do país.
 
Assim, foram disponibilizados um total de 41 quartos, divididos entras as cidades de Faro, Setúbal e
Lamego.
 
A pandemia de Covid-19 já infetou cerca de 1 milhão de pessoas em mais de 200 países e regiões,
provocando mais de 53.100 mortos.
 
Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde 19 de março, registavam-se, até às
23:59 horas de quarta-feira, 1, 9.034 casos de infeção (164 no Algarve e 59 no Alentejo) e 209 óbitos
(três na região algarvia).
 
EP - diariOnline
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ENTREVISTA NUNO VALE diretor executivo da Associação de Promoção da Madeira 

APM espera retoma 
do destino Madeira 
no terceiro trimestre 
Associação apela a união de todas as regiões de Portugal para relançamento do turismo após a crise 
do coronavírus e concentra a promoção na ideia "visite a região mais tarde". 

RUBEN PIRES, LAURA LEÓN 
rpires@jornaleconomico.pt 

Nuno Vale entrou em funções em 
março como diretor executivo da 
Associação de Promoção da Madeira 
(APM) e enfrenta um dos maiores 
desafios na gestão do destino Madei-
ra, tendo em conta os efeitos provo-
cados pela pandemia de Covid-19. 
Ficar em casa, sonhar online e visitar 
mais tarde a região são os passos tra-
çados para a retoma turística. 
A APM trabalha para que a retoma 
do destino Madeira se faça entre o fi-
nal do segundo trimestre e o início 
do terceiro, sendo que o cenário mais 
pessimista aponta para início de 
2021. 

Quais são as ideias essenciais 
por detrás da campanha 
de promoção agora lançada 
pela APM? 
A primeira ideia é que é da nossa 
própria responsabilidade, e respon-
sabilidade social, garantir que as pes-
soas fiquem em casa e que haja um 
controlo da disseminação do vírus, 
que é essencial para uma retoma rá-
pida e para podermos voltar rapida-
mente à normalidade. Primeiramen-
te, é o nosso contributo para que as 
pessoas fiquem em casa e percebam 
que esse comportamento é social e 
eticamente responsável, e é funda-
mental que o sigam. Por outro lado, e 
em segundo plano, é uma mensagem 
de esperança, porque é muito impor-
tante que no meio de tanta informa-
ção negativa, as pessoas tenham es-
perança e sintam esperança. É preci-
so permitir às pessoas continuar a 
sonhar, e que mesmo estando dentro 
de casa e resguardadas, possam con-
tinuar a sonhar com o futuro e a ter 
esperança nesse futuro. O que nós 
propomos é que elas continuem a so-
nhar, mas desta vez online, porque 
estão em casa, para depois, mais tar-
de, numa terceira fase, poderem en-
tão realizar esse sonho mais expe-
riencial e visitar a Madeira, para sen-
tirem essa experiência elas próprias, 
fisicamente e no local. 

Tendo em conta estes desafios 
que atravessa a promoção do 
destino Madeira, vai existir aqui 
uma aposta muito forte na 
promoção do destino através dos 
meios online. Esse passará a ser, 
pelo menos nos próximos meses, 
a principal forma de comunicar 
com os públicos alvo? 
Sim, sem dúvida. De qualquer for-
ma, toda a componente online tem 
sido, nos últimos anos, uma grande 
aposta do turismo da Região e do tu-
rismo de Portugal em termos glo-
bais. Os meios online têm sido uma 
grande aposta na promoção do desti-
no turístico e isso vai ainda ser mais 
reforçado nesta fase. Diria que há 
três fases essenciais de comunicação 
para a promoção do destino Madei-
ra. Uma primeira fase, que é esta em 
que estamos a apelar às pessoas para 
ficarem em casa mas para não perde-
rem a esperança e continuarem a so-
nhar, e esta é a fase número um, que 
é uma fase que tem um período e 
uma longevidade muito curta, por-
que tem a ver com esta fase de maior 
resguardo das próprias pessoas. 
Depois vai haver uma segunda fase, 
durante a qual queremos que as pes-
soas explorem a ilha online e conhe-

 

A crise vai deixar• 
marcas a muitos 
níveis, 1...] 
nomeadamente ao 
nível da capacitação 
de oferta de conteúdos 
adaptados a difusão 
online e digital, a 
criação de marcas 
fortes de destino 

çam as diferentes valências das ilhas 
online, e portanto vamos estar a 
lançar várias campanhas para as 
pessoas conhecerem as diferentes 
valências da própria ilha. E depois, 
numa terceira fase, quando já esti-
vermos a caminhar para a normali-
dade e houver uma certa sensação 
de segurança e as pessoas voltarem a 
reservar viagens, a querer nova-
mente viajar, porque esse é um ins-
tinto natural das pessoas — mesmo 
apesar desta situação, elas aspiram a 
querer viajar e a querer ter férias — e, 
portanto, quando essa vontade e 
essa segurança eregressarem, vamos 
ter uma campanha muito coordena-
da, não só com as diferentes entida-
des de promoção do destino portu-
guês, mas também com o trade, 
com os próprios operadores turísti-
cos e companhias aéreas, e aí vamos 
todos tentar mobilizar para convi-
dar as pessoas a visitar a ilha. 

Atualmente, o online tem que 
peso em termos percentuais na 
promoção do destino Madeira? 
Tem uma percentagem muito signi-
ficativa. Diria que a grande maioria 
do investimento é canalizado para 
comunicação digital, cerca de 90% da 
comunicação é digital e apenas pro-
vavelmente cerca de 10% será comu-
nicação não digital. É claro que a 
promoção não se faz só com comu-
nicação, há muito mais para além da 
comunicação. Há muito trabalho que 
se faz de divulgação do próprio desti-
no em feiras e eventos, em ações or-
ganizadas com os próprios operado-
res turísticos e as companhias aé-
reas- Isto é, há todo um conjunto de 
ações realizadas ao longo do ano que 
não têm só a ver com comunicação 
direcionada para o consumidor. Há 
todo um plano de marketing de ati-
vidades que inclui desde a educação 
dos próprios agentes turísticos com 
vista a conhecerem o destino, desde 
darmos a conhecer o destino a lide-
res de opinião, jornalistas, influencers 
que visitam a ilha e descobrem eles 
próprios a ilha. Há todo um conjunto 
de atividades realizadas com compa-
nhias aéreas e operadores turísticos,  

no sentido de dinamizar o destino, 
portanto todo o trabalho que é feito 
de promoção do destino vai muito 
para além da comunicação de consu-
midor. 

As lições que vão ser aprendidas 
agora durante esta crise, 
poderão traduzir-se no futuro 
em novas formas de comunicar 
e promover o destino, já numa 
fase de normalização? 
Sem dúvida. Acho que esta crise vai 
deixar marcas a todos os níveis, e 
certamente também vai deixar ao 
nível da promoção, nomeadamente 
em termos da capacitação de oferta 
de conteúdos adaptados à difusão 
online e à difusão digital e, portan-
to, à criação de marcas fortes de des-
tino, com um bom footprint digital. 
Essa vai ser uma das grandes marcas 
desta crise, porque as marcas de des-
tino têm de ser cada vez mais pio-
neiras na forma de comunicar onli-
ne e por via digital. Isto vai deixar 
marcas para o futuro, porque a digi-
talização e a inovação digital na área 
de promoção de destinos turísticos 
vai ser uma marca que vai ficar e 
perdurar, sem dúvida. 

Referiu que uma das fases 
desta campanha passa pela 
reativação do destino, assim 
que ultrapassarmos esta crise 
de saúde pública. Como se 
vai processar essa reativação? 
Já estão previstas estratégias 
nesse sentido? 
Neste momento, estamos a preparar 
a estratégia para essa fase, portanto 
ainda estamos numa fase embrioná-
ria do trabalho dessa estratégia e não 
há assim muita informação que eu 
possa revelar. O que posso revelar 
nesta fase é que, em termos de con-
teúdos, estamos a trabalhar muito 
arduamente não só em nos capaci-
tarmos em conteúdos fortes para 
essa fase da retoma — conteúdos que 
possam ser versáteis do ponto de vis-
ta da sua utilização, quer para uma 
utilização mais digital, quer para unia 
utilização mais fora de casa. Ou seja, 
neste momento há uma série de con-

  

teúdos que estão a ser preparados, 
conteúdos multimédia, que nos vão 
apoiar muito nessa fase. Esse era um 
trabalho que , de certa forma, já esta-
va a ser desenvolvido e que neste 
momento está a ser acelerado e in-
crementado para o tornar ainda mais 
robusto. 
Além disso, estamos a trabalhar tam-
bém muito rapidamente numa nova 
estratégia de abordagem dessa fase, 
mas que ainda é embrionário estar a 
revelar qual será, porque ainda esta-
mos a trabalhar nela. Não nos pode-
mos esquecer que esta crise toda aba-
teu-se este mês. É relativamente re-
cente e, supostamente, a acreditar na 
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informação que os organismos ofi-
ciais têm passado, o pico ainda nem 
chegou e portanto o que posso dizer 
é que já estamos a trabalhar para a 
fase da retoma - se bem que sabemos 
que essa fase da retoma não será cer-
tamente no próximo mês. 

Nesta altura a APM 
está a trabalhar com base 
em que horizonte temporal? 
Neste momento, a incerteza é muito 
grande a todos os níveis. Há vários 
cenários com que nós estamos a tra-
balhar. Mais concretamente, temos 
três cenários em cima da mesa: um 
otimista, um moderado e um pessi-

  

mista, e estamos essencialmente a 
trabalhar para o cenário otimista. Ou 
seja, estamos a trabalhar no sentido 
de termos tudo pronto, ou quase 
tudo pronto, para o arranque o mais 
rapidamente possível. E se por acaso 
ocenário otimista não vier a concre-
tizar-se, no fundo já temos tudo pre-
parado para o arranque noutras fa-
ses. Mas estamos a trabalhar, e que-
remos trabalhar, numa perspetiva 
otimista, que é a possibilidade de po-
dermos começar a arrancar já no fi-
nal do segundo trimestre, início do 
terceiro trimestre, e começarmos a 
arrancar já para uma fase de norma-
lização. É para isso que estamos a tra-

  

balhar, portanto vamos trabalhar 
muito ativamente nos próximos 
dois/três meses para termos a cam-
panha pronta, assim como todos os 
conteúdos, para estarmos prontos 
para relançar o destino nessa fase. E 
atenção que este é um cenário oti-
mista. 

E o cenário 
mais pessimista? 
Numa perspetiva pessimista estamos 
a pensar que a retoma acontecerá no 
início do próximo ano. Esse é o cená-
rio pessimista, e que esta crise se irá 
prolongar até ao final do ano. Mas 
não é com essa perspetiva que nós 
estamos a trabalhar. Nós estamos a 
trabalhar com uma perspetiva oti-
mista e é nela que nos queremos fo-
car, porque temos consciência de que 
é preciso imprimir uma grande velo-
cidade na nossa forma de trabalhar e 
uma grande capacidade de concreti-
zação, e portanto é com um cenário 
otimista que queremos trabalhar e 
em que queremos acreditar. 
Há uma questão que, para mim, que 
tenho as bases de economista, é im-
portantíssima, que é a gestão de ex-
petativas. Está mais do que estudado 
que as expetativas têm uma grande 
influência na capacidade das econo-
mias se regenerarem, e portanto é 
importante que as pessoas tenham 
esperança e que as pessoas acredi-
tem, porque é claro que é necessário 
que haja uma contenção do vírus e 
que esta situação seja controlada, 
mas também é importante que de-
pois desta situação estar controlada, 
haja um otimismo nas pessoas e uma 
esperança que as permita agarrar e 
ter expetativas positivas e de uma re-
cuperação rápida. Isso é importante 
para dinamizar toda a economia, e é 
importante tanto do ponto de vista 
empresarial, como do ponto de vista 
dos consumidores, de se sentirem se-
guros em voltar a consumir e a viver 
uma vida com relativa normalidade. 
Portanto, a gestão de expetativas é 
muito importante e é fundamental 
dar esta confiança. Acho que este é 
um trabalho e uma responsabilidade 
de todos os atores, desde os atores 
governamentais, aos atores empre-
sariais e todos os que possam ter in-
fluência. É muito importante resti-
tuir esta expetativa otimista e de 
confiança às pessoas relativamente 
ao futuro, tal como dar esperança 
porque as pessoas precisam de acre-
ditar. Todos nós precisamos de acre-
ditar que iremos recuperar desta si-
tuação com alguma rapidez. 

Que sinergias se podem 
estabelecer em termos de 
promoção do destino Madeira? 
O Turismo de Portugal 
vai desempenhar um papel 
importante nesse aspeto? 
Sem dúvida. É muito importante que 
Portugal, enquanto destino turístico, 
tenha consciência de que juntos, em 
termos de regiões, somos muito 
mais fortes do que isolados e, portan-
to, se trabalharmos em conjunto e de  

forma coordenada seremos muito 
mais fortes para sobressair no meio 
do ruído que necessariamente vai 
existir, porque todos os destinos tu-
rísticos do mundo estão a atravessar 
o mesmo problema ao mesmo tem-
po. Esta é uma realidade muito espe-
cífica à atual situação, não é um pro-
blema nacional, não é um problema 
europeu, é um problema mundial e 
portanto todos os destinos a nível 
mundial estão, com maior ou menor 
gravidade, a sentir um grande im-
pacto desta crise e, como tal, quando 
a confiança regressar, todos os desti-
nos vão querer sobressair no meio 
do ruído. E vai haver muito ruído, e 
havendo esse ruído, para sobressair 
há dois aspetos que são fundamen-
tais. 
Um aspeto é a grande coordenação a 
nível nacional e podermos fazer pro-
jetos e trabalhar enquanto entidade 
global para promover Portugal. Isso 
é muito importante porque nos vai 
permitir ter mais força e mais peso 
para sobressair e também para nego-
ciar com parceiros a nível interna-
cional. Por outro lado, é necessário 
inovação. Quanto mais inovadores e 
mais diferenciadores formos, maior 
será a nossa capacidade de sobres-
sairmos no meio do ruído, que vai 
necessariamente ser bastante intenso 
ao nível da promoção dos destinos 
turísticos. Portanto, eu diria que es-
ses dois fatores são essenciais: o tra-
balhar em conjunto e de forma inte-
grada e coordenada, e a inovação na 
abordagem. 

Em termos de verbas 
financeiras, pode haver 
aqui um reforço tanto na fase 
de crise que estamos a atravessar, 
como também na reativação 
do destino, quer estas verbas 
sejam canalizadas através 
de entidades regionais 
ou nacionais ou até europeias? 
Sim, sem dúvida. Penso que este é 
um ponto importante. Nós, na Asso-
ciação de Promoção da Madeira, já 
tivemos este ano um reforço de ver-
bas face ao ano passado, o que é mui-
to positivo e portanto permite-nos 
enfrentar também esta situação com 
um pouco mais de tranquilidade. 
Mas sem dúvida que quanto mais re-
forço de verbas houver, maior será a 
nossa capacidade de sobressair no 
meio deste ruído que se espera que 
venha a existir no meio da promoção 
turística a nível mundial, e portanto 
mais capacitados poderemos estar 
para trabalhar de forma mais robusta 
e com melhores resultados. Mas aqui 
a minha preocupação é, fundamen-
talmente, que em cada euro gasto em 
termos de promoção tenhamos re-
torno, e portanto há aqui uma gran-
de preocupação na capacidade de ge-
rar retorno de todo o investimento 
que é feito. Por conseguinte, para 
além das verbas e da possibilidade de 
reforço de verbas que seria impor-
tante, mais importante é ter a capaci-
dade de utilizar essas verbas de forma 
eficiente e eficaz.. 

• 
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ENTREVISTA 

APM prevê 
retoma 
do turismo 
no terceiro 
trimestre 
Associação de Promoção do destino Madeira 
(APM) apela à união de todas as regiões 
de Portugal para relançamento do turismo 
após a crise do coronavírus e concentra 
a promoção na ideia 'visite a região mais 

• tarde". Ntino Vale, diretor executivo 
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• económico Madeira 
jornaleconomico.sapo.pt/madeira 

N.°. 31  I  abril de 2020  I Diretor Filipe Alves  I  Preço €0,95 (Madeira)  I  Mensal, sai às sextas 

Inquérito revela queda 
superior a 80% nas vendas 
das empresas da Região 
Inquérito realizado pela ACIF junto de 145 empresas madeirenses revela que 57% mantém o número de colaboradores 
e que foram afetados 1.380 postos de trabalho. Maioria está a sofrer quedas brutais na faturação devido à pandemia de Covid-19. •  P2 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

Região teve excedente 
de 34 milhões 
de euros até ao final 
de fevereiro •  P5 

ENDIVIDAMENTO 

Dívida da Madeira 
diminuiu em 133 
milhões de euros 
no ano passado •  P5 

COVID-19 

"Linhas de crédito não 
serão suficientes em 
termos de valor" •  P3 

Jorge Veiga França 
Presidente da ACIF 

DORMIDAS E RECEITAS 

Turismo cresceu até 
ao final de janeiro, 
antes do início 
da pandemia 
de Covid-19 •  P5 

PUB 

melhor investimento familiar 
é a educação dos seus filhos 

  

 

International 
sharing school 
madeira  -  portuga! 
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Casas. 
Preços vão 
descer mas não 
para valores 
antes da crise 

SÓNIA PERES PINTO 

sonia.pinto@ionline.pt . 

Não há margem para dúvidas: os preços 
das rasas vão baixar em Portugal. Depois 
dos valores recorde que se verificaram 
nos últimos anos no mercado nacional 
- no ano passado, de acordo com os dados 
do INE venderam-se mais de 181 mil 
casas, por um valor global superior a 
25,5 mil milhões de euros. Os valores 
subiram 9,6%, elevando a média para 
quase 141 mil euros - a redução da pro-
cura vai inevitavelmente ter impacto nos 
preços que irão passar a ser cobrados. 
A opinião é unânime junto dos vários 
responsáveis do setor contactados pelo 
i que, ainda assim, não apontam valores 
para essas quebras por considerar que 
ainda é cedo para fazer essa avaliação, 
mas afastam preços verificados antes da 
crise. Certo é que o negócio das media-
doras já está a sentir o reflexo da pan-
demia que está a afetar todo o mundo. 

E os números falam por si. De acordo 
com uma ronda feita pelo i é possível já 
ver nos anúncios essa redução de preços. 
Mas vamos a números, um imóvel em 
Alvaiade que custava 720 mil euros ago-
ra é pedido 648 mil euros, uma queda de 
10%. Já nas Avenidas Novas, essa dimi-
nuição ronda os 11%, passando dos 730 
mil para 650 mil euros. Na mesma zona,  

é possível contar com uma descida de 990 
mil para 875 mil euros (queda de 12%) ou 
de 1,1 milhões para 995 mil euros (menos 
13%). Já em Alfama há imóveis que pas-
saram de 1,4 milhões de euros para 1,1 
milhões de euros (uma redução de 20%). 
Nos Olivais, em Lisboa, há casas que em 
dois meses reduziram mais de 35%. O Por-
to também acompanha esta tendência e 
há imóveis que passaram de 795 mil euros 
para 520 mil euros. Regra geral, há uma 
redução de mais de 20% nos imóveis. 

No entanto, essa redução poderá ser 
mais significativa fugindo da capital. Bas-
ta ir para Almada ou Setúbal, onde é pos-
sível encontrar imóveis T3 por menos 
de 190 mil euros. Há casos, em Setúbal, 
que a redução atinge os 40%. 

De acordo com o presidente da APEMIP, 
segundo um inquérito feito a empresas 
de mediação imobiliária a operar em Por-
tugal, 97,4% declarou ter registado que-
bras na procura no último mês e 78,1% 
afirmaram que os seus clientes desistiram 
de negócios que tinham em curso. "Nin-
guém estava preparado para uma situa-
ção destas com um impacto tão nefasto e 
repentino", diz ao i, Luís Lima, acrescen-
tando que "o pior desta pandemia é a inde-
cisão. É dificil delinear estratégias peran-
te um panorama que é um ponto de inter-
rogação. Ninguém sabe quando é que as 
nossas vidas voltarão ao 'normal', e o que 

A procura caiu e inevitavelmente terá impacto 
nos preços dos imóveis. A garantia é dada 
ao i por vários responsáveis do setor. 
Os proprietários também já estão preparados 
para esse cenário caso queiram fazer negócio. 
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é que esse 'normal' significará efetivamen-
te no panorama económico nacional". 
E perante o cenário de "ninguém que-

rer comprar casa agora", o presidente da 
associação garante que os preços obriga-
toriamente vão ter de descer. No entan-
to, admite que muito dificilmente irão 
chegar aos valores praticados antes da 
crise. E dá uma explicação: "Os preços em 
Portugal tiveram, em algumas zonas, um 

"Não passa pela cabeça 
das pessoas comprar 

ou arrendar casa" 
diz Luís Lima, 

presidente da APE.MlP 

"Temos proprietários 
que estão alerta para 

uma possível redução do 
preço do seu imóvel", 

afirma a Remax 

crescimento mais abrupto do que seria 
desejável, mas noutras zonas continua-
vam o seu processo natural de valoriza-
ção. É expectável que haja um reajuste 
dos preços, até porque se espera que haja 
uma quebra da procura, mas nunca para 
os valores praticados antes da crise". 

PREÇOS JÁ ESTAVAM A BAIXAR Também 
para as mediadoras o sentimento não é 
mais otimista. A Remax lembra que o mer-
cado nacional já estava a entrar numa fase 
de normalização e, como tal, os preços já 
estavam a baixar. No entanto, admite que 
esta pandemia apanhou o setor de surpre-
sa. "Ainda é cedo para futurologias sobre 
overdadeiro impacto desta pandemia no 
setor imobiliário. Tal como tantas outras 
áreas de negócio, também o setor imobi-
liário se encontrava a trabalhar em pleno 
e com milhares de transações dc imóveis 
a realizarem-se diariamente. Ninguém 
espera que uma situação destas aconteça 
de um dia para o outro", diz ao i fonte ofi-
cial da mediadora. 

Perante a realidade de redução de ofer-
ta tanto do lado da procura como da ofer-
ta, a Remax já vem admitir que os pro-
prietários estão em alerta para uma pos-
sível redução do preço do seu imóvel, 
uma vez que só assim o vão conseguir 
vender. "É muito normal que os preços 
dos imóveis venham a sofrer ainda uma  

descida. Os centros urbanos, pela sua 
densidade populacional, serão onde se 
irá sentir mais um abrandamento. A 
tomada de decisão de compra de uma 
casa é algo muito responsável e grande 
parte dos compradores retrocedeu na 
sua vontade", refere. Apesar de acredi-
tar que irão existir muitas oportunida-
des de negócio durante todo o ano de 
2020 afirma que "no futuro próximo será 
difícil assistirmos aos preços praticados 
até final do ano 2019". 

REGULARIZAÇÃO DE VALORES Para a Cen-
tury2l Portugal, esta situação a longo 
prazo irá obrigatoriamente provocar 
uma ligeira queda nos preços, de uma 
forma geral, e em todo o território nacio-
nal, com exceção da construção nova, 
para a qual antecipa a manutenção dos 
atuais valores de comercialização. "Os 
proprietários passarão a ter uma rela-
ção mais equilibrada com os comprado-
res, algo que não é apenas positivo, mas 
também necessário. É igualmente pro-
vável que, nesta situação económica, 
alguns proprietários tenham necessida-
de urgente de vender para enfrentar 
eventuais faltas de liquidez, aplicando 
descontos mais agressivos no preço, para 
conseguir uma venda rápida dos seus-
imóveis, no curto prazo", afirma ao i, 
Ricardo Sousa. 

Uma redução que, no seu entender, 
terá maior impacto em zonas mais infla-
cionadas. Portugal mudou de escala, 
com os centros das nossas cidades rea-
bilitados, tanto edifícios como espaços 
públicos, o que gerou um posiciona-
mento internacional muito superior. 
Neste sentido, é provável um ajuste de 
preços em zonas mais inflacionadas, 
como algumas áreas prime de Lisboa e 
do Porto, mas a nível nacional é expec-
tável que os preços não venham a regis-
tar alterações significativas e que recu-
perem os valores atuais, a médio pra-
zo", salienta. 

MERCADO EM STAND-BYTambém para a 
consultora CBRE "quanto mais tempo a 
incerteza durar, mais significativo será o 
impacto no mercado económico e imobi-
liário", considerando que atualmente o 
mercado está em stand-by. "Não surgem 
muitos negócios novos", mas afirma que 
"os que estavam em curso continuam a 
decorrer com a normalidade possível e a 
tomada de decisão, essa sim, é por vezes 
adiada". E perante isso acredita que "a 
grande parte do volume de transações 
expectável para o primeiro semestre tran-
sitará para a segunda metade do ano", diz 
ao i, Francisco Horta e Costa, managing 
director da CBRE Portugal. 

continua na  página seguinte » 
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» continuação da página anterior 

O responsável não hesita: "Estas situa-
ções levam a uma quebra de confiança que 
pode ter como consequência a quebra de 
preços", no entanto, admite que "não se 
vai verificar de forma acentuada e vai depen-
der, também, do tempo de duração das 
medidas de contenção e da resiliência dos 
vendedores e proprietários de imóveis". 
Uma vez que, considera que se a situação 
se resolver no curto ou mesmo médio pra-
zo, a quebra nos preços pode ser mínima. 
"Mesmo no caso em que os proprietários 
tenham financiamentos nos seus imóveis, 
os bancos não irão 'falhar' aos seus clien-
tes neste momento, apoiando com medi-
das de reestruturação da dívida", salienta 

Ainda assim, acredita que os "imóveis 
usados poderão sentir uma quebra pela 
descida que existirá no rendimento fami-
liar dos portugueses", deixando para 
segundo plano os imóveis novos, uma 
vez que, no seu entender "não será cer-
tamente tão notória essa descida, pois 
os promotores estão a lidar com este con-
texto com alguma preparação, sabendo 
contudo que a concretização das vendas 
será mais lenta". 

NECESSIDADES MUDAM? O confinamen-
to dos portugueses em casa também 
poderá levar alguns potenciais compra-

  

dores a mudarem as suas necessidades, 
mas nem todos os responsáveis do setor 
concordam com essas alterações no diz 
que diz respeito aos critérios a ter em 
conta no momento da compra Para Luís 
Lima, tirando a questão da fuga das gran-
des cidades - o que não terá, no seu enten-
der, grande peso já que com o regresso 
à vida normal, a proximidade dos locais 
de trabalho é sempre um critério consi-
derado nos níveis da qualidade de vida 
- os portugueses preferem sempre casns 

com varanda ou terraço, "mas nem sem-
pre têm imóveis com essas característi-
cas à sua disposição ou que estejam à 
medida das suas possibilidades". 
E apesar do presidente da APEMIP reco-
nhecer que haverá sempre pessoas a con-
siderar este tipo de questões, que antes 
não considerariam, acredita que que se 
vá assistir a uma mudança das tendên-
cias de compra nesse sentido. 

Uma opinião diferente tem a Remax 
ao acreditar que esta pandemia vai tra-
zer uma séria de alterações nos compor-
tamentos sociais das pessoas que "segu-
ramente irão olhar para o imóvel que 
pretendem adquirir, de outra forma ou 
com outros objetivos". 

Também para a CBRE, tendo em con-
ta que as cidades estão a atingir os limi-
tes, é de destacar o aparecimento de 
novas "centralidades" em zonas limítro-

  

fes. E dá, como exemplo o crescimento 
da Margem Sul do Tejo com o apareci-
mento de vários projetos residenciais. 

Uma opinião partilhada por Ricardo 
Sousa ao garantir que esta situação irá 
obrigar-nos a mudar paradigmas e pers-
petivas de vida, o que certamente dará 
origem a novos comportamentos. O CEO 
da Century21 vai mais longe ao lembrar 
que essa tendência de mudança já se 
tinha verificado em 2019 e, como tal, 

"Esta situação irá 
obrigar-nos a mudar 

paradigmas e perspetivas 
de vida", afirma Ricardo 

Sousa da Century 21 

"O mercado está 
em stand by: não surgem 

negócios novos e a 
tomada de decisão é por 

vezes adiada", diz CBRE 

acredita que se assista a uma ampliação 
das zonas de procura por parte dos com-
pradores, assim como o surgimento de 
novas zonas de crescimento fora do cen-
tro das principais cidades. "Nestas zonas, 
a tipologia de imóveis disponíveis serão 
seguramente privilegiados em relação 
à oferta existente nas zonas centrais das 
cidades, com áreas maiores e, se o pre-
ço permitir, com varandas ou terraços. 
Situação que poderá retirar pressão da 
procura do centro de Lisboa", diz ao i. 

E dá como exemplo a cidade de Lisboa 
que tem a particularidade de ser um ter-
ritório de pequena extensão em compa-
ração com outros países europeus, onde 
num raio de menos de 100 quilómetros 
e com bons acessos ao centro da cidade, 
"existem muitas opções para encontrar 
habitação, tanto para residentes como 
para não residentes". 

TECNOLOGIA COMO SOLUÇÃO Para já, as 
mediadoras estão a recorrer ao uso da 
tecnologia como solução para continua-
rem a desenvolver a sua atividade e, des-
ta forma, conseguirem fechar negócios. 
Uma alternativa que, no entender do 
presidente da APEMIP, não resolve os 
problemas. Para Luís Lima, este é um 
negócio de pessoas para pessoas. "Difi-
cilmente alguém compra uma casa, visi-
tando-a apenas virtualmente, sem qual-
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E o arrendamento? Valores também 
vão descer com aumento da oferta 

quer tipo de contacto com um mediador 
que lhe confira a segurança e a transpa-
rência que estes negócios merecem", 
refere ao i.. 

O responsável lembra também que este 
setor conta com cerca de 40 mil trabalha-
dores que, no ano passado, geraram cer-
ca de 19 mil milhões de euros de investi-
mento do país, do total que o imobiliário 
terá representado no ano passado. "Neste 
momento as empresas estão a tentar sobre-
viver, muitas delas com recurso às medi-
das excecionais propostas pelo Governo". 

Já para Ricardo Sousa, o grande proble-
ma das mediadoras diz respeito à gestão 
de tesouraria. "A duração do estado de 
alarme, e o tempo necessário para que a 
situação comece a normalizar, implica 
que muitas empresas imobiliárias terão 
dificuldades na continuação da sua ativi-
dade", mas lembra que a tecnologia está 
a transformar a forma de gerir a transa-
ção e o fecho das operações. "A procura 
e a promoção de imóveis já mudou e con-
tinuará a ser influenciado pelos novos 
hábitos dos consumidores e pela evolu-
ção da tecnologia - visitas virtuais, deco-
ração virtual, fotos tridimensionais, redes 
sociais, tecnologia móvel, vídeos, aplica-
tivos de mensagens instantâneas, drones 
- e o desenvolvimento destas tecnologias 
está a transformar a forma como os clien-
tes procuram imóveis", salienta. 

Imóveis que estavam 
no alojamento local podem 
ir para o mercado de 
arrendamento de longa 
duração, o que irá subir 
a oferta e descer preços. 

• IN O mercado de arrendamento não 
vai ficar alheio a esta tendência de des-
cida de preços no setor imobiliário. 
Também este segmento tem atingido 
preços recorde - os últimos dados do 
INE apontam para uma subida de 10,8% 
no valor das rendas para uma média 
nacional de 5,32 euros por metro qua-
drado, mas houve 39 municípios que 
superaram esse valor, com Lisboa a 
liderar este ranking, cujo preço por 
metro quadrado chegou a atingir os 
11,96 euros - mas o cenário pode mudar 
com o aumento da oferta. 

E grande parte, deste aumento da 
oferta deve-se à colocação de imóveis 
até aqui afetos ao alojamento local para 
contratos de arrendamento de longa 
duração. Uma tendência que, de acor-

  

do com os responsáveis do setor con-
tactados pelo i, já se começou a verifi-
car desde o final do ano passado. 

O presidente da APEMIP lembra que, 
o turismo levará algum tempo a recu-
perar desta pandemia e, como tal, "a 
quebra na procura turística irá sentir-
se decerto neste negócio e é possível 
que alguns proprietários optem por 
recolocar estes imóveis no arrendamen-
to habitacional, para continuarem a 
obter um rendimento fixo, que permi-
ta cobrir o investimento feito". 

Uma opinião partilhada pela CBRE. 
"É possível que os proprietários de imó-
veis destinados ao arrendamento de 
curta duração façam a conversão para 
produto de arrendamento de longa 
duração para mitigar as perdas causa-
das pelo surto da covid-19 e consequen-
te quebra imediata do turismo", refe-
re ao  i, Francisco Horta e Costa,  mana-
ging director da consultora. E vai mais 
longe: "Uma vez que um imóvel é alu-
gado num formato de longa duração, 
à partida a colocação como produto de 
arrendamento de curta duração nova-

  

mente não será rápida até pelos forma-
lismos contratuais". 

Mas as razões não ficam por aqui. O 
CEO da Century 21 lembra que essa 
redução de valores será a "tendência 
necessária e inevitável, como conse-
quência do rendimento disponível dos 
portugueses que têm que optar por esta 
alternativa de habitação". 

Menos otimista em relação a uma 
eventual descida de preços está a Remax. 
Apesar de admitir que os valores do 
arrendamento sempre acompanharam 
a flutuação dos preços de compra e ven-
da, neste caso considera que "não é 
expectável que aconteça na mesma pro-
porção". E dá uma explicação: "Estão 
a ser criadas uma série de incentivos 
governamentais para as famílias e as 
empresas, assim como para toda a ban-
ca. Temos a nossa banca estável e dis-
posta a continuar a ajudar os portu-
gueses na compra e venda de imóveis 
pelo que o arrendamento, sendo sem-
pre uma possibilidade, não será segu-
ramente a primeira opção dos compra-
dores", refere ao i. 
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ALOJAMENTO 

40 hotéis oferecem quartos 
aos profissionais de saúde 
Lisboa tem seis hotéis com 230 quartos prontos para acolher gratuitamente médicos e enfermeiros que estão na linha da frente 
da batalha contra a Covid-19. Em todo o país, 40 hotéis integram esta iniciativa, oferecendo um total de 1.600 quartos. 

Tyts 

Portugal tem 1.600 quartos pron-
tos para receber os profissionais de 
saúde agregados num pipeline de 
40 hotéis. A informação é dada ao 
Jornal Económico por Cristina Si-
za Vieira, vice-presidente da Asso-
ciação da Hotelaria de Portugal 
(AHP), revelando que estão dispo-
níveis seis hotéis em Lisboa com 
230 quartos, de um total de 383, 
para receber os profissionais dos 
hospitais Curry Cabral, São José, 
Dona Estetánia e Santa Maria. 

"Fizemos um protocolo com os 
prestadores de serviço de eletrici-
dade, gás, água e telecomunica-
ções, para estando os hotéis a ofe-
recer gratuitamente estes quartos 
aos profissionais de saúde eles não 
terem os custos destes serviços en-
quanto estão nos hotéis que são 
períodos mínimos de 14 a 28 dias", 
refere Cristina Siza Vieira. A res-
ponsável fala num "esforço brutal", 
da associação no sentido de equi-
par o hospital de campanha de 
Santa Maria com mais de três mil 
bens, não esquecendo os mais de 
64 mil bens doados e recolhidos 
"por todo o país, através de uma 
parceria que fizemos com uma 
startup de Braga e que já foram 
distribuídos no hospital de campa-
nha de Ovar". 

Ajudar os profissionais de saúde 
foi o método que as unidades hote-
leiras encontraram para fazer face 
à grave crise que o setor atravessa 
devido à pandemia do coronaví-
rus. "Neste momento não há ativi-
dade. As fronteiras estão fechadas 
e os hotéis estão encerrados. Exis-
tem alguns que ainda têm os últi-
mos clientes à espera de voo para 
sair, mas 90% dos hotéis estão fe-
chados", explica Cristina Siza Viei-
ra. Questionada sobre como pode-
rá a indústria recompor-se desta 
crise, a responsável frisa que essa é 
a "one million dollar question", mos-
trando-se confiante "de que possa-
mos encontrar tratamentos e urna 
contenção desta epidemia o mais 
rapidamente possível para poder-
mos retornar a nossa atividade". 

A vice-presidente da AHP sa-
lienta que "há urna grande preocu-

 

"As fronteiras estão 
fechadas e os hotéis 
estão encerrados. 
Existem alguns que 
ainda têm os últimos 
clientes à espera 
de voo para sair, 
mas 90% dos hotéis 
estão fechados", 
afirma Cristina Siza 
Vieira 

pação com o futuro e é por isso que 
as ajudas do Estado são fundamen-
tais, assim como uma interação 
entre a União Europeia", acrescen-
tando que "neste momento é ne-
cessário gerir as pessoas que o Go-
verno encontrou para dar apoio às 
empresas, socorrermo-nos de to-
das as vias de apoio financeiro, fis-
cal e bancário para conseguir en-
contrar uma operação equilibrada 
do ponto de vista da tesouraria e 
aguentar, porque não há mesmo 
outra hipótese". 

Quando o mercado hoteleiro 
voltar ao ativo, Cristina Siza Viei-
ra acredita que Portugal e os ou-
tros países estarão "em circunstán-

  

cias muito análogas, com a "vanta-
gem" de sermos um destino turís-
tico reconhecido. Vamos ter de 
concorrer como os outros e tentar 
novamente encontrar o nosso lu-
gar ao sol", refere. 

Turismo residencial com 
perdas acima de 50% 
Afetado por esta crise pandémica 
encontra-se também o turismo re-
sidencial. Pedro Fontaínhas, presi-
dente da Associação Portuguesa de 
Resorts ( APR) afirma que o im-
pacto no setor "é muito sério". Um 
inquérito feito aos associados da 
entidade na semana revelou que o 
volume de negócios terá quebras  

de 50% face a 2018. Contudo, "pas-
sou uma semana e o cenário está a 
agravar-se, já praticamente nin-
guém acredita que o pico do vírus 
seja em abril, o que era um pressu-
posto importante para esses cálcu-
los de perdas, que provavelmente 
vão ser muito superiores a 50%", 
diz o responsável da APR. A juntar 
a isto "todas as nossas empresas as-
sociadas e outras do setor que não 
são nossas associadas estão neste 
momento a recorrer massivamen-
te ao lay-off, que em alguns casos 
atinge 95% das forças de trabalho", 
diz Pedro Fontaínhas. 

Todo este cenário está a causar 
estragos nos negócios que estavam 
em curso já que "as empresas deba-
tem-se com a impossibilidade de 
formalizar escrituras, os notários 
estão fechados, não é possível re-
conhecer uma assinatura" e tudo 
isso está a "criar uma pressão bas-
tante forte nas tesourarias porque 
as vendas de imobiliário têm um 
peso de 80% ou mais nas receitas 
anuais destas empresas". 

Sobre a forma como o setor 
pode minimizar os estragos, o lí-
der da APR afirma que aquilo que 
"as empresas estão neste momento 
a fazer é tomar todas as medidas ao 
seu alcance para reduzir custos e 
poderem sobreviver", salientando 
que "antes de setembro não tere-
mos nada parecido com normali-
dade e é possível que ela só acon-
teça daqui a um ano. Preparamo-
-nos para um longo período de 
crise", enfatiza. No entanto, Pedro 
Fontaínhas explica que não basta 
ser Portugal a recuperar, "precisa-
mos que os mercados dos nossos 
clientes também recuperem", sen-
do que 70% são de nacionalidade 
estrangeira com os ingleses a re-
presentarem 30% dessa 'fatia'. 

Pedro Fontaínhas diz que as me-
didas do Governo são positivas, 
mas que "ainda são muito insufi-
cientes e em alguns casos carecem 
de mais detalhes", sublinhando que 
a associação já preparou um con-
junto de medidas que considera 
"urgentes", como o "relançamento 
de instrumentos de competitivida-
de nacional na captação e fixação 
de investimento estrangeiro, com 
os Vistos Gold e o regime dos resi-
dentes não habituais", conclui. • 

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt 
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A hotelaria bateu no fundo diz secretária-geral da AHRESP
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A secretária-geral da AHRESP, que participava, esta quinta-feira (02) numa conferência online sobre
"O impacto do Covid-19 no Turismo e na Hotelaria", uma ini
 
Início B1 A hotelaria bateu no fundo diz secretária-geral da AHRESP
 
A hotelaria bateu no fundo diz secretária-geral da AHRESP
 
Abril 3, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A secretária-geral da AHRESP, que participava, esta quinta-feira (02) numa conferência online sobre
"O impacto do Covid-19 no Turismo e na Hotelaria", uma iniciativa da Associação dos Directores de
Hotéis de Portugal, confidenciou que a hotelaria bateu no fundo.
 
Cerca de 75% dos hotéis e restaurantes em Portugal estão fechados e cerca de 58% não tem previsão
para abrir, revelou Ana Jacinto, para acrescentar que a AHRESP lançou um inquérito aos associados
para saber o ponto de situação em relação às empresas do sector e, em pouco mais de 24 horas
chegaram 2 mil respostas a dar conta da situação difícil em que vive o sector.
 
Estes dados levam a AHRESP a dizer que as empresas não têm capacidade para se endividarem e para
depois com estes encargos estragadores com que vão ficar poderem fazer face às suas obrigações
sabendo que a retoma vai ser muito lenta e muito complicada.
 
O sector do turismo, e todas as actividades associadas, sofreram em Março uma travagem a fundo. A
pandemia do novo coronavírus traduziu-se para muitas destas actividades num encerramento de
portas e uma inexistência de receitas. As perspectivas para o futuro, de acordo com as conclusões
preliminares de um inquérito lançado pela AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal) aos seus associados, não são muito animadoras.
 
A responsável salienta assim que muitos equacionam fechar as portas até porque não têm capacidade
para se endividarem. Ou seja, não têm capacidade para recorrer às linhas de crédito que o Governo
lançou, algumas das quais se aplicam ao sector do turismo.
 
Ana Jacinto congratulou-se com a linha de apoio do Turismo de Portugal, com uma dotação de 60
milhões de euros para apoiar das microempresas do sector, destacando que foi o mecanismo que deu
algum oxigénio a algumas empresas para cumprirem as suas responsabilidades com os trabalhadores.
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- A única linha que deu algum alento e que permitiu às empresas liquidar os vencimentos de Março foi
a linha de apoio do Turismo de Portugal, que é um apoio directo à tesouraria. É um apoio simples,
com um formulário simples, mas mesmo aí a AHRESP teve de fazer dezenas de candidaturas porque
os empresários não conseguiam, esclareceu.
 
A responsável anunciou ainda que criámos um gabinete de crise para dar apoio aos associados.
Procuramos sempre soluções que evitem fechar as portas, mas temos de avaliar caso a caso porque
em algumas circunstâncias vai ser muito difícil terem capacidade para depois, com estes encargos
estranguladores conseguirem ser viáveis sabendo nós que a retoma vai ser lenta e complicada.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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TopAtlântico lança novo passatempo de escrita
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Início B3 TopAtlântico lança novo passatempo de escrita
 
TopAtlântico lança novo passatempo de escrita
 
Abril 3, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A TopAtlântico lançou um passatempo que pretende revelar os talentos amadores na escrita de
viagens. O passatempo "Crónicas de Viagens" decorre no seu blog Top Viagens e promete a publicação
das melhores histórias de viagem, premiando os vencedores também com Cheques Viagem.
 
Em poucas semanas, o surgimento da Covid-19 apanhou-nos a todos de surpresa e fez com que
muitos viajantes tivessem de adiar as suas viagens. Comprovado já por vários estudos científicos,
viajar está associado à felicidade, pelo que, na impossibilidade de viajar neste momento, podemos
relembrar as boas memórias de viagens já realizadas, bem como as histórias que ficaram para contar.
 
Nesta linha, a TopAtlântico decidiu lançar um novo passatempo ligado ao seu blog Top Viagens
intitulado "Crónicas de Viagens", onde todos os meses irá eleger as melhores histórias de viagens
contadas na 1ª pessoa para serem publicadas no blog e premiadas com um cheque de viagem de
50EUR.
 
O envio das participações é realizado através do formulário disponibilizado no seguinte link:
https://bit.ly/2yhxHb3 onde é solicitado, para além dos dados do participante e do texto, imagens que
ilustrem a sua história.
 
O objectivo é descobrir talentos amadores na escrita e proporcionar-lhes visibilidade com a publicação
dos seus relatos de viagem.
 
Há regras de participação quanto há dimensão dos textos e à não aceitação de obras, textos e
fotografias, já publicados. Se quer saber mais, a Top Atlântico deixa conselhos de escrita no Blog Top
Viagens (blog.topatlantico.pt).
 
Durante os primeiros 15 dias de cada mês a TopAtlântico recebe as participações a concurso. Já nos
restantes 15 serão elegidos os textos premiados e que serão publicados no blog Top Viagens no mês
seguinte.
 
O regulamento completo do passatempo, com as regras de participação, pode ser consultado no Blog

Página 19



Top Viagens ou AQUI
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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02-04-2020 19:45
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"Lembra-te de mim, Algarve"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d0d42f41-ea05-41a3-9e30-

64a9ad98e9d3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As ruas dos principais pontos turísticos em Portugal estão praticamente desertas. No Algarve, onde o
motor da economia é mesmo o turismo, o cenário não é diferente e, por isso, através de um vídeo
promocional a região de turismo faz um apelo para que não se cancelem as férias, mas antes que se
adiem.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-04-02 23:28
 TVI - Diário da Manhã , 2020-04-03 09:55
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Bancos já financiaram em 365 milhões de euros as empresas afetadas pela pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=360421da-c260-4658-bb70-

368877e8adf8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os bancos já financiaram em 365 milhões de euros as empresas afetadas pela pandemia do
coronavírus. Já foram aprovados 817 ações no âmbito da primeira linha de crédito, que foi lançada
pelo Governo a 12 de Março.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-04-03 08:40
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RTP 1

 	Duração: 00:02:23

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 85780460

 
02-04-2020 18:51

1 1 1

Coronavírus - Crise na pesca

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4aaee913-709e-4a64-9718-

24fee08d18ed&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em estado de emergência, as lotas de peixe continuam a funcionar, mas com algumas restrições. Com
a quebra na procura devido ao encerramento de restaurantes e hotéis, os pescadores queixam-se de
uma descida acentuada nos preços.
Comentários de Vítor Correia, pescador; Miguel Cardoso, presidente OlhãoPesca; António Costa,
grossista; Fábio Mateus, vice-presidente Barlapesca; José Luís, peixeiro.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-04-03 09:22
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«Lembra-te de mim» pede Região de 
Turismo do Algarve aos portugueses
A Região de Turismo do Al-
garve (RTA) lançou esta se-
mana uma campanha para 
circular nas redes sociais 
que apela a que os portugue-
ses fiquem em casa para de-
pois poderem regressar à re-
gião com ainda mais sauda-
de, num futuro esperanço-
so pós-pandemia COVID-19. 
«Adie as férias, mas não o co-
ração. Afinal, haverá sempre 
Algarve», sugere o destino 
turístico num novo vídeo que 
será alvo de um investimento 
em social media advertising, 

YouTube e displays em canais 
de media. É uma produção 
da New Light Pictures, com 
voz off do ator algarvio João 
de Brito, «que a título gratui-
to cederam as suas capaci-
dades e a quem a RTA agra-
dece penhoradamente!», ex-
pressa o presidente da RTA, 
João Fernandes. «Quisemos 
transmitir aos portugueses 
neste momento tão delicado 
que fiquem em casa e em se-
gurança, adiando as férias, já 
que o Algarve e os algarvios 
continuarão no mesmo sí-

tio para os receber de braços 
abertos quando tudo pas-
sar», explica ainda o respon-
sável. Além desta campanha, 
a RTA tem em curso a inicia-
tiva «Ontem, como hoje, es-
tamos cá para ajudar» des-
tinada às empresas turísti-
cas algarvias, em particu-
lar às PME, com o objetivo 
de esclarecer sobre os novos 
apoios disponíveis para miti-
gar as consequências econó-
micas do novo Coronavírus 
numa região que depende do 
turismo.
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Turismo do Algarve 
aplaude suspensão da 
taxa turística pela AMAL
O presidente da Região de Tu-
rismo do Algarve (RTA) e da 
Associação Turismo do Al-
garve (ATA), João Fernandes, 
saúda a decisão dos municí-
pios da Comunidade Inter-
municipal do Algarve (AMAL) 
de suspensão da aplicação da 
taxa turística municipal, bem 
como do deferimento e isen-
ção de outras taxas e paga-
mentos de serviços dirigidos 
à população e às empresas. 
João Fernandes refere que 
«neste momento, assegurar a 
saúde pública e o bem-estar 
das pessoas na região, tanto 

dos residentes como dos visi-
tantes, é a missão primeira de 
todos. Mas não podemos des-
curar a competitividade futu-
ra da nossa economia. São as 
empresas que geram e que 
continuarão a gerar a riqueza 
e o emprego na região». «Face 
ao árduo período que as di-
ferentes atividades turísticas 
atravessam, nomeadamen-
te o alojamento, todos os si-
nais positivos são importan-
tes passos para uma retoma, 
pelo que o Turismo do Algar-
ve aplaude a decisão dos au-
tarcas algarvios», acrescenta.
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