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Associação dos Produtores Comerciantes e Exportadores de Vinho fala em situação dramática

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e4f5b20e-a156-4a49-b9a1-

258ba1169eec&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estamos também a ouvir os produtores, comerciantes e exportadores de vinho. Com os restaurantes
fechados e sem turistas no país, eles dizem que a quebra no consumo é grande. Por isso, as adegas
estão cheias e muitas empresas estão a recorrer ao lay-off.
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Covid-19: Sensibilização junto da comunidade de etnia cigana

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c8915fc8-37c4-4dc0-a1ec-

3ba70e302231&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O município de Portimão lançou uma ação de sensibilização junto da comunidade de etnia cigana para
o reforço das regras de higiene, essenciais para conter o vírus. Os técnicos da autarquia estão
também a desaconselhar a deslocações em grupo, tão habituais nesta comunidade cigana.
Declarações de Joana Pedro, "Reviver no Meu Bairro".
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-08 09:12
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Alentejo e Algarve tiveram melhoria na situação da seca

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a2fb3c39-f523-47da-ac52-

b0f0f287f9b5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Alentejo e o Algarve tiveram uma melhoria na situação da seca.
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A4 Comerciantes algarvios apreensivos com rumo dos negócios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/04/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5bb160e6

 
Os empresários do comércio algarvio estão apreensivos com o rumo que vão tomar os seus negócios
devido à pandemia de covid-19, sobretudo pela incerteza numa data para a retoma da economia,
disse à agência Lusa o presidente da ACRAL.
 
"Vamos parar agora e daqui a dois meses vai-se recomeçar de que ponto? Não é só ligar o botão e
tudo começa a trabalhar. Para além das sobrecargas da segurança social", questionou o líder da
Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).
 
Segundo Paulo Alentejano, os empresários "estão com dificuldade em perceber o caminho que lhes
estão a indicar", porque já estão numa situação complicada e "aponta-se para atrasarem pagamentos
à segurança social e fazerem mais uma linha de crédito, sem saberem como vão estar daqui a seis
meses".
 
O dirigente realçou a preocupação dos empresários com a possibilidade de "mais um encargo
acumulado", relembrando à Lusa que o comércio no Algarve "vive direta ou indiretamente do turismo"
e até "havia boas perspetivas, quer para a Páscoa quer para o verão.
 
O setor do comércio e dos serviços são, a par do turismo, aqueles que mais emprego geram na região,
sendo que a maioria das empresas de comércio no Algarve têm uma dimensão pequena, até aos 10
empregados.
 
Embora notando que muitos dos comerciantes "pensam que o caminho mais fácil é o  layoff ", aquele
responsável não consegue quantificar o número de associados - ao todo são 3.000 - que já optaram
por colocar trabalhadores neste regime, desde o início do surto.
 
No entanto, ao aconselhamento jurídico da associação têm chegado muitas dúvidas das empresas,
"acima de tudo em questões de  layoff ", nomeadamente "como podem aceder, quais as
consequências e se podem ir a 100 ou 50%, o que revela que "a grande maioria" está a equacionar a
medida.
 
Sugerindo que se poderia "premiar as empresas" que façam o esforço para "se manterem em
funcionamento a todo o custo", Paulo Alentejano questionou: "Se tudo aponta que o  layoff  é o
caminho, qual é a vantagem de se fazer um outro caminho?"
 
O dirigente criticou ainda, em declarações à agência Lusa, algumas medidas "avulso" anunciadas pelo
governo, que criam "incerteza e grande desconhecimento nos empresários" e destacou que "as
primeiras nem contemplavam bem o comércio local".
 
À associação têm, também, chegado relatos de empresários com dificuldades "em receber o que foi
faturado em março", um vez que "quem ainda tem algum liquidez de tesouraria está a atrasar
pagamentos".
 
A ACRAL enviou um inquérito aos associados para aferir o impacto das medidas e outras que possam
vir a ser propostas, tendo obtido "duas centenas de respostas", que servirão de base às diligências
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que a associação está a articular com a Confederação do Comércio de Portugal, para apresentarem ao
Governo.
 
Para o futuro, o dirigente considerou importante "apostar no mercado interno", até porque a atividade
deve "abrir relativamente devagar", com os turistas a levarem "algum tempo a retomar a confiança
em sair do seu país".
 
A pandemia de Covid-19 já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em mais de 200 países e regiões,
provocando mais de 81.900 mortos.
 
Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde 19 de março, registavam-se, até às
23:59 horas de segunda-feira, 6, 12.442 casos de infeção (234 no Algarve e 85 no Alentejo) e 345
óbitos (sete na região algarvia).
 
..diariOnline RS
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Prémio Cinco Estrelas Regiões distingue ícones e atrações algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/04/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=847fed60

 
A 3.ª edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões distinguiu os principais recursos patrimoniais algarvios
em várias categorias, como a gastronomia, artesanato, festas e romarias, praias e paisagens.
 
O galardão reconhece e valoriza destinos, atrações turísticas e negócios locais de alta qualidade,
premiando empresas portuguesas que se diferenciam a nível regional, mas também identificando o
que de melhor existe em Portugal ao nível de recursos naturais, gastronomia e vinhos, arte e cultura,
monumentos e património, aldeias e vilas, entre outros ícones de referência e interesse nacional.
 
"A beleza natural da região do Algarve tem marcado presença na lista de vencedores do Prémio Cinco
Estrelas Regiões nestes três anos", refere a organização.
 
Em 2020, a votação online elegeu os seus principais recursos em várias categorias:
 
Praias: Praia da Rocha (Portimão)
 
Cozinha Tradicional Portuguesa: Cataplana Algarvia
 
Reservas / Paisagens / Barragens: Parque Natural da Ria Formosa
 
Produtos Tradicionais Portugueses: Laranja do Algarve
 
Serras: Serra de Monchique
 
Artesanato: Empreita de Palma (Loulé)
 
Monumentos Nacionais: Castelo de Silves
 
Festas, Feiras e Romarias: Fatacil
 
O Forum Algarve, na categoria Centros Comercias; e a Fatacil na categoria Festas, Feiras e Romarias,
foram ainda distinguidos como marcas com o Prémio Cinco Estrelas Regiões 2020 no distrito de Faro.
 
A identificação das marcas vencedores é feita com base na metodologia dos Prémios Cinco Estrelas,
que mede o grau de satisfação global dos consumidores, tendo em conta os cinco principais critérios
que influenciam a sua decisão de compra ou adesão (Satisfação pela experimentação, Relação Preço-
qualidade, Intenção de compra ou recomendação, Confiança na marca e Inovação), em 3 situações
distintas e complementares: Comité de Avaliação; Testes de Experimentação e Questionários de
Avaliação Massificada.
 
Os vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2020 podem ser consultados aquiFat.
 
EP - diariOnline
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Saiba como o Turismo de Portugal está a ajudar as empresas do sector a enfrentar os
desafios actuais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/04/2020

Meio:
Human Resources Portugal

Online
Autores: Margarida Lopes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=170e7472

 
Saiba como o Turismo de Portugal está a ajudar as empresas do sector a enfrentar os desafios actuais
 
Por Margarida Lopes
 
Em 08:25, 8 Abr, 2020
 
Para assegurar a continuidade da resposta às necessidades de formação das empresas turísticas, o
Turismo de Portugal inicia hoje, dia 8 de Abril, novas sessões de capacitação do Programa BEST -
Business Education for Smart Tourism, na plataforma Microsoft Teams.
 
As primeiras acções do BEST Live Online Training têm por objectivo dotar os participantes de
estratégias e técnicas que lhes permitam adaptar-se e reagir, com a menor, a uma conjuntura que é
particularmente desafiante para as empresas do turismo, mitigando impactos no desempenho dos
seus negócios.
 
Como tornar o meu negócio digital  é o tema da primeira acção que se divide em duas sessões,
Entender a Estrutura  (8 Abril, 10h00-12h00) e  Desenvolver a Estratégia  (9 Abril, 15h00-17h00).
 
A mudança do contexto em que nos inserimos obriga a uma adaptação e força a encontrar novas
formas de comunicar e negociar. Seja qual for a área de negócio, é necessário aprender a comunicar à
distância, com organização e focados em objectivos. O objectivo desta sessão é reforçar as
competências dos gestores e empresários do sector do turismo para a gestão dos seus processos de
comunicação online.
 
Reformulação pessoal e profissional em cenários de instabilidade  realiza-se no dia 8 de Abril, entre as
14h00 e as 16h00.
 
Os constrangimentos sentidos em cenários de instabilidade profissional e pessoal, obrigam a respostas
de adaptação à adversidade, que nem sempre são desenvolvidas com sucesso, o que pode aumentar a
frustração. Com esta acção pretende-se facilitar a reformulação de metas pessoais e profissionais,
com recurso a técnicas de autoconhecimento e identificação de estratégias eficazes para a mudança e
construção de novos objectivos.
 
Como fazer face à redução das minhas vendas: estratégias e ferramentas  é o tema da formação de
dia 9 de Abril, entre as 10h30 e as 12h30.
 
Esta acção visa fornecer técnicas e dicas susceptíveis de serem utilizadas no dia-a-dia, com o
objectivo de melhorar a gestão da receita no quadro de uma visão de curto, médio e longo prazo. Com
a partilha de experiências e análise de cenários possíveis, face a vários casos, pretende-se que a
acção seja, o mais possível, à medida da realidade de cada um dos participantes.
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O Programa BEST foi desenvolvido pelo Turismo de Portugal, em parceria com a Confederação do
Turismo de Portugal e as associações do sector, com o objectivo de promover o desenvolvimento das
competências estratégicas e de gestão competitiva das empresas turísticas e incentivar a sua
preparação relativamente aos actuais desafios e tendências do mercado global.
 
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, que pode ser feita aqui.
 
Margarida Lopes
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A9

Airbnb cai cerca de 29% em Lisboa. Perdas vão agravar-se
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/04/2020

Meio: Negócios Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=79cdab4d

 
A faturação caiu 29% em Lisboa e 15% no Porto, no mês de março, em termos homólogos. Os
primeiros dias do mês de abril indicam que a quebra se deverá agravar.
 
Era um setor em forte expansão mas é também um dos primeiros a cair na sequência da crise gerada
pela pandemia. A faturação da Airbnb caiu 29% em Lisboa e 15% no Porto, no mês de março, em
termos homólogos, segundo conta o Público esta quarta-feira.
 
São perdas de 5,5 milhões de euros que contrastam com os enormes crescimentos dos meses
anteriores e que deverão agravar-se em abril.
 
Os dados são da Airdna, uma empresa de análise de dados para o mercado mundial de arrendamento
turístico em plataformas online, que analisou a evolução com base em sites de reservas como Airbnb,
HomeAway e VRBO.
 
Continuar a ler
Na comparação com o mês anterior, as quebras foram de 28,6% em Lisboa e 30,7% no Porto,
segundo o jornal.
 
Com as reservas registadas até 2 de abril, Lisboa terá uma descida de 61% nas receitas em termos
homólogos, enquanto o Porto pode cair 48%. É provável, no entanto, que com as restrições à
circulação e a renovação do estado de emergência haja mais reservas anuladas.
 
Negócios
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Algarve mantém-se como marca de confiança dos portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5beabddd

 
Início Breves Algarve mantém-se como marca de confiança dos portugueses
 
Algarve mantém-se como marca de confiança dos portugueses
 
Abril 8, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Algarve foi distinguido pelos portugueses como 'Marca de Confiança', atingindo 47,5% dos votos dos
leitores das Selecções do Reader's Digest. Esta é quarta vez que a região ocupa o primeiro lugar na
categoria Regiões de Turismo.
 
A qualidade, a boa relação custo-benefício e o serviço ao cliente são os principais atributos do Algarve
identificados pelos leitores neste estudo que analisa mais de 60 categorias, e conta já com 20 edições
e analisa mais de 60 categorias.
 
O presidente da Região do Turismo do Algarve enaltece que, no momento em que atravessamos, este
prémio é um estímulo que gostaríamos de endereçar aos empresários, aos profissionais e à população
em geral, como sinal de agradecimento.
 
João Fernandes sublinha ainda que a confiança é uma conquista que conta com décadas de trabalho e
este reconhecimento torna-se especialmente relevante no ano em que a Região de Turismo do Algarve
assinala o seu 50.º aniversário e em que temos pela frente um desafio sem precedentes.
 
Refira-se que a região algarvia arrecadou esta distinção em 2020, 2019, 2017 e 2016.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
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Carolina Morgado
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WTTC diz que recuperação do sector só é possível com apoio dos governos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=537eb756

 
Início VIP WTTC diz que recuperação do sector só é possível com apoio dos...
 
WTTC diz que recuperação do sector só é possível com apoio dos governos
 
Abril 8, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) alerta que, face a esta crise sem precedentes
devido ao Covid-19, se não houver apoios dos governos, dificilmente o sector poderá recuperar.
 
Diz em comunicado que ainda é muito cedo falar em recuperação das viagens e turismo, mas indica
que os primeiros países a reactivar serão aqueles que receberam apoio do governo, preservando
salários, empréstimos sem juros e eliminação de tarifas de passageiros.
 
O órgão mundial que representa o sector privado levantou preocupações sobre a falta de urgência em
alguns governos para resolver o problema actual, garantindo que esta atitude está a ter um impacto
devastador, principalmente nas pequenas e médias empresas.
 
No início da crise, o WTTC estimou que o sector poderia perder 50 milhões de empregos em todos o
mundo, e depois aumentou para 75 milhões.
 
Para a organização, para evitar o colapso económico" do sector que contribui com 10,4% do PIB
mundial, é necessário aplicar um plano que atenda a 3 pontos: proteger os salários, rendimentos e
empregos de milhões de pessoas em risco; os governos devem fazer empréstimos vitais, ilimitados e
sem juros para empresas globais de viagens e turismo, bem como para pequenas e médias empresas;
eliminar impostos e taxas para passageiros e indústria de viagens, com efeito imediato e por um
período recomendado de 12 meses.
 
- Não sabemos quando é que este pesadelo terminará, nem quando começará a recuperação. O que
sabemos é que, se não aprendermos com as melhores práticas e cuidarmos deste sector valioso,
quando for a hora certa, não haverá nada para reactivar e o impacto social e económico levará anos
para se recuperar, disse Gloria Guevara, presidente e CEO do WTTC.
 
Para Guevara, se não há renda nas empresas de turismo, não há dinheiro a circular, não há recursos
para pagar salários e muito menos para pagar impostos, portanto, executar acções em benefício do
sector não é uma despesa, é um investimento para evitar o colapso da indústria do turismo e dos
países, evidenciou.
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O WTTC lembra que, até o momento, existem mais de 100 países que implementaram medidas
específicas para proteger a indústria do turismo e os seus trabalhadores.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Lisboa e Porto perdem  
5,5 milhões em Março no Airbnb

A pandemia de covid-19 afundou o 

arrendamento de curta duração 

pelo Airbnb em Lisboa e no Porto. 

Em Março, a capital portuguesa fac-

turou menos 28,6% face a Fevereiro, 

o que se traduz numa quebra em 

cadeia de 4,6 milhões de euros. No 

Porto, as perdas atingiram em Mar-

ço 2,1 milhões de euros, ou 30,7% 

face ao mês precedente. 

Em termos homólogos, Lisboa per-

deu 29% da facturação (4,7 milhões) 

e o Porto perdeu 15% (800 mil euros). 

O que dá uma perda de 5,5 milhões 

em termos homólogos, nestas duas 

cidades, que são os destinos nacio-

nais mais representados no Airbnb, 

a par do Algarve. 

Os dados são da Airdna, uma 

empresa de análise de dados para o 

mercado mundial de arrendamento 

turístico em plataformas online. A 

Airdna apura a facturação com base 

nas reservas registadas em sites 

como Airbnb, HomeAway e VRBO, 

tendo feito uma análise à situação 

portuguesa a pedido do PÚBLICO. 

Se Março já foi complicado, o mês 

de Abril ainda será pior. 

O número de casas listadas mostra 

que, apesar das perspectivas som-

brias, a oferta é praticamente a mes-

ma naquela plataforma. O que caiu 

drasticamente foi a procura, devido 

às restrições mundiais ao turismo. 

Por outras palavras, não houve até 

ao momento transferência de pro-

priedades do arrendamento turístico 

para a venda ou para o arrendamen-

to familiar de longa duração. Nisso, 

Portugal acompanha a tendência 

europeia que está espelhada nos 

números da Airdna, que tem sede em 

Denver (EUA) e escritório europeu 

em Barcelona. 

Com dados até 2 de Abril, já era 

possível concluir que o mês da Páscoa 

em 2020 é o da viragem no mercado 

nacional.  Até à pandemia, Portugal 

vinha registando os melhores meses 

de sempre no Airbnb. Janeiro fechou 

com um crescimento homólogo de 

82% e Fevereiro duplicou as receitas 

face ao mesmo mês de 2019, com um 

aumento de 110%, para 49,8 milhões 

A capital perdeu 29% e o Porto 15% da facturação em termos homólogos. E tudo piora em Abril: no segundo 
dia do mês, já era certa uma quebra de 61% e 48% nas duas cidades, face ao mesmo período de 2019

restrições mais apertadas, é impro-

vável que não haja mais clientes a 

anular reservas neste mês. 

Crescer só a partir de Junho 
Traduzindo percentagens em dinhei-

ro, as perdas portuguesas no início de 

Abril face ao mesmo mês de 2019 já 

ascendiam a 13,6 milhões de euros. 

Mas como estes dados foram retira-

dos no início do mês, é de esperar 

perdas maiores. As maiores perdas 

concentram-se em Lisboa. Se não 

houvesse mais cancelamentos depois 

de 2 de Abril, a capital portuguesa 

perderia 12 milhões de euros face a 

Abril de 2019. No Porto, as perdas já 

eram de 3,4 milhões, em termos 

homólogos, no início do mês.  

Proprietários ouvidos na comuni-

cação social nos últimos dias dizem 

que as casas estão vazias e que não há 

RUI GAUDÊNCIO

reservas. Alguns sugerem também 

que já se olha para o arrendamento 

familiar como alternativa ao aloja-

mento turístico de curta duração. 

Os dados da Airdna não con r-

mam, por agora, que haja casas a 

serem transferidas do alojamento 

turístico para o de longa duração, 

visto que o stock de alojamentos no 

Airbnb se mantém estável. 

A Airdna fez projecções até Junho, 

com base nas reservas existentes a 

2 de Abril. A con rmarem-se essas 

estimativas, a facturação nacional 

só voltaria a crescer em termos 

homólogos a partir de Junho (1%). 

Porém, como o passado recente tem 

demonstrado, o turismo é an trião 

das maiores incertezas económicas 

desta pandemia.

o pior ainda está para vir agora em 

Abril. No início do mês ainda havia 

reservas para ambas as cidades. 

Porém, a Airbnb alterou a política de 

cancelamentos, garantindo agora 

devolução de 100% do montante para 

reservas entre 14 de Março e 31 de 

Maio. O que deverá incentivar mais 

clientes a anular, até porque o estado 

de emergência foi prolongado até 17 

de Abril e a circulação de pessoas for-

temente condicionada durante a Pás-

coa, com os aeroportos nacionais 

fechados. O que parecia um cenário 

mau ainda deverá piorar.  

Com as reservas disponíveis a 2 

de Abril, Lisboa teria garantida uma 

quebra de 61% das receitas em ter-

mos homólogos. No Porto, a desci-

da seria de 48%. No mercado nacio-

nal, a perda ascenderia a 28%. Mas 

com cancelamentos mais fáceis e 

Alojamento local 
Victor Ferreira

voferreira@publico.pt

de euros. Esse ascendente terá conti-

nuado no início de Março. 

Isto pode ser explicado com uma 

espécie de “travão faseado”. A pan-

demia foi declarada a 11 de Março e, 

em Portugal, o estado de emergên-

cia entrou em vigor no dia 18. As 

receitas de Março acabaram abaixo 

das de Fevereiro (-18,5%) porque o 

descalabro começou aí. 

Ainda assim, a receita nacional 

terminou 9% acima do que se factu-

rou em Março de 2019: 40,6 milhões 

de euros, em Março de 2020 mais 

3,2 milhões do que os 37,4 milhões 

do que 12 meses antes, período que, 

por sua vez, tinha batido os 36,6 

milhões de Março de 2018.  

A Airdna forneceu ao PÚBLICO 

dados desagregados para Lisboa e 

Porto. Foi aí que o “terramoto” se 

sentiu mais. E é nesses destinos que 

Oferta é praticamente a mesma. O que caiu drasticamente foi a procura, devido às restrições mundiais ao turismo 
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Lei em debate hoje na AR 
prevê a libertação de 1200 
reclusos p22

Aluguer de curta duração 
caiu 29% na capital e 15% 
no Porto p26

É uma “supergeringonça”. 
Em vez de um, Israel terá 
dois primeiros-ministros p29

Sindicato de jogadores e 
clubes em guerra. Liga avalia 
perdas em 310 milhões p38

Há presos que 
não vão sair por 
não terem casa 
para regressar 

Airbnb de Porto 
e Lisboa perdeu 
5,5 milhões de 
euros em Março 

Israel com dois 
primeiros- 
-ministros para 
sair do impasse 

Layoff deixa 
futebol 
profissional em 
estado de sítio

“Isto assusta-nos  
e vai mudar  
o nosso futuro” 
A pandemia vista pelos adolescentes

Pico pode 
já ter passado, 
mas não é hora 

de relaxar

Destaque 2 a 15 e Editorial  
Acompanhe em publico.pt/coronavirus

Matemáticos e epidemiologisas 
lêem números da pandemia da 
covid-19 e admitem que o pico 

pode ter passado. Mas ainda há 
nuvens negras no horizonte. 

Portugal já sequenciou mais de 
cem genomas do vírus

Receba as suas 
colecções em casa 
Sugestões para ler,  
ver, ouvir e saborear

Encomende em
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Covid-19 no Algarve - Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2d54554-68c9-4a3e-ae7b-

3b45bc3f1bfc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Albufeira, 18 pessoas estão isoladas depois de um imigrante ter dado positivo no teste ao Covid-
19, a maioria é de nacionalidade indiana.
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