
Clipping_2020_04-14



Revista de Imprensa

1. Covid-19 - Apoio às empresas, RTP 1 - Bom Dia Portugal, 14/04/2020 1

2. 5300 pedidos de reembolso, Correio da Manhã, 14/04/2020 2

3. Inflação. Viagens de avião, férias e bancos eram dos mais caros até à crise, Dinheiro Vivo Online,
14/04/2020

3

4. "Vamos ter um turismo diferente depois desta pandemia", Mirante Online (O), 14/04/2020 5

5. Agências de viagens e Governo discutem lei para reembolsar turistas, Negócios, 14/04/2020 6

6. Golfe também quer aceder às medidas de apoio ao turismo, Opção Turismo Online, 14/04/2020 8

7. Turismo do Algarve dá a conhecer o destino sem sair de casa, Opção Turismo Online, 14/04/2020 10

8. TPNP lança microsite para apoio às empresas do sector do turismo, Opção Turismo Online, 14/04/2020 12

9. retoma vai demorar tempo e vai doer, Opção Turismo Online, 14/04/2020 13

10. Coronavírus - Linhas de crédito, SIC - Jornal da Noite, 13/04/2020 15

11. Portugal registou uma inflação nula em Março, RTP 3 - 18/20, 13/04/2020 16

12. Algarve: Foram feitos testes em 25% dos lares, SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia, 13/04/2020 17

13. Hotéis do Algarve encerrados e com reservas canceladas, TVI - Diário da Manhã, 13/04/2020 18

14. Refood altera projeto, TSF - Notícias, 13/04/2020 19

15. Protocolo entre o Estado e a Banca, TSF - Notícias, 13/04/2020 20

16. Turismo do Algarve Convida a Viajar e a Conhecer o Destino Sem Sair de Casa, + Algarve Online,
13/04/2020

21

17. "Norte mais Forte": Legendary assina nova campanha do Turismo do Porto e Norte, Agência de
Informação Norte Online, 13/04/2020

22

18. Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer a região sem sair de casa, Algarve Informativo Online,
13/04/2020

23

19. Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa, Algarve Notícias Online,
13/04/2020

24

20. Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa, Algarve Primeiro Online,
13/04/2020

25

21. Turismo do Algarve realiza formações online sobre a oferta do destino para agentes turísticos, Ambitur
Online, 13/04/2020

26

22. Reembolsos: "As agências de viagens estão a travar a maior luta da sua história pela sobrevivência ",
Ambitur Online, 13/04/2020

27

23. Os ingleses vão ser os primeiros a regressar ao Algarve depois da pandemia, Ambitur Online, 13/04/2020 30

24. Turismo do Algarve lança cursos online para promover a região, Barlavento Online, 13/04/2020 32

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A3
#A5
#A5
#A6
#A6
#A8
#A8
#A10
#A10
#A12
#A12
#A13
#A13
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A21
#A22
#A22
#A22
#A23
#A23
#A23
#A24
#A24
#A24
#A25
#A25
#A25
#A26
#A26
#A26
#A27
#A27
#A27
#A30
#A30
#A32
#A32


25. INE. Pandemia arrasta inflação portuguesa para 0% em março, Diário de Notícias Online, 13/04/2020 34

26. Turismo do Algarve convida a  a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa, Diário Imobiliário Online,
13/04/2020

36

27. Militantes do PSD/Portimão discutem soluções pós-Covid-19 para o concelho em videoconferências,
DiáriOnline Online, 13/04/2020

37

28. Turismo do Algarve promove cursos online para agentes de turismo internacionais, Event Point Online,
13/04/2020

38

29. Turismo do Algarve lança formações online gratuitas, Jornal do Algarve Online, 13/04/2020 39

30. Forbes recomenda Algarve como "um dos melhores lugares do mundo" para passar a reforma, Jornal
Económico Online (O), 13/04/2020

40

31. TURISMO DO ALGARVE CONVIDA A VIAJAR E A CONHECER O DESTINO  SEM SAIR DE CASA, Litoralgarve
Online, 13/04/2020

42

32. Turismo do Algarve prepara regresso dos players do sector, Magazine Imobiliário Online, 13/04/2020 43

33. Como as empresas estão a salvar a tesouraria, Negócios, 13/04/2020 44

34. Agências e Governo discutem lei para reembolsar turistas, Negócios Online, 13/04/2020 49

35. "De olhos postos no futuro", Turismo do Algarve oferece formação online, Notícias ao Minuto Online,
13/04/2020

50

36. Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa, Náutica Press Online,
13/04/2020

51

37. AHETA diz que turismo no Algarve está reduzido a zero, Opção Turismo Online, 13/04/2020 52

38. Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa, PlanetAlgarve Online,
13/04/2020

54

39. Algarve launches online courses aimed at tour operators, Portugal Resident Online, 13/04/2020 55

40. Algarve Tourism offers online training, PortugaliNews Online, 13/04/2020 56

41. Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer a região sem sair de casa, Postal do Algarve Online,
13/04/2020

57

42. Turismo do Algarve lança formação online para os profissionais, Publituris Online, 13/04/2020 59

43. Opinião| O efeito borboleta do Turismo Interno, Publituris Online, 13/04/2020 60

44. Turismo do Algarve disponibiliza cursos online para agentes internacionais, Turisver Online, 13/04/2020 62

45. APAVT diz-se satisfeita com declarações de Reynders sobre reembolsos, Viajar Online, 13/04/2020 63

46. "Desastre completo em termos do turismo" - Entrevista a Elidérico Viegas, Correio da Manhã,
12/04/2020

64

47. Comissão Europeia desaconselha reservas de férias de verão, Expresso Online, 12/04/2020 65

#A34
#A34
#A36
#A36
#A36
#A37
#A37
#A37
#A38
#A38
#A38
#A39
#A39
#A40
#A40
#A40
#A42
#A42
#A42
#A43
#A43
#A44
#A44
#A49
#A49
#A50
#A50
#A50
#A51
#A51
#A51
#A52
#A52
#A54
#A54
#A54
#A55
#A55
#A56
#A56
#A57
#A57
#A57
#A59
#A59
#A60
#A60
#A62
#A62
#A63
#A63
#A64
#A64
#A64
#A65
#A65


48. EUA deixam aberta uma popular modalidade por ser... essencial, Jogo Online (O), 12/04/2020 67

49. Veneza adia taxa turística para 2021, Jornal de Notícias - Urbano, 12/04/2020 70

50. Turismo desportivo: Golfe e surf valem 900 milhões de euros. E depois da pandemia?, Jornal Económico
Online (O), 12/04/2020

71

51. Restauração “precisa de dinheiro a fundo perdido e rapidamente” - Entrevista a Ana Jacinto, Público,
12/04/2020

74

52. Hotéis. 51 novos projetos em standby, Sol Online, 12/04/2020 76

53. A retoma da hotelaria, Sol Online, 12/04/2020 78

54. Covid-19 afeta turismo no Algarve, TVI 24 - Notícias, 11/04/2020 80

#A67
#A67
#A70
#A70
#A71
#A71
#A71
#A74
#A74
#A74
#A76
#A76
#A78
#A78
#A80
#A80


A1  
RTP 1

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 85962014

 
14-04-2020 06:51

1 1 1

Covid-19 - Apoio às empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e79e3a6d-57bf-4fe5-80c3-

7b322857faa1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo português alargou o crédito a todos os setores de atividade, mas entre as muitas
incertezas, os pequenos empresários procuram saber qual poderá ser a melhor opção.
Comentários de Jaime Saveedra, empresário; Carlos Balhana, diretor clínico.
 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-04-13 00:41
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-04-14 09:16
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-14 06:51
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-14 09:16
 RTP 3 - 3 às... , 2020-04-14 10:16
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PREOCUPAÇÕES DOS PORTUGUESES 
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SALOMÉ PINTO 

A
Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consu-
midor - Deco já recebeu 

5300 pedidos de ajuda' de consu-
midores que tiveram de cancelar 
as férias e não conseguiram ser 
reembolsados, revelou ontem ao 
Correio da Manhã o coordena-
dor do departamento Jurídico e 
Económico da Deco, Paulo Fon-
seca. "Cerca de 80% dos casos 
foram resolvidos, a maioria atra - 
vés de vouchers ou reagenda - 
mento da reserva", acrescentou. 

Através da "'Linha de apoio ao 
viajante' cia Deco, que funciona 
todos os dias úteis das 10h-
=18h", os consumidores po-
dem obter "apoio jurídico para 
resolver casos de conflito" com 
as agências de viagens e ou-
tros operadores turísticos, ex-
plica Paulo Fonseca. "O consu-
midor tem sempre direito ao g 
reembolso, mas é possível, 
como consentimento das par- 3 
tes, optar por vouchers ou Hotéis não estão a devolver os pagamentos às agências, dificultando o reembolso dos turistas, diz a APAVT 

adiamento das viagens", 
acrescentou. A Deco chamou 
ainda a atenção para as condi-
ções dos vouchers que, nalguns 
casos, determinam que, se não 
forem usados, o cliente perde 
direito a qualquer compensa-
ção. É para evitar este tipo de 
situações que Paulo Fonseca 

JECO ALERTA QUE HÁ 
VOUCHERS QUE LEVAM À 
PERDA DO REEMBOLSO 
entende que o Governo deveria 
clarificar a legislação. 

A Associação das Agências de 
Viagens e Turismo (APAVT) de-
fende que "o Governo tem de 
encontrar tuna solução para ca-
sos em que companhias aéreas e 
sobretudo os hotéis não devol-
vem o dinheiro às agências", 
afirmou ao CM o vice-presi-
dente cla APAVT, Duarte Cor-
reia. Nessas circunstâncias, "as 
agências não têm como reem-
bolsar os clientes" , alertou.. 

,44 

SAÚDE  JOVENS  APOIO  DOENÇA 

• 

Lista de médicos adiada 
A Ordem dos Médicos assume 
que teve de adiar a publicação 
da lista dos médicos com com-
petência em Ecografia Obsté-
trica devido à pandemia, mas 
mantém "a firme intenção" de 
continuar este trabalho assim 
que as condições o permitam. 
A medida, agora adiada, decor-
reu do caso do bebé Rodrigo, 
que nasceu com malformações 
graves não detetadas pelo obs-
tetra Artur Carvalho. 

Crianças vulneráveis 
A Associação Portuguesa para 
o Desenvolvimento Local -
Animar defendeu ontem, em 
comunicado, o reforço das 
medidas de apoio para crianças 
e jovens em situação de 
vulnerabilidade psicossocial 
e económica. "Cada município 
deve criar uma linha telefónica, 
que centralize a identificação de 
casos de crianças e jovens com 
necessidade de apoio a diversos 
níveis", propõe a Animar. 

Cuidados com a visão 
A Associação de Profissionais 
Licenciados de Optometria criou 
uma linha telefónica (93 893 
4441) para informações sobre 
cuidados a ter coma visão. A 
prática clínica do optometrista, 
eletiva e não urgente, está sus-
pensa devido à pandemia. A li-
nha funciona às segundas, quar-
tas e sextas-feiras das 11h00 às 
13h00. O serviço, prestado por 
optometristas, não substitui a 
consulta, avisa. 

Mudanças não aceites 
A operação Páscoa em Casa, 
que terminou à meia-noite, le-
vou a GNR a montar, ontem de 
manhã, um controlo ao tráfego 
na EN4, junto a Arraiolos. Um 
condutor residente em São Do-
mingos de Rana (Cascais) ale-
gou estar em trabalho de mu-
dança de casa, motivo que as 
autoridades não deram como 
válido. Foi por isso notificado 
e aconselhado a regressar à 
sua área de residência. »  

Cuidados com o coração 
A Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia recomenda aos 
doentes portadores de doença 
cardiovascular, que consti-
tuem um dos grupos em que 
a Covid-19 apresentou maior 
mortalidade, que fiquem em 
casa e não deixem de tomar 
medicação regular. Pediu ain-
da ao primeiro-ministro prote-
ção especial para estes doen-
tes com vida profissional ativa 
não passível de teletrabalho. 
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A3 Inflação. Viagens de avião, férias e bancos eram dos mais caros até à crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/04/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Luís Reis Ribeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=556933c3

 
Inflação nacional caiu para 0% em março por causa do vírus, mas custo dos serviços bancários subiu
quase 6%, mostram dados do INE.
 
A crise provocada pelo coronavírus, que impôs logo em meados de março fortes restrições à atividade
económica em Portugal, não chegou para deter uma forte subida nos preços de determinadas
despesas, muitas delas relacionadas com o turismo. Daqui em diante, já não será bem assim.
 
A inflação nos serviços financeiros e bancários também se destacou por ser das mais vibrantes no
panorama nacional. O custo destes serviços no consumidor final estava a subir quase 6%, num mês
em que a taxa de inflação caiu para zero.
 
De acordo com cálculos feitos pelo Dinheiro Vivo (DV) com base nos novos dados do Instituto Nacional
de Estatística (INE) para a inflação até março, o item de despesa "Transportes aéreos de passageiros"
registou a maior subida do cabaz de compras dos consumidores, que é composto por várias dezenas
de produtos e serviços.
 
Em março, o preço médio dos voos estava a subir mais de 9% face a igual mês de 2019, o que
contrasta com a taxa de inflação global nacional, que foi nula (0%) neste mesmo período, como
referido. E com a descida de 1,6% na classe dos transportes em geral.
 
O que significa que o custo das viagens aéreas acabou por não conseguir travar a quebra nos preços
dos transportes. Uma das explicações é a medida de redução dos passes sociais, que levou a quebras
significativas noutras formas de locomoção. Por exemplo, o custo dos transportes combinados de
passageiros afundou mais de 24% em março; o preço médio das viagens de comboio diminuiu mais
de 8%. São alguns dos produtos/serviços que mais baratos ficam em março quando se compara com
a situação de há um ano.
 
Mas outros itens houve do cabaz que serve para calcular o Índice de Preços no Consumidor (IPC) que
também contrariaram o ambiente geral de declínio nos preços, fruto da paragem da economia. A
seguir aos voos, o preço da carne registou o segundo maior aumento do cabaz de consumo do INE
(7,4%).
 
Custo dos serviços financeiros continuava a subir
 
O custo dos serviços financeiros, muito por causa nos novos tarifários e do agravamento das
comissões bancárias, disparou quase 6% ao longo do último ano terminado em março.
 
A despesa com "férias organizadas" também brilhou como um dos itens que mais caros ficaram até
março: aqui a subida média de preços rondou os 4%. Destaque ainda para as rendas de casa ("rendas
efetivas pagas por inquilinos"), que aumentaram de preço cerca de 3,3%. Os jornais e revistas
também aparecem entre os 12 produtos que mais encareceram (inflação de 3%).
 
Mas para chegar a uma inflação zero em Portugal, o INE mostra que o custo de muitos produtos e
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serviços simplesmente afundou. O preço médio dos livros caiu quase 48%, os equipamentos de som e
imagem ficaram 15% mais baratos. Destaque também para a quebra de 5,4% nos "combustíveis e
lubrificantes para equipamento para transporte pessoal".
 
Tipo de despesas onde a inflação mais aumentou
 
Infogram
 
Copy: Tipo de despesas onde a inflação mais aumentou
 
Infogram
 
No entanto, no destaque sobre o IPC, ontem divulgado, o INE chama a atenção: muita coisa vai
mudar, antecipando tempos anémicos para alguns itens do cabaz.
 
Por exemplo, a forte quebra na procura e nos preços do petróleo por causa da pandemia do
coronavírus e do conflito entre a Rússia e a Arábia Saudita arrastou a inflação portuguesa para 0% em
março, mas com a quase total paralisação da maior parte das economias pelo mundo fora é
expectável que o custo do petróleo não dispare já.
 
Segundo o INE, "a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi nula em março de
2020, taxa inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) à registada no mês anterior".
 
Esta travagem na evolução dos preços "traduziu sobretudo a variação homóloga de -3,7% do índice
relativo aos produtos energéticos (0,9% em fevereiro), refletindo a evolução dos preços nos mercados
internacionais associada à redução da procura deste tipo de produtos devido à pandemia e às
divergências entre os países produtores de petróleo".
 
Expurgando o efeito da energia e dos alimentos básicos do cabaz dos consumidores, a inflação
também foi zero, o que é mais um sinal da anemia económica que começou a alastrar em meados de
março, por causa do lock down (cancelamento das atividades económicas e limitação à mobilidade das
pessoas).
 
Turismo e aviação sofrem primeiro embate
 
O INE alerta que este fenómeno é capaz de se agravar bastante a partir de agora, à medida que for
acumulando informação sobre o impacto da crise nos preços. Para já, nota-se que já se sente que a
quebra de atividade começou a corroer os preços do setor do turismo, nomeadamente da hotelaria e
do alojamento bem como do transporte aéreo.
 
Por tipo de despesa, o INE indica quais os segmentos onde a inflação, já de si negativa, ainda afundou
mais. "É de destacar a diminuição da taxa de variação homóloga das classes dos Transportes e do
Lazer, recreação e cultura, com variações de -1,6% e -2%, respetivamente (0,9% e -1,6% no mês
anterior)".
 
Partilhe esta notícia
 
Luís Reis Ribeiro
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A5

"Vamos ter um turismo diferente depois desta pandemia"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/04/2020

Meio: Mirante Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd8a49f

 
Presidente da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, diz que a segurança sanitária
passará a estar entre as prioridades e garante que as regiões que representa têm todas as condições
para marcar pontos.
 
A segurança sanitária vai ser um dos factores prioritários na hora de se escolher um destino turístico
após terminar a pandemia da Covid-19 e nesse aspecto o Alentejo e Ribatejo podem marcar pontos.
Isso mesmo foi referido pelo presidente da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia
da Silva, durante a conferência com o tema "O impacto da Covid-19 no Turismo e na Hotelaria", que
foi transmitida na quinta-feira, 2 de Abril, no canal do Youtube da Associação dos Directores de Hotéis
de Portugal.
 
Segundo Ceia da Silva, os turistas além de escolherem um local pelo clima, pela segurança ou pela
sua beleza natural e património monumental, vão passar a ter também em conta novas variáveis,
resultantes destes tempos de isolamento social que vivemos devido à pandemia. E aí, garante, as
regiões do Alentejo e Ribatejo destacam-se pois têm horizonte, são anti-stress e têm muito espaço.
"Vamos ter um turismo diferente a partir daqui e não saberemos como será o comportamento do
consumidor", admitiu.
 
O presidente da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, durante a sua intervenção, realçou ainda
a importância de informar os empresários do ramo da hotelaria e restauração das medidas que o
Governo tem vindo a tomar, quer sejam de apoio quer sejam em relação à saúde sanitária. Deixou
também uma palavra de ânimo para esses agentes, garantindo que a Entidade de Turismo do Alentejo
e Ribatejo tem estado a acompanhar de perto a situação sobretudo a dos micro-empresários.
"Estamos a falar de cafés e de pastelarias que, muitas vezes, são geridos por um casal. É a esses que
temos de dar ânimo porque passa um ou dois meses sem entrar um cêntimo na sua caixa
registadora", afirmou.
 
Mais Artigos
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Miguel Baltazar 

O Governo diz estar a "ponderar a aprovação de normas" para acautelar os cancelamentos de viagens. 

Agências e Governo discutem 
lei para reembolsar turistas 

A associação que representa as agências de viagens quer criar um sistema 
de "vouchers", garantidos pelo Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, 
para mitigar o impacto causado pela pandemia do coronavírus. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 

A
s agências de viagens por-
tuguesas estão a negociar 
com o Governo a criação 

de uma legislação para enquadrar 
um sistema de reembolsos aos tu-
ristas cujas viagens tenham sido 
canceladas devido à pandemia. O 
Objetivo é que seja desenhado um 
sistema de "vouchers", que permi-
ta aos turistas usufruírem das via-
gens já pagas durante um determi-
nado período, e a expectativa é que 
a nova lei possa ser apresentada 
nos próximos dias. 

Desde o início da pandemia, 
que levou a cancelamentos de via-
gens por todo o mundo, que as 
agências de viagens têm exigido ao 
Governo a criação de 'mu sistema 
de reembolsos baseados em "vou-
chers", que permitiria mitigar o 
impacto financeiro da crise. Sem  

esse sistema, defendem, os reem-
bolsos dos consumidores são co-
locados em causa. 

"1 lá que desmistificar porque 
é que as agências de viagens não 
estão a reembolsar, na sua totali-
dade, os dientes: porque enviaram 
o dinheiro dos clientes para hotéis, 
companhias aéreas e outros for-
necedores de serviços turísticos, 
que não estão a devolver o dinhei-
ro entregue, apesar de não terem 
efetuado qualquer serviço", escla-
receu, em comunicado emitido na 
semana passada, a Agência Portu-
guesa de Agências de Viagens e 
Turismo (APAVT), criticando a 
"demora na tomada de posição do 
Governo". Isto numa altura em 
que países como Espanha, Fran-
ça, Itália, Bélgica, LÁ tu ã niaou Po-
lónia já têm implementado um sis-
tema dessa natureza. 

Na mesma semana, o comissá-
rio europeu para a Justiça e para 
os Consumidores, Didier Reyn-
ders, veio reiterar que "os viajan-
tes têm o d ireito de obter um reem-
bolso total se a sua viagem for can-
celada", con forme estipulado pela  

diretiva comuili faria relativa às via-
gens organizadas e aos serviços de 
viagem. Esta diretiva europeia de-
termina que, em situações como a 
da pandemia atualmente vivida, os 
viajantes têm direito ao reembol-
so integral dos pagamen tos efetua-
dos para a viagem, embora não te-
nham direito a qualquer indemni-
zação adicional. 

Contudo, com praticamente a 
totalidade das viagens canceladas 
e com quebra quase total de recei-
tas neste período, os vários opera-
dores do setor, da hotelaria às 
companhias aéreas, passando pe-
las agências de viagens, têm sido 
incapazes de reembolsar o dinhei-
ro, optando por oferecer aos clien-
tes a possibilidade dc usufruírem 
das viagens cm momentos poste-
riores. E o caso, por exemplo, da 
TAP, que permite reagendar via-
gens gratuitamente ou oferece a 
possibilidade da utilização de 
"vouchers" válidos por dois anos. 

Foi neste contexto que o co-
missário europeu enviou cartas 
aos Estados-membros da União 
Europeia, a quem pede que sejam 

416 
Os viajantes têm o 
direito de reembolso 
total se a sua viagem 
for cancelada. 
Sempre que possível, 
os consumidores 
devem considerar 
a possibilidade de 
aceitar um ̀ voucher. 
DIDIER REYNDERS 

Comissário europeu 
para a Justiça e os Consumidores 

implementadas medidas a nível 
nacional, defendendo que, "sem-
pre que possível, os consumidores 
devem considerar a possibilidade 
de aceitar um ̀ voucher' que lhes 
permita adiar as suas férias". Mas 
ressalvou: "Esse ̀ voucher' deve ser 
reembolsável se não for utilizado 
e garantido perante uma eventual 
insolvência do operador." 

"Vouchers" cobertos 
por Fundo de Garantia 
E precisamente esse sistema que 
a APAVT defende. A proposta da 
associação é que sejam criados 
"vouchers" para usufruto da via-
gem durante um determinado pe-
ríodo, sendo estes garantidos pelo 
Fundo de Garantia de Viagens e 
Turismo (FGVT). Se, no final des-
se período, o "voucher" não tiver 
sido usado, o cliente tem direito ao 
reembolso em dinheiro. "Com 
esta proposta, será possível garan-
tir o direito dos clientes ao reem-
bolso, a solvência de toda a cadeia 
de valor turístico e o emprego de 
todo um setor", argumenta a 
APAVT 

4 
FUNDO 
O Fundo de Garantia 
de Viagens e Turismo é 
financiado por agências 
e tem um mínimo de 
4 milhões de euros. 

REEMBOLSO 
As normas europeias 
determinam que os 
viajantes têm direito 
a um reembolso total se 
a viagem foi-  cancelada. 

O FGVT, gerido pelo Turismo 
de Portugal, é dotado de um valor 
mínimo de 4 milhões de euros. 
Este financiamento é assegurado 
pelas agências de viagens e turis-
mo, através de urna contribuição 
anual que varia consoar te o vol u-
me de negócios. Os viajantes po-
dem recorrera este fundo, através 
de requerimento enviado ao Tu-
rismo de Portugal, quando os con-
tratos celebrados com as agências 
de viagens não forem cumpridos. 

Contactada, fonte oficial da 
APAVT refere apenas que espera 
que o assunto seja resolvido pelo 
Governo nos próximos dias. O Mi-
nistério da Economia também 
não esclarece em que ponto estão 
as negociações nem adianta deta-
lhes sobre o sistema a ser criado. 
"O Governo acompanha atenta-
mente este assunto e encontra-se 
a ponderar a aprovação dc nor-
mas, tendo em conta o enquadra-
mento extraordinário que esta cri-
se, criada pela doença covid- 19, 
coloca a todos Os consumidores e 
atividades económicas", diz fonte 
oficial ao Negócios. • 
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Mexidas nos prazos 
legais baralham 
concursos públicos 
Incerteza sobre suspensão dos prazos está a criar dúvidas jurídicas. 
Especialistas falam em "trapalhada" por parte do legislador. 
PRIMEIRA LINHA 6 

 

egoc os 
Terça-feira, 14 de abril de 2020 Diário Ano XVI N.o 4222 € 2.50 

Diretor André ~timo Diretor adjunto CeISO Filipe 
negocios.pt 

 

E 

Como os países estão a tentar 
voltar à normalidade possível 

Na China, é obrigatório  
usar máscara e, em ---

 

algumas regiões, ter 
urna app no telemóvEl. 
Pelo mundo, são várias 
as medidas usadas para 
levantar o confinamento. -*-

 

PRIMEIRA LINHA 4 e 5 

Suspensão de 
Matosinhos não 
põe em causa 
stocks de 
combustível  

Empresas só têm 
de prestar contas 
de 2018 para 
aceder às linhas 
de crédito 
PRIMEIRA LINHA 8 e 9 

Agências de 
viagens e Governo 
discutem lei 
para reembolsar 
turistas 

Na biblioteca 
dos CE0 

O papel dos 
algoritmos nas 
compras online 

Margarida Matos 
Rosa, presidente 
da Autoridade 
da Concorrência, 
sugere o livro 
de hoje. 

ÚLTIMA 32 

Radar África 

João Lourenço 
e a intriga das 
remodelações 
em Angola 
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Golfe também quer aceder às medidas de apoio ao turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85e741ae

 
Início B2 Golfe também quer aceder às medidas de apoio ao turismo
 
Golfe também quer aceder às medidas de apoio ao turismo
 
Abril 14, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O golfe, que quer ser uma das primeiras modalidades a poder ser praticada quando se verificar o alívio
das medidas, também pretende que os clubes da modalidade sejam enquadrados nas medidas de
apoio ao sector do turismo, para assegurar a sua sobrevivência e manter centenas de postos de
trabalho.
 
Isto porque, a par de muitas outras modalidades e indústrias, o golfe viu-se tremendamente afectado
por esta crise, com avultadas quebras de receitas.
 
Em carta enviada ao Governo, Federação do Golfe de Portugal (FPG) pede ainda o desenvolvimento de
medidas de apoio específicas para os clubes, que enquadra como associações sem fins lucrativos, e
pede a redução do IVA aplicada ao golfe, considerando que o regime de IVA penaliza,
fundamentalmente, os operadores de golfe que têm como 'core business' o turismo de golfe.
 
A FPG apresenta ainda o pedido para que o golfe seja uma das primeiras modalidades a poder ser
praticada quando se verificar o alívio das medidas de contenção, em condições de utilização
condicionada a definir e atendendo às suas especificidades de prática, ao ar livre e em grandes
extensões e sem contacto físico.
 
A Federação pretende, por outro lado, que seja permitida a manutenção mínima dos campos de golfe
em qualquer cenário que considere o agravamento das actuais medidas, já que carece de manutenção
para evitar a sua total degradação, que levaria a custos de recuperação insuportáveis para a
esmagadora maioria dos proprietários das instalações.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Turismo do Algarve dá a conhecer o destino sem sair de casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=60d1cce0

 
Início B1 Turismo do Algarve dá a conhecer o destino sem sair de casa
 
Turismo do Algarve dá a conhecer o destino sem sair de casa
 
Abril 14, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
De olhos postos no futuro e de forma a preparar o regresso do sector do turismo a` sua actividade, o
Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino,
direccionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou actualizar os seus
conhecimentos sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspectiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
Em tempos de confinamento generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta acção como
um meio para manter a notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados
emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto disponíveis, a todos os profissionais do sector que tenham interesse no destino.
 
A participação é gratuita, mediante um registo nas respectivas plataformas.
 
Para além da informação disponibilizada sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão
ainda a oportunidade de testar os seus conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder
a um conjunto de conteúdos complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta
resolução, brochuras ou guias online.
 
Através desta acção, o Turismo do Algarve espera também contribuir para inspirar e manter os
agentes do sector motivados neste período conturbado.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
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Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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TPNP lança microsite para apoio às empresas do sector do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cdec63d5

 
Início Breves TPNP lança microsite para apoio às empresas do sector do turismo
 
TPNP lança microsite para apoio às empresas do sector do turismo
 
Abril 14, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e a Associação de Turismo do Porto (ATP) estão juntas
no apoio a prestar aos empresários e aos colaboradores das empresas de turismo da Região e sob o
lema "Norte mais Forte", lançaram um microsite e uma campanha com o mote "Em casa, mas nunca
sozinhos" que já está online.
 
O microsite disponível em http://nortemaisforte.pt/ é fruto de um trabalho que já vinha a ser
desenvolvido pelo Gabinete de Apoio ao Empresário da Turismo do Porto e Norte de Portugal, que vê
agora reforçados os seus instrumentos de uma ferramenta digital, que irá permitir comunicar mais e
melhor, com os empresários e colaboradores do sector do turismo.
 
Através do microsite, dará apoio personalizado e dedicado a cada sub-destino, quer através de chat,
quer através de telefone, bem como disponibilizará um espaço para constituir uma bolsa de contactos
e de oportunidades de negócio. Esta plataforma disponibilizará ainda um 'Fórum de Discussão', onde
se pretende moderar a criação e partilha de uma bolsa de ideias, permitindo encontrar soluções para o
combate à actual crise, bem como para o momento pós-crise.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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retoma vai demorar tempo e vai doer
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado
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Início B1 Tourism Talks: retoma vai demorar tempo e vai doer
 
Tourism Talks: retoma vai demorar tempo e vai doer
 
Abril 14, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Os intervenientes do 1º Tourism Talks organizado pela agência de comunicação Message in a Bottle,
com o tema 'Turismo: the days after' concluiu que a retoma do sector vai demorar tempo e vai doer,
tanto para as pequenas como para as grandes empresas.
 
Uma das mensagens passadas por todos os intervenientes: Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de
Estado do Turismo; Miguel Júdice, administrador da Quinta das Lágrimas; José Roquette,
administrador do Grupo Pestana; Rodrigo Machaz, administrador do Grupo Memmo Hotels; João
Soares, administrador do Dom José Beach Hotel e Luís Leote, proprietário da Herdade do Touril, e
moderado pelo ex-jornalista e CEO da agência de comunicação, Ruben Obadia, é que é preciso pensar
no futuro. Apesar de o turismo ter sido o primeiro sector da economia a estar exposto a esta
pandemia, poderá ser um dos últimos a ter a procura para a oferta que instalada.
 
O objectivo desta videoconferência foi analisar o que vai acontecer ao turismo quando esta pandemia
passar, os apoios do Estado às empresas com vista a relançar a economia, e as estratégias de
adaptação do destino Portugal quanto ao futuro, bem como o que se pode fazer para salvar o sector
não só este ano ainda, apesar de todas as incertezas, como em 2021. Resumindo, todos analisaram os
maiores desafios do momento de um sector que passa por uma das maiores crises de sempre.
 
Apesar de mensagens de algum optimismo, certo é que todos estiveram de acordo que os tempos
mais imediatos vão ser bem diferentes do que eram, ou seja, a retoma vai demorar e vai doer.
 
Adolfo Mesquita Nunes fez questão de dizer que Portugal tem de ter capacidade de mostrar que, para
além de ser o destino mais seguro do mundo, em termos de segurança, também terá de o mostrar do
ponto de vista sanitário, até porque esta vai ser a bandeira de muitos destinos turísticos, mas lembrou
também que o turismo é um sector que se organiza a médio e longo prazo, por isso, esta
instabilidade, que vai determinar alterações nos perfis de busca, de reserva, nas garantias, nos
seguros e no próprio funcionamento das empresas, o sector tem de estar preparado, não só do ponto
de vista da promoção, mas também de políticas públicas de apoio.
 
Na opinião do ex-secretário de Estado do Turismo, o sector dos congressos e incentivos será o mais
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afectado no futuro, pois os grandes aglomerados populacionais não poderão ser feitos nos próximos
tempos, e as empresas deste ramo terão de ter garantias que hoje não têm.
 
Do lado procura, embora destaque que destino mantém-se preservado, pois esta crise não tem a ver
com desastre natural, mas com um problema sanitário, Mesquita Nunes realçou o facto de Portugal
estar muito dependente do transporte aéreo no que ao turismo internacional diz respeito, por isso, o
Turismo de Portugal deve apostar fortemente no 'Vá para fora cá dentro', ou seja, no turismo interno.
 
Em quase horas e meia de debate, os intervenientes ressalvaram que, o turismo só deverá recuperar,
ao ritmo de crescimento que estávamos a assistir, nos próximos 2 anos, mas alertou: é preciso termos
a noção de que este lockdown em que nos encontramos, não sendo definitivo pode ser intermitente.
 
Outra questão pertinente, desta vez abordada por Rodrigo Machaz, tem a ver com os apoios do Estado
com vista ao relançamento do sector. Afirma, assim, na altura do relançamento, a necessidade de
prolongar apoios que devem passar por novas medidas como redução ou perdão da TSU, que
considera muito importante para empresas que, como as da hotelaria, vivem do capital humano, o
financiamentos da banca a custos mais baixos, ou até o Estado suportar o fundo perdido. Vai-se
chegar ao ponto de se dar e não emprestar dinheiro, principalmente às empresas com mais
dificuldades.
 
Já José Roquette, que também partilha da opinião que o início da retoma vai depender o mercado
interno, afirmou ser necessário dar grandes incentivos à contratação porque o vírus seguinte será o do
desemprego.
 
O administrador do Grupo Pestana lembrou, entretanto que o Orçamento de Estado tem limites, e que
tudo o que vier para as mãos dos empresários voltará sob a forma de impostos.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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SIC

 	Duração: 00:03:26

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 85957395

 
13-04-2020 20:19

1 1 1

Coronavírus - Linhas de crédito

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6a70a26e-ec8e-4452-841f-

faebd4c074b3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entretanto, o Governo anunciou que duplicou as linhas de crédito com garantia do Estado destinadas a
empresas e agora abrangem setores como a agricultura, construção, o comércio e todo o tipo de bens
e serviços.
Comentários de Eduardo Oliveira e Sousa, pres. CAP; João Vieira Lopes, pres. CCP.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-04-13 20:20
 SIC - Edição da Manhã , 2020-04-14 06:17
 SIC - Edição da Manhã , 2020-04-14 07:04
 SIC - Edição da Manhã , 2020-04-14 08:06
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-04-13 00:30
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-14 06:18
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-14 07:05
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-14 08:06
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-04-14 09:06
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RTP 3

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85956216

 
13-04-2020 18:23

1 1 1

Portugal registou uma inflação nula em Março

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de7d5a60-c919-41ca-bbf0-

a93b005c127c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal registou uma inflação nula em Março, isto significa que os preços mantiveram o crescimento
tanto de Fevereiro como o mês homólogo. O Instituto Nacional de Estatística revela que o impacto do
novo coronavírus foi sentido em particular nos combustíveis.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:00:29

 	OCS: SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia

 
ID: 85949539

 
13-04-2020 12:17

1 1 1

Algarve: Foram feitos testes em 25% dos lares

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5a84b065-bbb4-4ad6-b3fe-

36ca0eadc358&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na região do Algarve já foram feitos testes em 25% dos lares. Desde o dia 1 de abril, 1600 pessoas
realizaram o rastreio em 20 lares de 10 concelhos no Sul do país.
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TVI

 	Duração: 00:02:22

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 85944488

 
13-04-2020 08:49

1 1 1

Hotéis do Algarve encerrados e com reservas canceladas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=08bcef4e-db20-4af0-851e-

e800ba466b70&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, as reservas para época da Páscoa foram todas canceladas, e vários hotéis encerraram por
causa do surto da covid-19. Algumas unidades hoteleiras acolhem profissionais de saúde, além de
outros grupos que tenham de ficar em isolamento.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-04-12 22:34
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-12 23:43
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-13 08:49
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-13 09:53
 TVI - Diário da Manhã , 2020-04-13 09:52
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TSF

 	Duração: 00:00:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85944437

 
13-04-2020 08:31

Refood altera projeto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5c02e064-f40d-4065-9fc1-

2921668676e0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Refood, que vive das refeições que sobram dos restaurantes para apoiar a população carenciada,
teve de alterar todo o projeto. Os restaurantes estão encerrados, foi preciso encontrar alternativas e
não deixar sem apoios cerca de 2500 beneficiários espalhados um pouco por todo o país.
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TSF

 	Duração: 00:04:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85944074

 
13-04-2020 08:04

Protocolo entre o Estado e a Banca

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=929e084c-32c8-4b84-bbe5-

13eb25825d2e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os bancos vão ser impedidos de exigir garantias pessoais aos empresários que recorram às linhas de
crédito criadas para lidar com uma pandemia. A TSF teve acesso a um novo protocolo entre o Estado e
a Banca, no qual o Executivo alarga os ramos de atividade que podem concorrer aos empréstimos e
duplica o valor total das linhas para mais de 6 mil milhões de euros.
Comentário de João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, de
Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-13 10:05
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Turismo do Algarve Convida a Viajar e a Conhecer o Destino Sem Sair de Casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9127d97a

 
De olhos postos no futuro e de forma a preparar o regresso do setor do turismo a` sua atividade, o
Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino,
direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos
sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes". Em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um meio para manter a
notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto disponíveis, a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino. A participação
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada
sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus
conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos
complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.
 
Através desta ação, o Turismo do Algarve espera também contribuir para inspirar e manter os agentes
do setor motivados neste período conturbado.
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"Norte mais Forte": Legendary assina nova campanha do Turismo do Porto e Norte
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A nova plataforma digital da Associação do Turismo do Porto e Norte tem como objetivo apoiar e
esclarecer os profissionais do setor para a crise provocada pela pandemia Covid-19. O projeto foi
totalmente conceptualizado e implementado pela Legendary People + Ideas.
 
Assumindo-se como um dos setores mais afetados pela pandemia provocada pelo surto de Covid-19,
os empresários e profissionais ligados às atividades turísticas unem esforços para combater a
inevitável crise económica que se instala gradualmente. O mais recente projeto é da autoria da
Associação do Turismo do Porto e Norte, a região do país mais afetada até à data, em parceria com a
agência de publicidade Legendary People + Ideas.
 
"Norte Mais Forte" é o nome da plataforma online que tem como principal missão reunir e partilhar
informação credível sobre a legislação em vigor, medidas de apoio governamentais bem como
promover fóruns de discussão para esclarecimento de dúvidas. Há ainda uma secção dedicada à
disponibilização de contactos para potenciar sinergias e parcerias para mitigar os efeitos negativos do
contexto atual.
 
A Legendary People + Ideas foi responsável pelo conceito criativo da ação, criação de todos os
conteúdos, design e implementação do projeto - tudo feito em teletrabalho. Para Diogo Pinheiro,
manager partner da agência, "este foi um desafio assumido com particular responsabilidade por toda a
equipa. Enquanto agência que já atua no digital, sentimos que o nosso contributo era mais importante
do que nunca, sobretudo para apoiar e dinamizar um setor de atividade que está a enfrentar sérias
dificuldades."
 
O projeto foi desenvolvido em "tempo recorde", garante Luís Pedro Martins, presidente da Associação
do Turismo do Porto e Norte de Portugal, "mas o contexto assim o exigiu. Estamos todos a reagir da
melhor forma possível a este flagelo, sendo que encontramos na Legendary um forte aliado, que não
hesitou na rápida resposta desde o primeiro briefing".
 
www.airinformacao.pt
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Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer a região sem sair de casa
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De olhos postos no futuro e de forma a preparar o regresso
do setor do turismo a` sua atividade, o Turismo do Algarve decidiu criar um
conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino, direcionadas
a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região. Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês,
norte-americano e holandês (e a partir da próxima semana também ao mercado alemão),
estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma perspetiva completa e
detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano. "O nosso objetivo é mostrar que o
Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a` primeira vista,
nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
Através destes cursos é lançado o convite a todos os
profissionais do setor para descobrirem e aprofundarem os seus conhecimentos
sobre o Algarve, numa altura em que grande parte do setor do turismo se
encontra ainda paralisado. "Consideramos que esta pode ser uma forma
interessante, não só de investir em formação, mas também de passar o tempo e de
começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a atividade,
acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais
preparados do que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes",
entende João Fernandes, acrescentando que, em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um meio para
manter a notoriedade do destino no top of mind dos seus principais
mercados emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam
o Algarve, estes cursos estão disponíveis para todos os profissionais do setor
que tenham interesse no destino. A participação é gratuita, mediante um
registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada
sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade
de testar os seus conhecimentos, por via de uma série de questões, e de aceder
a um conjunto de conteúdos complementares sobre a o Algarve, como vídeos,
fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online. Através desta ação, o
Turismo do Algarve espera contribuir igualmente para inspirar e manter os
agentes do setor motivados neste período conturbado.
 
Daniel Pina
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Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa
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Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa através de cursos online
gratuitos para agentes de turismo internacionais
 
De olhos postos no futuro e de forma a preparar o regresso do setor do turismo a` sua atividade, o
Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino,
direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos
sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes". Em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um meio para manter a
notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto disponíveis, a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino. A participação
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada
sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus
conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos
complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.
 
Através desta ação, o Turismo do Algarve espera também contribuir para inspirar e manter os agentes
do setor motivados neste período conturbado.
 
NOTA:
 
Os cursos poderão ser acedidos diretamente no site da Agência Regional de Turismo do Algarve,
através da seguinte ligação: https://www.algarvepromotion.pt/pt/menu/260/algarve-online-training-
course.aspx
 
Ademar Dias
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Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa
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O Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes". Em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um meio para manter a
notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto disponíveis, a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino. A participação
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada
sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus
conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos
complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.
 
Através desta ação, o Turismo do Algarve espera também contribuir para inspirar e manter os agentes
do setor motivados neste período conturbado.
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Turismo do Algarve realiza formações online sobre a oferta do destino para agentes
turísticos
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De olhos postos no futuro e de forma a preparar o regresso do setor do turismo a` sua atividade, o
Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino,
direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos
sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes".
 
Em tempos de confinamento generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um
meio para manter a notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto disponíveis, a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino. A participação
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas.
 
Para além da informação disponibilizada sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão
ainda a oportunidade de testar os seus conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder
a um conjunto de conteúdos complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta
resolução, brochuras ou guias online.
 
Através desta ação, o Turismo do Algarve espera também contribuir para inspirar e manter os agentes
do setor motivados neste período conturbado. Os cursos poderão ser acedidos diretamente no site da
A g ê n c i a  R e g i o n a l  d e  T u r i s m o  d o  A l g a r v e ,  a t r a v é s  d a  s e g u i n t e  l i g a ç ã o :
https://www.algarvepromotion.pt/pt/menu/260/algarve-onl ine-training-course.aspx.
 
Foto disponibilizada pela Assoc. do Turismo do Algarve
 
Foto disponibilizada pela Assoc. do Turismo do Algarve
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Reembolsos: "As agências de viagens estão a travar a maior luta da sua história pela
sobrevivência "
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Um balão de oxigénio ou de liquidez financeira para as empresas é vital para o setor das agências de
viagens e operadores turísticos. E o adiamento dos reembolsos das viagens já reservadas e pagas, e
que não se puderam nem poderão realizar é, na opinião da APAVT - Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo, o que poderá fazer com que o setor da distribuição das viagens em
Portugal não colapse. Para a Associação, caso isso aconteça, é inevitável mais desemprego e uma
incógnita muito grande relativamente à capacidade das empresas cumprirem o que está na lei
relativamente aos reembolsos, devido à pandemia COVID-19 que levou à paragem total da atividade
turística.
 
Na semana passada, o Comissário Didier Reynders repetiu o seu apelo a todos os Estados Membros,
organizadores de viagens e todos os atores envolvidos para encontrarem soluções pragmáticas e
flexíveis que respeitem os direitos dos viajantes face a férias organizadas canceladas perante o surto
da Covid-19. No entanto, lembrou que relativamente a férias canceladas, o direito do viajante a ser
reembolsado de acordo com a Diretiva relativa às viagens organizadas também se aplica em caso de
circunstâncias "inevitáveis e extraordinárias" tais como as causadas pela Covid-19. No entanto,
perante a atual situação, Didier Reynders, Comissário da Justiça e Consumidores, apela a soluções
pragmáticas.
 
Sendo assim, considera que "os viajantes têm o direito a receber o reembolso total se a sua viagem
for cancelada. No entanto, quando possível, os consumidores devem considerar aceitar um voucher
que lhes permita adiar as suas férias para mais tarde, sob determinadas condições. Esse voucher deve
ser reembolsável se não for utilizado e assegurado contra a possível insolvência do operador. Em
simultâneo, os Estados Membros devem ainda considerar oferecer apoio de liquidez às empresas de
viagens que lhes permita resolver os pedidos de reembolso dos viajantes, de acordo com as regras de
apoio estatais".
 
O Comissário Reynders, em nome da Comissão Europeia, escreveu uma carta a todos os Estados
Membros com esta posição, e está a fazer a ligação entre as associações empresariais e dos
consumidores para garantir que são tomadas as ações adequadas a nível nacional de forma a
equilibrar a defesa do consumidor e o apoio às empresas de viagens e turismo. Neste contexto, o
mecanismo de empréstimo do Estado dinamarquês para apoiar o Fundo de Garantia de Viagens que a
Comissão Europeia aprovou, a 3 de abril de 2020, em linha com os apoios estatais, assegura que a
liquidez permanece disponível para os organizadores de viagens, permitindo-lhes resolver os pedidos
de reembolso dos viajantes de uma forma rápida e eficiente. No último mês, a Comissão Europeia
publicou orientações sobre as regras de viagens da UE no contexto da Covid-19.
 
Espanha e França
 
Após esta tomada de posição a APAVT, em comunicado, indica que "acolhe com satisfação as recentes
declarações do comissário Reynders, relativas aos direitos dos clientes das Agências de Viagens,
aguardando apenas que o Governo produza legislação de carácter excecional que permita dar uma
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resposta adequada ao mercado". Neste comunicado a Associação também fala pela primeira vez no
sistema que propôs à Secretaria de Estado do Turismo para que o Governo legisle a "questão dos
reembolsos de viagens". "Satisfaz-nos sobretudo a ideia, já por nós há muito defendida, de utilização
de um sistema de vouchers, por um determinado período, em circunstâncias concretas e naturalmente
escrutinadas, bem como a necessidade de garantir os vouchers contra a insolvência do operador
turístico", refere o comunicado. Mais concretamente indica a APAVT que "em Portugal, a APAVT vem
trabalhando junto do Governo, no sentido de aprovação de uma lei que permita, exatamente, por um
período, a utilização de um voucher, garantido pelo sistema de proteção ao consumidor, o Fundo de
Garantia de Viagens e Turismo. No final desse período, não tendo o cliente optado pelo voucher, o
reembolso em dinheiro".
 
Num comunicado posterior, a Associação ainda dá mais elementos sobre a proposta: "um voucher,
desde que garantido, e válido por um período de pelo menos dois anos".
 
A APAVT refere ainda que já foram tomadas ações neste sentido pelo Governo espanhol e francês. No
caso de Espanha, a alteração legislativa será sobre elementos concretos, de acordo com ACAVE
(Associação de Agências de Viagens Espanholas), citada pela Hosteltur: "Com a modificação aprovada,
nos casos em que os fornecedores reembolsem com vales, as agências de viagens também poderão
efetuar os reembolsos desses mesmos serviços com vales, que poderão ser trocados por dinheiro
pelos consumidores após um ano do final do estado de emergência, caso não tenham sido utilizados".
Por outro lado, "a modificação aprovada também estende até 60 dias o período que as agências de
viagens têm para fazer reembolsos aos seus clientes. Isso permite que, antes da enxurrada de
cancelamentos pelo COVID-19, as agências de viagens possam gerenciar adequadamente com todos
os provedores o cancelamento de serviços (companhias aéreas, acomodações e atividades) e façam
tudo ao seu alcance para obter reembolso deles para o benefício de seus clientes ", acrescenta a
associação.
 
O mesmo aconteceu em França que, através de um decreto do presidente francês, modificou "as
obrigações dos profissionais para permitir que eles ofereçam aos seus clientes, por um período
estritamente determinado e limitado no tempo, um reembolso na forma de uma proposta para o
mesmo serviço ou equivalente, ou através de um crédito (voucher) têm validade por um longo
período, de 18 meses, para equilibrar o apoio às empresas do setor nesse período de crise com
respeito aos direitos do consumidor".
 
Urgente
 
Indica a APAVT, em comunicado, que "em primeiro lugar, há que desmistificar e clarificar de uma
forma absolutamente cristalina, porque é que as agências de viagens não estão a reembolsar, na sua
totalidade, os clientes: porque enviaram o dinheiro dos clientes para hotéis, companhias aéreas e
outros fornecedores de serviços turísticos, que não estão a devolver o dinheiro entregue, apesar de
não terem efetuado qualquer serviço". Esclarece a mesma que "não está aqui contida qualquer
valoração ou julgamento desta atitude dos nossos parceiros, concretamente hotéis e companhias
aéreas. Certamente que enfrentam igualmente enormes dificuldades de tesouraria, como todas as
empresas do setor turístico". Em declarações à TVI, este fim-se-semana, Pedro Costa Ferreira,
presidente da APAVT, indica que "é preciso tempo para repor a dinâmica económica e permitir que os
reembolsos comecem a ser processados".
 
A finalizar, mas sendo o mais importante, avisa a APAVT que "as agências de viagens estão a travar a
maior luta da sua história pela sobrevivência e pelo emprego dos seus colaboradores. Em nome dos
seus colaboradores, os empresários das agências de viagens estão a endividar-se, num quadro em
que o futuro se apresenta mais incerto do que nunca".
 
* A Ambitur está procurar ouvir a APAVT e Secretaria de Estado do Turismo para obter outros
esclarecimentos.
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Pedro Chenrim
 
Pedro Chenrim
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Após a pandemia o Algarve tem outro desafio pela frente que é o inverno. Embora o turismo sénior,
maioritariamente inglês, seja fundamental para a região durante a época baixa, o administrador do
Dom José Beach Hotel, João Soares, confia que os "ingleses vão ser os primeiros a regressar".
 
João Soares começa por notar que "arrancamos todos do zero" após a pandemia e que o Algarve não
é exceção. Pelo contrário, enfrenta o problema da sazonalidade, pelo que pós-Covid "tem logo outro
desafio a seguir que é o inverno". Durante a época baixa, o administrador do Dom José Beach Hotel,
dá conta que a região é ocupada para congressos e incentivos, golfe e pelo turismo sénior. Os eventos
atraem grandes aglomerados populacionais pelo que vão sentir "dificuldades", no golfe "existe uma
competição muito grande com outros destinos", na medida em que o desporto é considerado "muito
caro" no Algarve, e finalmente no que respeita ao turismo sénior, maioritariamente inglês, existe a a
preocupação de que os idosos são constituem o principal grupo de risco desta pandemia. No Dom José
Beach Hotel cerca de 44% da ocupação é mercado inglês e, entre outubro e maio, 50% é mercado
sénior.
 
Porém, João Soares quer acreditar que "o Algarve será o menos penalizado se houver uma pequena
retoma", este verão, por ter sido sempre o "grande destino turístico dos portugueses" e por ser a
"zona mais quente do país". Segundo o hoteleiro, o Algarve tem "oferta e maturidade turística" e
"pode apostar em várias coisas".
 
Os apoios "não são suficientes"
 
O administrador do Dom José Beach Hotel não tem dúvidas de que "a retoma vai ser muito lenta" e
preocupa-se, sobretudo, com a "articulação e rapidez do setor público" para responder às exigências
que serão colocadas. Por outro lado, confia que o setor privado irá conseguir faze-lo rapidamente.
João Soares defende que "os apoios não são suficientes" e que "tem de haver sinais muito mais fortes
da parte do Estado e do Governo" na medida em que "o dinheiro ainda não chegou às empresas" e "é
insuficiente quatro anos para pagar estas linhas de apoio ao setor", sendo um ano é de carência, pelo
que o financiamento "deve ser revisto".
 
Recuperar os mercados históricos para o destino
 
Antes de se reinventar o destino é essencial "perceber o que vai acontecer", nomeadamente, de que
forma vão ser apoiadas as companhias aéreas que levam os turistas até ao Algarve, reflete o
responsável. João Soares informa que o Dom José Beach Hotel fechou 2019 com 90% da ocupação
durante todo o ano e que tem vindo a crescer todos os anos. Numa nota positiva, refere que os
clientes que tinham reservas para o 1.º trimestre de 2020, alguns foram até repatriados por causa do
vírus, deixaram mensagens de apoio e afirmaram voltar ao hotel. O hoteleiro considera que "os
ingleses [o seu principal mercado] têm uma capacidade de retoma e de rapidez completamente
diferente" e que serão os primeiros a regressar.
 
João Soares defende que se deve apostar em "recuperar os mercados que são históricos para nós",
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como o inglês, alemão, holandês e o espanhol. Esses que são "naturalmente os nossos mercados" pelo
que serão mais fáceis de reconquistar porque "já conhecem o destino". Numa fase posterior, avança-
se para mercados emissores mais recentes. Mas, para isso, é preciso incentivos.
 
Rita Inácio
 
Rita Inácio
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Associação quer preparar o regresso à atividade.
 
De forma a preparar o regresso do setor do turismo à sua atividade, a Associação Turismo do Algarve
decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino, direcionadas a
todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para os seus
visitantes, ao longo de todo o ano.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, refere que  o nosso objetivo é mostrar que o
Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê à primeira vista, nomeadamente as
praias, que são reconhecidas internacionalmente .
 
O dirigente acrescenta que  através destes cursos, convidamos todos os profissionais a descobrir mais
e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso destino. Numa altura em que grande parte do
setor do turismo se encontra ainda paralisado, consideramos que esta pode ser uma forma
interessante, não só de investir em formação, mas também de passar o tempo e de começar a planear
o futuro. Assim que for possível retomar a atividade, acreditamos que, com estes cursos, os
profissionais turísticos estarão mais preparados do que nunca para promover o Algarve junto dos seus
clientes .
 
Em tempos de confinamento generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta iniciativa como
um meio para manter a notoriedade do destino  no top of mind dos seus principais mercados
emissores .
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, disponíveis a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino.
 
A participação é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação
disponibilizada sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de
testar os seus conhecimentos através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de
conteúdos complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou
guias.
 
Através desta ação, disponível aqui, o Turismo do Algarve  espera também contribuir para inspirar e
manter os agentes turísticos motivados neste período conturbado .
 
[Additional Text]:
20160616_7760
Turismo do Algarve
Print Icon
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Preços devem cair ainda mais embora março já reflita uma forte quebra nos hotéis e passagens
aéreas.
 
A forte quebra na procura e nos preços do petróleo por causa da pandemia do coronavírus e do
conflito entre a Rússia e a Arábia Saudita arrastou a inflação portuguesa para 0% em março quando
comparado com o nível de preços de igual mês do ano passado, anunciou o Instituto Nacional de
Estatística (INE), esta segunda-feira. Não é que esta inflação homóloga tenha sido propriamente
elevada num passado recente (rondou os 0,3% no ano passado como um todo e tinha sido de apenas
0,4% em fevereiro). No entanto, o INE refere que os preços devem ficar ainda mais deprimidos daqui
para a frente por causa da forte quebra da procura e da paralisação económica na sequência das
medidas para deter a pandemia. Segundo o INE, "a variação homóloga do Índice de Preços no
Consumidor (IPC) foi nula em março de 2020, taxa inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) à
registada no mês anterior". Esta travagem na evolução dos preços "traduziu sobretudo a variação
homóloga de -3,7% do índice relativo aos produtos energéticos (0,9% em fevereiro), refletindo a
evolução dos preços nos mercados internacionais associada à redução da procura deste tipo de
produtos devido à pandemia e às divergências entre os países produtores de petróleo". Esta travagem
na evolução dos preços "traduziu sobretudo a variação homóloga de -3,7% do índice relativo aos
produtos energéticos (0,9% em fevereiro), refletindo a evolução dos preços nos mercados
internacionais associada à redução da procura deste tipo de produtos devido à pandemia e às
divergências entre os países produtores de petróleo". Expurgando o efeito da energia e dos alimentos
básicos do cabaz dos consumidores, a inflação também foi zero, o que é mais um sinal da anemia
económica que começou a alastrar em meados de março, por causa do lockdown (cancelamento das
atividades económicas e limitação à mobilidade das pessoas). Segundo o INE, "o indicador de inflação
subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também
registou uma variação homóloga nula, valor inferior em 0,1 p.p. ao registado em fevereiro". A inflação
já deve estar a entrar em território negativo em várias classes de bens e serviços, fenómeno aliás que
não é estranho aos portugueses. Por exemplo, a inflação homóloga foi negativa entre julho e setembro
do ano passado e nem sequer havia crise pandémica. O INE alerta que este fenómeno é capaz de se
agravar bastante a partir de agora, à medida que for acumulando informação sobre o impacto da crise
nos preços. Para já, o INE nota que já se sente que a quebra de atividade começou a corroer os
preços do setor do turismo, nomeadamente da hotelaria e do alojamento bem como do transporte
aéreo. Por tipo de despesa, o INE indica quais os segmentos onde a inflação, já de si negativa, ainda
afundou mais. "É de destacar a diminuição da taxa de variação homóloga das classes dos Transportes
e do Lazer, recreação e cultura, com variações de -1,6% e -2%, respetivamente (0,9% e -1,6% no
mês anterior)". Mas também existem alguns segmentos onde a inflação, embora negativa, recuperou
ligeiramente em março face a igual mês de 2019. "Em sentido oposto, assinala-se o aumento da taxa
de variação homóloga das classes do Vestuário e calçado e dos Bens alimentares e bebidas não
alcoólicas com variações de -1,7% e 1,2% (-2,9% e 0,8% em fevereiro)." "Embora esta informação
sobre o mês de março traduza já algum impacto da pandemia Covid-19, nomeadamente na recolha de
preços no final do mês para os hotéis e passagens aéreas, é possível que as tendências aqui
analisadas se alterem substancialmente", diz o INE. O instituto refere também que "a informação hoje
disponibilizada é útil para estabelecer uma referência para avaliar desenvolvimentos futuros", embora
"seja natural alguma perturbação associada ao impacto da pandemia na obtenção de informação
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primária". "Por esse motivo apelamos à melhor colaboração das empresas, das famílias e das
entidades públicas na resposta às solicitações do INE, utilizando a Internet e o telefone como canais
alternativos aos contactos presenciais". Luís Reis Ribeiro é jornalista Dinheiro Vivo Leia mais em
Dinheiro Vivo a sua marca de economia
 
[Additional Text]:
INE. Pandemia arrasta inflação portuguesa para 0% em março
 
Dinheiro Vivo
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Turismo
 
Turismo do Algarve convida a a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa
 
13 de abril de 2020
 
O Turismo do Algarve criou um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino,
direccionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou actualizar os seus
conhecimentos sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learningpretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objectivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do sector a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do sector do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
actividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do sector estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes". Em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta acção como um meio para manter a
notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
De acordo com o Turismo do Algarve, estes cursos estão disponíveis, a todos os profissionais do sector
que tenham interesse no destino. A participação é gratuita, mediante um registo nas respectivas
plataformas. Para além da informação disponibilizada sobre diferentes módulos temáticos, os
participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus conhecimentos, através de uma série de
questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos complementares sobre a região, como vídeos,
fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.
 
Mais informação AQUI
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A comissão política concelhia do PSD/Portimão está a promover uma série de sessões temáticas em
videoconferência, juntando os seus militantes com a meta de encontrar soluções de retoma para o
concelho após a pandemia de Covid-19.
 
"Com maior ou menor acerto no dia exato de desejada retoma, na totalidade de capacidades, da
atividade laboral dos portimonenses, algarvios e portugueses, sabe também o PSD de Portimão que,
se viverão momentos difíceis a nível económico e financeiro para muitos dos nossos conterrâneos",
salienta a estrutura.
 
As sessões, às quais têm acesso todos os militantes portimonenses do PSD, pretendem "auxiliar a
acautelar e mitigar as consequências do estado de emergência e medidas de quarentena" atualmente
em vigor, que o partido considera "absolutamente essenciais, necessárias e pertinentes".
 
No passado dia 9 de abril, na primeira sessão, a estrutura portimonense debateu e anotou um
conjunto de propostas dedicadas ao comércio local e às pequenas e médias empresas, numa sessão
co-moderada pelo ex-presidente da Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL),
João Rosado, que como profundo conhecedor do setor elencou um conjunto de oportunidades e
possíveis soluções.
 
O presidente do PSD/Portimão, Carlos Gouveia Martins, garante que esta iniciativa "é por Portimão e
pelos portimonenses e não pelo PSD ou por questiúnculas de oposição ao executivo socialista que
lidera o município e que, à sua maneira, tem levado a cabo um trabalho meritório de resposta à
pandemia e esclarecimentos necessários à população portimonense".
 
Durante esta semana, o partido vai realizar mais duas sessões, a primeira destinada às entidades
hoteleiras e ao turismo, marcada para amanhã, terça-feira, 14, às 21:30 horas, de um total de cerca
de meia dúzia de ações.
 
No final, os dirigentes do PSD vão entregar em mãos "um documento sério" e debater o tema com a
presidente de Câmara, Isilda Gomes.
 
"O PSD de Portimão sempre soube criticar e apresentar alternativas quando discorda e, agora, é um
parceiro de todos os portimonenses porque o caminho a ser seguido é só um: juntos e não
partidariamente separados", concluiu Carlos Gouveia Martins.
 
Toda e qualquer sugestão, ou pedido de adesão a estas reuniões por videoconferência, pode ser feito
pelo endereço eletrónico [email protected]
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A ideia é dar a conhecer o Algarve desde casa.
 
De modo a preparar o regresso do setor do turismo, o Turismo do Algarve criou uma série de
formações online gratuitas sobre a oferta do destino. As ferramentas são direcionadas para os agentes
turísticos que pretendam aumentar o seu conhecimento sobre a região. Para já estes cursos são
destinados aos mercados inglês, francês, norte-americano e holandês. Em breve estará disponível
para o mercado alemão.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes". Em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um meio para manter a
notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
A participação é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação
disponibilizada sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de
testar os seus conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de
conteúdos complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou
guias online.
 
Tags:
 
Covid-19, Cursos, Algarve
 
13-04-2020
 
Event Point
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Ouvir Notícia
 
A pensar no futuro e para preparar o setor do Turismo para o regresso à normalidade após a
pandemia de COVID-19, a Associação de Turismo do Algarve (ATA) criou várias formações online
gratuitas sobre a oferta da região, para todos os agentes turísticos.
 
Estes cursos de e-learning dirigidos para os mercados inglês, francês, norte-americano, holandês e
alemão pretendem dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre todas as ofertas que a
região do Algarve tem para oferecer aos turistas, durante todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê à
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica o
presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, em comunicado.
 
Apesar dos cursos serem destinados a agentes turísticos, todos os profissionais do setor que tenham
i n t e r e s s e  p o d e m  p a r t i c i p a r ,  a t r a v é s  d e  u m  r e g i s t o  e m
https://www.algarvepromotion.pt/pt/menu/260/algarve-onl ine-training-course.aspx.
 
"Através destes cursos, convidamos todos os profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem
os seus conhecimentos sobre o nosso destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo
se encontra ainda paralisado, consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de
investir em formação, mas também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for
possível retomar a atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão
mais preparados do que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes", referiu João
Fernandes.
 
Para além dos cursos, os participantes podem testar os seus conhecimentos através de várias
questões e aceder a conteúdos sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras
ou guias online.
 
Gonçalo Dourado
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Como forma de aliviar as tensões provocadas pela pandemia que está a afetar o país e o mundo, a
Forbes recomendou três cidades ideias para desfrutar da sua reforma assim que a crise da Covid-19
passar. "A região do Algarve em Portugal é uma das principais opções para desfrutar da reforma", lê-
se na publicação.
 
Ainda não se sabe quando, mas a pandemia do novo coronavírus será controlada e os mercados e a
economia global irão um dia recuperar. Partindo de uma perspetiva pós-crise, a revista Forbes elegeu
os três melhores lugares no mundo para um estrangeiro viver a reforma: o Algarve, em Portugal, está
na lista, seguido de Mazatlan, no México, e de Cayo, em Belize.
 
"Talvez não queira ou possa embarcar num avião para explorar esses destinos pessoalmente hoje,
mas, as nossas circunstâncias atuais são temporárias", começa por escrever a jornalista "Onde deve
pensar em dar uma olhada depois dos bloqueios serem suspensos? Aqui estão três lugares onde pode
reiniciar a sua saúde, auto-resiliência e sentido de comunidade", acrescenta Kathleen Peddicord.
 
A revista norte-americana não só considera a região do Algarve como um dos melhores lugares do
mundo para a reforma, mas também como um dos melhores locais do mundo para se viver.
 
Peddicord começa por destacar o bom tempo e a luz do sol durante todo o ano e, claro, a segurança
no país. "Portugal é considerado o terceiro país mais seguro do mundo", não deixando de referir
também os "importantes investimentos em boas infraestruturas".
 
Há muitas mais vantagens, segundo a Forbes. Desde os cuidados de saúde, de "alta qualidade" e
apenas custar "uma fração" comparativamente aos EUA, às grandes praias, ao idioma (uma vez que o
"inglês é amplamente falado") ao custo de vida acessível e à alimentação saudável.
 
"O custo de vida em Portugal está entre os mais baixos da Europa Ocidental, em média 30% mais
baixo do que em qualquer outro país da região", lê-se na revista. " Um casal poderia morar aqui
modestamente, mas confortavelmente, com um orçamento de apenas 1.300 euros por mês. Com um
orçamento de 2.000 euros por mês ou mais, poderá desfrutar de um estilo de vida totalmente
equipado neste coração do Velho Mundo. E atualmente, os seus dólares compram muitos euros",
explica.
 
Por fim, a Forbes faz referência à industria da pesca e à qualidade do peixe, acrescentando que "os
portugueses são os maiores consumidores de peixe per capita da Europa".
 
"O sol durante todo o ano e a terra fértil nesta parte do mundo também significam uma abundância de
produtos frescos. Enquanto isso, as taxas de poluição são baixas e as ruas, cidades e praias são
limpas e sem lixo", conclui o texto.
 
Ler mais
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De olhos postos no futuro e de forma a preparar o regresso do setor do turismo à sua atividade, o
Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino,
direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos
sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes". Em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um meio para manter a
notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto disponíveis, a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino. A participação
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada
sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus
conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos
complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.
 
Através desta ação, o Turismo do Algarve espera também contribuir para inspirar e manter os agentes
do setor motivados neste período conturbado.
 
Autor: Associação Turismo do Algarve
 
Paulo
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É "de olhos postos no futuro e de forma a preparar o regresso do sector do turismo a` sua actividade"
que o Turismo do Algarve vai oferecer formação gratuita a agentes turísticos.
 
Em comunicado, o Turismo do Algarve informa que vai levar a cabo um conjunto de formações
gratuitas dirigidas, numa primeira fase, aos "mercados inglês, francês, norte-americano e holandês", e
a partir da próxima semana estende-se ao mercado alemão. "Estes cursos de e-learning pretendem
dar a conhecer uma perspectiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem
para oferecer aos seus visitantes, ao longo de todo o ano", esclarece o documento.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, citado no comunicado, afirma que o objectivo
desta iniciativa é "mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente".
 
O registo nestas acções de formação poderá ser feito na página do Turismo do Algarve através do link.
 
Foto: Reiseuhu on Unsplash
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Pedro giza Vieira tem sido o rosto das iniciativas estatais para apoio às empresas. 

PRIMEIRA LINHA COVID-19 

Empresas mexem se 
para salvar a tesouraria 
As empresas estão a fazer (quase) tudo para ter dinheiro em caixa nesta fase, como adiar 
contratações e investimentos, cancelar contratos, deixar acionistas sem lucros, racionalizar 
stocks, vender produtos intermédios ou emitir vouchers para utilizar depois da pandemia. 

ANTÓNIO LARGUESA 

alarguesa@negocios.pt 

C
ontenção de gastos 
não essenciais, adia-
mento de contrata-
ções e investimen-
tos não relacionados 

com as linhas de produção, cance-
lamento de serviços de consulto-
ria, suspensão do pagamento de 
rendas das lojas encerradas e ven-
cia de produtos intermédios e 
acessórios de proteção, corno ócu-
los. Estas ti )1.1111 as medidas já apli-
cadas pela Science4you para au-
mentar a liquidez nesta fase, que 
já obrigou também a produtora de 
brinquedos a recorrer ao I ay-off 
total nos funcionários das lojas e 
parcial noutros departamentos. 

As dificuldades& tesourai iasão 
omaior e mais imediato impacto da 
pandemia nas empresas ouvidas 
pelo Negócios, que estão a avançar 
com estratégias próprias enquanto 
oGoverno apresenta (e atualiza) os 
instrument( ›s públicos. AntórdoJú-
lioJorge,sócio e líderdaáreadecon-
sultoria financeira da Deloitte, des-
creve que "a pressão sobre a tesou-
raria que as empresas estão a sentir 
é única e não tem comparação com 
qualquer outra situação de merca-
do", pelo que "a maioria das solu-
ções convencionais para obter 
maior liquidez não serão suficien-
tes para acomodar este choque". 

Tal como Miguel Pina Mar-
tins olha para maio para aferir o 
risco de cancelamento das enco-
mendas internacionais para a épo-
ca de Natal, a mais importante 
para este negócio sediado em Lou-
res, a Castelbel "salta" igualmen-
te o verão e pensa nessa quadra re-
levante para a venda dos seus sa-
bonetes e outros artigos perfuma-

  

dos para o corpo e a casa. "Como 
exportamos 75% da produção, 
precisamos de ter as encomendas 
omais cedo possível porque além 
de as produzirmos ainda temos de 
as enviar para fora", ilustra o fun-
dador, Aquiles Barros. 

O empresário da Maia conta 
que a principal medida ao nível da 
tesouraria foi a aprovação recen-
te dá transferência dos lucros de 
2019para resultados transitados, 
isto é, "não houve distribuição de 
lucros pelos acionistas". Também 
Mário Ferreira, que garante que a 
Douro Azul está "preparada finan-
ceiramente para aguentar, até ao 
final do ano, mantendo todos os 
funcionários, com faturação zero", 
aponta que a empresa de cruzei-
ros está a "viver com as poupanças 
acumuladas de resultados de anos 
anteriores, que não foram distri-
buídas como dividendos e servi-
riam para novos investimentos". 

Mudar viagens e lençóis 
.1 i nda na área do turismo, a Pinto 
Lopes Viagens decidiu "ajustar o 
mecanismo global de reembolsos 
por viagens não usufruídas, com a 
emissão de vouchers com validade 
até 31 de dezembro de 2021". Rui 
Pinto Lopes seguiu a sugestão da 
associação do setor (APAVT) para 
as agências optarem por um crédi-
to para utilização futura, em vez do 
reembolso. Mesmo que os opera-
dores ainda "precisem de instru-
mentos legais para reforçar esta 
medida", o gestor diz que "não es-
tão em risco os direitos do consu-
midor", protegidos pelo Rindo de 
Garantia de Viagens e Turismo. 

O têxtil foi outro dos setores 
que mais rapidamente sofreram 
com a crise cio novo coronavírus, 
quando ainda estava confinado à 
Asia, com as exportações a quebra-
rem 4,3% logo em fevereiro, segun-
do o INE. Jorge Pereira refere que 
a Lipaco já está a "funcionar ape-

  

nas com o estritamente necessário 
e a racionalizar stocks". Além dis-
so, a produtora de linhas e fios de 
Fsposende já "[abordou] os parcei-
ros para estudar soluções conjun-
tas" e até sentiu, "de imediato, a 
proatividade de alguns em apóiar". 

Em Guimarães, a Têxteis Pe-
nedo reforçou as linhas de que já 
dispunha de apoio àtesouraria. O 
diretor-geral, Agostinho Afonso, 
assume que, para já, a empresa de 
têxteis-lar adiou os "pagamentos 
que eram passíveis de negociação" 
com os bancos e suspendeu "to-
dos oP, investimentos em, pelo me-
nos, Um ano". • * Com RN / SR 

EDP e Porto Editora "injetam" 
nos fornecedores e clientes 

Sem os problemas de liquidez das micro e pequenas empresas, algumas 
grandes empresas avançaram com iniciativas para injetar mais dinheiro 
nas empresas parceiras nesta fase em que atravessam mais dificuldades. 
Para auxiliar o setor livreiro, em especial às pequenas livrarias, o grupo 
Porto Editora diferiu os pagamentos para final de junho, contando assim 

"aliviar um pouco as enormes dificuldades que o mercado está a enfrentar, 
com quedas de vendas superiores a 70%", resumiu Vasco Teixeira. Também 
a EDP, através de fonte oficial, adiantou que decidiu antecipar para abril o 
pagamento de 30 milhões de euros a cerca de 1.200 fornecedores - sobre-
tudo pequenos negócios e pequenas e médias empresas - que estava pre-
visto só em maio, contando assim "interferir positivamente na cadeia de 
valor, injetando liquidez na economia nacional". 
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AGOSTINHO AFONSO 
Diretor da Têxteis Penedo 

PEDRO SERRA 
Diretor-geral da Fiamma 

FATURAÇÃO 
Mantendo empregos, 
a Douro Azul garante 
que está "preparada 
para aguentar até ao 
final do ano com 
faturação zero". 

VOUCHERS 
Em vez de reembolsar 
os clientes, a Pinto 
Lopes Viagens está a 
emitir vouchers com 
validade até 31 de 
dezembro de 2021. 

MIGUEL PINA MARTINS 
CEO da Science4you 

PROTAGONISTAS 

Propostas dos empresários 
para novas ajudas do Estado 

"A iniciativa mais estruturante é 
a emissão de ‘bonds' vitalícios no valor 
equivalente a cerca de 5% do PI/3, com 
remuneração zero, a serem tornados 
pelo banco central e com o envio 

NUNO RIBEIRO DA SILVA  de cheques às pessoas e às empresas." 
Presidente da Endesa 

"Criar linha de apoio ao seguros 
de crédito à exportação que minimize 
o problema causado pelas seguradoras 
que operam em Portugal, que estão 
numa posição defensiva, estando 
a cortar os-'plaf nds' dos clientes." 

 

"0 Estado devia avançar com um perdão 
- e não adiamento das contribuições 
para as empresas. E o lay-off 
simplificado passar a ser comparativo 
com o futuro próximo e no 
com [os dados do] passado." HELENA PAINHAS 

CE0 da Painhas 

     

"Apoios a fundo perdido para 
a reparacão, manutenção 
ou aquisição de equipamentos 
poderiam fomentar a atividade de 
todos os setores, desde a hotelaria 
e restauração ao setor industrial." 

 

"Assegurar os salários de forma 
direta aos colaboradores. 
É fundamental 
para um possível arranque 
da economia, pois sem 
rendimento não-será possível." JORGE PEREIRA 

CE0 da Lipaco 

isenção das c ntribffições para a 
TSU até 30 de setembro e moratória 
no pagamento do IVA nos próximos 
seis meses - com pagamento em 
36 prestações mensais, sem juros 
a partir de janeiro de 2021." RICARDO COSTA 

Presidente da BC Diid 

   

"Diferimento de impostos por período 
mais alargado, pagar mais cedo os 
reembolsos de INIT4 e outros impostos 
a recuperar e uma campanha nacional 
a incentivar o consumo de bens 'lide 
in Portugal' nos próximos 12 meses." 
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PREVER FLUXOS 
DE ENTRADA E SAÍDA 
Um dos aspetos críticos nesta fase 
é a capacidade de prever ou simu-
lar os diversos cenários e o impac-
to nos fluxos de entrada e saída de 
cash ("cash flow forecast"), de for-
ma a evitar ruturas que possam pôr 
em risco o negócio. António Júlio 
Jorge, sócio da Deloitte, frisa que 
"a existência de informação com 
qualidade é premissa fundamental 
da boa gestão, mais ainda nesta 
fase, pois os gestores têm de tomar 
decisões cruciais quase em perma-
nência e gerir com sensibilidade as 
relações com stakeholders". 

ALARGAR OPÇÕES 
DE FINANCIAMENTO 
Outro aspeto crítico é a existência 
de opções de financiamento alter-
nativas e mais complexas para em-
presas com histórico de resultados. 
"Para algumas fará sentido repen-
sarem a sua estratégia de financia-
mento, para se reorganizarem sem 
comprometer o negócio nem a sus-
tentabilidade da dívida. Existem no 
mercado instrumentos e fundos de 
dívida que se podem adaptar a esta 
situação que estamos a viver, por 
terem liquidez e criatividade para 
desenhar soluções à medida", com-
pleta António Júlio Jorge. 

Y. 

MONTAR "CASH OFFICE" 
As melhores práticas no que toca a 
processos de gestão de liquidez in-
cluem a montagem de uni "cash 
office" com equipa dedicada, que 
fique responsável por monitorizar 
a posição de liquidez, preparar um 
mapa de previsão de necessidades 
para o curto e médio prazo com ce-
nários e revisão diária, definir prio-
ridades nos pagamentos, assegurar 
a implementação de ações de liqui-
dez e executar análises de variân-
cia, ao mesmo tempo que avança 
com ações corretivas em caso de 
desvios. A sugestão é de Carlos Bar-
radas, diretor da BCG Portugal. 

ATACAR O CURTO 
E O MÉDIO PRAZO 
As ações de liquidez a analisar pela 
equipa de gestão de fundo de ma-
neio devem ser catalogadas no cur-
to e médio prazo, segundo o efeito. 
Carlos Barradas aponta no imedia-
to para medidas como ajustes vo-
luntários de salário ou o incentivo 
a cobranças. De médio prazo são 
ações como a venda de ativos não 
críticos, a colocação agressiva ou 
promocional de stocks, operações 
de "safe & lease-back", a implemen-
tação de programas de redução de 
custos ou a renegociação de termos 
com clientes e fornecedores. 

APROVEITAR 
EXPORTAÇÕES FIRMES 
José Marques da Silva, CEO da Fi-
nance XXI Consulting, aponta o es-
forço de capitalização pela via de 
entrada dos sócios (suprimentos ou 
prestações suplementares) ou a di-
namização de processos de abertu-
ra de capital, atraindo investidores 
estrangeiros, fundos e sociedades 
de capital de risco ou "business an-
gels". Caso tenha encomendas fir-
mes no estrangeiro, pode recorrer 
ao pré-financiamento pela via do 
Crédito Documentário à Exporta-
ção, remessas de exportação ou so-
luções de "confirming". 
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LINHA PARA TURISMO, 
PESCA E AQUICULTURA 
A linha de microcrédito de 60 mi-
lhões de euros do Turismo de Por-
tugal destina-se a microempresas. 
Sem juros, com prazo de três anos 
e carência de 12 meses, o financia-
mento máximo é de 750 euros men-
sais por cada trabalhador a 29 de 
fevereiro, multiplicado pelo perío-
do de três meses, até 20 mil euros. 
Para o setor da pesca e da aquicul-
tura foi criada uma linha de 20 mi-
lhões para a compra de fatores de 
produção e a liquidação e renego-
ciação de dívidas junto de fornece-
dores ou instituições de crédito. 

LINHA DE CRÉDITO 
ESPECÍFICA "COVID-19" 
A linha específica "Covid-19", com 
vigência até 31 de maio e criada na 
lógica "first come first serve", foi a 
primeira a ser lançada, para qual-
quer setor, e tem uma dotação de 
400 milhões, compreendendo duas 
linhas: fundo de maneio (320 mi-
lhões) e plafond tesouraria (80 mi-
lhões). Com "spreads" que ultra-
passam 3% e prazos de pagamento 
até quatro anos, o montante máxi-
mo por empresa é de três milhões, 
com limite por linha de apoio de 1,5 
milhões. Beneficia de garantia mú-
tua até 80% do capital em dívida. 

MUDANÇA NAS REGRAS 
DO PORTUGAL 2020 
Aceleração na liquidação dos apoios 
financeiros, elegibilidade de ações 
canceladas ou adiadas devido à 
pandemia de covid-19 e considera-
ção desse impacto na avaliação dos 
objetivos dos projetos, com possi-
bilidade de reconfiguração de in-
vestimento e da calendarização dos 
projetos. Estas são as principais no-
vidades envolvendo o Portugal 
2020, em que há também um dife-
rimento de prestações em apoios 
reembolsáveis e uma prorrogação 
dos prazos para submissão de can-
didaturas a diversos concursos. 

FLEXIBILIDADE 
NO PROGRAMA MAR 
Também no Programa Mar 2020 
são elegíveis as ações afetadas pela 
covid-19 e a data de conclusão dos 
projetos foi alargada para 2021. 
Não são penalizados os projetos 
que não atinjam o orçamento apro-
vado e a plena execução financeira 
prevista na concretização de ações 
ou metas e foram prorrogados os 
prazos para entrega de candidatu-
ras nos concursos abertos. Há ain-
da a possibilidade de um maior nú-
mero de pedidos de pagamento (até 
10 em cada projeto) e a promessa 
de agilização dos pagamentos. 

ADIAMENTOS E MAIS 
DINHEIRO NO PDR 2020 
No PDR 2020, os prazos de execu-
ção física e financeira dos projetos 
com data-limite de investimento 
até 15 de junho são automaticamen-
te prorrogados por três meses. É 
autorizada a apresentação de pa-
gamentos intercalares com fasea-
mento da submissão da despesa e 
respetivo reembolso e os prazos 
para submissão das candidaturas 
aos anúncios em curso foram adia-
dos por 30 dias. Outra novidade foi 
a criação de linha de 300 milhões 
para investimentos nas explorações 
agrícolas e na agroindústria. 
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Ao arsenal de medidas já anunciadas ou aprovadas nas últimas semanas 
pelo Governo para ajudar as empresas portuguesas a aliviar a pressão 
sobre a tesouraria e enfrentar os impactos da pandemia de covid-19, 
os especialistas e consultores de gestão ouvidos pelo Negócios somam 
outras armas menos convencionais para acomodar este choque. Carlos 
Barradas, diretor e sócio da Boston Consulting Group em Portugal, 
dramatiza até que "a sobrevivência das empresas durante a crise está 
dependente da sua capacidade de gerir e manter uma posição de liquidez 
saudável, ao mesmo tempo que se preparam para financiar o período 
de passagem pela tempestade económica dos próximos meses". 

ANTÓNIO LARGUESA alarguesa@negocios.pt 

GERIR OS CRÉDITOS 
E FOCAR NA COBRANÇA 
Monitorizar todo o processo de ges-
tão de crédito e as informações eco-

nómicas e da indústria (incluindo a 
solvência dos clientes-chave) é a 

proposta de Luís Salvaterra, dire-
tor-geral da Intrum Portugal. Exor-
tando as PME a começarem a tratar 

as cobranças "de forma profissio-
nal", aconselha-as a "agir pronta-
mente, tendo em conta a proporcio-
nalidade da situação" e, por outro 

lado, a "fortalecer a relação com os 
clientes, adequando o processo de 
crédito com base no comportamen-
to e capacidade de pagamento". 

PEDIR REEMBOLSO DE IVA 

Ponderar o pedido de reembolso de 
todas as situações de crédito de IVA 
perante o Estado, bem como acele-

rar a periodicidade destes pedidos 
(mensais ou trimestrais) caso sejam 
recorrentes. Em situações de crédi-
to pontual, em que se antecipa que 
nos períodos seguintes se verifica-
rá uma situação de pagamento, 
Afonso Arnaldo, sócio da área fiscal 
da Deloitte, destaca que poderá ser 
efetuado um pedido parcial de 
reembolso, para permitir um saldo 
a transitar para a próxima declara-
ção periódica que compense o IVA 
que haveria a pagar na mesma. 

IMPOSTO A RECUPERAR 

E AUTOLIQUIDAR 
O recurso à recuperação do IVA con-

tido em créditos em mora ou consi-

derados incobráveis é hoje mais ex-
pedito pela redução dos prazos 

para metade no Orçamento do Es-

tado para 2020. Além disso, Afon-

so Arnaldo chama a atenção para o 
regime de autoliquidação de IVA na 

importação de bens que evita o pa-
gamento do imposto à alfândega. 
Por outro lado, a emissão das notas 
de crédito sem IVA permite evitar a 

devolução do imposto ao cliente e 
a recuperação apenas na declara-

ção periódica. 

APROVEITAR AS LINHAS 

DE CRÉDITO SETORIAIS 
Quatro linhas de crédito garantidas 

pelo Estado, no total de 3 mil mi-

lhões, estão à disposição, via ban-
ca, da indústria (têxtil, calçado e 

madeira), turismo e restauração. 

Com o máximo de 1,5 milhões e ga-
rantia até 90% do capital em dívi-

da, o montante não pode exceder 

25% das receitas nem o dobro da 

massa salarial anual. Tem prazo de 
quatro anos (um de carência) e o 

"spread" máximo de 1,5%, obrigan-
do a manter empregos até dezem-

bro. Há novas linhas a caminho para 
comércio, transportes ou metal. 

REFORÇAR SEGUROS DE 

CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 

Além da prorrogação da Linha de 

Crédito Capitalizar 2018 até 31 de 

maio e do aumento do plafond glo-

bal para 2.800 milhões de euros, 

com foco nas PME, Jorge Nadais, só-

cio da área de incentivos da Deloit-

te, menciona também o reforço dos 

seguros de crédito à exportação 

com garantias do Estado. Trata-se 

de um apoio à diversificação de 

clientes, em particular para merca-

dos fora da União Europeia, com do-

tação de 700 milhões de euros, re-
forçando vários mecanismos deste 

instrumento. 

MORATÓRIA NO CRÉDITO 
Todas as empresas, independente-
mente da dimensão, sem dívidas ao 
Fisco e Segurança Social e que não 
estivessem em situação de insol-
vência ou já em mora ou incumpri-
mento de prestações há mais de 90 
dias podem beneficiar da prorroga-
ção por seis meses dos créditos à 
banca. Estas moratórias têm de ser 
aplicadas por instituições de crédi-
to, sociedades financeiras de crédi-
to, de investimento, de locação fi-
nanceira, de factoring e de garan-
tia mútua, bem como sucursais de 
instituições de crédito e de institui-
ções financeiras em Portugal. 

LAY-OFF "CEDE" SALÁRIOS 
O lay-off simplificado permite sus-
pender o contrato de trabalho ou 
reduzir o horário, com cortes sala-
riais e apoios do Estado, de forma 
mais simples e critérios de acesso 
alargados. O trabalhador tem direi-
to a dois terços da retribuição nor-

mal bruta, com o limite mínimo de 
635 euros e máximo de 1.905 euros, 
sendo 70% suportada pela Segu-
rança Social e 30% pelo emprega-
dor, que não paga taxa social única. 
Aplica-se aos empregadores priva-
das (empresas, cooperativas, fun-
dações, IPSS) e a independentes 
que são entidades empregadoras. 

DIFERIR IMPOSTOS 
E CONTRIBUIÇÕES 

O Governo aprovou um regime ex-
traordinário que alivia as empresas 
durante três meses. Há novas datas 

para o cumprimento de algumas 

obrigações fiscais, como o paga-
mento especial por conta; a possi-

bilidade de pagamento fracionado 

de impostos e contribuições; e o di-
ferimento do pagamento de contri-

buições sociais. Nas medidas de ín-
dole fiscal para garantir empregos 

e aliviar a tesouraria das empresas 
inclui-se também a suspensão, por 
três meses, dos processos de exe-
cução fiscal e contributiva. 

APOIO A EMPRESÁRIOS 
EM NOME INDIVIDUAL 

Além de poderem aderir ao lay-off 
simplificado, os empresários em 

nome individual com rendimentos 
decorrentes do exercício exclusivo 

de qualquer atividade comercial ou 
industrial, com ou sem contabilida-

de organizada, podem aceder a vá-
rios outros mecanismos: subsídio 
de doença, apoio extraordinário à 

redução da atividade económica; 
diferimento do pagamento de con-
tribuições (não afasta obrigação de 

entrega da declaração trimestral); 
adiamento nas obrigações fiscais; 
e a moratória bancária. 

ADIAR FATURA DA RENDA 
Os estabelecimentos de comércio a 

retalho, restauração ou prestação 
de serviços abertos ao público obri-

gados a fechar ou a suspender a ati-

vidade devido à pandemia - incluin-

do os que mantenham vendas onli-

ne ou serviços à distância - benefi-

ciam de um regime excecional e 

temporário em que não são obriga-

dos a pagar a renda do espaço em 

que funcionam até um mês depois 

do fim do estado de emergência. Os 

valores das rendas agora deferidas 

serão pagos quando terminar o re-

gime de exceção e poderão ser res-

tituídas ao longo de doze meses. 
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Agências e Governo discutem lei para reembolsar turistas
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A associação que representa as agências de viagens quer criar um sistema de "vouchers", garantidos
pelo Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, para mitigar o impacto causado pela pandemia do
coronavírus.
 
As agências de viagens portuguesas estão a negociar com o Governo a criação de uma legislação para
enquadrar um sistema de reembolsos aos turistas cujas viagens tenham sido canceladas devido à
pandemia.
 
Rafaela Burd Relvas
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"De olhos postos no futuro", Turismo do Algarve oferece formação online
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Conjunto de formações sobre a região destina-se a "todos os agentes turísticos que queiram aumentar
ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região".
 
O turismo está a viver um período complicado, mas é "de olhos postos no futuro e de forma a
preparar o regresso do setor do turismo a` sua atividade" que o Turismo do Algarve decidiu começara
oferecer um conjunto de formações gratuitas direcionadas aos agentes turísticos, que podem assim
alargar os seus conhecimentos sobre a região.
 
"Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano", pode ler-se num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve
acesso.
 
A participação é gratuita, sendo que deve ser feito um registo na página do Turismo do Algarve,
através deste link.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, citado no mesmo comunicado.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Notícias ao Minuto

Página 50



A51

Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa
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De olhos postos no futuro e de forma a preparar o regresso do setor do turismo a` sua atividade, o
Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino,
direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos
sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes". Em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um meio para manter a
notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto disponíveis, a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino. A participação
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada
sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus
conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos
complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.
 
Através desta ação, o Turismo do Algarve espera também contribuir para inspirar e manter os agentes
do setor motivados neste período conturbado.
 
Nota:
 
Os cursos poderão ser acedidos diretamente no site da Agência Regional de Turismo do Algarve,
através da seguinte ligação: https://www.algarvepromotion.pt/pt/menu/260/algarve-online-training-
course.aspx
 
#turismodeportugal #turismodoalgarve Formação
 
Náutica Press
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AHETA diz que turismo no Algarve está reduzido a zero
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Início Opção Turismo AHETA diz que turismo no Algarve está reduzido a zero
 
AHETA diz que turismo no Algarve está reduzido a zero
 
Abril 13, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O presidente da AHETA diz que o Algarve prepara-se para uma quebra nunca vista, desemprego e
falências, para realçar que o turismo está reduzido a zero.
 
Os hoteleiros algarvios consideram que, devido à pandemia de Covid-19, os apoios anunciados até
agora não chegam, para realçar que o Governo precisa de ser mais ousado, audaz e determinado à
grandeza da crise.
 
Em entrevista concedida à Renascença, Elidérico Viegas constatou que em matéria de ocupação
estamos a zero. Há uns hotéis que estão a receber profissionais de saúde, da protecção civil, etc...
Mas são muito poucos, um ou dois hotéis. Os aeroportos estão fechados, os cidadãos nacionais estão
confinados às suas residências. O turismo ficou reduzido a zero. Não há turismo.
 
O dirigente adiantou que os hotéis algarvios classificados oficialmente facturam cerca de 1.200
milhões de euros por ano. As férias de Páscoa ficaram arruinadas pelo estado de emergência e o
Verão não deverá ser melhor. Se considerarmos que a grande parte dessa verba realiza-se nos meses
de Verão, podemos estar a falar de uma quebra nunca vista. Nunca poderia passar pela cabeça de
ninguém que pudéssemos ter a actividade completamente parada.
 
Elidérico Viegas sublinha que, além da facturação directa dos hotéis, é preciso contar com o efeito
multiplicador que os turistas têm na economia, em geral, e em outras actividades como a restauração,
o comércio, aluguer de automóveis. Assim, estamos a falar de montantes muito significativos de
prejuízos, não só para a região, mas como para a economia do país.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Carolina Morgado
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Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer o destino sem sair de casa
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Através de cursos online gratuitos para agentes de turismo internacionais
 
De olhos postos no futuro e de forma a preparar o regresso do setor do turismo à sua atividade, o
Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino,
direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos
sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê à
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes". Em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um meio para manter a
notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto disponíveis, a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino. A participação
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada
sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus
conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos
complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.
 
Através desta ação, o Turismo do Algarve espera também contribuir para inspirar e manter os agentes
do setor motivados neste período conturbado. Os cursos poderão ser acedidos diretamente no site da
A g ê n c i a  R e g i o n a l  d e  T u r i s m o  d o  A l g a r v e ,  a t r a v é s  d a  s e g u i n t e  l i g a ç ã o :
https://www.algarvepromot ion.pt/pt/menu/260/algarve-onl ine-tra in ing-course.aspx
 
Jorge Matos Dias
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Algarve launches online courses aimed at tour operators
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The Algarve Tourism Association (ATA) has launched a series of free online courses aimed at tour
operators "who want to improve or update their knowledge about the Algarve".
 
The goal is to have these operators prepared to promote the Algarve as soon as the region's "doors
reopen" to holidaymakers.
 
The courses are aimed mainly at the British, French, American, Dutch and German markets and
provide a "complete and detailed perspective of the diversity that the Algarve has to offer its visitors
all year round".
 
"Our goal is to show that the Algarve has much more to offer than our internationally-renowned
beaches," says ATA president João Fernandes.
 
"Through these courses, we are inviting all tour operators to learn more and improve their knowledge
about our destination. At a time when a large part of the tourism sector is stopped, we believe that
this can be an interesting way of investing in training but also staying busy and planning the future,"
he adds.
 
Fernandes also said that tour operators who complete these courses will be "better prepared than
ever" to promote the Algarve.
 
While the courses are aimed at tour operators from a select group of markets, ATA stresses that they
are open to any tour operator that is interested in the region.
 
The courses include a wealth of information about the Algarve as well as videos, high-res photos,
brochures and online guides.
 
Those interested can sign up at https://www.algarvepromotion.pt/pt/menu/260/algarve-online-
training-course
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Michael Bruxo -
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Algarve Tourism offers online training
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Tourism is going through a difficult period, but it is with an eye on the future and in order to prepare
the return of the tourism sector to its activity that Turismo do Algarve decided to start offering a set of
free training courses aimed at tour operators, who can thereby broadening their knowledge of the
region.
 
Participation is free, and a registration must be made on the Turismo do Algarve page, through this
link.
 
The objective is to show that the Algarve has much more to offer than what you see at first sight,
namely the beaches, which are internationally recognized.
 
patricia pilar
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Turismo do Algarve convida a viajar e a conhecer a região sem sair de casa
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Os agentes de turismo internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos sobre
a região têm ao seu dispor um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino
 
Previous
 
Fotos D.R.
 
Fotos D.R.
 
Next110
O Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes", acrescenta.
 
Em tempos de confinamento generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um
meio para manter a notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto disponíveis, a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino. A participação
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada
sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus
conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos
complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.
 
Através desta ação, o Turismo do Algarve espera também contribuir para inspirar e manter os agentes
do setor motivados neste período conturbado.
 
Os cursos podem ser acedidos diretamente no site da Agência Regional de Turismo do Algarve AQUI.
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Turismo do Algarve lança formação online para os profissionais
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De forma a preparar o regresso do setor do turismo a` sua atividade, o Turismo do Algarve decidiu
criar
 
um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino
, direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos
sobre a região.
 
Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima
semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma
perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos
seus visitantes, ao longo de todo o ano.
 
"O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê a`
primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Através destes cursos, convidamos todos os
profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado,
consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas
também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a
atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes". Em tempos de confinamento
generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta ação como um meio para manter a
notoriedade do destino no top of mind dos seus principais mercados emissores.
 
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, disponíveis, a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino. A participação
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada
sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus
conhecimentos, através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos
complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.
 
Publituris
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Opinião| O efeito borboleta do Turismo Interno
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Leia a opinião por Cristóvão Monteiro, Business Development Manager da Ubiwhere e Especialista em
Marketing Territorial
 
O "Efeito Borboleta" é um dos resultados centrais da Teoria do Caos, que foi descoberta em 1960 pelo
matemático Edward Lorenz. Em 1972, este lançou a seguinte questão: "Poderá um bater de asas de
uma borboleta num extremo do planeta, causar um tornado no outro extremo?". Claro que um
simples bater de asas de uma única borboleta não causa um tornado por conta própria, mas não é
disso que se trata o efeito borboleta, mas sim como pequenas mudanças nas condições iniciais de
grandes sistemas, podem levar a mudanças drásticas nos resultados. Uma ação agora, terá influência
no futuro.
 
No âmbito da pandemia global, que representa a maior ameaça de saúde pública desde a gripe de
1918 e dos seus efeitos na economia mundial, sobretudo em Portugal, prevê-se uma profunda
recessão em particular no setor do Turismo, este que é um dos setores mais vulneráveis à epidemia.
Nesse sentido é da responsabilidade de todos fazer com que as nossas ações no, esperemos que breve
pós-COVID19, sejam capazes de reverter esta situação e minimizar os estragos desta pandemia na
economia nacional.
 
Os portugueses foram pioneiros na descoberta de novos mundos, fomentando a relação entre
diferentes povos e dando início ao que, nos nossos dias, chamamos globalização. Hoje é Portugal que
está a precisar de ser descoberto ou redescoberto por si, enquanto destino privilegiado para visitar e
consumir. Nunca fez tanto sentido promover as "férias cá dentro" e convencer os portugueses a
redescobrirem o seu próprio país repleto de destinos incríveis, marcados pela sua beleza natural, pelas
suas gentes, os seus costumes e a sua gastronomia.
Neste caso e no mais curto prazo, poderá fazer sentido uma forte aposta no mercado interno, bem
como no mercado interno alargado porque é praticamente o único que chega a Portugal pela única
fronteira terrestre que temos. Tendo nós uma imagem positiva em Espanha, o incremento desta
ligação é fundamental e vai certamente acontecer. Nos outros destinos, Portugal depende quase
totalmente do transporte aéreo, já que 95% dos turistas chegam de avião. É também com base nessa
premissa que devemos ser capazes de nos posicionar como um país seguro e preparado. Decorrente
disto surge também uma excelente oportunidade de alavancar o turismo nos territórios de baixa
densidade dado que para além da dispersão populacional, são autênticos, genuínos e são povoados
por gentes que sabem acolher como ninguém sendo a descrição do luxo para muitos dos que viajam.
 
Como diz o nosso hino, é hora de "levantarmos de novo o esplendor de Portugal." Somos um povo de
causas e quando tudo isto terminar não nos podemos esquecer dos nossos, sejam os produtores
nacionais, os restaurantes, a hotelaria, entre outras áreas que dependem de todos nós. É aqui que
entra o "Efeito Borboleta", uma simples ida ao restaurante mais próximo, ou uma estadia num hotel
nacional vão fazer com que juntos acrescentemos valor uns aos outros e o dinheiro gasto é
reintroduzido na economia. Será esta nossa atitude pós-COVID19 que ditará o nosso futuro, se
ajudarmos Portugal, certamente vamos fazer crescer a economia nacional e ganhar todos com isto.
Em uníssono vamos mostrar mais uma vez que juntos somos o melhor povo do mundo.
 

Página 60



*Por Cristóvão Monteiro
(Business Development Manager da Ubiwhere e Especialista em Marketing Territorial)
 
Publituris

Página 61



A62

Turismo do Algarve disponibiliza cursos online para agentes internacionais
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O Turismo do Algarve, com o intuito de preparar o regresso do turismo à actividade, criou um
conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino, direccionadas a todos os agentes
turísticos que queiram aumentar ou actualizar conhecimentos sobre a região.
 
Dirigidos, num primeiro momento, aos mercado inglês, francês, norte-americano, holandês e alemão,
estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma perspectiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos seus visitantes, ao longo de todo ao no.
 
"O nosso objectivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê à
primeira vista", explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, que acrescenta que os
cursos permitem aos profissionais do sector "aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso
destino". Para o responsável nesta altura é interessante "investir em formação" e "planear o futuro".
 
Esta acção pretende manter a notoriedade do destino no 'top of mind' dos seus principais mercados
emissores. "Acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do sector estarão mais preparados do
que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes", esclarece João Fernandes. Ainda assim,
os cursos estão disponíveis a todos os profissionais do sector que tenham interesse no destino
Algarve.
 
A participação nos cursos é gratuita, mediante registo nas respectivas plataformas. Para além da
informação disponibilizada sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a
oportunidade de testar os seus conhecimentos, através de questões, e de aceder a um conjunto de
conteúdos complementares sobre a região, como vídeos fotografias de alta resolução, brochuras ou
guias online.
 
S.C.
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APAVT diz-se satisfeita com declarações de Reynders sobre reembolsos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2020

Meio: Viajar Online Autores: Sílvia Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86780ba

 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) afirma acolher "com satisfação
as recentes declarações do comissário Reynders, relativas aos direitos dos clientes das Agências de
Viagens, aguardando apenas que o Governo produza legislação de carácter excecional que permita dar
uma resposta adequada ao mercado".
 
Em comunicado à imprensa, e sobre as declarações do Comissário Europeu Reynders, garante:
Ssatisfaz-nos sobretudo a ideia, já por nós há muito defendida, de utilização de um sistema de
vouchers, por um determinado período, em circunstâncias concretas e naturalmente escrutinadas,
bem como a necessidade de garantir os vouchers contra a insolvência do operador turístico".
 
Por outro lado, a APAVT "entende igualmente as preocupações da organização europeia de defesa do
consumidor, BEUC, que vão exactamente na mesma direcção das declarações do comissário europeu,
ao aceitarem a utilização de um voucher, desde que garantido, e válido por um período de pelo menos
dois anos", tendo dado aos casos de Espanha, França e Bélgica como três bons exemplos.
 
Em Portugal, a APAVT afiram que "vem trabalhando junto do Governo, no sentido de aprovação de
uma lei que permita, exactamente, por um período, a utilização de um voucher, garantido pelo
sistema de protecção ao consumidor, o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. No final desse
período, não tendo o cliente optado pelo voucher, o reembolso em dinheiro. Com esta proposta, será
possível garantir o direito dos clientes ao reembolso, garantir a solvência de toda a cadeia de valor
turístico e garantir o emprego de todo um sector que é de  trabalho intensivo ".
 
Com esta proposta, a associação garante não é seu intuito que seja "o colectivo a pagar os
reembolsos, mas que sejam as empresas a fazê-lo, reservando naturalmente para o Estado um papel
regulador. O Estado pode, com esta solução, reservar os recursos para apoiar directamente as
empresas e o emprego".
 
[Additional Text]:
Guarantee-funds-of-travel-No-refund-but-the-customers-have-to-pay-more
 
Silvia Guimaraes
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DISCURSO DIRETO 

Elidérico Viegas, pres. da Assoc. dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos do Algarve 

"DESASTRE COMPLETO 
EM TERMOS DO TURISMO" 
13 CM - Qual a que-
bra registada no se-
tor devido à Covid-

 

-19? 
Elidérico Viegas -
No Algarve é de 
1004% .Todos os ho-
téis estão fechados, 
só alguns recebem pessoal 
médico e hospitalar. Tam-
bém há um hotel, em Vila-
moura, que recebe pessoas 
que testaram negativo no lar 
de Boliqueime e estão em 
isolamento profilático. 
- Quais as perspetivas até ao 
fim do ano? 
- Se o vírus for debelado até 
junho, como se anuncia, po-
deremos ainda beneficiar de 
algum turismo interno nos 
meses de julho e agosto. Mas  

os estrangeiros se-
rão residuais. 
- Como classifica a 
situação? 
-É um desastre 
completo em ter-
mos económicos em 
termos do turismo, 

bem corno para as pessoas e 
o País. O turismo certificado 
representava 1,2 mil milhões 
de euros e esse valor era 
acrescentado pela restaura-
ção, comércio, transportes, 
artesanato, comércio ali-
mentar e outros. Eram 6 ou 7 
milhões em bens transacio-
náveis. Só antevemos algu-
ma recuperação a partir da 
Páscoa do próximo ano, e 
mesmo assim de forma mui -
to lenta e gradual. • A.P. 

f y 

r44 
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Comissão Europeia desaconselha reservas de férias de verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2020
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85d8784

 
"Recomendo esperar antes de fazer planos. Neste momento, ninguém pode fazer previsões confiáveis
para julho e agosto", afirmou Ursula Von der Leyen em entrevista ao jornal alemão "Bild"
 
A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desaconselhou este domingo reservas para
férias de verão devido à impossibilidade de previsões fiáveis acerca dos efeitos da pandemia do novo
coronavírus. "Recomendo esperar antes de fazer planos. Neste momento, ninguém pode fazer
previsões confiáveis para julho e agosto", afirmou hoje Von der Leyen ao jornal alemão 'Bild', o mais
lido na Alemanha.
 
Na quinta-feira, numa declaração divulgada, o comissário europeu da Justiça e Consumidores, Didier
Reynders, frisou que os turistas com pacotes de viagem cancelados devido à covid-19 têm direito a
reembolso, ao abrigo das regras comunitárias, e pediu cooperação aos Estados-membros para garantir
esse direito, assim como apoio para agências turísticas.
 
"Os viajantes têm o direito de obter um reembolso total se a sua viagem for cancelada", disse,
explicando que esse direito está estipulado na diretiva comunitária sobre viagens organizadas e
serviços de viagem conexos.
 
Por essa razão, Didier Reynders enviou nesse dia cartas aos Estados-membros da União Europeia (UE)
e anunciou estar a estabelecer contactos com as associações empresariais e de consumidores para
garantir que "são tomadas as medidas adequadas a nível nacional para um justo equilíbrio entre a
proteção dos consumidores e o apoio às empresas de viagens e turismo".
 
Ainda assim, reconhecendo a atual "situação sem precedentes", o comissário europeu ressalvou que,
"sempre que possível, os consumidores devem considerar a possibilidade de aceitar um 'voucher' que
lhes permita adiar as suas férias para um momento posterior, sob determinadas condições", e
adiantou que "esse 'voucher' deve ser reembolsável se não for utilizado e garantido perante uma
eventual insolvência do operador".
 
Ainda no mesmo dia, pouco depois da declaração de Didier Reynders, a Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em comunicado divulgado, pediu ao Governo que "clarifique
a relação com os consumidores finais, legislando a favor de um sistema de reembolsos baseados em
'vouchers'" e "criando um caminho de confiança para empresas e empresários", que atenue
"drasticamente a insegurança dos consumidores finais", clientes das agências.
 
A associação admitiu que as agências de viagens "não estão a reembolsar, na sua totalidade, os
clientes" porque "enviaram o dinheiro dos clientes para hotéis, companhias aéreas e outros
fornecedores de serviços turísticos, que não estão a devolver o dinheiro entregue, apesar de não
terem efetuado qualquer serviço".
 
"Não está aqui contida qualquer valoração ou julgamento desta atitude dos nossos parceiros,
concretamente hotéis e companhias aéreas. Certamente que enfrentam igualmente enormes
dificuldades de tesouraria, como todas as empresas do setor turístico", adiantou na altura a
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associação.
 
O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e
infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.
 
Dos casos de infeção, quase 345 mil são considerados curados.
 
Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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EUA deixam aberta uma popular modalidade por ser... essencial
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Equiparar o golfe aos cuidados de saúde, alimentação, transportes ou informação só é possível no país
de Donald Trump
 
Qualquer sondagem nos Estados Unidos coloca o golfe na sexta ou sétima posição entre os desportos
mais populares, mas, em período de confinamento da pandemia, a modalidade de Tiger Woods
constitui uma exceção: é a única que continua a ser praticada na maioria dos estados, em 19 deles
sem qualquer restrição e noutros 14 obrigando os jogadores a cumprirem regras de distanciamento.
 
A exceção obrigou, em vários casos, os governadores a incluírem o golfe na lista das "atividades
essenciais", ao lado de serviços de saúde, alimentação, transportes, bancos, correio ou jornalismo.
Vários campos fecharam por iniciativa própria, mas também há registo de um que continuou a operar
na Califórnia apesar das ordens de encerramento. Uma pesquisa efetuada esta semana concluiu que
um total de 44% continuava a funcionar e que, nos estados do Sul, essa média era de 80%.
 
Tratando-se do país mais afetado pela pandemia - 525 559 infetados, 20 304 mortos e 11 053
doentes em estado grave -, a medida tem gerado polémica, mas a verdade é que mesmo Nova
Iorque, o estado que leva 180 mil casos, só há uma semana fechou os "greens". A Florida, onde o
governador Ron DeSantis utilizou a regra da "atividade essencial" mas obrigou os jogadores ao
distanciamento, aguentou esta semana o escândalo gerado por uma reportagem da ABC que mostrava
dezenas de jogadores em animado convívio no Pelican Golf Club, em Belleair.
 
Vários estados norte-americanos colocaram o golfe na lista das "atividades essenciais", permitindo a
sua prática, embora como lazer, em muitos casos sem qualquer regra de distanciamento
 
Em Nova Iorque, o convívio num campo que anunciava com pompa "Estamos abertos apesar da crise
de saúde", deixou o governador Andrew Cuomo em desespero: "Há um desleixo nas regras de
distanciamento e isso é inaceitável. Há gente a morrer!" Mas a realidade é que a controvérsia não é
muita - nem os Estados Unidos são caso único, pois, na Suécia e Dinamarca, também há campos
abertos. Além da popularidade da modalidade, a maioria dos americanos olha o golfe como um
desporto seguro, pois não existe contacto físico ou partilha de material, sendo possível manter o
distanciamento.
 
Poderá alegar-se que isso também é possível no ténis, mas aí as explicações levam a outros motivos
para esta exceção: o golfe representa 77 mil milhões de euros nos EUA, gerando mais de dois milhões
de empregos; o seu poder permitiu ameaçar com advogados e a Quinta Emenda em caso de
encerramento; por último, consta-se que Donald Trump quer ir jogar... em segredo.
 
Wisconsin mantém-se inflexível e Ohio a restringir "migrações"
 
o estado do Wisconsin, uma petição assinada por mais de 65 mil pessoas sugeriu manter o "golfe
vivo" através do encerramento de clubes, de pagamentos eletrónicos, da retirada das bandeiras que
delimitam os buracos e de banir o uso de carro, mas nem assim o governador Tony Evers levantou a
proibição da prática da modalidade à conta do incumprimento das regras sanitárias por parte dos
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participantes.
 
A oriente, no Michigan, o poder local começou por autorizar a prática de golfe, mas quatro dias depois
virou a agulha e encerrou os seus campos. A decisão levou a um fluxo migratório de golfistas rumo ao
vizinho Ohio, que não proibiu a prática da modalidade. Contudo, a polícia estatal tem restringindo a
entrada de pessoas vindas do Michigan para jogar golfe na cidade fronteiriça de Toledo, cujo campo só
pode ser utilizado por cidadãos residentes no estado do Ohio.
 
QUATRO QUESTÕES A MIGUEL FRANCO DE SOUSA
 
Presidente da Federação Portuguesa de Golfe
 
1 - Faz algum sentido manter a atividade deste desporto (golfe) num dos países mais afetados pela
pandemia da covid-19?
 
"Não creio que os EUA sejam um exemplo em termos de gestão desta pandemia. Desde a primeira
hora que foi desvalorizada pelo seu presidente e só mais recentemente é que tem vindo a reforçar as
medidas. Em Portugal, temos controlado a situação de uma forma aparentemente positiva e isso
deve-se ao facto de haver aqui uma obrigatoriedade de confinamento e distanciamento social que é
um imperativo para qualquer atividade. O encerramento dos campos de golfe, à semelhança de
qualquer outra modalidade, é absolutamentre imperativo.
 
Neste momento, não há lugar para lutas românticas de querer manter a atividade em funcionamento.
Temos é de trabalhar em conjunto para que, como sociedade civilizada e empenhada, possamos dar a
resposta mais positiva possível."
 
"Se os campos estiverem encerrados até maio a quebra será de 60%"
 
2 - Houve da parte de Donald Trump um certo capricho para satisfazer uma franja da sociedade?
 
"Não sei se é um capricho. Que é uma pessoa caprichosa, é. Irresponsável? Também tem
demonstrado ser. O que nos deve preocupar é que todos adotem medidas idênticas para evitar a
propagação da covid-19. Se isto não for tratado à escala global nunca iremos resolver o problema.
Não se justifica. O número de praticantes é excecionalmente reduzido. Curiosamente, os mais jovens
estão mais aptos a jogar e defendem que os campos deviam estar abertos. As pessoas mais velhas
não têm esse entendimento. A abertura de um campo de golfe coloca a saúde pública dos jogadores e
dos colaboradores em risco."
 
3 - Já se pode fazer uma projeção do regresso do golfe à competição em Portugal?
 
"Estamos dependentes das prorrogações dos estados de emergência. Fizemos já um apelo ao Governo
para que o golfe seja das primeiras modalidades a ver retomada a sua atividade, obviamente com
condições. O golfe é uma modalidade praticada ao ar livre, não exige contacto entre os praticantes e o
contacto com os colaboradores pode ser minimizado. No momento de alívio das medidas de
contenção, esperamos que o Governo tenha em conta os nossos procedimentos. Além da satisfação
dos praticantes, de todas as idades, não nos podemos esquecer do peso que o golfe tem na economia.
Cerca de 80 por cento das provas jogadas em Portugal é composta por estrangeiros, que neste
momento estão impedidos de viajar para o nosso país."
 
4 - Já foi avaliado o impacto financeiro causado pela pandemia no golfe?
 
"Estávamos a entrar no pico da época alta. No Algarve, estamos a falar dos meses de abril, maio e
parte de junho como os meses mais importantes. Vamos estar com receitas zero em todos os campos
de golfe do Algarve. Os de Lisboa vão ser afetados, mas a maior parte são clubes e têm um estrutura
associativa que lhes permitiu encaixar as quotizações dos sócios e mitigar o impacto que esta
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pandemia está a ter na tesouraria. Os campos de golfe têm custos elevados de manutenção, à volta
de 750/800 mil euros por cada campo. Se esse valor não for garantido, podemos entrar numa
situação de degradação total dos campos e o custo da recuperação tornar-se-ia quase insuportável
para a maioria dos clubes de golfe e campos nacionais.
 
Aliás, se os campos se mantiverem encerrados até maio, teremos quebras na ordem dos 60 por cento.
Nesta altura, temos cerca de 80 por cento dos trabalhadores em lay-off. Vamos recorrer à tutela para
que os campos de golfe, tal como outras indústrias ligadas ao turismo, possam recuperar o parque de
instalações e retomar a atividade normal. Além disso, pretendemos que haja uma revisão do IVA, que
tem vindo a complicar a vida dos operadores de golfe em Portugal. A ideia é que seja reduzido à taxa
mínima."
 
NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS
 
[Additional Text]:
Arquivo
 
Carlos Flórido | Duarte Tornesi | Sérgio André
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Veneza adia taxa 
turística para 2021 
A Cãmara Municipal de 
Veneza, no Norte de Itá-
lia, decidiu adiar para o 
próximo ano a cobrança 
da taxa turística em vir-
tude da pandemia de Co-
vid-19. A medida chegou 
a estar prevista para o 
início deste ano e, ulti-
mamente, fixada para 1 
de julho. Agora, com a ci-
dade deserta, tudo se al-
terou. 

O adiamento por um 
ano não significa, po-
rém, que vá ficar mais 
barato visitar a cidade 
dos canais. Se tudo tives-

  

se corrido como previs-
to, a partir deste verão 
pernoitar em Veneza ia 
custar até seis euros, mas 
os valores agora anuncia-
dos são mais altos. As-
sim, os seis euros serão 
cobrados a quem visitar 
a cidade em época baixa, 
oito em dias de maior 
movimento e dez em 
dias de movimento ex-
cecional. 

O calendário que indi-
ca qual o nível de lotação 
de cada dia será divulga-
do futuramente pela Au-
tarquia local. • 
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Turismo desportivo: Golfe e surf valem 900 milhões de euros. E depois da pandemia?
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Com um impacto económico anual que, no seu conjunto, se aproxima dos mil milhões de euros, o
golfe e o surf são as modalidades que mais turistas desportivos trazem a Portugal. Na indústria do
golfe conta-se com perdas de 60% na faturação e no surf esperam-se melhores dias para voltar atrair
praticantes de todo o mundo às ocidentais praias lusitanas. Turismo de Portugal tem disponível uma
linha de crédito de 60 milhões de euros.
 
Golfe e surf têm um impacto económico anual estimado em 900 milhões de euros em Portugal, mas
esse valor deverá sofrer uma quebra significativa em 2020, fruto da pandemia que deverá determinar
uma recessão nos próximos meses. Já esta década, as duas modalidades foram definidas como
prioritárias no sentido de atrair turistas estrangeiros a território português, em duas vertentes: tornar
Portugal um destino turístico durante praticamente todo o ano e dar a conhecer o país noutros
mercados através das condições naturais únicas para a prática destas duas modalidades. O turismo de
golfe no Algarve gerou, em 2017, uma riqueza global de 500 milhões de euros e originou quase 17 mil
empregos, de acordo com números da Associação de Turismo do Algarve.
 
Com o boom do surf, a modalidade tem sido vista como uma grande oportunidade para empresários e
empreendedores e têm surgido mais escolas, mais marcas, mais agentes turísticos com roteiros
especiais de surf e mais surfistas. Já em 2017, existiam mais de 600 empresas a trabalhar no setor do
surf, de acordo com o Registo Nacional de Agentes de Animação, e em 2018 o país contava já com
301 escolas de surf reconhecidas pela Federação Portuguesa de Surf. O último estudo conhecido data
de 2016 e já há quatro anos era atribuído à modalidade um impacto económico de 400 milhões de
euros.
 
"2020 é para esquecer"
 
Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, considera em entrevista ao
Jornal Económico (JE) que os eventos ligados à modalidade "dependem de muitas marcas, pelo que as
consequências noutras indústrias far-se-ão sentir e impactarão também no surf".
 
Este dirigente aponta o ano de 2020 com um período para esquecer devido às restrições no que toca
às viagens que serão impostas mesmo após a retoma normal da atividade. Numa nota de otimismo,
Francisco Rodrigues acredita que Portugal vai voltar a ter uma posição "animadora", já que as
"propriedades naturais continuam intactas" e o país não é o "foco central do problema". "O destino
sofrerá pelo natural abaixamento de contexto, mas manter-se-á sólido na sua capacidade de
diferenciação", considera o líder associativo.
 
Rui Costa, mentor e organizador do Capítulo Perfeito, uma prova que reúne alguns dos melhores
surfistas do mundo, explicou ao JE que esta modalidade, enquanto desporto praticado ao ar livre,
pode vir a ser retomada mais cedo do que outras práticas limitadas a um espaço fechado. No contexto
mundial, Rui Costa encara os eventos desportivos como o Capítulo Perfeito como fazendo de um eixo
de comunicação fundamental na promoção do país fora de portas, os designados special events que só
acontecem quando estão reunidas todas as condições, como acontece, por exemplo, com as ondas
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gigantes da Nazaré. "A pandemia não vai alterar a imagem fortíssima que Portugal tem lá fora no que
concerne à prática de surf", é a convicção de Rui Costa. O surf é uma modalidade que atrai turistas
fora da época alta, daí a importância que a modalidade poderá ter já a partir de setembro na retoma
da atividade, realça, acrescentando: "O surf pode ser a montra de Portugal lá fora para passar a
mensagem de que estamos cá."
 
Quebra de 60% na faturação
 
Os campos de golfe em Portugal estão fechados e Carlos Cortês, diretor do Conselho Nacional da
Indústria do Golfe, sublinha ao JE que isto ocorreu no início da época mais importante, que vai de
março a maio. "É nessa altura que temos muitos torneios e quando o tempo é mais propício para a
prática da modalidade", diz o dirigente, ciente de que tudo aponta para que a situação se mantenha
pelo menos até 15 de junho, e com algumas limitações quanto ao número de praticantes que podem
jogar em simultâneo.
 
Carlos Cortês considera que as más notícias para o setor do golfe já tinham começado com o aumento
da taxa do IVA da modalidade, que passou de 6% para 23%, sendo que esse aumento não é possível
de ser repercutido nos clientes. Apesar das empresas ligadas ao golfe já se encontrarem com
dificuldades, explica este dirigente, o ano de 2020 estava a ser de crescimento para a modalidade.
"Fomos apanhados neste tufão e atualmente temos que manter os campos em manutenção (com
parte das equipas a operar), a maior parte dos campos fizeram lay-off das suas estruturas", lamenta
Carlos Cortês. Quanto ao mercado externo, este encontra-se "muito comprometido", explica o
dirigente. "Temos muitas reservas que passaram para o segundo semestre e em 2021 não sabemos
como vai ser a evolução do turismo e do transporte aéreo. Para este ano, podemos estar perante um
impacto de 60% ou mais na nossa faturação", esclarece o dirigente.
 
Numa perspetiva mais otimista e tendo em conta que os desportos indoor estarão mais limitados, o
diretor do Conselho Nacional da Indústria do Golfe considera que esta quebra pode trazer novos e
antigos praticantes. "A prática do golfe não envolve contacto físico e essa pode ser uma oportunidade
para que a retoma possa ser mais rápida. Diria que é uma forma de minorar os danos mas não vai
resolver o nosso problema", realça. Confrontado com as principais preocupações dos agentes da
indústria do golfe em Portugal, Carlos Garcês partilha com o JE que muitos questionam como vão
sobreviver a esta situação, já que o golfe "é um negócio de custos fixos muito pesados" e que "terá de
ser reequacionada a forma como está estruturada esta atividade". A médio e longo prazo, a indústria
do golfe está muito dependente da forma como vai evoluir o turismo, como vão as companhias aéreas
resistir, como vão ser os comportamentos dos consumidores depois da pandemia. "Temos muitos
pontos de interrogação. Portugal é uma referência mundial na prática do golfe, mas vai ser
fundamental o apoio para sair desta situação. Estamos bastante céticos e creio que o Governo e as
entidades públicas vão ter que repensar a forma como veem esta atividade", realça Carlos Garcês, que
sublinha ainda o facto de o golfe ser uma atividade em contraciclo com outras atividades.
 
"Zero, não há faturação"
 
À semelhança do turismo em geral, o turismo desportivo implica viagens, deslocações e, como realça
ao JE António da Cunha, gestor da Move Sports (empresa de organização de eventos desportivos), a
paragem foi de 100%: "Não há qualquer atividade mesmo antes do pré-anúncio da quarentena porque
as pessoas ganharam consciência que esta epidemia iria alastrar-se." Com a quarentena, a atividade
que é a principal ocupação da Move Sports "passou a zero". "Tivemos muitos cancelamentos, muitos
adiamentos... aliás, procurámos sempre que houvesse um adiamento", explica António da Cunha.
Perspetivando como vão ser os próximos meses, o responsável máximo da Move Sports considera que
os três primeiros trimestres de 2020 "estão completamente comprometidos". Assumindo-se como
otimista por natureza, realça ao JE que prevê um retomar da atividade a médio prazo. "Qualquer boa
notícia será importante para que o mercado comece a funcionar. Vai ser preciso uma boa dose de
confiança para que se recomece a viajar", defende António da Cunha. Sobre as linhas de
financiamento anunciadas para o setor do turismo, este gestor critica o facto de estarem sob os
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moldes de um crédito: "Para nós, não funcionam. O crédito tem que ser pago com juros porque os
bancos não emprestam de outra forma e, portanto, acredito que esse crédito pode aliviar um pouco a
tesouraria das empresas mas não é uma solução. Deixámos de ter qualquer receita e teremos de
pagar esse crédito com futuros resultados que são incertos. Não há faturação. Para estas atividades
que param em absoluto, deveriam existir apoios mais a fundo perdido. Nesta área é preciso um apoio
mais cuidado", defendeu.
 
Linha de 60 milhões disponível
 
Com que apoios podem contar as empresas ligadas ao turismo desportivo? O Turismo de Portugal,
contactado pelo JE, destaca que algumas empresas que vivem deste tipo de turismo são empresas de
animação turística e para essas há uma linha específica de apoio de 60 milhões de euros, verba
destinada a microempresas. O Turismo de Portugal esclarece que a linha de crédito que disponibilizou
para microempresas já recebeu 2.500 candidaturas, num valor total de 22 milhões de euros na
primeira semana. Nesse período, foram concedidos perto de quatro milhões de euros para "apoiar o
setor e minimizar os impactos da redução de atividade turística durante a situação extraordinária que
o país atravessa". A linha de crédito tem um período de carência de 12 meses e o montante pode ser
reembolsado no prazo de três anos.
 
Existe ainda, no âmbito das medidas destinadas a ajudar empresas afetadas pela pandemia de Covid-
19, uma linha de financiamento no montante de 200 milhões de euros, destinada a agências de
viagens, empresas de animação turística e organização de eventos.
 
Artigo publicado no Jornal Económico de 09-04-2020. Para ler a edição completa, aceda aqui ao JE
Leitor
 
Ler mais
 
José Carlos Lourinho
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Restauração “precisa de dinheiro 
a fundo perdido e rapidamente”
Ana Jacinto, secretária-geral  
da AHRESP. As medidas paliativas” 
avançadas pelo Governo para o sector 
vão “custar caro no futuro”, com 
empresas já totalmente estranguladas

Desde o início da crise provocada 

pela pandemia de covid-19 e pela 

declaração do estado de 

emergência que a Associação de 

Hotelaria, Restauração e Similares 

de Portugal (AHRESP) tem mantido 

um diálogo com o Governo para 

encontrar soluções que ajudem o 

sector. Ana Jacinto, secretária-geral 

da AHRESP, alerta para uma 

situação dramática, sobretudo na 

restauração, obrigada a fechar as 

portas e sem dinheiro para pagar 

salários. 

Com a pandemia do novo 

coronavírus e a declaração do 

estado de emergência, o sector 

da restauração e hotelaria sofreu 

um abalo profundo. Qual é a 

situação neste momento? 

Fizemos um inquérito na semana 

passada e em menos de 24 horas 

tivemos duas mil respostas válidas. 

Há 75% de estabelecimentos 

encerrados, na restauração estão 

todos, podendo funcionar apenas 

nas modalidades de take-away e 

entregas. E há outros indicadores 

muito preocupantes: 30% das 

nossas empresas não já não 

conseguiram pagar os salários em 

Março, 50% avançaram para o layoff 

mas, destes, 70% dizem que não 

conseguem pagar os salários em 

Abril, se a Segurança Social não 

zer a entrega do apoio a tempo. É 

muito evidente uma coisa: 77% das 

empresas não recorreram a apoios 

nanceiros, porque dizem que estas 

linhas não são adequadas às suas 

necessidades. Dos 23% de empresas 

que o zeram, dois terços 

recorreram à linha do Turismo de 

Portugal, de microcrédito com 

apoio directo, sem juros e sem a 

banca como intermediária. Por m, 

um dos dados mais relevantes é que 

cerca de 80% vão ter facturação 

zero em Abril e Maio. Por tudo isso, 

temos dito que reconhecemos o 

esforço e a atenção que o Governo 

está a dar ao nosso sector, mas é 

muito insu ciente. 

O alargamento da modalidade 

da linha de crédito do Turismo 

de Portugal seria uma solução 

aceitável e alternativa aos apoios 

a fundo perdido que a AHRESP 

tem vindo a pedir? 

São duas coisas diferentes. A linha 

do microcrédito deve ser mais 

potenciada. Neste momento ela só 

se destina às microempresas, tem 

uma dotação global de 60 milhões 

de euros e, portanto, é muito 

reduzida para as necessidades. Uma 

das propostas da AHRESP é 

alargá-la às pequenas e médias 

empresas e garantir que ela tem 

uma dotação superior. A entrada de 

dinheiro a fundo perdido é outra 

medida que temos defendido, 

porque precisamos de dinheiro 

agora e rapidamente. O problema é 

que todos os apoios que estão a ser 

dados criam endividamento futuro. 

Estamos a falar de um universo em 

que 99% são micro, pequenas e 

médias empresas. O que estamos a 

fazer é dizer “Endividem-se agora e 

pagam mais tarde”, mas não 

sabemos quando terão condições 

para o fazer, porque a retoma não se 

vai dar estalando os dedos. 

Quais são as condições do apoio 

do Turismo? 

São 750 euros por trabalhador num 

prazo máximo de três meses. O 

apoio dá-se através do 

preenchimento de um formulário 

muito simples, faz-se em cinco 

minutos. Mesmo assim, a AHRESP 

teve de fazer muitas candidaturas, 

porque o nosso tecido empresarial 

tem muitas di culdades. Se já é 

assim para esta linha, que está 

completamente facilitada, 

imaginemos para as linhas de 

crédito disponíveis pela banca, 

muito mais complexas, com muito 

mais burocracia e um tempo de 

espera de aprovação pode ir até 40 

dias úteis. Todas as medidas que 

estão a ser criadas são moratórias e 

Entrevista
Alexandra Prado Coelho

dilações no tempo que têm de ser 

pagas. Estamos a falar de um 

endividamento que pode ser muito 

estrangulador daqui a uns meses. 

Veja-se o caso das rendas: foi 

aprovado um diploma que diz que 

os arrendatários encerrados podem 

deixar de pagar as rendas estes 

meses, mas esses valores vão ser 

pagos cumulativamente com as 

próximas rendas, em prestações, 

quando acabar o estado de 

emergência. Se as empresas não 

estão a receber um único tostão na 

sua caixa registadora, isto torna-se 

complicado. Precisamos de injecção 

de tesouraria a fundo perdido 

maneira de isto acontecer, o Estado 

vai ter de suportar despesas 

avultadas por via dos subsídios de 

desemprego. A União Europeia tem 

de criar mecanismos que apoiem 

estas despesas nacionais. E tem de 

ser depressa, porque as medidas 

paliativas vão sair-nos caras no 

futuro. Muitas destas empresas não 

terão capacidade para suportar as 

dívidas que vão contrair agora. 

Defendemos que deve haver uma 

isenção das rendas durante estes 

meses em que os estabelecimentos 

não conseguem abrir as portas. 

Muitos são senhorios privados. 

Deviam também ser apoiados pelo 

rapidamente, sob pena de elas não 

conseguirem sobreviver. Mesmo em 

relação ao regime de layoff, que é 

uma boa medida, temos grandes 

preocupações, porque ainda há um 

esforço das empresas para pagar 

30% do salário dos trabalhadores. 

No diálogo que têm mantido com 

o Governo, qual tem sido a 

reacção ao pedido de apoios a 

fundo perdido? 

Se fosse fácil e houvesse 

disponibilidade imediata, se calhar 

a medida já estava implementada. 

Percebo que as nossas nanças 

públicas não têm uma capacidade 

inesgotável, mas, se não arranjamos 
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muito tempo e os negócios não 

serão como hoje. As empresas 

terão de se reinventar, haverá 

outras necessidades e visões. 

Receia que os clientes tenham 

algum medo de voltar a 

frequentar restaurantes e 

hotéis? 

Claro que sim. A segurança vai ter 

de ser uma prioridade na nossa 

vida. Vamos ter de fazer a diferença 

por aí. Mas o foco agora é segurar as 

empresas, senão elas não poderão 

reabrir. Não queremos que 

ninguém que pelo caminho. Já vão 

ter um problema, que é ter clientes. 

O próprio cliente há-de ter 

mudado, o per l do turista 

provavelmente mudou e vamos ter 

de ter ofertas adequadas à procura, 

trabalhar muito mais com o nosso 

mercado interno. 

Muita gente queixava-se do 

actual nível de preços de parte 

da restauração, muitas vezes 

virado para os turistas e 

inacessível para a maioria dos 

portugueses. Essa aproximação 

ao mercado interno poderá 

significar uma oferta mais 

democrática? 

Face aos custos que as nossas 

empresas têm, os preços não 

estavam desajustados, pode é dizer 

que o poder de compra dos 

portugueses não é elevado. Se 

vamos ter necessidade de ajustar? 

Provavelmente sim. Numa 

primeira fase vamos funcionar 

muito com o mercado interno. Vai 

ser um trabalho complexo e 

desa ante fazer com que pessoas 

percebam que Portugal tem 

unidades seguras. Também 

sabemos que o mercado interno 

vai estar em condições muito 

frágeis, os rendimentos serão todos 

muito mais baixos. Provavelmente 

as pessoas vão continuar a fazer 

mais refeições em casa e levá-las 

para o trabalho. Não vai ser fácil, 

mas vamos ter de ir encontrando 

estratégias para nos adaptarmos. 

As medidas paliativas é que não 

vão ajudar. Só com elas podemos 

fazer um grande esforço e não 

fechar as portas agora, mas 

fechamos daqui a dois meses. E aí 

esta conversa do que vamos fazer 

no futuro deixa de fazer sentido, 

porque as empresas não vão estar 

abertas e deixa de haver futuro. 

Leia a entrevista na íntegra em  
www.publico.pt 

apc@publico.pt

Estado de alguma forma. 

Admitindo que o Governo aceita, 

outros sectores teriam direito a 

reivindicar apoios a fundo 

perdido e há o risco de uma bola 

de neve. 

Nós avaliamos o nosso sector, 

acredito que os outros estejam 

confrontados com situações 

idênticas. Mas o turismo, que tem 

sido o motor da economia, é o 

sector mais afectado. 

Para além das micro e pequenas 

empresas, existem grandes 

grupos tanto na hotelaria como 

na restauração. Qual é a situação 

deles? 

Não é muito diferente, muitos estão 

também a avançar para o regime de 

layoff e a tentar aguentar-se para 

que se possam reerguer o mais 

depressa possível. Mas também 

para os grandes grupos as medidas 

não são su cientes. Precisamos é de 

injectar liquidez, porque o sector — 

e recordo que ainda há uns meses 

dizíamos que eram necessárias mais 

40 mil pessoas — não vive sem 

pessoas e amanhã vamos precisar 

delas para trabalhar em pleno. 

Depois há obrigações, desde os 

encargos ao Estado, com 

fornecedores, há muitos custos de 

contexto que não pararam. 

A possibilidade de isenções 

fiscais no futuro, com a baixa do 

IVA, por exemplo, não ajudaria 

neste momento? 

Vamos ver se nos dão condições 

para continuar a viver depois desta 

fase. Agora o essencial é a isenção 

dos pagamentos. 

Há quem considere que o sector 

tinha crescido de forma 

excessiva e muito dependente 

do turismo. Há demasiada 

oferta? 

A oferta resulta da procura. Há 

pouco saímos de uma crise 

complicada que afectou muito o 

sector, agravada pela subida do IVA 

para 23% — 60% das empresas 

estavam em risco de falência — e foi 

com o turismo que entrámos numa 

fase de crescimento. As empresas 

voltaram a repor os quadros de 

pessoal, zeram investimentos e 

requali cações e tudo isso criou 

endividamento. Aproveitam a 

época mais baixa, Janeiro e 

Fevereiro, para fazer 

investimentos, contratações, 

compra de novos espaços, 

preparando-se para mais um ano 

positivo. E, precisamente nesse 

momento, acontece o que 

aconteceu. Não diria que temos 

oferta a mais, porque a procura 

estava a crescer. 

Mas não é arriscado um 

crescimento tão apoiado 

no turismo? 

O turismo alimenta uma 

série de outras 

actividades. O 

alojamento local, que 

foi sempre atacado, 

teve um impacto na 

regeneração das 

cidades. E 

alavancámos outros 

sectores, neste caso até a 

construção civil ou os transportes. 

Para a restauração, o take-away 

representa uma ajuda real ou é 

simbólico? 

Alguns já tinham essa modalidade e 

continuaram a trabalhar nela, para 

os outros é residual. Temos casos 

de empresas que começaram, mas 

já desistiram porque é preciso 

manter alguma estrutura. Outros 

estão a ter alguma receita, mas não 

podemos esquecer que nem todos 

os que querem fazer take-away 

podem fazê-lo, porque há regras 

que têm de ser salvaguardadas. 

Alguns proprietários receavam 

que o layoff fosse incompatível 

com o take-away. 
A regra é que os estabelecimentos 

estão encerrados. Podem prestar 

alguns serviços, não é isso que 

impede o layoff, com excepção dos 

trabalhadores que estão de facto a 

trabalhar, porque, para haver 

layoff, os contratos têm de estar 

suspensos. 

Há também a queixa de que os 

sócios gerentes não são 

abrangidos pelo layoff. Houve 

uma evolução nesse ponto? 

Houve, mas muito insatisfatória. A 

nossa proposta era que todos 

pudessem bene ciar desse regime. 

O sócio gerente está na empresa 

todos os dias e desconta como 

qualquer trabalhador. O que o 

Governo abriu foi a possibilidade 

de alguns poderem ter apoio, mas 

só os que não têm trabalhadores a 

cargo e facturação inferior a 60 mil 

euros. Não é justo que essa medida 

não possa abranger todos os sócios 

gerentes das empresas. 

No diálogo com o Governo, a 

AHRESP representa os seus 

associados ou o sector de forma 

alargada? 

Representamos sempre o sector de 

forma alargada nesse diálogo, 

como já tinha acontecido numa das 

nossas batalhas que foi a questão 

do IVA. Mas é para os nossos 

associados que temos a nossa 

missão e trabalhamos no dia-a-dia. 

Há muita informação mais 

especializada, como a das linhas de 

apoio, que damos aos associados. 

Depois de esta crise passar, 

vamos assistir a um mundo novo 

na restauração? Qual é a 

expectativa realista? 

Há muitas variáveis. A crise 

económica vai durar certamente 

Crise está a ter 
um impacto 
negativo forte 
no turismo, 
com efeitos 
sérios na 
restauração

NUNO FERREIRA SANTOS

Nem todos  
os restaurantes 
que querem  
fazer take-away 
podem 
fazê-lo, 
porque há 
regras 
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Para este ano estava prevista a abertura de 51 novas unidades hoteleiras, num total de cinco mil
camas. A abertura está adiada 'até a situação estar resolvida', diz ao SOL a AHP.
 
Amaioria dos projetos hoteleiros com abertura prevista para este ano estão cancelados. A garantia foi
dada ao SOL pelo presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). Em causa estava a
abertura de 51 novas unidades, num total de cinco mil quartos.  Muitos dos hotéis que
previsivelmente iriam abrir este ano adiaram a sua abertura e só irão abrir quando esta situação
estiver resolvida, o que é natural, dado que temos praticamente todos os hotéis encerrados em todo o
país , afirma Raul Martins.
 
O responsável traça um cenário negro para o setor. A pandemia provocada pela covid-19 teve como
consequência imediata o 'fim' do turismo e, segundo as estimativas do presidente da associação, os
hotéis vão estar fechados até junho.  O impacto é enorme. Neste momento, os hotéis reduziram
custos e têm apoio para poder pagar ordenados. Todos os dias temos vindo a ajustar-nos a uma nova
realidade , diz ao SOL.
 
Ainda assim, a partir daí, o cenário não é animador. Mesmo depois da reabertura dos hotéis, a partir
de junho, Raul Martins estima que a ocupação média seja muito baixa, podendo ser, no entanto,
melhor nos resorts.  Em 2020, prevemos uma redução de 40% face a 2019, pelo que os resultados
serão negativos , acrescenta.
 
E as perspetivas não são as melhores:  Os preços até à retoma de março de 2021 serão mais baixos
do que habitualmente para a mesma época, porque a relação entre a procura e a oferta estará
desajustada . No entanto, lembra que  a partir do momento em que haja segurança sanitária,
poderemos assistir a um aumento de preços .
 
Mas para Raul Martins não há dúvidas. O foco do setor é preparar a reabertura das unidades
hoteleiras, mesmo que esta seja  lenta e difícil , já que este mercado está também dependente da
retoma da aviação.  Quando reabrirmos, tem de haver uma aposta forte no mercado interno e no
mercado interno alargado (Portugal e Espanha). Captar e reativar a procura interna é fundamental,
porque os outros também estarão a recuperar, quer os destinos concorrentes, quer os nossos
principais mercados emissores , afirma ao SOL.
 
Perdas até 1,4 mil milhões
As perdas das receitas turísticas em Portugal deverão atingir entre 1,28 e 1,44 mil milhões de euros
entre 1 de março e 30 de junho, segundo um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal. Estas
estimativas resultam de um questionário feito entre os dias 1 e 7 de abril junto de 60% dos
associados da AHP, para avaliar o impacto da pandemia de covid-19 no setor.
 
Este valor representa uma deterioração face à anterior estimativa, que apontava para uma perda de
500 a 800 milhões de euros de receitas turísticas.
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Num cenário  menos pessimista , e tendo em consideração os valores de receitas turísticas e
hoteleiras registados em 2019, a associação antevê perdas de 80% de 1 de março até final de junho
(contra os anteriores 30%), num valor na ordem dos 1,28 mil milhões de euros, e uma queda de 80%
de dormidas (contra 30% no anterior inquérito), com 11,8 milhões de noites perdidas.
 
Já num cenário  pessimista , as perdas chegam aos 90% nas receitas e nas dormidas, o que se traduz
numa diminuição de 1,44 mil milhões de euros e de 13,1 milhões de noites no mesmo período.
 
A grande maioria dos hotéis optaram por fechar portas, pelo menos durante abril e maio. E, segundo o
mesmo inquérito, cerca de 94% das unidades hoteleiras pretendem implementar o regime de layoff -
encerramento total ou parcial da sua atividade económica -, em que a maioria pretende colocar entre
80% e 100% dos trabalhadores em casa, numa média de 85%.
 
Face a este cenário, a AHP estima que serão colocados neste regime cerca de 51 mil trabalhadores,
num total de 60 mil que existem em todo o setor.
Mais de 75% das unidades hoteleiras já recorreram ou pretendem recorrer às linhas de apoio de
financiamento ao turismo, nomeadamente à linha de crédito para as empresas do setor, dotada de
900 milhões de euros.
 
Fim do alojamento local?
Raul Martins admite que  vivemos momentos complicados  e, como tal, acredita que  é possível que
muitos dos imóveis utilizados atualmente para alojamento local passem para o mercado do
arrendamento tradicional, que até aqui tem tido pouca oferta .
 
A tendência já tinha sido admitida pelos responsáveis do setor ao i. O presidente da APEMIP lembra
que o turismo levará algum tempo a recuperar 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 arrendamento habitacional, para continuarem a obter um rendimento fixo que
permita cobrir o investimento feito .
 
A opinião é partilhada pela CBRE.  É possível que os proprietários de imóveis destinados ao
arrendamento de curta duração façam a conversão para produto de arrendamento de longa duração,
para mitigar as perdas causadas pelo surto da covid-19 e consequente quebra imediata do turismo ,
revelou Francisco Horta e Costa, managing director da consultora.
 
Impacto no PIB
 
Uma redução de 25% na atividade turística, quer do turismo de visitantes não residentes quer do
turismo interno, devido à covid-19, levará à redução de 2,9% do PIB anual em Portugal. As contas são
do Instituto Nacional de Estatística (INE), que divulgou esta quarta-feira o sistema de matrizes
simétricas de input-output para a economia portuguesa referentes a 2017, que permite analisar as
interações entre as diversas atividades económicas internas e destas com o exterior, em termos de
transações de bens e serviços.
 
De acordo com o organismo, a pandemia de covid-19  terá impactos significativos e transversais na
economia portuguesa . E acrescenta que  o turismo que, de acordo com a conta satélite do turismo,
corresponderá a 11,3% do PIB [produto interno bruto] em 2018, será um dos setores mais afetados
pela atual crise, sendo expetável uma contração significativa da sua atividade .
 
O INE diz ainda que, de acordo com as hipóteses de funcionamento e os resultados deste sistema de
matrizes, cada euro de variação de despesa nas quatro grandes componentes da procura agregada
determina variações no mesmo sentido das importações e do PIB.
 
Sónia Peres Pinto
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Esta é uma crise sem precedentes. A pandemia que vivemos começou por ser uma crise sanitária,
mas rapidamente evolui para uma crise da economia mundial.
 
No setor do turismo, desde as viagens à hotelaria, o impacto é enorme. Em Portugal, os hotéis, até
junho, estarão quase todos encerrados, já que dependemos em cerca de 90% do transporte aéreo,
cujo recomeço da operação continua indefinido. As empresas hoteleiras, neste momento, reduziram os
seus custos e estão a receber apoio para poder manter os seus colaboradores. A maioria dos
empresários já implementaram ou vão implementar o regime de layoff simplificado.
 
O impacto na quebra da taxa de ocupação, a nível nacional, vai ultrapassar os 90%, de março a
junho, o que significará cerca de 13,1 milhões de dormidas perdidas. Depois da reabertura dos hotéis,
a partir de julho, a ocupação média será muito baixa, podendo ser, no entanto, melhor nos resorts.
 
No final do ano, as vendas serão inferiores em 40%, em comparação com o ano de 2019, e,
consequentemente, os resultados serão negativos.
 
Também os hotéis que previsivelmente abririam no início do ano têm agora as suas inaugurações
adiadas.
 
Dificilmente, nos próximos tempos, a hotelaria nacional poderá recuperar, até porque sabemos que o
ritmo de retoma da atividade das viagens e turismo vai ser lento e difícil, mas, a partir de março de
2021, esperamos que os mercados voltem aos níveis de 2019, podendo, a partir dessa data, aumentar
significativamente a procura, desde que esteja encontrada a vacina adequada.
 
Hoje, o mundo está todo no mesmo barco: Portugal, os destinos nossos concorrentes e os mercados
emissores de turistas, todos a recuperar e a retomar a sua economia.
 
Como já todos percebemos, estamos perante o maior desafio deste século. É, por isso, fundamental
que haja mobilização e união de todos. Só assim vamos conseguir ultrapassar a situação em que nos
encontramos.
 
Um mês depois dos primeiros casos em Portugal, muito já foi feito, mas sabemos que vai ser preciso
fazer muito mais. As medidas anunciadas pelo Governo, e que impactam diretamente na hotelaria, são
corretas e ponderadas. Todavia, é necessário alargar os prazos de reembolso dos empréstimos, que
têm de ser de cinco ou seis anos, para que as empresas possam retomar a sua atividade em condições
de honrar os seus compromissos.
 
O próximo verão será ainda um tempo de reorganização, pelo que a aposta deverá ser no mercado
interno e no mercado interno alargado (Portugal e Espanha). Temos um país muito rico, com uma
enorme diversidade e com muito por descobrir. Há que atrair os portugueses para que possam passar
as suas férias 'cá dentro'.
 
A qualidade e excelência da hotelaria portuguesa é reconhecida em todo o mundo. Os empresários
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hoteleiros tiveram sempre a capacidade de inovar e de se reinventar, criar novos conceitos e
experiências, pelo que, quando chegar o momento, é preciso promover Portugal e motivar as pessoas
para que uns fiquem e outros venham a Portugal.
 
O turismo tem a capacidade de ajudar a criar um mundo melhor, pelo que, passado este momento
difícil, é altura de dar mais valor ao que ele tem para nos oferecer.
 
Uma certeza temos: nada será igual!
 
Raul Martins
Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal
 
Raul Martins
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Covid-19 afeta turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e585d6b-c8a1-4a05-9e9a-

9a6a06a1882f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo é como sabemos dos setores mais afetados pela pandemia. No Algarve há por estes dias
ruas desertas, espaços encerrados, praias interditas e aviões parados - numa altura em que
tradicionalmente marca o arranque da época alta no Sul do país.
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