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A1 "Mercado do turismo e da hotelaria terá de se reinventar"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/04/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Inês Pinto Miguel

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5ab1e2e3

 
"Muito irá depender da duração da pandemia e da ação do governo e da União Europeia para proteger
os trabalhadores de um sector que é naturalmente sazonal mas que irá sofrer uma enorme impacto
com pandemia", afirma a advogada Margarida Osório de Amorim.
 
O turismo vai ser um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, depois de vários anos de
promoção e bons resultados ao nível de visitantes e financeiros. Com o turismo, foram criados
milhares de postos de trabalho, com um reforço em hotéis e restaurantes e a criação de apartamentos
em modo Airbnb/Booking, que acabou por fazer subir os preços da habitação.
 
Agora, com muitos destes postos de trabalho precários, pouco se sabe do que será o futuro dos
trabalhadores do ramo, sendo que o Conselho Mundial de Viagens e Turismo aponta a perda de 50
milhões de empregos em todo o mundo.
 
Ao representar 6% do PIB português, o Jornal Económico falou com a advogada Margarida Osório de
Amorim, sócia na área de Imobiliário, Urbanismo e Turismo PLMJ, para perceber qual o futuro que os
profissionais da área devem esperar e como poderá ser o futuro do turismo em Portugal depois do
'tsunami' Covid-19.
 
Nos últimos anos, muitas pessoas têm dependido do setor do turismo para sobreviver. Quantos
empregos deve o turismo perder em Portugal até ao fim desta pandemia?
 
Não conseguimos calcular quantos postos de trabalho deve o turismo perder em Portugal, sendo certo,
porém, que o impacto da atual situação no setor do turismo vai intensificar-se nos próximos tempos.
 
O que neste momento sabemos é que, segundo dados lançados pela Comissão Europeia, no inicio de
março, a União Europeia perdeu dois milhões de dormidas e mil milhões de euros desde o início de
janeiro devido à ausência de turistas chineses.
 
Em Portugal, onde o turismo é a maior atividade económica exportadora, tendo sido responsável, em
2018, por 51,5% das exportações de serviços e por 18,6% das exportações totais, e contribuído para
8,2% no PIB português, o sector da hotelaria calcula uma perda de receita de 30%.
 
Este panorama não é bom, tendo em conta que tínhamos, em 2018, um ritmo de crescimento das
receitas turísticas (+9,6%) e dos proveitos globais (+7,3%) mais acelerados que o aumento de
hóspedes (+3,8%) em 2018.
 
Quais serão as principais consequências do setor quando decretarem o fim da pandemia?
 
Como na crise do imobiliário que vivemos há alguns anos, os promotores, os exploradores e todos os
players do mercado turístico e hoteleiro em Portugal serão, de novo, resilientes e inovadores; o
mercado do turismo e da hotelaria terá necessariamente de se reinventar e de, num primeiro
momento, centrar-se no mercado interno.
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Num setor precário como o turismo, como se avizinha o futuro dos profissionais?
 
E ainda cedo para antecipar o real impacto nos trabalhadores do sector do turismo. Muito irá depender
da duração da pandemia e da ação do governo e da União Europeia para proteger os trabalhadores de
um sector que é naturalmente sazonal mas que irá sofrer uma enorme impacto com pandemia. É
fundamental criar condições para que o setor do turismo possa rapidamente atingir o nível de serviço
e de qualidade e para isso é preciso manter os trabalhadores que são necessários para tal.
 
Prevêem indemnizações neste setor?
 
É provável que, similarmente ao que sucederá nos setores económicos mais afetados, haja
necessidade de restruturações nas empresas da hotelaria, as quais podem implicar a redução de
trabalhadores. De notar, porém, que se as mesmas recorrer ao lay-off ou ao lay-off simplificado não
poderão nem durante, nem até 60 dias após o fim da medida promover despedimentos colectivos ou
despedimentos por extinção de posto de trabalho.
 
Existe previsão de encerramento de unidades hoteleiras? E de alojamentos locais?
 
No dia 11 de Março de 2020, o Covid-19 foi declarado como uma pandemia pela Organização Mundial
de Saúde, tendo as autoridades portuguesas começado por recomendar comportamentos de
isolamento social e por impor inúmeras restrições a vários tipos de negócios e atividades. Como
sabemos, foi declarado o estado de emergência em Portugal e a imposição, entre outras, do
encerramento de atividades vitais para o turismo e para o funcionamento dos empreendimentos
turísticos em Portugal: restaurantes, bares, esplanadas, piscinas, spas entre outros devem e têm de
encerrar.
 
A atividade hoteleira e o setor do turismo em Portugal sofreram logo o impacto; assistimos
rapidamente à deterioração do ritmo de reservas e ao simultâneo aumento de cancelamentos; isto
porque as fronteiras terrestres da maioria dos países estão encerradas e os vôos estão, na sua grande
maioria, suspensos e, sejamos claros, a ideia de lazer e de descanso que o turismo aporta a cada um
de nós está, neste momento, suspensa e a grande maioria dos empreendimentos turísticos em
Portugal não têm, neste momento, qualquer hóspede ou cliente.
 
Assim, e neste cenário (real), os promotores, os exploradores e todos os players do mercado turístico
e hoteleiro estão a ser forçados a suspender a sua atividade e a fechar as suas portas a ao publico e a
hospedes (até porque não existem hóspedes e o publico deve, na medida do possível, estar recolhido).
 
As medidas decretadas pelo governo são suficientes para este setor?
 
As medidas que foram anunciadas são boas e são, de facto, necessárias porque o impacto financeiro
desta crise no setor do turismo é e vai ser inevitável.
 
Diria, porém, que podemos e devemos fazer mais porque a história do turismo e da hotelaria em
Portugal é uma história de sucesso; os promotores, os exploradores e todos os players do mercado
turístico e hoteleiro em Portugal são agentes de sucesso e relevantes contribuidores para a economia
portuguesa; e isto não pode nem deve ser ignorado.
 
É certo que, muito provavelmente, teremos de nos reinventar, de nos posicionar diferentemente e de
nos ajustar a uma nova forma de viajar e de turismo; mas devemos preparar já esse reinicio com
medidas concertadas, com o ambiente jurídico e financeiro adequado, justo e correto mas apelativo. O
setor não pode nem deve estar em shut down mas sim on-hold.
 
Ler mais
 
Inês Pinto Miguel
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A3

Um "Coração de Luz" em unidades hoteleiras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/um-coracao-de-luz-em-unidades-hoteleiras/

 
Início Breves Um "Coração de Luz" em unidades hoteleiras
 
Um "Coração de Luz" em unidades hoteleiras
 
Abril 15, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) participa numa acção de
solidariedade social conjunta, consubstanciada na colocação de um "Coração de Luz", no Dia
Internacional da Terra, que se celebra no próximo dia 22 de abril, às 21 horas, nas fachadas de todos
os hotéis e empreendimentos turísticos.
 
O objectivo da campanha é fazer passar uma mensagem de esperança e também de agradecimento a
todos aqueles que lutam contra a pandemia do Coronavírus: profissionais de saúde, investigadores,
supermercados, produtores e todos os outros que ficam em casa pelo bem maior de muitos.
 
Para a AHETA, trata-se de unir o Turismo a todos aqueles que, através dos mais diversos meios, têm
manifestado o seu apoio e solidariedade aos combatentes directos da pandemia: artistas, cientistas,
jornalistas, forças de segurança, bombeiros, etc.
 
O critério a adoptar para as fotografias e imagens é individual. Todavia, a associação sugere a
colaboração do Instituto Português de Fotografia, já que esta instituição tem alunos em todo o País e,
por conseguinte, capazes de garantir a qualidade pretendida.
 
A AHETA explica ainda que a ideia é divulgar a nível nacional e internacional esta acção, traduzida no
acender dos corações dos portugueses, face à tragédia que estamos a atravessar.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
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tweet
 
Luís de Magalhães
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A5

Publituris promove Web Conferência "Algarve: Preparar o futuro"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/04/2020

Meio: Publituris Online Autores: Carina Monteiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2fbda408

 
O Publituris, com apoio da Região de Turismo do Algarve, vai realizar a web conferência "Algarve:
Preparar o futuro". A iniciativa, que será transmitida em direto na próxima sexta-feira, dia 17 de abril,
pode ser vista na página de facebook do Publituris a partir das 11h00.
Esta iniciativa dá iníci
 
O Publituris, com apoio da Região de Turismo do Algarve, vai realizar a web conferência "Algarve:
Preparar o futuro". A iniciativa, que será transmitida em direto na próxima sexta-feira, dia 17 de abril,
pode ser vista na página de facebook do Publituris a partir das 11h00.
 
Esta iniciativa dá início a um ciclo de web conferências sobre o futuro do turismo em cada uma das
regiões de Turismo do país.
 
Esta primeira conferência contará com a participação de João Fernandes, presidente da Região de
Turismo do Algarve, Alberto Mota Borges, diretor do Aeroporto Internacional de Faro (a confirmar),
Pedro Lopes, administrador do Grupo Pestana para o Algarve, e Luís Correia da Silva, presidente do
Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG).
 
Pode consultar mais detalhes sobre o evento aqui e ver a transmissão na página do Pulituris.
 
Carina Monteiro
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A6

 
Porto Canal

 	Duração: 00:01:29

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 85984533

 
14-04-2020 22:24

1 1 1

"Norte Mais Forte"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1118cbee-95be-4225-8301-

cf15484bb292&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Para combater as quebras no setor, o Turismo do Porto e Norte criou uma plataforma que tem como
objetivo ajudar as empresas a formalizar as candidaturas às medidas de apoio criadas pelo Governo.
Declarações de Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte.
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A7

 
Porto Canal

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 85984007

 
14-04-2020 21:54

1 1 1

Voos entre Portugal e Espanha vão continuar suspensos até 14 de maio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=148b9f10-32b0-41ea-b4a0-

b5fba873636c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os voos entre Portugal e Espanha vão continuar suspensos até 14 de Maio. A resolução que prolonga o
encerramento de fronteiras até 14 de Maio entre Portugal e Espanha, determina a suspensão de todos
os voos entre os 2 países. Os meios aéreos de combate aos incêndios florestais, são a única exceção.
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A8

 
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 85984819

 
14-04-2020 20:02

DECO recebeu 5 mil pedidos de ajuda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f63965b0-d517-4476-872f-

84f47600d974&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A DECO já recebeu mais 5.300 pedidos de ajuda, devido aos pacotes de viagens cancelados por causa
da covid-19.
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A9

 
CM TV

 	Duração: 00:02:22

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 85977107

 
14-04-2020 19:51

1 1 1

Impacto da Covid-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1f4c7ae-825d-4a4c-9d9c-

4e0a4340e90a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A situação dos operadores turísticos é dramática e António Costa já apelou aos portugueses para que
não deixem de pensar nas férias. O primeiro-ministro espera que a situação esteja minimamente
controlada e, por isso, será possível ir de férias no Verão, ainda que com algumas condicionantes.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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A10

 
TVI 24

 	Duração: 00:03:02

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 85976667

 
14-04-2020 19:11

1 1 1

PM sugere que portugueses façam as férias em Portugal este ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=97e4ac1c-2b91-4a95-a7bd-

d3d0d7db7022&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A presidente da Comissão Europeia garantiu este fim-de-semana que, neste momento, ninguém pode
fazer previsões confiáveis. Ursula von der Leyen desaconselhou os cidadãos europeus a fazerem
reservas de férias para este Verão, mas hoje o primeiro-ministro português aconselha os portugueses
a esperarem mais umas semanas até decidirem as suas férias.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.

 
Repetições: TVI - Jornal das 8 , 2020-04-14 20:49
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-14 20:49
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-14 22:17
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-14 23:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-14 00:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-15 06:25
 TVI - Notícias , 2020-04-15 07:04
 TVI - Diário da Manhã , 2020-04-15 08:09
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-14 02:32
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-14 04:04
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 TVI - Diário da Manhã , 2020-04-15 09:06
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A12

 
TSF

 	Duração: 00:03:23

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85974677

 
14-04-2020 17:01

Microempresas são as mais afetadas pela pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6bb5c75f-5467-4c76-8285-

357841726e2f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Por cada cem empresas portuguesas, duas já tiveram de fechar portas por causa da pandemia. Um
inquérito que foi feito pelo Banco de Portugal e pelo Instituto Nacional de Estatística concluiu que as
microempresas são aquelas que estão a ser mais afetadas, em particular o alojamento local e a
restauração.
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A13

Estado da Emergência: o impacto da crise no turismo em Portugal
 

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

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4d8305b3

 
Paulo Portas fez a sua análise diária à situação atual, que é marcada pela pandemia Covid-19. O
comentador refletiu sobre o impacto da crise no setor do turismo.
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inda com o Estado de Emer-
gência em vigor, o tempo é de 
conter a doença. As previsões 

do impacto da pandemia no setor, 
bem como o período de recuperação 
são ainda muito difíceis de fazer. Mas 
face à mudança radical nos hábitos 
de vida das pessoas e, consequente-
mente, na economia, há já algumas 
ilações a tirar.
Numa entrevista recente ao Publi-
turis, João Fernandes, presidente do 
Turismo do Algarve antecipava uma 
disrupção ao nível dos padrões de 
comportamento e a aceleração de al-
gumas das tendências de que se tem 
vindo a falar nos últimos anos. “Não 
há hoje dúvida de que para sermos 
competitivos num futuro próximo, a 
aposta será cada vez mais a susten-
tabilidade, o digital, a segurança, a 
qualidade em vez do volume”, consi-
derou. “Temos todos que olhar para 
este momento como um tempo de 
sobrevivência, mas também como 
um tempo de reformulação do nosso 
modelo de negócio”, defendeu.
Filipa Xavier de Basto, partner no Gru-
po Your, que presta serviços integra-
dos no apoio à gestão das empresas, 
lembra que “muitas vezes é nestes 
momentos de contrariedade que sur-
gem novas oportunidades. É impera-
tivo, para quase todos os setores, em 
especial para o turismo ,que é um dos 
mais afectados, a reformulação do 
modelo de negócio”.  
A partner do Grupo Your já observa 

mudanças no tecido empresarial. “As 
empresas já caminhavam a passos 
largos na digitalização dos seus ne-
gócios, esta pandemia veio fazer com 
que essa aceleração fosse mais acen-
tuada. Muitos processos que eram 
feitos de forma tradicional, estão a 
ser feitos quase de uma semana para 
outra. Está a ser incrível a capacida-
de de adaptação das empresas e dos 
colaboradores a esta nova forma de 
trabalhar”.
A mesma ideia é partilhada pelo pro-
fessor João Castro, Diretor Académico 
do Nova SBE Digital Experience Lab: 
“A digitalização já trazia oportunida-
des de aumento de produtividade 
antes desta transformação. Algumas 
empresas já estavam a tirar proveito 
do que a tecnologia permite, enquan-
to outras empresas, a bem ou a mal, 

foram forçadas a procurar soluções 
e terão nalguns casos visto o que era 
possível fazer. Noutros casos ainda, a 
velocidade com que foram obrigadas 
a mudar e as dores que daí estão a vir, 
tornou claro a falta de planeamento 
até aqui ou o trabalho que ainda têm 
pela frente. Em qualquer dos casos 
terá deixado claro que quem não tra-
tava da digitalização, da inovação ou 
da flexibilidade e agilidade do negó-
cio como uma prioridade e focava-se 
apenas no “business as usual” da for-
ça comercial, marketing ou financeira 
chegou até aqui fragilizado”.

O que significa apostar 
na digitalização do negócio
Muito antes da crise provocada pela 
COVID-19, já a palavra “digital” tinha 
entrado no léxico das empresas em 

Portugal, com o Governo a acres-
centar à pasta da Economia o termo 
“Transição Digital”. Mas para as em-
presas o que significa a digitalização 
do negócio? Para Filipa Xavier de 
Basto significa “apostar na transfor-
mação de um negócio. A digitalização 
não se resume ao fim do papel, vai 
muito além disso. Altera o papel do 
colaborador, o conhecimento que a 
empresa tem sobre os seus clientes, 
o seu modo de funcionamento e até 
mesmo a sua relação com fornecedo-
res e parceiros. Permitindo aumentar 
a produtividade das equipas, dando-
-lhes tempo para se dedicarem ao 
que realmente importa e aumentan-
do assim a eficiência das empresas”. 
No caso do turismo, a digitalização 
permite “chegar ao target”, ou seja, 
“permite a micro e pequenas empre-
sas comunicarem para o outro lado 
do mundo com custos razoáveis”, diz 
a partner do Grupo Your. “Basta ver-
mos o exemplo de plataformas digi-
tais como o AirBnb ou o TripAdvisor. 
Nestes casos utilizamos a digitaliza-
ção para promover o nosso negócio e 
para obter a opinião dos nossos visi-
tantes”, conclui.  
João Castro considera que a digitali-
zação significa “apostar nas soluções 
que ajudam a desenvolver o negócio, 
aproximando-o do cliente tanto ao 
nível da melhoria da oferta (produto/
serviço) como da eficiência da entre-
ga (processo).” Aplicada ao turismo, 
a digitalização do negócio tem várias 
vantagens para o professor da NOVA 
SBE: “Permite entender melhor as 
necessidades individuais e, encontrar 
formas de adequar o produto para ir 
de encontro a cada uma destas soli-
citações. O esforço despendido por 
pessoas para encontrar e equilibrar os 
sistemas de oferta e procura também 
sai largamente beneficiado pela di-
gitalização. A redução da burocracia 
associada a relações comerciais tam-
bém será uma enorme oportunidade. 
Restará ao turismo conseguir comu-
nicar eficazmente e potenciar que as 
pessoas voltem a viajar em segurança 
porque acredita-se que aquilo que 
não é desmaterializável continuará a 
ter valor (de visitar)”. P

A

Numa altura em que as empresas tentam 
sobreviver, especialistas alertam também 
para a necessidade de reformular o negócio, 
nomeadamente apostando na digitalização.

Crise obriga a aceleração 
da digitalização do negócio
Carina Monteiro / cmonteiro@publituris.pt • Fotos: DR
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A

mpréstimos a fundo perdi-
do, maior extensão no prazo 
de pagamentos das linhas 

de crédito disponibilizadas, vouchers 
para fazer face aos reembolsos das via-
gens canceladas ou um ‘lay off’ mais 
agressivo são algumas das sugestões 
dos empresários que responderam ao 
inquérito do Publituris.
O Governo disponibilizou e agilizou o 
lançamento de linhas de crédito para 
o apoio à tesouraria das empresas, 
flexibilidade no cumprimento do pa-
gamento das obrigações fiscais e so-
ciais, regime de ‘lay off’ simplificado, 
moratórias bancárias e de rendas, ou 
suspensão dos reembolsos aos apoios 
do Turismo de Portugal, entre outras. 
Mas mesmo assim, estas medidas não 
chegam e os empresários pedem um 
maior e mais específico apoio para 
garantir a sobrevivência dos seus ne-
gócios e manutenção dos postos de 
trabalho.
Tendo sido a medida a que mais 
empresas recorreram, os inquiridos 
pedem um “‘lay off’ mais agressivo”, 
dando como exemplo o verificado no 
país vizinho em que o Estado garan-
te pagamentos dos vencimentos de 
80% a 100%. O prolongamento da 
duração do regime de ‘lay off’ até ao 
final de 2020 ou que englobe a época 
baixa 2020-2021 é também uma das 
sugestões, pois atualmente o mesmo 
não pode ser superior a seis meses. 
A inclusão dos sócios-gerentes e ad-

O Governo lançou várias medidas de apoio às 
empresas, contudo, a opinião geral é que as 
mesmas não são suficientes e propõem outras 
complementares.

cio de 100%”. Para já, e à data de fecho 
desta edição, o Governo tinha enviado 
um decreto com alterações  ao regime 
de apoio extraordinário dos trabalha-
dores independentes, estendendo 
agora os benefícios aos sócios-geren-
tes sem trabalhadores por conta de 
outrem. Ou seja, os sócios-gerentes 
sem trabalhadores por conta de ou-
trem, com uma faturação até 60 mil 
euros, vão ser contemplados pelo 
novo regime de apoio extraordinário 
à redução da atividade económica do 
trabalhador independente. Quanto 
aos sócios-gerentes com trabalhado-
res dependentes, estes já podem be-
neficiar de um mecanismo previsto no 

ministradores no acesso ao regime 
simplificado de ‘lay off’ é uma das 
principais medidas reivindicadas. A 
medida é justificada por um dos in-
quiridos: “Pela sua natureza são a força 
motriz da atividade da empresa e que 
desconta os seus impostos da mesma 
forma que todos os outros trabalha-
dores, mas não é reconhecido quando 
precisa de ajuda”. Um dos exemplos 
dados verifica-se com os pequenos 
empresários do Alojamento Local que, 
como explica um inquirido, “foram im-
pedidos de descontar para a Seguran-
ça Social, por consequência não têm 
nenhum tipo de apoio. São centenas 
de pessoas com uma quebra de negó-

O prolongamento da 
duração do regime 
de ‘lay off ’ até ao 
final de 2020 ou 
que englobe a época 
baixa 2020-2021 é 
uma das sugestões.

...

»»

Turismo quer injeção de 
capital e não endividamento
Raquel Relvas Neto / rneto@publituris.pt • Fotos: DR
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regime do ‘lay-off’.
Há quem proponha ainda que o ‘lay 
off’ deveria permitir “aos colaborado-
res trabalharem pelo menos o tempo 
equivalente ao pago pela empresa”.

Linhas de crédito promovem o 
endividamento
As várias linhas de crédito anunciadas 
não correspondem às expetativas dos 
inquiridos, promovendo, inclusive, o 
endividamento das empresas. “É ina-
ceitável que os sucessivos Governos 
apoiem a Banca e os grandes grupos 
económicos viabilizando entidades 
que só serviram para espoliar o país. Ao 
contrário, numa situação de absoluta 
exceção, aquilo que propõe é endivi-
dar ainda mais as empresas”, justifica 
um dos inquiridos. É neste âmbito que 
muitas das propostas passam pelo 
apoio a fundo perdido às empresas 
ou até mesmo a injeção de capital nas 
pequenas e microempresas. “Para se 
manterem abertas, as empresas ne-
cessitam de injecção de capital, não de 
mais dívida”, indica ainda outro.
Prazos de liquidação dilatados no 
tempo “para que seja realista cumprir 
[com os mesmos]” e juros a custo zero 
com a garantia do Estado completam 
as propostas para melhorar as linhas 
de crédito disponíveis. ”Os prazos de 

»»

3 e 4 anos propostos atualmente vão 
asfixiar as empresas”, indica um dos 
participantes, enquanto outro escla-
rece que na verdade deveria ser “um 
apoio à tesouraria sem constituição de 
dívida”.
“A seu tempo serão necessários apoios 
a Fundo Perdido, pois substituir falta 
de receitas por empréstimos não é so-
lução sustentável a prazo”, ocorrendo 
o risco de se passar por esta fase e não 
existir oferta para contribuir para a re-
toma do Turismo em Portugal.

Resposta aos cancelamentos
Um tsunami de cancelamentos foi o 
que as agências de viagens e outras 
empresas de turismo verificaram no 
mês de março. Com alguns dos servi-
ços já pagos aos fornecedores, como 
por exemplo companhias aéreas, as 
agências de viagens não têm liquidez 
financeira para reembolsar os seus 
clientes. É por isso que, à semelhança 
do que se está a verificar em outros 
Estados-membros, se está a pedir al-
terações temporárias ou até mesmo a 
suspensão da diretiva para as viagens 
organizadas, que obriga ao reembolso 
ao cliente no prazo de 14 dias. A solu-
ção apresentada passa pela atribuição 
de vouchers, como foi aprovado recen-
temente na vizinha Espanha. Tal como 

propõe um dos inquiridos: “Alteração 
temporária das obrigações das agên-
cias de viagens e operadores turísticos 
de reembolsar ao cliente, no prazo de 
14 dias, serviços não reembolsados 
pelos seus fornecedores. Por exemplo 
aprovar temporariamente o Voucher 
Reembolso como forma de cumprir a 
obrigação legal de devolver o valor re-
cebido ao cliente”.

Flexibilidade exige-se
Isenção do pagamento da Taxa Social 
Única ou do Imposto sobre o Rendi-
mento de Pessoas Colectivas (IRC), 
redução ou eliminação do Imposto 
Municipal sobre Imóveis ou das taxas 
turísticas, mas também do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado das fatu-
ras ainda não cobradas são também 
sugestões que ajudariam à sustenta-
bilidade das empresas durante este 
período. Na verdade, o alívio fiscal já 
foi anunciado pelo Estado, mas é pedi-
do em outros impostos, como o Paga-
mento Especial por Conta.
Também a questão dos seguros é le-
vantada pelos profissionais de turis-
mo, concretamente a suspensão dos 
seguros obrigatórios nas atividades 
turísticas que se encontram no mo-
mento encerradas ou suspensas.
Preparar medidas para a retoma do 
turismo são também indicadas, desde 
um “apoio direto ao contribuinte para 
revitalizar o turismo”, apoios ao reinício 
das atividades turísticas ou até mesmo 
a preparação de “grandes campanhas” 
promocionais do destino para lançar 
no pós-crise e apoiar assim a retoma 
dos fluxos turísticos para o país. Há 
quem também sugira que se lancem 
“concursos e de Sistemas de Informa-
ção com apoios maioritariamente 
não-reembolsáveis, orientados para 
o desenvolvimento de produtos e ser-
viços turísticos que acrescentem valor 
ao território e que permitam manter 
empresas turísticas e hoteleiras em ati-
vidade ainda que não-comercial”.
São várias as medidas propostas pelos 
empresários, umas mais viáveis do que 
outras, mas a verdade é que os empre-
sários aguardam por ferramentas para 
retomar os seus negócios e, com eles, o 
Turismo em Portugal.  P

Regiões de Turismo elogiam 
medidas, mas apontam outras

São a face visível do Turismo de Portugal e da Secretária de Estado do Turismo no terreno e, na maioria das vezes, os interlo-
cutores entre os empresários e o Governo. Por isso, as Entidades Regionais de Turismo (ERT’s) estão atentas às dificuldades 
com que as empresas turísticas se debatem atualmente. Ouvidos pelo Publituris, os presidente das ERT’s elogiam a maioria 
das medidas já anunciadas com destaque para a Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo no valor de 
60 M€, atendendo ao perfil do tecido empresarial português, composto maioritariamente por micro e pequenas empresas.
Para o responsável da Região Centro, Pedro Machado, existem aspetos que os empresários “defendem que devem ser alte-
rados”, nomeadamente, na medida de apoio à tesouraria do TP, o alargamento às pequenas empresas; e nas linhas de cré-
dito geridas pela SPGM, a eliminação da condição de elegibilidade que obriga a situação líquida positiva no último balanço 
aprovado (ou em balanço intercalar). Já o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, sugere outras me-
didas, como a redução do IVA em produtos turísticos que contribuam para atenuar a sazonalidade (ex.: golfe e eventos) ou 
que tenham alto desempenho ambiental e/ou social; moratória de 6 meses na cobrança das faturas da água, luz e gás, por 
exemplo, com a contrapartida de um alargamento do prazo do contrato; e a conversão de créditos bancários de curto prazo 
das empresas que não podem cumprir por dificuldades de tesouraria, em crédito de médio ou longo prazo, ou suspensão 
das obrigações por um período de 6 meses, sem penalização por atraso ou incumprimento.

Carina Monteiro / cmonteiro@publituris.pt

”Para se manterem 
abertas, as 
empresas 
necessitam de 
injecção de capital, 
não de mais dívida”

...
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Análise

em de se confiar na resi-
liência do turismo”. Esta é 
uma das declarações que 
mais se lê ou ouve quando 

se questiona sobre a sobrevivência 
do turismo em Portugal e no mundo 
face à atual crise económica provo-
cada pela pandemia da COVID-19.
É certo que a economia é de ciclos 
e que depois da crise económica de 

Lisboa e o Algarve são as regiões que os inquiridos 
do Publituris apontam como as que devem ser 
responsáveis pela retoma do Turismo em Portugal.

encerradas ou a servir de apoio aos 
profissionais de saúde.
Muito mudou com a atual situação 
e vai certamente mudar nos próxi-
mos tempos. No entanto, quisemos 
saber de que forma a crise pandé-
mica impactou na atividade das 
empresas turísticas a operar em 
Portugal e quais as consequências 
que daqui advêm. Para tal, realizá-

2008 aguardava-se que outra crise 
ocorresse. Contudo, ninguém es-
perava ou estava sequer preparado 
para uma crise a este nível em que, 
os aviões estão em terra, os aero-
portos já não estão a rebentar pelas 
costuras, as ruas dos principais des-
tinos turísticos estão desertas e lon-
ge do ‘overtourism’, e as unidades 
de alojamento turístico ou estão 

64% dos empresários 
estima recuperação turística 
após um ano
Raquel Relvas Neto / rneto@publituris.pt • Fotos: DR

“T
Página 18



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 22,00 x 31,50 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 85960438 10-04-2020

ráveis na sua faturação no passado 
mês de março. Concretamente, cer-
ca de 43% teve quebras compreen-
didas entre 80% a 100%, enquan-
to 36,3% registou quebras entre 
os 50% e os 79% na sua faturação, 
apenas 8,8% ficaram abaixo dos 
20% de diminuição de faturação 
(ver gráfico 01).
 Para fazer face a estas diminuições 
de faturação, houve muitas empre-
sas que adotaram várias medidas 
de redução de custos. A redução de 
custos operacionais lidera as ações 
das empresas, com 86,8% dos in-
quiridos a tomarem esta medida, 
seguindo-se uma redução nos sa-
lários (58,2%) e um corte junto dos 
fornecedores (52,7%). Também a 
comunicação do negócio esteve en-
tre as opções adotadas.
Houve ainda quem tivesse opta-
do por uma redução da sua equipa 
(44%), estando a opção do regime 
de ‘lay off ’ entre as mais selecio-
nadas, seguindo-se férias, despe-
dimento (30,8%) e assistência à 
família. Apenas três dos inquiridos 
referem ter atribuído licenças sem 
vencimento, enquanto outros tan-
tos optaram pela não renovação de 
contratos, alguns dos quais em pe-

mos um inquérito junto de alguns 
dos principais players da hotelaria, 
distribuição, animação turística e 
eventos, e transportes de 1 a 5 de 
abril. Contámos com 91 respostas, 
49,5% da área de animação turís-
tica e eventos, 22% da hotelaria, 
18,7% da distribuição e 9,9% dos 
transportes.
Foram várias as questões aborda-
das, desde a adequação do modelo 
de negócio, às medidas adotadas, 
às quebras registadas e às possí-
veis perspetivas quanto ao futuro 
do Turismo em Portugal. Apesar de 
resiliente, as respostas não são ani-
madoras.
Como já referido, ninguém estava 
preparado para uma crise desta di-
mensão e origem e nem as empre-
sas. Dos inquiridos, 42,9% admite 
que o modelo de negócio da sua 
empresa é “extremamente inade-
quado” para fazer frente à presen-
te crise, enquanto 17,6% considera 
que é “parcialmente inadequado”. 
Com modelos preparados para fa-
zer face a uma situação deste géne-
ros estão apenas 20,9% que indica 
que o seu modelo de negócio é “par-
cialmente adequado” e 2,2% “extre-
mamente adequado”. Os restantes 

16,5% ainda não conseguem fazer 
uma avaliação considerando assim, 
“nem inadequado, nem adequado”.
Quanto ao impacto económico, e 
apesar da principais quebras se vi-
rem a verificar neste mês de abril, 
existiram empresas turísticas que 
já verificaram diminuições conside-

»»

Quebra no volume de faturação registada durante 
o mês de março de 2020

Expectativa da retoma da atividade turística
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ríodo experimental.
No entanto, dos 91 inquiridos, 7,7% 
afirma não ter efetuado qualquer 
redução de custos no seu negócio.

Apoios 
Foram várias as medidas de apoio às 
empresas anunciadas pelo Governo, 
linhas de crédito, flexibilidade com 
impostos e regime simplificado de 
acesso ao ‘lay off ’ foram algumas 
delas. Questionados sobre como 
avalia estas medidas governamen-
tais de uma forma geral, 40,7% 
considera que são moderadamente 
adequadas, enquanto 25,3% apon-
ta como pouco adequadas e 11% a 
indicar como inadequadas. Apenas 
23,1% considera que foram adequa-
das ou muito adequadas.
Apenas 8,8% considerou não recor-
rer a nenhuma das medidas dispo-
nibilizadas pelo Governo. Contudo, 
a que ganhou mais adeptos foi o 
acesso ao regime de ‘lay off ’, seja 
em suspensão do contrato de tra-
balho (69,2%) como de redução 
do horário de trabalho (38,5%). 
A flexibilização da liquidação de 
contribuições sociais também foi 
uma medida a que 53,8% recorreu, 
enquanto 50,5% diz também ter 
optado pela flexibilização no pa-
gamento de impostos. Às linhas de 
crédito disponibilizadas, apenas 
44% afirma que vai recorrer, en-
quanto 40,7% optou pelas mora-
tórias bancárias. Apenas 11% optou 
por usufruir do plano extraordiná-
rio de formação.
No entanto, existem várias medi-
das complementares que os em-
presários inquiridos propõem para 
ajudar a garantir a sobrevivência 
ou sustentabilidade do seu negócio 
(ler página n.º11) ou até ajudar na 
retoma do Turismo em Portugal.

Perspectivas 
O turismo já ultrapassou várias 
crises, sejam económicas como de 
segurança ou de saúde, mas atual-
mente a incerteza é o que marca 
o futuro a médio e longo prazo. A 
maioria dos empresários (64%) 
considera que a atividade turísti-

ca só deve retomar à normalidade 
após um ano, sendo que destes, 
26,4% acredita que vai durar mais 
do que um ano para retomar (grá-
fico 02). Apenas 7,7% aponta que 
dentro de três meses o Turismo já 
deverá dar sinais positivos, já 19,8% 
considera que teremos de aguardar 
seis meses para tal. Porém, 95,6% 
dos inquiridos não perspetivam ter 
qualquer crescimento nas suas re-
ceitas em 2020.
Lisboa é, de longe, a região onde 
se prevê verificar uma recupera-
ção mais rápida do turismo, com 
51,1%  dos inquidos a apontar nes-

se sentido, seguindo-se a região 
algarvia com 23,9%. No sentido 
inverso, a recuperação deve-se fa-
zer mais lentamente no Norte do 
país (36,8%) e na região Centro 
(18,4%), as restantes regiões terão 
recuperações menos lentas, como 
se pode verificar no gráfico 03.
Vários especialistas já vieram notar 
que a forma como se viajava e fazia 
turismo antes da pandemia não se 
deverá manter. Será um novo para-
digma na forma de viajar, ainda a 
avaliar nos próximos tempos, bem 
como o posicionamento que os des-
tinos e empresas turísticas deverão 
adotar nas suas estratégias. Para já, 
é o mercado interno que vai estar 
no foco das estratégias turísticas 
das empresas e aquele que 73,3% 
considera que melhor responderá 
à retoma do Turismo em Portugal. 
Contudo, 15,6% indica que tanto o 
mercado interno como o externo 
vão ter a sua contribuição para a 
retoma turística. Dados que levam 
a concluir que, pelo menos a médio 
prazo, vai-se ouvir falar mais a lín-
gua portuguesa nos principais des-
tinos turísticos nacionais. P

»»

“É o mercado 
interno que vai 
estar no foco 
das estratégias 
turísticas das 
empresas e 
aquele que 73,3% 
considera que 
melhor responderá 
à retoma do turismo 
em Portugal”. 

...

Amostra
Do total de 91 respostas ao inquérito realizado entre 1 e 5 de abril, 44% dos 
inquiridos foram microempresas, ou seja, empresas com menos de 10 traba-
lhadores e menos de 2 milhões de euros de faturação. 20,9% foram pequenas 
empresas com menos de 50 trabalhadores e menos de 10 milhões de euros de 
faturação. Das respostas, 15,4% foram médias empresas com menos de 250 
trabalhadores e menos de 50 milhões de euros de faturação. 8,8% foram gran-
des empresas com mais de 250 trabalhadores e mais de 50 milhões de euros 
de faturação. As restantes empresas não se enquadravam em nenhuma das 
opções.

Contraste da recuperação das regiões
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