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Previsões do FMI

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c08a233-34c7-425d-a009-

be4701884b91&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Contas do Dia com Nicolau Santos que aborda as previsões do FMI para Portugal em 2020.
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A2 Presidente da Confederação do Turismo "muito preocupado" com o próximo verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/04/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=59fe0cff

 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) manifestou-se ontem "muito preocupado"
com o que poderá acontecer neste verão em termos de consequências económicas para o setor,
salientando que 90% das empresas têm agora "vendas zero", cita a Lusa.
 
Francisco Calheiros falava após a reunião entre as confederações patronais e o primeiro-ministro,
António Costa, em São Bento, sobre as condições para o relançamento da economia portuguesa, após
ser ultrapassada a fase mais crítica do combate à pandemia de covid-19.
 
"Em março, praticamente, tivemos quebras de 50% em toda a atividade. Em abril e maio, mais de
90% das nossas empresas vão ter vendas zero", declarou o presidente da CTP em conferência de
imprensa. Francisco Calheiros lamentou não dispor "de uma bola de cristal" para saber quando se
pode ultrapassar esta crise provocada pelo surto do novo coronavírus. "Já tivemos o problema da
Páscoa, mas estamos bastante preocupados com o que pode acontecer no verão", declarou.
 
De acordo com o presidente da confederação que representa o setor do turismo, se os atuais números
referentes ao combate à pandemia de covid-19 se confirmarem no final deste mês, "com calma e com
segurança - com disponibilidade de equipamentos de proteção, devemos reabrir a atividade". "No
turismo devemos ser criativos. Por exemplo, admite-se que só seja ocupada uma parte da capacidade
instalada e, por outro lado, que se recorra ao serviço de quarto nos pequenos-almoços e não numa
sala comum", acrescentou.
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~CIMEIRO DA.CRISE 
Hotelaria 

MEDIDAS INSUFICIENTES 
A Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do 
Algarve (AHETA) considera que as 
medidas do Governo para apoiar as 
empresas "são insuficientes e ficam 
muito aquém" das necessidades 
turísticas e empresariais. 

"FUNDO PERDIDO" 
"Governo não pode descartar a 
hipótese de conceder 
financiamentos a fundo perdido 
para o setor do turismo, sem o 
que este não poderá ser 
competitivo aquando do reinício 
de uma recuperação que se prevê 
lenta, progressiva e muito 
prolongada", sustenta a AHETA. 

SALÁRIOS EM ATRASO 
A associação diz que "já existem 
empresas com salários em 
atraso, porque não podem aceder 
ao layoff nem às linhas de crédito, 
por não terem a situação fiscal 
regularizada com o Fisco e 
Segurança Social, sendo forçadas 
a despedimentos coletivos e à 
extinção de postos de trabalho". 

DINHEIRO PARA 2 MESES 
Para a AHETA, é necessário que 
os pagamentos do Estado 
cheguem na data prometida, ou 
seja em 28 de abril, recordando 
que as empresas do setor 
hoteleiro "só poderão suportar os 
30% dos 66% dos vencimentos 
dos trabalhadores durante cerca 
de dois meses". 
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Turismo acelera à custa do 
Carnaval mas antes da covid-19 
Dados do INE são 
positivos, mas ainda 
não refletem os efeitos 
da pandemia num 
setor que tem sido dos 
mais afetados. 

O Carnaval festejou-se em feve-
reiro, mês que, por ser ano bis-
sexto, contou com mais um dia 
- tudo dados favoráveis para o 
crescimento do turismo. Segun-
do o Instituto Nacional de Esta-
tística (INE), o Carnaval trouxe 
aos estabelecimentos turísticos 
portugueses 1,6 milhões de hós-
pedes no mês de fevereiro. O 
número representa um cresci-
mento de 15,3% face a igual mês 
do ano anterior. Foram ainda 
registadas 3,8 milhões de dormi-
das, que se traduzem num cres-
cimento de 14,7%. 

As dormidas na hotelaria, que 
representam 83,3% do total, tam-
bém aumentaram 13,7% em feve-
reiro. O crescimento estendeu-se 
também às dormidas no aloja-
mento local, que representam 
um peso de 14,5% e registaram 
um crescimento de 17,5%. O maior 
aumento vai para o turismo rural 
de habitação, com um crescimen-
to de 42,1% nas dormidas. 

As dormidas em hostels cres-
ceram 12,5% em fevereiro, repre-
sentando 22,6% das dormidas em 
alojamento local e 3,3% do total 
de dormidas nos estabelecimen-
tos de alojamento turístico. 

As dormidas de residentes, expli-
ca o gabinete de estatística, tive-
ram um "crescimento expressi-
vo": em fevereiro, o mercado inter-
no contribuiu com 1,3 milhões 
de dormidas, um crescimento de  

26,4%. Já as dormidas dos mer-
cados externos cresceram 9,5%, 
atingindo os 2,5 milhões. 

No entanto, devido ao surto pan-
démico, o mercado chinês - que 
representa 1% do total - apresen-
tou um "expressivo decréscimo" 
de 54,8% em fevereiro. No con-
junto dos dois primeiros meses 
do ano, este mercado recuou 10,7%. 

No total, os 16 mercados emis-
sores representaram 85,5% das 
dormidas de não residentes nos 
estabelecimentos de alojamento 
turístico portugueses. O maior 
destaque vai parvo mercado espa-
nhol, que registou um "aumen-
to expressivo" de 40,8% em feve-
reiro. Mas também os mercados 
francês, britânico e alemão regis-
taram aumentos de 6,3%, 4% e 
4,6%, respetivamente. 

Ainda no mês de fevereiro, des-
taque para os crescimentos regis-
tados pelos mercados canadiano 
(+37%) e brasileiro (+29,5%). Des-
de o início do ano, o realce vai 
para os mesmos mercados (+37h 
e +17%, respetivamente). 

Devido ao surto., 
mercado chinês 

registou expressivo 
decréscimo de 

54,8% em fevereiro 

Proveitos nos 
estabelecimentos 

de alojamento 
turístico atingiram 

os 194,3 milhões 

Quanto às regiões portuguesas, 
segundo o INE, todas registaram 
crescimentos nas dormidas duran-
te o mês de fevereiro, com desta-
que para os crescimentos regista-
dos no Alentejo (+39,8%), Centro 
(+28,1%), Norte (+20,9%) e Região 
Autónoma dos Açores (+20,1%). 

A Area Metropolitana de Lis-
boa concentrou 29,1% das dormi-
das, seguindo-se o Algarve (22,3%) 
e o Norte (16,4%). Neste mês hou-
ve um incremento.de 492,7 mil 
dormidas (face a igual mês do 
ano anterior), das quais 23,5% no 
Algarve (115,9 mil dormidas adi-
cionais), 22,1% no Norte (acrés-
cimo de 109,1 mil dormidas) e 
18,7% no Centro (92,1 mil dormi-
das acrescidas). 

Desde o início do ano realçam-se 
os acréscimos no Alentejo (+27,4%) 
e Centro (+20,0%). 

No que diz respeito a dormidas 
de não residentes, o destaque vai 
para o crescimento apresentado 
pelo Alentejo (+57,8%), RA Aço-
res (+28,9%) e Norte (+20,4%). 

Os proveitos registados nos esta-
belecimentos de alojamento turís-
tico portugueses atingiram os 
194,3 milhões de euros no total 
e 138,1 milhões de euros relativa-
mente a aposento, o que corres-
ponde a crescimentos de 12,8% e 
15,1%, respetivamente. 

No entanto, apesar dos dados 
animadores para o turismo em 
fevereiro, os mesmos não refle-
tem ainda a situação atual deter-
minada pela pandemia. Por isso, 
sublinha o gabinete de estatística, 
é de esperar que as tendências se 
alterem nas próximas divulgações. 

Recorde-se que o setor do turis-
mo tem sido dos mais afetados pela 
covid-19. Daniela Soam; Ferreira 

Nn; 

• ?V 
'' 1 11/ 

• 

Carnaval foi principal atração dos turistas em fevereiro MIGUEL SIIYA 
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Portugal 

Dependência 
do turismo 

dificulta 
retoma 

ALERTA 
O diretor do 
Departamento Europeu 
do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Poul 
Thomsen, disse que a 
dependência do turismo 
e dos serviços e as 
baixas poupanças das 
pequenas e médias 
empresas podem ser um 
problema para Portugal 
no contexto da 
pandemia de covid-19. 

FATORES 
"A dependência do 
turismo, a dependência 
do setor dos serviços, e 
pequenas e médias 
empresas que têm 
'almofadas' financeiras 
limitadas e, por isso, 
podem ser mais 
fortemente afetadas no 
curto prazo" foram os 
principais fatores 
elencados por Thomsen. 

RECESSÃO 
O FMI prevê uma 
recessão de 8,0% da 
economia portuguesa e 
uma taxa de 
desemprego de 13,9% 
em 2020. segundo as 
Perspetivas Económicas 
Mundiais. Após o 
primeiro excedente 
orçamental da 
democracia, as contas 
públicas vão voltar ao 
"vermelho": défice de 
7,1% e dívida pública a 
atingir 135%. 

CONFINAMENTO 
A economia da zona 
euro deverá ter uma 
recessão de 7,5% e a 
taxa de desemprego 
deverá subir para os 
10,4%. O FMI estima 
que a economia mundial 
sofra uma recessão de 
3% em 2020. 
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Agências de viagens 
querem tempo para 
devolver dinheiro 

Obrigar clientes a aceitar vouchers com validade limitada 
pode salvar empresas e empregos em toda a cadeia 
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Comprei uma viagem 
numa agência para o 
mês de junho. Posso 
cancelar? 
Caso se verifiquem cir-
cunstâncias inevitáveis 
e excecionais no local 
de destino, ou proximi-
dade imediata, que afe-
tem a realização da via-
gem ou o transporte, o 
consumidor tem direito 
a rescindir contrato e a 
reaver os montantes pa-
gos na totalidade. 

. • 

Em Portugal, o Fundo de Garantia pode assegurar a devolução aos consumidores Reservei avião e hotel 
por conta própria. As 
regras são iguais? 
Quem adquiriu esses 
produtos por conta pró-
pria deverá negociar 
com o hotel e a compa-
nhia aérea, não sendo 
estes obrigados a devol-
ver o dinheiro se a tarifa 
adquirida for "não 
reembolsável". Na prá-
tica, a maioria está a 
aceitar a remarcação ou 
a oferecer vouchers. 

Erz7cci Nunes 
erika@jn.pt 

VIAGENS  Os consumidores, 
as agências de viagens, as 
companhias aéreas e os ho-
téis - para mencionar ape-
nas os grandes grupos en-
volvidos na cadeia do turis-
mo - foram apanhados de 
surpresa pela pandemia da 
Covid-19. Ninguém pode 
viajar, milhares de aviões, 
só na Europa, estão em ter-
ra, milhões de trabalhadores 
do turismo enfrentam a in-
certeza do lay-off ou do de-
semprego e os consumido-
res que já tinham comprado 
viagens não querem perder 
o que pagaram. As agências 
de viagens esperam que do 
Conselho de Ministros de 
hoje saia uma solução do 
agrado da maioria. 

"Estamos na expectativa 
de que o Governo legisle, 
ainda esta semana [hoje], 
no sentido de garantir a sol-
vência de toda a cadeia de 
valor turístico e garantir o 
emprego, sem prejudicar os 
direitos dos clientes ao 
reembolso", sublinhou 
fonte da Associação Portu-
guesa das Agências de Via-

  

gens e Turismo. Do Gover-
no, por agora, só se sabe que 
"está a ser ponderado". 

GANHAR TEMPO 
Já passaram duas semanas 
desde que a Comissão Euro-
peia sugeriu aos estados-
-membros adotar legislação 
que, em vez que obrigar as 
agências a devolver todo o 
dinheiro aos consumidores, 
o que originaria falências 
em catadupa, permita exce-
cionalmente que sejam 
emitidos vouchers de dura-
ção limitada, finda a qual, 
caso não seja do interesse do 
consumidor viajar, as agên-
cias farão, garantidamente, 
a devolução dos montantes 
em causa. 

"Seria impossível, neste 
momento, conseguir devol-
ver o dinheiro das viagens 
aos consumidores. Parte 
disso já foi pago a hotéis ou 
a companhias de aviação e 
eles também não estão a de-
volver", explicou fonte da 
APAVT. A ideia dos vouchers 
visa, como na quarentena 
que vivemos, ganhar tempo 
para suavizar o impacto, 
tomar a colocar aviões no ar, 
a trazer e levar turistas, rea-

  

brir negócios e conseguir 
pagar salários. 

No último mês, a Deco re-
cebeu mais de 5300 pedidos 
de auxílio na linha de apoio 
lançada para ajudar os con-
sumidores com viagens 
marcadas em tempo de pan-
demia. A intervenção da As-
sociação de Defesa do Con-
sumidor tem ajudado a en-
contrar soluções para o 
reembolso, a aceitação de 
vouchers ou a remarcação. 
Os juristas alertam que, em 
caso de insolvência da em-
presa turística em Portugal, 
ainda há alguma possibili-
dade de os clientes serem 
ressarcidos pelo Fundo de 
Garantia de Viagens e Turis-
mo. Contudo, não há uma 
segurança semelhante para 
as companhias aéreas. 

"Os clientes não têm nada 
a ganhar com a falência das 
agências de viagens, pois os 
sistemas de garantia exis-
tentes não serão capazes de 
absorver todas as solicita-
ções de reembolso dos con-
sumidores", alertou o presi-
dente da Confederação Eu-
ropeia das Associações de 
Agências de Viagens e Ope-
radores Turísticos. 

A viagem de finalistas 
organizada por uma 
agência não se reali-
zou e não estou inte-
ressado num voucher. 
Posso pedir o reem-
bolso total? 
Pode, ao abrigo do artigo 
25.° do Decreto-Lei 
17/2018 (explicado na 
primeira questão). Mas 
pode ser mais prudente 
aguardar pela definição 
de novas regras pelo Go-
verno, que poderão as-
segurar liquidez da 
agência para devolver 
os montantes em causa, 
ao invés de perder tudo 
numa insolvência. 
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GAMARAS COMPRAM 
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SEM EE1CACIA NA 
DETEÇAO DE COVID 
Prevenção Análises serológicas avaliam imunidac e 
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circulação e aos negócios até msio Trabalho 32 mil pessoas 
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BALANÇO 599 MORTOS 18 091 INFETADOS 383 CURADOS 
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Room Against Covid: Plataforma já conta com 550 profissionais de saúde alojados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/04/2020
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=39a1e1ea

 
"Sabíamos que tínhamos de dar uma resposta rápida face aquilo que estava acontecer nos outros
países, até porque os profissionais de saúde correspondem a 20% dos infetados", conta ao Jornal
Económico um dos coordenadores deste projeto.
 
Criada três dias antes da primeira morte por Covid-19 em Portugal, a 'Room Against Covid' é um dos
quatro projetos originais do Tech4Covid.
 
O objetivo desta plataforma passa por mobilizar propriedades e oferecer alojamentos temporárias aos
profissionais de saúde realocados e profissionais potencialmente infetados para que estes não
partilhem a casa com as suas famílias, evitando assim o contágio.
 
Mário Mouraz é um dos coordenadores deste projeto e ao Jornal Económico conta que nesta altura
"temos perto de 2.600 alojamentos na plataforma, com 550 profissionais de saúde alojados, 5.700
noites já reservadas, mais de 50 voluntários e 500 mil euros de funding para a comparticipação das
limpezas e eletricidade".
 
Até ao final do mês, o responsável acredita que o número de profissionais de saúde alojados pode
chegar aos mil. Face ao tempo de alojamento, inicialmente cada profissional podia ficar durante 14
dias, mas "hoje já renovam a licença e ficam pelo menos um mês e meio", acrescentando que é
necessário a "apresentação de uma cédula que comprove que são mesmo profissionais de saúde,
porque já recebemos inscrições de elementos da Proteção Civil".
 
Quanto ao sistema de limpeza dos alojamentos é feito ao cabo de 15 dias por uma equipa
especializada que "desinfeta e limpa toda a habitação", diz Mário Mouraz.
 
Presente em todas as cidades e vilas de Portugal, são Lisboa, Porto e Algarve que continuam a ter a
maior procura de alojamentos. O responsável conta que para o surgimento desta plataforma
contribuiu também as conversações com o Governo.
 
"Falámos com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que nos indicou que a falta de
alojamento para os profissionais de saúde era um problema. Portugal precisava de uma resposta
rápida que não conseguia ser dada pelas entidades oficiais e em tempo útil e críamos uma plataforma
em tempo recorde que foi lançada três dias antes da primeira morte no país", refere Mário Mouraz.
 
O coordenador acredita que a criação deste tipo de plataformas ajudou a contribuir para que existam
menos mortes em Portugal. "Pressionámos também o Governo a tomar medidas mais rápidas e acho
que isso é uma das razões porque Portugal tem menos mortes que outros países. No Reino Unido a
pandemia começou depois de nós e falávamos com pessoas de lá dizendo-lhes o que haviam de fazer
e eles não ligavam e hoje já têm mais de 10 mil mortes", afirma.
 
Ler mais
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Hoteleiros do Algarve dizem que medidas de apoio estão aquém das necessidades
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A maior associação de hoteleiros da região algarvia indicou, em comunicado, que, de entre todas as
medidas já anunciadas pelo Governo para apoiar o setor turístico face ao impacto económico causado
pela pandemia da covid-19, o 'lay-off' simplificado foi o que melhor serviu os interesses empresariais
do turismo, mas defende que são necessários outros apoios para o setor.
 
"O Governo não pode descartar a hipótese de conceder financiamentos a fundo perdido para o setor
do turismo, sem o que este não poderá ser competitivo aquando do reinício de uma recuperação que
se prevê lenta, progressiva e muito prolongada", sustenta a AHETA.
 
A associação dos hoteleiros revelou que "já existem empresas com salários em atraso, porque não
podem aceder ao 'lay-off' nem às linhas de crédito já disponibilizadas, por não terem a sua situação
fiscal regularizada com o fisco e a segurança social, sendo forçadas a proceder a despedimentos
coletivos e à extinção de postos de trabalho".
 
Segundo a AHETA, é necessário que os pagamentos da responsabilidade do Estado cheguem na data
prometida, ou seja em 28 de abril, recordando que as empresas "só poderão suportar os 30% dos
66% dos vencimentos dos trabalhadores durante cerca de dois meses".
 
"Uma vez que a situação atual, ao que tudo indica, vai prolongar-se para além deste prazo, torna-se
urgente que o Governo decida assumir a totalidade dos 66%, caso contrário as empresas terão de
extinguir postos de trabalho, uma situação que é preciso evitar a todo o custo", alertou.
 
A associação empresarial considera que as linhas de crédito já anunciadas "têm-se revelado um
verdadeiro pesadelo para as empresas, com juros demasiados elevados e a burocracia envolvida
terrível, além de outras condicionantes que a banca coloca à maioria das empresas".
 
"Nesta matéria, o Governo deve estipular um prazo máximo de 15 dias para as instituições financeiras
se pronunciarem, independentemente dos detalhes processuais posteriores", defendem os hoteleiros.
 
Para a AHETA, a atividade turística vai demorar muito tempo a recuperar, "as empresas vão
confrontar-se no futuro com menos negócio, mas mais dívidas e encargos - uma situação
economicamente explosiva".
 
A associação defende ainda como medidas de apoio ao setor do turismo as isenções temporárias dos
pagamentos da segurança social, do Pagamento Especial por Conta (PEC) e do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI), além do diferimento de outros impostos como o IVA e o IRC, "atendendo à falta
de fluxo de caixa e receitas das empresas".
 
Para a recuperação do mercado turístico, a AHETA aponta como essencial a implementação de "novas
estratégias de promoção, através do reforço de mais meios financeiros e de um maior envolvimento
dos parceiros privados", antevendo que os atuais circuitos comerciais sejam "afetados e demorarão a
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afirmar-se e a consolidar-se no negócio turístico".
 
"É imperioso reorientar toda a estratégia promocional do país e de regiões como o Algarve, assim
como o funcionamento, missão e objetivos do Turismo de Portugal, face às novas realidades dos
mercados e da mudança substantiva dos canais de comercialização e distribuição de férias, já para
não falar das alterações profundas no mundo da aviação e do transporte aéreo mundiais", justifica.
 
Para a associação, sendo o mercado interno importante para a recuperação turística, "deve o Governo
aprovar a dedução no IRS dos portugueses que façam férias no próprio país durante um período de
dois anos".
 
"A concorrência feroz que iremos enfrentar por parte dos destinos concorrentes exige que, face à
reduzida dimensão da nossa oferta, mostremos capacidade para implementar estratégias
promocionais inteligentes, mais centradas no consumidor final e menos nos grossistas e/ou
operadores turísticos, fortemente afetados financeiramente pela grave crise que atravessamos e cuja
sobrevivência pode estar em causa", conclui a associação.
 
A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois
milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.
 
Portugal regista 599 mortos associados à covid-19 em 18.091 casos confirmados de infeção, segundo
o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
 
Relativamente ao dia anterior, há mais 32 mortos (+5,6%) e mais 643 casos de infeção (+3,7%).
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Aeroportos com 
queda de 15,3% no 
primeiro trimestre 

Depois de em janeiro e fevereiro o número de passageiros nos aeroportos 
nacionais ter crescido, a queda registada a partir de 15 de março devido à covid-
-19 ditou uma redução superior a 15% no conjunto do primeiro trimestre. 

MARIA JOÃO BABO 

mbabo@nesocios.pt 

s 10 aeroportos 
nacionais geridos 
pela ANA regista-
ram no conjunto 
do primeiro tri-

 

mestre deste ano uma quebra de 
15.2% lio tráfego de passageiros. 
devido ao impacto da covid-19, 
revelou esta quarta-feira o gru-
po francês Vinci. 

Depois de em janeiro ter sido 
registado um crescimento de 
6,9% e em fevereiro de 10.1%. a 
gestora aeroportuária salienta a 
"ffirte queda no diluem de passa-
geiros nos 10 aeroportos em Por-
tugal a partir de 15 de março". o 
qtw culminou com uni recuo su-
perior a 15 no conjunto (I() pri - 
melro trimestre. -Devido à (tiver-
sidade do seu t ráfego, o número de 
passagei ros em 1.islxia foi mais lir-
me do que em Faro, que foi impac-
tado pelo declínio no mercado de 
turismo". refere ainda a (lona da 
AN A.sem detalhar a dimensão da 
queda em cada uma das infraes-
Iruturas. 

No total dos 45 aeroportos da 
sua rede, a Vinci Airports repor-
tou uma queda do número de pas-
sagei ros de 20,9% no primeim tri-
mestre. lace ao mesmo perí ido de 
2019, para um total de 45,3 mi-
lhões de passageiros transporta-
dos. 

(.) grupo francês refere ainda 
que após um cresciment o de 2,1% 
em janeiro, em linha com a ten-
dência do final de 2019, 0 núme-
ro de passageiros caiu 5% em fe-

 

No conjunto dos 
45 aeroportos 
da Vinci a queda 
dos passageiros 
foi de 20,9%. 

terminal 1 
porto, check In 

M I 

vereiro devido ã redução da pro-
cura na Ásia."( ) tralêgo foi então 
fortemente impactado em março 
(queda de 55,7%) pela introdução 
dc restrições de viagens deeid idas 
por muitos países - como medidas 
de quarentena, de distanciamen-
to social e fecho de fronteiras de 
forma a limitar a propagação da 
pandemia". 

A Vinci sublinha ainda que "o 
declínio foi particularmente acen-
luzido no final de março, com um 
número muito baixo de passagei-
ros em algumas infraestrut-uras da 
sua rede de aeroportos", diz ainda 

chesteidos 
01INGáS 

na mesma nota. apontando a mes-
ma tendência para este início do 
mês de abril. 

De acordo com a infì>mação 
divulgada esta quarta-feira, na 
Ásia, o grupo registou neste pri-
meiro trimestre unia diminuição 
de 31% nos três aeroportos que 
gere no Japão e de41,5% no Cam-
bodja. Na Europa. em London 
Gatwick o declínio foi de 22.5%, 
em França de 18,9% e na Sérvia de 
10,8%. J no continente :America-
no, o recuo foi dc 6,5% na Repú-
blica Dominicana. dc 9,4% no 
Brasil e dc 12,5% no Chile. • 

.7; z. 

_ 

A Vinci salienta a forte queda nos aeroportos nacionais a partir de 15 de março. 
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OMT diz que o turismo tem de acordar rapidamente
 
Abril 16, 2020
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Twitter
 
A Organização Mundial do Turismo (OMT) divulgou nesta quarta-feira (15) uma carta aberta apelando
a acções rápidas e apoios concretos ao sector sofre severamente os impactos da pandemia do Covid-
19.
 
A carta, assinada pelo secretário-geral da entidade, Zurab Pololikashvili, destaca o potencial do sector
e o seu protagonismo na recuperação de outras crises, e avisa que o turismo tem de acordar
rapidamente.
 
Esta semana, as reuniões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional definiram o cenário
para os líderes globais avançarem com respostas imediatas e políticas económicas para traçar um
caminho para uma recuperação sustentável, reuniões essas que vão de encontro com decisões
tomadas pela União Europeia e governos nacionais, lembrou o dirigente.
 
No texto, Zurab Pololikashvili destaca que o turismo deve ser reconhecido como um pilar fundamental
para a construção de um futuro melhor em todas as regiões do mundo. Recuperações passadas
provam que a importância do nosso sector não pode ser exagerada.
 
Na Europa, principal destino turístico do mundo, realçou, o sector gerou no ano passado mais de 407
mil milhões de dólares em receitas internacionais de turismo, gerando mais de 27 milhões de
empregos. E os empregos são uma tábua de salvação para as comunidades, incluindo os membros
mais vulneráveis da sociedade. A Europa pode ser um exemplo de liderança: reconhecendo o poder
único do turismo, não apenas com palavras, mas com acções concretas.
 
Neste sentido frisou que na OMT, instigamos os nossos parceiros na Comissão Europeia, nas Nações
Unidas e nas instituições de Bretton Woods a abraçar o turismo como nunca antes. Isto garantirá que
o turismo volte a crescer mais forte e melhor - mas apenas se tiver o apoio certo dos mais altos níveis
do governo e de organizações internacionais.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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Carolina Morgado
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O resultado do inquérito do Banco de Portugal e do INE dão conhecer que a Restauração e o
Alojamento Local são os sectores que mais prejuízo revelam com o impacto da pandemia. De acordo
com o mesmo relatório, "98% das empresas de Alojamento e Restauração registaram uma redução do
seu volume de negóc
 
De acordo com o mesmo relatório, "98% das empresas de Alojamento e Restauração registaram uma
redução do seu volume de negócios, com as micro empresas a referirem reduções superiores a 75%."
 
A causa destes números estaránas restrições resultantes do Estado de Emergência (98%) e a ausência
de encomendas/clientes (92%).
 
Os resultados são a conclusão do inquérito realizado pelo Banco de Portugal e Instituto Nacional de
Estatística (INE), entre 06 e 10 de Abril de 2020, sobre a Situação das Empresas.
 
Os sectores do Alojamento e Restauração são os que maior prejuízo sofreram com a o impacto da
Covid19.
 
Algumas empresas desta actividade económica terão só um mês para permanecer no ramo (23%), e
se não tiverem apoio à liquidez (39%) aguentarão só um ou dois meses.
 
O inquérito revela ainda "que mais de 60% das empresas da restauração e do alojamento estavam, à
data, encerradas temporária ou definitivamente". Sendo que 90% já recorreu ao lay off simplificado.
 
Das medidas anunciadas pelo Governo devido à pandemia, só uma reduzida percentagem dessas
empresas terá beneficiado das mesmas.
 
Relativamente aos novos créditos com juros bonificados ou garantias do Estado, "1/5 das empresas
referiu que não beneficiou, nem espera beneficiar, bem como sobre a Moratória dos Empréstimos
(31%)".
 
A AHRESP, quando a 03 de Abril, divulgou os resultados do inquérito que tinha realizado, revelava já
"que grande parte das empresas (58%), considerava que as linhas de apoio financeiro não eram
adequadas às necessidades das empresas, e 80% estimavam, à data da apresentação do estudo, zero
vendas em Abril e Maio."
 
Tem sido prática da AHRESP alertar "para as dificuldades no acesso às linhas de financiamento
bancário", sugerindo que a melhor solução seria a "injeção de liquidez nas empresas, directamente
pelo Estado"
 
Para estar a par do evoluir da situação, a AHRESP decidiu criar "uma Plataforma de Monitorização de
Financiamentos Bancários, já disponível no seu site."
 

Página 15



Com esta plataforma, a AHRESP vai acompanhar de perto os processos de pedido de financiamento,
actuando de forma rápida sobre os constrangimentos que possam surgir no circuito de aprovação, e
que estejam em desconformidade com o regulamentado.
 
Zita Ferreira Braga
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Impacto económico da pandemia de Covid-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6da97f8f-ff0d-4928-abff-

a2ddf95ed65a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este ano, o Mundo deverá enfrentar a pior crise desde a Grande Depressão dos anos 30 do século
passado. A economia portuguesa poderá afundar 8%, já revelou o FMI, mas a maior ameaça que se
desenha para o futuro é o aumento exponencial da dívida pública portuguesa.
Declarações de Pedro Lino, analista de mercados.
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Governo e parceiros sociais reunidos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d834ca08-b854-4893-8244-

580e3086c164&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há também movimentações e debates sobre esta ideia de como avançar para o levantamento gradual
e cauteloso do confinamento. Depois da reunião com especialistas, médicos e o Presidente da
República, o primeiro-ministro recebeu os parceiros sociais para discutirem a retoma gradual da
atividade económica.
Declarações de António Saraiva, CIP, João Vieira Lopes, CCP, Francisco Calheiros, Confederação do
Turismo, Eduardo Manuel Drummond e Sousa, Confederação dos Agricultores.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-15 20:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-15 22:27
 TVI - Diário da Manhã , 2020-04-16 08:07
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-15 00:09
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-04-15 02:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-16 06:40
 TVI - Notícias , 2020-04-16 07:25
 TVI - Diário da Manhã , 2020-04-16 09:25
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-16 08:08
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 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-16 09:25
 TVI 24 - Notícias , 2020-04-16 10:12
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Associações e empresas de turismo preparam-se para o pós-pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=45c89a0e-e652-4c8d-80e1-

d832c4134984&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois do apelo para umas férias dentro do país vamos perceber como as entidades regionais de
turismo se estão a preparar para uma reabertura de portas.
Comentários de Luís Pedro Martins, Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte.

Página 20


