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. opinião

COVID-19: 
E (quase) tudo 
o vírus levou
O ano de 2020 era “o” ano do Turismo em Por-
tugal. Mas bastaram duas semanas para que o 
mundo fosse “virado do avesso”, deitando por 
terra muito do trabalho feito durante décadas 
na afirmação do país como um dos principais 
destinos mundiais.
A tempestade perfeita instalou-se no momento 
mais frágil de qualquer atividade turística: no 
fim da época baixa. Depois de meses com me-
nor procura, mas com elevados custos fixos, as 
empresas turísticas preparavam-se para a Pás-
coa e para o Verão, com compromissos assumi-
dos e investimentos feitos na contratação e for-
mação de trabalhadores, equipamentos novos, 
requalificações e campanhas de marketing. Mas 
a procura desapareceu.
Os dados mostram uma realidade dramática. O 
inquérito às empresas de restauração e de aloja-
mento, realizado pela AHRESP entre os dias 1 e 
3 de abril e ao qual responderam cerca de duas 
mil empresas (67% hotéis e alojamento local), 
revelaram que 75% das empresas tiveram de en-
cerrar, 50% referem avançar para o lay-off, 30 % 
não conseguiu pagar salários em março e mais 
de 80% dos hotéis e restaurantes preveem zero 
de faturação para abril e maio. 
A solução, infelizmente, ainda não está à vista. 
Sem certezas quanto ao fim da pandemia, o 
Governo tem anunciado sucessivas medidas, 

alterando-as ao mesmo ritmo. A AHRESP não 
pode deixar de reconhecer o esforço empre-
endido, mas muitas destas medidas revelam-se 
desajustadas e com processos de decisão lentos 
para o nível que seria expectável e desejável.
No geral, as linhas de apoio centram-se na cria-
ção de moratórias, alívios temporários e endi-
vidamento das empresas, que muito em breve 
se vão traduzir em custos acrescidos, e compro-
missos difíceis de respeitar. As empresas não 
precisam de mais endividamento, mas antes de 
tesouraria para sobreviverem a esta fase e conti-
nuarem a viver no pós pandemia, sem estrangu-
lamentos insuportáveis.
Apoio a fundo perdido, alívio de impostos e ta-
xas, isenção do pagamento de rendas e a dimi-
nuição de muitos outros encargos são algumas 
das medidas defendidas pela AHRESP e as úni-
cas capazes de prestar ajuda efetiva às empresas.
Portugal não pode desperdiçar o capital e o es-
forço investido que o tornaram num destino tu-
rístico de excelência.
Pela primeira vez, a atividade turística está pa-
ralisada. Depois da tormenta, há que identificar 
oportunidades, para que o nosso país se reerga 
e, pouco a pouco, reclame o seu protagonismo.
Acreditamos que os governos que melhor pro-
tejam esta nossa atividade serão aqueles que to-
marão a dianteira na superação desta crise.h

ANA 
JACINTO
/ Secretária Geral 
AHRESP 

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 17,50 x 7,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 86091209 30-04-2020

PIB pode cair 2,9% empurrado pela quebra no turismo
O INE estima uma redução de 2,9% do PIB anual em Portugal devido à quebra de  
25% na atividade turística. A pandemia covid-19 “terá impactos significativos e 
transversais na economia portuguesa”, refere o instituto, acrescentando 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 afetado pela 
atual crise, sendo expectável uma contração significativa da sua atividade”.
“Assim, aplicando o sistema IO agora divulgado, a redução de 25% na atividade 
turística, quer do turismo de visitantes não residentes quer do turismo interno, 
traduz-se numa redução de 2,9% do PIB anual em Portugal”, estima o INE, que 
ressalva que “este resultado tem subjacente as hipóteses do sistema de matri-
zes, que basicamente procuram recriar uma representação simplificada das dinâ-
micas intersetoriais da economia observadas em 2017”.
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A Câmara Municipal de Albufeira respondeu favoravelmente 
ao pedido da AHETA para isentar hotéis e empreendimentos 
turísticos do município de todas as taxas municipais. Numa 
nota à comunicação social, a AHETA informa que dirigiu uma 
carta à AMAL – Associação de Municípios do Algarve, assim 
como a todas as Câmaras Municipais do Algarve, requerendo 
a Isenção de Taxas Municipais para todos os hotéis e em-
preendimentos turísticos, designadamente aquelas que se 
encontram agregadas às tarifas de água, tendo o Município 
de Albufeira respondido favoravelmente a este pedido.
Na carta que é anexada 
à nota de imprensa, a 
AHETA requer às Câma-
ras Municipais da região 
que “isentem, tempora-
riamente, os empreen-
dimentos turísticos (ho-
téis, apartamentos e 
aldeamentos turísticos, 
marinas e portos de recreio, campos de golfe e parques te-
máticos, casinos, etc.) do pagamento de taxas municipais, 
designadamente aquelas que se encontram associadas à 
taxa de consumo de água (Gestão de Resíduos Urbanos, Sa-
neamento de Águas Residuais, Recursos Hídricos, etc.)”.

Albufeira isenta hotéis e 
empreendimentos turísticos 
de taxas municipais
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QUEBRAS DE 50% NO 
TURISMO SÃO CENÁRIO 
«OTIMISTA» PARA 2020
Com as viagens de negócios e lazer praticamente paradas desde março, e ainda sem 
perspetivas quanto ao momento em que a atividade poderá retomar a sua normalidade; 
o turismo é uma das principais «vítimas» do Covid-19. Tanto que, as perspetivas de uma 
quebra de 50% na ocupação hoteleira já parece um cenário bastante otimista para 2020.

Segundo as projeções da Neoturis, devido à emer-

gência sanitária do Covid-19, Lisboa deverá fechar 

o ano com uma taxa média de ocupação próxima 

dos 42.6%, ou seja, para quase metade dos 76.1% 

registados em 2019. Já os proveitos totais por quarto 

ocupado, fixados em 182€ no ano passado, podem 

reduzir 18.4% este ano, para 148,5€. Para um total de 

proveitos de 1.359 milhões em 2019, iremos evoluir 

para 637 milhões de euros em 2020, uma redução 

de €722 milhões, o equivalente a menos 53,1%, 

avança a Neoturis.

 «O impacto é brutal», reconhece Eduardo Abreu, 

partner da consultora, explicando que o efeito de 

travão na atividade turística do surto do novo co-

ronavírus será muito mais significativo do que após 

o 11 de setembro de 2001 ou a crise financeira de 

2008. «Neste momento, falamos de pelo menos três 

meses onde a ocupação andará muito próxima de 

zero. É um impacto muito violento para grupos que 

estavam a contar com este período de início de época 

alta para fazer frente aos seus investimentos em capex 

e aquisições», comenta, advertindo ainda que «não 

são muitas as empresas de hotéis independentes que 

aguentam uma quebra desta magnitude».

O setor do turismo atravessa agora «um tempo muito 

difícil, que nenhum de nós previu», começa por dizer o ad-

ministrador da Porto Bay Hotels & Resorts e ex-secretário 

de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, para quem se 

2020 terminar com uma quebra de 50% da ocupação 

nos principais destinos é já «uma visão otimista».
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Empresas perdem 5 milhões por dia em Lisboa e no 
Algarve

Se as projeções apontam para quebras de quase 50% na ocupação em 

Lisboa face a 2019, no caso do Algarve a quebra deverá ser idêntica 

(-44%), passando de 65,8% para uma taxa média de ocupação de 36,8% 

em 2020 e com os proveitos por quarto a “encolher” 30,5%, de 115€ em 

2019 para 80€. Neste caso, «para um total de proveitos de 1.226 milhões 

em 2019, iremos evoluir para 495 milhões em 2020, o que é uma redução 

de 731 milhões, o equivalente a menos 59,6%».

Ou seja, caso a projeção da Neoturis se confirme, os hotéis da área 

metropolitana de Lisboa e do Algarve poderão registar perdas totais de 

cerca de 5 milhões de euros ao dia, no período compreendido entre 1 

de março e 31 de dezembro de 2020.

E mesmo assim, este poderá ser ainda um cenário otimista, reconhecem 

aqueles especialistas. «Temos muitas dúvidas sobre com que velocidade 

irá o mercado recuperar, para fazer face ao verão», admite Eduardo Abreu. 

«A imprevisibilidade é muito grande», pois, no melhor dos cenários e 

mesmo que a situação melhore a partir de junho, «não sabemos se as 

pessoas já estarão disponíveis para voltar às viagens», nomeadamente 

a maioria dos clientes do Algarve, que serão dos mais afetados pelas 

situações de despedimento ou layoff. Por outro lado, «se é fácil encerrar 

um aeroporto, não é fácil reabri-lo», nota ainda.

Seja como for, «o envelope financeiro do Estado será fundamental em 

termos de manutenção de emprego, além das linhas de crédito existentes, 

mas admitimos que algumas políticas mais agressivas tenham de ser 

implementadas». Por outro lado, «temos de ter em conta o papel das 

instituições financeiras. Sabendo que todos vão sofrer, terá de haver um 

sofrimento partilhado entre a banca, o Estado, empresários e trabalha-

dores», sublinha este especialista.

Hoteleiros antecipam quebras de 90% nas receitas até 
junho

Pelas contas da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), as receitas 

da hotelaria nacional entre 1 de março e de 30 de junho de 2020 deverão 

cair entre 80% a 90%, num prejuízo que pode chegar aos 1.440 milhões 

de euros. Os valores foram apurados no âmbito do inquérito «Covid-19: 

Efeito na hotelaria portuguesa», e segundo o qual poderão ser perdidas 

13,1 milhões de dormidas até junho.
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«Centenas» de alojamentos locais vão passar a 
habitação

Outra das consequências desta crise pandémica no turismo, 

prender-se-á com a saída de muitos dos alojamentos locais 

(AL) atualmente existentes em Lisboa e Porto do mercado. 

«Centenas de apartamentos deste mercado irão para o arrenda-

mento tradicional ou para venda para habitação», consequência 

da quebra abrupta da procura turística, prevê Eduardo Abreu, 

avisando que «isto poderá ter algum impacto na oferta existente 

e no preço do imobiliário residencial».

O líder da Neoturis, nota ainda que aquando da retoma, alguma 

da procura do alojamento local poderá vir a ser direcionada para a 

hotelaria, mas que não será um fator significativo: «não irá substituir 

as perdas que a hotelaria irá ter, seguramente».

Terminado a 7 de abril, o inquérito foi apresentado online na manhã 

seguinte pela CEO da AHP, Cristina Siza Vieira, mostrando que os cerca 

de 450 hoteleiros inquiridos estão muito mais pessimistas do que na 

fase anterior do inquérito, fechada a 12 de março. Nessa altura, 48% dos 

inquiridos estimava ter uma perda de ocupação de 10% até junho. Mas, 

no inquérito concluído a 7 de abril, 65% acreditam que a sua taxa de 

ocupação vai descer entre 70% e 100% até junho; enquanto 71% estimam 

uma perda de receita entre os 70% e os 100%, devido não só à queda 

da ocupação, mas também à não realização de eventos, por exemplo.

Neste último barómetro, 53% dos hoteleiros admitem fechar portas pelo me-

nos em abril e outros 31% afirmam que vão fechar em maio também. Apenas 

10% dos respondentes assumiu não fechar totalmente os estabelecimentos 

neste período, embora reduzindo a sua capacidade e serviços em 80%.

Relativamente às reservas, a maior parte dos hoteleiros afirmam que 

estão a reagendar para outras datas, ou a devolver o valor na totalidade. 

E a maioria, 60%, aponta o cancelamento das reservas junto das plata-

formas como uma das principais dificuldades atuais.

Por outro lado, 24% dos inquiridos diz que a sua maior dificuldade 

imediata é o acesso às medidas de apoio do Governo. 50% afirma que 

quer recorrer a estas linhas de apoio, mas ainda não identificou a forma 

adequada. E 37% vai usar a linha de crédito para empresas do setor do 

turismo, de 900 milhões de euros.

Quanto ao lay off, 94% dos hoteleiros afirma que vai adotar o regime 

simplificado. 44,3% vai colocar todos os seus trabalhadores neste regime, 

e 35% afirma que só vai colocar 80% dos trabalhadores nesta situação. 

A AHP estima que fiquem em lay off cerca de 51.000 trabalhadores.

A incerteza quanto à retoma do turismo, seguida pelos problemas de 

tesouraria, a manutenção das empresas e, claro, as dúvidas em relação 

á duração da pandemia, dominam as preocupações e a lista de dificul-

dades apontadas pelos hoteleiros nesta altura.

Que cenário em 2021?

«Acredito que em 2021 não estaremos exatamente nos níveis de 2019», ainda 

que «a história nos diga que a recuperação é cada vez mais rápida depois de 

momentos de disrupção deste género, felizmente para a indústria», analisa 

Eduardo Abreu, dando o exemplo de eventos como o 11 de setembro, os 

atentados da Indonésia ou do Egipto. Ainda assim, impera a cautela pois 

«a verdade é que estamos perante uma situação completamente nova, 

que não é nem um atentado nem uma crise financeira, e tem outro tipo de 

perfil», e um impacto «completamente global. A decisão de uma pessoa 

não é hoje “para onde vou” mas sim “se vou ou não passar férias”». 

As taxas de ocupação 
deverão cair quase para 
metade este ano ano, com a 
Neoturis a prever que esse 
indicador ronde os 37% no 
Algarve e 44% em Lisboa.
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MERCADO RESIDENCIAL 
MOSTRA RESILIÊNCIA 
PERANTE A CRISE
Embora seja inevitável alguma quebra das vendas em 2020, o setor 
está confiante na resiliência do mercado residencial português que, 
acredita, irá dar a volta à crise do novo coronavírus com alguma 
correção de preços e com um despertar do arrendamento.

Com a atividade transacional praticamente 

parada desde meados de março, o impacto 

negativo nas vendas de casa será significativo 

este ano, mas também inevitável, reconhecem 

os especialistas auscultados pela Vida Imo-

biliária. De modo geral, as opiniões parecem 

convergir: no curto e médio prazo haverá um 

abrandamento nas vendas, devido ao impacto 

da crise nos rendimentos de muitas famílias; 

que deverá ser acompanhado de alguma cor-

reção dos preços, que serão revistos em baixa 

sobretudo no caso dos usados.

Paralelamente, é provável que comece a verifi-

car-se algum aumento da oferta com a transição 

de algumas unidades até aqui exploradas no 

mercado de Alojamento Local (AL) para a ha-

bitação tradicional, tanto no modelo de venda 

como para arrendamento. Ressalve-se, contu-

do, que estas últimas corresponderão na sua 

maioria a tipologias de pequena dimensão, um 

produto mais vocacionado para o arrendamento 

ao mercado mais jovem.
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Mediação imobiliária «está 
praticamente parada»

Com a declaração de emergência, a ativi-

dade da mediação imobiliária «está pratica-

mente parada» desde março, confirmam os 

resultados de um inquérito levado a cabo 

pela Associação dos Profissionais e Em-

presas de Mediação Imobiliária de Portugal 

(APEMIP). Segundo este barómetro, 97,4% 

das empresas de mediação imobiliária in-

quiridas afirmam ter sentido uma quebra 

na procura em março, 78,1% notam que 

os seus clientes desistiram dos negócios 

em curso e 20,5% reportaram desistências 

da compra mesmo depois de assinado o 

Contrato de Promessa de Compra e Venda.

«A grande maioria das empresas suspen-

deu a sua atividade, indo ao encontro da 

regulamentação e aplicação do Estado de 

Emergência decretado. Por mais criativas 

que as empresas possam tentar ser, aderindo 

a novas plataformas tecnológicas para fazer 

visitas virtuais, este é um negócio que só 

se realiza com pessoas e com visitas. Nin-

guém compra uma casa vendo só as suas 

fotografias e vídeos na internet. O setor está 

praticamente parado e não há teletrabalho 

ou take away que nos ajude a resistir», ad-

verte o presidente da associação, Luís Lima.

Quase metade (47,7%) das empresas inqui-

ridas afirmou que pretende recorrer à linha 

de crédito anunciada pelo Governo. No 

entanto, Luís Lima acredita que a grande 

maioria não vai conseguir aceder «por não 

reunirem os requisitos ou por terem dificulda-

de em atestá-los». Apela, por isso, a que o 

Estado crie medidas específicas para este 

setor. Por outro lado, pede que o setor finan-

ceiro vá mais longe, além das moratórias já 

anunciadas, cujo «nível de abrangência não 

é total. Cada banco poderá ir mais longe em 

termos da flexibilidade daquilo que se dispõe 

a oferecer aos seus clientes».

 
Governo dá luz verde a mora-
tórias para rendas e crédito à 
habitação

O pagamento da habitação pelos cida-

dãos que virem os seus rendimentos 

a diminuir por esta crise foi uma das 

preocupações do Governo refletidas 

no pacote de medidas extraordinárias 

de apoio à economia durante o Estado 

de Emergência. E, a resposta encontrada 

foi a aprovação de moratórias, quer para 

o pagamento do crédito à habitação, 

quer para o pagamento das rendas aos 

senhorios. Além disso, os despejos, a 

execução de hipotecas e as denúncias 

de contratos de arrendamento também 

ficam em stand-by enquanto durar o 

Estado de Emergência.

Escassez de oferta «sustenta» a 
atividade de promoção

De acordo com a CBRE, se a crise não perdurar 

além dos três meses, a maioria dos promoto-

res estará em condições de aguentar o seu 

embate pois, embora seja previsível algum 

abrandamento no ritmo de vendas, o cenário 

de escassez de oferta que existia no mercado 

antes da pandemia continua inalterado. Neste 

caso, o preço irá resistir melhor do que nos 

usados, «não havendo fundamento para uma 

descida significativa» nas casas novas, advo-

gam aqueles consultores. 

A modalidade de compra em planta, através 

do pagamento de sinal, é que deverá deixar 

de acontecer nos próximos tempos, fruto do 

clima de maior incerteza, podendo fazer retrair 

alguns negócios em pipeline.

Arrendamento de volta à ribalta

A maioria dos especialistas também parece 

estar de acordo quanto a um renascer do mer-

cado de arrendamento habitacional no curto e 

médio-prazo, com o clima de incerteza eco-

nómica a favorecer um aumento da procura 

nesta modalidade, ao mesmo tempo que se 

espera algum reforço da oferta, em especial 

nos centros das principais cidades – fruto da 

já referida conversão de AL. 

Não sendo ainda claro qual será a resposta e 

a abertura da banca à concessão de crédito à 

habitação no futuro mais imediato, em tem-

pos de crise e de incerteza, sobretudo quando 

existe ameaça sobre os rendimentos, é comum 

observar-se um adiamento da decisão de in-

vestir, e a casa é, para a maioria das famílias, 

o investimento mais avultado que realizam ao 

longo das suas vidas. 

Golden-Visa e regime do Residente 
Não-Habitual «essenciais» para a 
retoma

Como mostrou a experiência da anterior crise 

financeira que grassou a nossa economia, a 

manutenção de programas de captação de 

investimento estrangeiro como o Golden Visa e 

o Regime de Residentes Não Habituais podem 

ter um papel fulcral na retoma do setor. Algo 

que ganha ainda mais relevância tendo em 

conta que o mercado asiático, que teve uma 

importância crucial na saída da anterior crise, 

está já a recuperar da pandemia. 
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A9  
TVI

 	Duração: 00:03:51

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 86115953

 
22-04-2020 13:30

1 1 1

Queda no Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d2064fd-260a-435c-893e-

074e677f7629&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Turismo é um dos setores mais afetados pelas restrições impostas pelo estado de emergência, como
forma de combater a Covid-19. O turismo tem um peso de 11,3% no PIB nacional.
Declarações de João Soares, Associação da Hotelaria de Portugal - Algarve.
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A10  
SIC

 	Duração: 00:03:20

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86115799

 
22-04-2020 13:08

1 1 1

Sensibilização de estrangeiros na agricultura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23ba8c6b-7357-4132-bb83-

34496f1fe39f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os ministros da Administração Interna e da Agricultura estiveram, esta manhã, em Tavira com
estrangeiros que trabalham em produções agrícolas. O Governo diz que é preciso proteger estas
pessoas que trabalham a terra e que em simultâneo são fundamentais para a economia nacional.
Declarações de Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura; Eduardo Cabrita, Ministro da
Administração Interna.
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A11  
TVI

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 86115410

 
22-04-2020 13:00

1 1 1

Covid-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=baed0b67-69cb-4fe4-94ce-

6ca787898b2d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo admite que o risco de contágio entre refugiados em Portugal é tão grave como nos lares de
idosos. Essa comparação foi feita pelo ministro da Administração Interna, depois de serem detetados e
138 infetados num Hostel de Lisboa. Eduardo Cabrita admite que as condições de alojamento, pagas
pelo Estado, não são adequadas e é lá que vivem, pelo menos, 500 pessoas. Declarações de Eduardo
Cabrita, ministro da Administração Interna e do Coronel Romão, comandante Base Aérea da OTA.
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A12  
TVI 24

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 86114456

 
22-04-2020 12:23

1 1 1

Representantes da hotelaria e restauração em São Bento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=02bbc669-4e0e-4768-892f-

26da478bd3f2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor hoteleiro espera abrir os hotéis das zonas balneares a partir de julho. O anúncio foi feito
depois de uma reunião com o primeiro-ministro. António Costa recebeu também a AHRESP, que foi a
São Bento pedir mais apoios. O primeiro-ministro diz que está ciente das enormes dificuldades que o
setor atravessa.
Comentários de Raul Martins, presidente da Associação Hotelaria de Portugal; Carlos Moura, vice-
presidente da AHRESP.
 
Repetições: TVI - Jornal da Uma , 2020-04-22 13:27
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A13  
RTP 3

 	Duração: 00:07:48

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 86113187

 
22-04-2020 11:28

1 1 1

Covid-19: impacto no turismo: João Fernandes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c6b7f829-e6b1-48b2-acb9-

9afe7a38fe7c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um dos momentos que está a sentir fortemente a crise de da pandemia é o setor hoteleiro do turismo.
Comentário de João Fernandes, Região de Turismo do Algarve.
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A14  
CM TV

 	Duração: 00:01:44

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 86113611

 
22-04-2020 08:17

1 1 1

Desemprego na restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bcf2d163-0c7e-4d7d-8243-

b20c9a618195&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Existem milhares de empregos em risco no setor da restauração, devido à crise económica causada
pela pandemia.
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A15  
TVI

 	Duração: 00:01:42

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 86107776

 
22-04-2020 08:13

1 1 1

Associação de Hotelaria reuniu com António Costa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cd1a94e6-9bb6-468e-9fd5-

c21eb2820fc5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hotéis das zonas turísticas só devem reabrir em Julho e os das cidades em Setembro. Até lá está a
ser preparado um selo de garantia sanitária. Depois de uma reunião com os representantes hoteleiros,
o primeiro-ministro disse que está ciente das dificuldades que o setor enfrenta. Declarações de Raul
Martins, Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-22 08:14
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A16#Sustentabilidade: Oferta turística do Algarve valoriza recursos naturais e culturais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/04/2020

Meio: Ambitur Online Autores: Cristiana Macedo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2b8d5c30

 
O Algarve tem vindo a reinventar-se, comprovando que não é só sol e praia mas também percursos
sustentáveis por serras e ecovias, atividades de birdwatching, de caiaque ou de segway.
 
Podia-se falar da Via Algarviana, da Rota Vicentina, da Grande Rota do Guadiana, da Ecovia Litoral ou
ainda do Parque Natural da Ria Formosa. Mas tudo isso seria pouco para descrever a oferta desta
região, até porque, apesar de ser "diversificada", tudo aquilo que o turista tem ao seu dispor "é
fundamentado nos princípios da sustentabilidade".
 
Quem o diz é João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), à Ambitur,
destacando que o estado atual da oferta da região tem muito que ver com o "empenho e trabalho já
realizado pelos stakeholders da região", num trabalho que tem de continuar a ser comum, desde "a
melhoria da eficiência energética" à "promoção de uma economia circular", passando pela
"preservação e valorização dos recursos naturais e culturais": "A primeira premissa é reconhecer a
necessidade de abordagens integradas dos diferentes atores públicos e privados", sustenta. Este modo
de agir é conseguido graças à "maturidade" de todos os intervenientes no setor, somada pelos anos
de experiência. Assim, é fácil constatar que, nesta região, todos falam em conformidade. "Ainda
recentemente o Algarve rejeitou liminarmente a possibilidade de prospeção e exploração de
hidrocarbonetos na costa algarvia", refere João Fernandes, para exemplificar esta força comum.
 
Mas, afinal, o que tem o Algarve feito para atingir a sustentabilidade do destino?
 
João Fernandes considera que este tipo de investimento deve ser motivado "por uma convicção
informada, muito mais do que uma meta com um certificado de  melhor do mundo  como prémio". E,
nesse aspeto, a RTA quer estar na "linha da frente" com a criação e publicação de planos de regulação
do ordenamento de território ou análise estrutural da "gestão sustentável" do destino através do
Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve. Este "instrumento", desenvolvido em parceria
com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a Universidade do Algarve,
vai servir como "base para a definição das políticas públicas e opções estratégicas das empresas num
futuro próximo".
 
Mas, para a RTA, "o futuro começou ontem": a entidade já apoia vários projetos em curso e que
utilizam os recursos endógenos no setor ou capacitam recursos humanos ou o próprio território. Além
disso, a própria entidade integra "grupos intersectoriais relacionados com a preservação e a
valorização de recursos naturais e com o impacto social e ambiental" e segue uma ótica de
"colaboração além-fronteiras", agregando projetos de valorização dos recursos e do património.
 
E mesmo que o futuro tenha começado ontem, ainda há um desafio pendente: "Ser o destino mais
sustentável do mundo é um excelente  chavão , mas o desafio do futuro é que todos os destinos
sejam efetivamente sustentáveis", indica João Fernandes. Mas a pressão de turistas cada mais
conscientes e exigentes com a questão da sustentabilidade, faz com que este assunto "não seja
considerado como uma opção mas antes como o único caminho. Não estamos a falar de questões
esotéricas ou intangíveis", acredita o responsável. O objetivo está bem vincado na orientação da RTA,
com "grandes desafios, mas sem nunca negar um passado em que estes princípios não estavam tão
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presentes no mindset das várias gerações: o que importa é o trabalho que está a ser desenvolvido e
que ainda falta fazer para tornar o Algarve numa região cada vez mais sustentável e focada no
futuro".
 
Não será por acaso que o Algarve é, destacadamente, a NUTII com maior taxa de recolha seletiva de
resíduos sólidos. Esta conjugação de uma procura turística, maioritariamente do norte da Europa,
consciente e exigente em relação a fatores como os inscritos na Agenda 2030 e com o reconhecimento
de uma população residente (também ela composta por mais de 13% de estrangeiros), são a base
para que a sustentabilidade não seja considerada como uma das opções, mas antes como o único
caminho.
 
Fruto da aposta numa oferta turística mais diversificada e assente na valorização dos recursos naturais
e culturais, o Algarve tem vindo a conseguir "criar mais valor por visita, a reduzir significativamente a
sazonalidade e a abranger uma área mais vasta do território", remata.
 
*Este conteúdo foi solicitado no âmbito de uma reportagem sobre a sustentabilidade nos destinos
turísticos nacionais, publicada na edição Ambitur 328.
 
Cristiana Macedo
 
Cristiana Macedo
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A18

TOUR10 e Turismo do Algarve realizam webinar sobre o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/04/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=98920d26

 
A TOUR10 em parceria com Região de Turismo do Algarve (RTA) irá realizar uma ação de formação
online, no próximo dia 27 de abril pelas 14:30.
 
Face à crise da Covid-19, a Central de Reservas Hoteleira B2B refere em comunicado que o Algarve
será uma das "principais apostas", considerando que este ano, os "portugueses irão planear as férias
de verão cá dentro (Portugal), por se sentirem mais seguros nesta fase e menos sujeitos à incerteza "
 
Este webinar tem como objetivo dotar todos os agentes de viagens sobre as potencialidades deste
destino.
 
Tema: Algarve ( Lazer) Local: Zoom Data: 27 de Abril Hora: 14.30 Horas Inscrição :
https://bit.ly/2VEAinE
 
Foto cedida pela TOUR10
 
Foto cedida pela TOUR10
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A19

Vamos #Ler Portugal, é a nova campanha lançada pelo  Turismo de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/04/2020

Meio: Digital Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d92d50d

 
Em tempos de confinamento em casa, o Turismo de Portugal convida os portugueses e o público
internacional a inspirarem-se nos livros para viajarem pelo nosso país. Convida a percorrer cidades,
aldeias, mares, rios e montanhas, através das histórias e das palavras dos escritores e dos poetas.
 
É tempo de ler o próximo capítulo que oferece o Melhor Destino Turístico do Mundo. É tempo de
#LerPortugal, e é esta a mensagem que transmitem os diferentes suportes da campanha. Uma
mensagem que se assume como um estímulo para conhecer mais sobre Portugal e a sua literatura,
num tempo em que não se pode viajar fisicamente pelo país.
 
Com esta campanha, o Turismo de Portugal quer continuar a estar presente e apoiar as pessoas que
estão em casa, oferecendo motivos de sonho e de esperança num novo tempo, numa sequência
natural da campanha #CantSkipHope, lançada a 20 de Março. Por isso, por agora, o convite é para
ficar em casa, ler e procurar inspiração nos livros para mais tarde conhecer ou reencontrar as
paisagens literárias e os locais eleitos por escritores e poetas.
 
O primeiro filme que foi lançado põe em diálogo alguns enxertos de obras de Fernando Pessoa, Luís de
Camões, Florbela Espanca, Eça de Queiroz, Sofia de Mello Breyner e José Saramago, com uma
sugestão impressiva de imagens do nosso país. Numa clara alegoria a um país que está por detrás das
palavras dos seus autores e onde essas palavras são o passaporte para, no futuro próximo, se poder
desvendar Portugal.
 
Esta linha de comunicação terá outras declinações, abrangendo outros escritores e poetas, nacionais e
estrangeiros, que se inspiraram em Portugal para criarem as suas obras. E que agora, mais do que
nunca, são a inspiração para viajarmos para Portugal, estando em casa.
 
Com criatividade da Partners, a campanha deverá crescer até ao final deste ano, prevendo-se ainda o
envolvimento e colaboração dos diferentes públicos, num movimento único em volta da literatura, da
poesia e das viagens.
 
Redacção
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A20

Dos 100 aos zero:  o trabalho dos guias desapareceu em plena época alta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/04/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Susete Francisco

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86567672

 
Zero trabalho, zero rendimentos. É assim que estão a viver estes dias de pandemia os guias que
fazem percursos turísticos, "apanhados" no período de maior atividade do ano. E com a retoma muito
longe no horizonte.
 
Zero trabalho, zero rendimentos. É assim que estão a viver estes dias de pandemia os guias que
fazem percursos turísticos, "apanhados" no período de maior atividade do ano. E com a retoma muito
longe no horizonte. Visita guiada a Óbidos conduzida por Isabel Correia. "Parece que levei uma
pancada e ainda não acordei, ainda estou dormente", diz esta guia-intérprete, sobre o último mês. ©
DR Nesta altura do ano Maria Reis devia estar a dividir o seu dia entre o Templo Romano e a Sé
Catedral de Évora, com provável passagem pela Capela dos Ossos, acompanhada por uma numerosa
audiência - poderiam ser brasileiros, norte-americanos, chineses, italianos ou espanhóis. Se não
fossem uns eram outros, a Évora não têm faltado turistas nos últimos anos e estamos em plena época
alta para os guias que acompanham visitas organizadas de grupos. Como se adivinha, Maria Reis não
está a fazer nada disto. A pandemia acabou com as viagens organizadas, os grupos de turismo, os
percursos culturais. Acabou com o trabalho de Maria. Por quanto tempo é a grande incógnita que se
levanta. E as perspetivas são tudo menos animadoras. Zero trabalho, zero rendimentos: foi assim que
ficou toda a classe profissional dos guias-intérpretes (mais conhecidos como guias turísticos, mas esta
é uma designação que os próprios não reconhecem, por não distinguir quem tem certificação). Os
cancelamentos começaram a surgir ainda em fevereiro e dispararam em março, até tudo ficar
congelado com as limitações ao transporte aéreo e o fecho das fronteiras. Isabel Correia, que trabalha
habitualmente na zona de Lisboa, começou a receber cancelamentos nos primeiros dias de março,
sobretudo do mercado italiano. Depois, vieram todos os outros. "Não trabalho desde 14 de março",
conta ao DN. Mais assustador que olhar para trás, é olhar para a frente: "Não temos perspetivas de
trabalho, daqui a seis meses não vamos ter trabalho, é uma perspetiva assustadora. Sou guia há 20
anos, mas já pensei se vou mudar de vida...", diz Isabel Correia, ainda atónita com tudo o que
aconteceu no último mês e meio: "Parece que levei uma pancada e ainda não recuperei, ainda estou
dormente". Embora trabalhem com agências de viagem, na esmagadora maioria dos casos os guias -
os certificados - são trabalhadores independentes que prestam serviços a várias agências. Se não há
trabalho, não há salário. "Os nossos rendimentos, neste momento, são zero. Estamos a viver do que
conseguimos aforrar nos últimos anos, que foram anos bons", remata Isabel Correia. Em geral, os
guias têm acesso ao programa de apoio aos recibos verdes mas, até agora, ainda ninguém recebeu
nada. Este ano também tinha tudo para ser bom. "Dadas as reservas que estavam feitas, previa-se
outro ano bom. Está perdido", vaticina Maria Reis, que não acredita que os turistas voltem
rapidamente: "Mesmo que a situação melhore em Portugal, que deixem de aparecer novos casos,
enquanto a situação não estiver estável noutros países europeus, não adianta". Até porque muitos dos
visitantes que chegam de outros continentes, dos Estados Unidos, do Brasil ou do mercado asiático
vêm a Portugal no âmbito de périplos que fazem pela Europa. Para estes guias, o período que se
segue à Páscoa - abril, maio, junho - é a época alta de trabalho, que decresce nos dois meses
seguintes, em que o turismo é sobretudo de praia. E volta a ter uma acentuada subida no outono, em
setembro/outubro/novembro, uma época que, à partida, tem poucas hipóteses de não estar também
condenada. "Tenho três crianças, é uma situação muito complicada", diz esta guia que há anos
trabalho em Évora. "Fomos dos primeiros a sofrer [as consequências da pandemia] e seremos dos
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últimos a retomar", lamenta. Cristina Leal, presidente da AGIC, Associação Portuguesa dos Guias-
Intérpretes e Correios de Turismo (estes últimos são os guias que organizam viagens para o
estrangeiro) também não vê uma retoma da atividade normal no horizonte de curto/médio prazo -
"Provavelmente só para a Páscoa de 2021". Nem mesmo uma possível retoma do mercado interno
anima estes profissionais de informação turística, que trabalham esmagadoramente com público
estrangeiro, que viaja em grupo e é, sobretudo, composto por seniores - uma espécie de tempestade
perfeita, à luz da situação atual. Cristina Leal na escadaria da Fonte Fria da Mata do Buçaco © DR
Cristina Leal defende que, quer as agências de viagens quer os guias-intérpretes terão de reinventar
as viagens organizadas, criando novas regras e eventualmente trabalhando com grupos mais
pequenos. "Não vai ser fácil", antecipa. "O que fazemos agora é viver o dia-a-dia. Vamos vivendo das
nossas economias, os que as têm e há muita solidariedade entre os pares", diz ao DN. Paulo Cosme,
secretário-geral do Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes (SNATTI), que
trabalha sobretudo na cidade do Porto e região norte, não tem uma perspetiva muito diferente, mas
ainda não fecha totalmente a possibilidade de alguma atividade, mais para o final do ano: "Esta época
que se inicia na altura da Páscoa foi toda cancelada. Tenho a agenda toda cancelada até junho. Muitos
grupos estão a ser passados para outubro/novembro ou para 2021". Paulo Cosme, secretário-geral do
Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes © DR O responsável sindical
sublinha que "90% do trabalho dos guias-intérpretes é feito com agências de viagens e este trabalho
ficou reduzido a zero". Estes profissionais estão, em geral, abrangidos pelo programa criado pelo
Governo para apoiar os recibos verdes, recebendo um valor máximo de 658 euros (uma vez e meia o
Indexante de Apoios Sociais). E a alteração legislativa que dá acesso aos apoios a sócios-gerentes sem
trabalhadores a cargo acabou por abarcar muitos casos entre os guias de percursos turísticos. Mas
Cristina Leal sublinha também que há muitos profissionais que ficam fora do apoio do Estado já que
fecham atividade nos meses de inverno, em que o volume de trabalho cai muito consideravelmente.
 
[Additional Text]:
Visita guiada a Óbidos conduzida por Isabel Correia. "Parece que levei uma pancada e ainda não
acordei
Cristina Leal na escadaria da Fonte Fria da Mata do Buçaco 
Paulo Cosme, secretário-geral do Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes
 
Susete Francisco
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Hotéis começam a reabrir 
em Julho com selo de garantia
AHP O presidente da Associa-
ção da Hotelaria de Portugal
(AHP), Raul Martins, disse on-
tem que a maioria dos hotéis
poderá começar a reabrir em
Julho e que está a ser prepa-
rado um selo de garantia para
dar confiança aos clientes.

“A hotelaria portuguesa
pensa que poderá começar a
reabrir em Julho, provavel-
mente alguns hotéis ainda em
Junho, e naturalmente com to-
dos os cuidados e todas as ga-
rantias sanitárias”, afirmou Raul
Martins à saída de uma reunião
com o primeiro-ministro, An-
tónio Costa, que recebeu em
São Bento, Lisboa, representan-
tes do sector hoteleiro para falar

sobre a crise causada pela pan-
demia covid-19.

Segundo disse, a hotelaria
“está muito dependente da
aviação e a aviação está muito
condicionada pela segurança
sanitária, que só existirá
quando houver um medica-
mento ou uma vacina”, pelo
que a abertura dos hotéis não
será antes daquelas datas.

Raul Martins revelou que a
AHP está a trabalhar com o
Turismo de Portugal e com a
Direcção-Geral da Saúde
(DGS) para ser criado um “selo
de garantia sanitária nos ho-
téis” para dar confiança aos
clientes.

Segundo explicou, o objectivo

é atribuir o selo aos hotéis que
cumpram “um determinado
protocolo” que servirá para os
turistas se sentirem seguros.

O presidente da AHP disse
ainda que a reabertura para
Julho deverá acontecer em re-
lação aos hotéis de férias, ou
seja, das zonas balneares, in-
terior do país e ilhas, mas
acrescentou que os hotéis de
cidade só deverão voltar a ope-
rar em Setembro.

“As ocupações vão ser sem-
pre dependentes daquilo que
a aviação conseguir fazer, mas
a nossa expectativa é de que
vai ser um ano zero, se não for
negativo”, considerou Raul
Martins. |
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O estado de emergência limitou a atividade dos restaurantes à entrega ao domicílio ou ao takeaway. 

PRIMEIRA LINHA COVID-19 

Quase 20% dos restaurantes 
e hotéis baixaram os preços 
As empresas de alojamento e da restauração são as mais afetadas pela crise 
e, por isso, são também as mais disponíveis para reduzir os preços. De acordo 
com o inquérito do INE, um em cada cinco já o fez. 

MÍPIIPJ Baltazar 

16% BAIXARAM 
MUITO OS PREÇOS 
Evolução dos preços no setor, em % 

SUSANA PAULA 

susanapaula@negocios.pt 

C
orca de 20% das em-
presas do setor do alo-
jamento e restauração 
estão a baixar preços 

para poder resistir aos impactos 
na sua atividade devido à pande-
mia da covid-19, segundo um i n-
quérito do I NE e cio Banco de Por-
tugal, atualizado ontem. 

1)e acordo com um inquérito 
cio Instituto Nacional de Estatís-
tica (I N E) e cio Banco de Portugal 
(lU') sobre o impado da covid-
-19 na atividade empresarial di-
vulgado ontem, a esmagadora 
maioria das empresas (90%) afir-
ma que manteve os preços. No eii-
tanto, o setordo alojamento e res-
tauração está mais disponível para 
mexer nos preços para responder 
à crise: 20% das empresas baixa-
ram os preços, 78% mant iveram-
-nos. Já 2% subiram- nos. 

Na semana passada, quando o 
INE e o BdP divulgaram os pri-
meiros resultados deste inquéri-
to, qiie é atualizado todas as soma-
nas, já eram as empresas cio setor 
cio alojamento e cia restauração 
que estavam mais dispostas a me-
xer nos preços. No entanto, havia 
uma disponibilidade inferior para 
isso. Na altura, só 16% previam 
lazê- Ia Agora (os dados referem-
-se à semana entre 13 el7 de abril) 
essa é a percentagem de empresas 
que dizem que baixaram mu i to os 
preços, enquanto os restantes 4% 
afirmam que vão baixá-los ligei-
ramente. 

Com a primeira declaração cio 
primeiro estado de emergência, a 
18 de março, os estabelecimentos 
de restauração e similares viram a 
sua atividade reduzida ao "takea-
way" ou às entregas ao domicílio. 
Poroutro lado, embora as empre-

  

sas de alojamento e hotelaria não 
tenham) sido obrigadas a fechar, as 
limitações à circulação impostas 
pelo estado de emergência levam 
a que menos clientes procurem 
hotéis, por exemplo. 

A quebra na procura é, precisa-
mente, um dos elementos que fa-
zem com gole a reduçãoidospreçois 
seja um dos efeitos esperados do 

Em março, 
a taxa de inflação 
desceu para 
0,1%, menos 
0,3 pontos 
percentuais 
do que no mês 
anterior, 

bloqueio da economia decretado 
em resposta ao novo coronavírus. 
Recorde-se que, em março, a taxa 
de inflação (medida pela variação 
homóloga cio I PC) foi de 0,1% em 
Portugal, menos 0,3 pontos per-
centuais cio que em fevereiro. 

Alojamento e restauração 
são os mais afetados 
Embora a maioria das empresas 
(82%) inquiridas pelo INE e pelo 
BdP continue a sua atividade sem 
fechar portas, o mesmo não acon-
tece com o setor do alojamento e 
restauração). 

Pouco mais de uni terço (38%) 
das empresas do setor mantém-se 
em funcionamento, sem interrup-
ções...Já 56% das empresas encer-
raram temporariamente e 6% fe-
charam as portas definitivamente. 

É que as empresas deste setor 
estão a ter as maiores quebras no 
volume de negócios: 71% das em-
presas reportam ter tido quebras 

A maioria das empresas do aloja-
mento e da restauração manteve os 
preços, mas 16% "baixaram muito" 
os preços exigidos. Há subidas em 
2,1% das empresas do setor. 

siva nestas empresas, com 87% 
das empresas a reportarem menos 
trabalhadores. Para 91% dessas 
empresas, a principal just i ficação 
é o recurso ao lay-ott. 

Incluindo a generalidade dos 
setores, houve redução no núme-
ro de trabalhadores em 60% das 
empresas, a maioria (51%) recor-
reu ao lay-off. • 

na faturação superiores a 75%. .Iá 
no conjunto das empresas inqui-
ridas pelo INE. 32% têm reduções 
no volume de negócios desta di-
mensão). Além disso, 90% cio se-
tor está a ser muito afetado pela 
falta de clientes e cie encomendas. 

Perante a pressão no setor, a 
redução dos trabalhadores efeti-
vamente ao serviço é mais expres-

 

Alojamento e restauração 
Aumentar muito O 

Aumentar pouco 2,1 

Diminuir pouco 4,1  

Diminuir muito 15,5 

Manter-se 78,4 

Fonte: ME/Banco de Portugal 

Hotéis começam a reabrir em 
julho com selo de garantia 

A maioria dos hotéis que, apesar de não ter sido obrigada a isso, decidiu fe-
char por iniciativa própria, poderá reabrir em julho, estando a ser prepa-
rado um selo de garantia sanitária para dar confiança aos clientes, afirmou 
ontem a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), depois de uma reunião 
com o primeiro-ministro. A AHP está a trabalhar com o Turismo de Portu-
gal e a Direção-Geral da Saúde para criar um "selo de garantia sanitária nos 
hotéis", o objetivo é atribuir o selo aos hotéis que cumpram "um determi-
nado protocolo" sanitário. A reabertura para julho deverá acontecer em re-
lação aos hotéis de férias, ou seja, das zonas balneares, interior do país e 
ilhas. Hotéis de cidade só deverão voltar a operar em setembro. 1.1.154 
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TOME NOTA 

Como estão as empresas 
a reagir à crise 
gerada pela epidemia 

Empresas já pediram 
4,8 mil milhões em 
crédito bonificado 

Governo 
vê "cenários 
pesados" 
no turismo 

c 

RECURSO AO LAY-OFF 

A não renovação dos 
contratos a prazo e o 
despedimento de 
efetivos foram o 
principal instrumento 
para 2,4% das 
empresas com redução 
de trabalhadores. 

ADIAMENTO CRÉDITOS 

Cerca de 9% das 
empresas decidiram já 
adiar o pagamento de 
obrigações fiscais e 
contributivas. Metade 
das empresas admite 
vir a fazê-lo em 
resposta à crise. 

ADAPTAÇÃO ATIVIDADE  

Mais de metade 
das empresas diz 
que a redução 
dos trabalhadores 
efetivamente ao 
serviço se deve 
sobretudo ao 
lay-off simplificado. 

2,4% 
DESPEDIMENTOS 

A moratória para 
o pagamento de juros 
e de capital de créditos 
já existentes já foi 
usada por 9% das 
empresas. Na semana 
passada, eram 6% 
as que o tinham feito. 

ADIAMENTO IMPOSTOS 

Embora a maioria das 
empresas ainda não o 
tenha feito, 43% das 
inquiridas responderam 
que já.alteraram, pelo 
menos parcialmente, 
a sua atividade para 
responder à covid-19. 

Já foram apresentados pedi-
dos de financiamento no valor 
total de 4,8 mil milhões de eu-
ros, no âmbito das linhas de 
crédito lançadas pelo Gover-
no para apoiar as empresas 
afetadas pela pandemia do 
novo coronavírus, que têm 
uma dotação global de 6,2 mil 
milhões. Os números foram 
avançados pelo ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira. 

"Já chegaram às socieda-
des de garantia mútua pedidos 
no valor global de 4,8 mil mi-
lhões de ouros, num total dc 
21.648 pedidos. Foram apro-
vados 558 milhões de euros", 
detalhou o ministro, em audi-
ção no Parlamento. 

"Durante os próximos dois 
dias, espero que estes pedidos 
de garantia possam ser proces-
sados, desde que se encontrem 
corretos", acrescentou. 

Estes valores relêrvi n-se às 
quatro linhas de crédito, diri-
gidas a todos os setores de ati-
vidade, no valor global de 6,2 
mil milhões de et 

Antes de estas linhas terem 
entrado em tu ncionamento, o 
Governo já tinha lançado uma 
outra, que começou com uma 
dotação inicial de Um milhões 
dc euros e acabou p‹ ir d isponi-

 

izar 400 milhões. Esta pri-
meira linha já está totalmente 
esgotada, tendo sido utilizada, 

sobretudo, por empresas de 
atividades industriais e do co-
mércio, detalhou o ministro. 

445 milhões em impostos 
e TSU adiados 
Durante a audição, o ministro 
apresentou, ainda, um balan-
ço de algumas das medidas 
adotadas para apoiar as em-

 

!mesas. uindo a possibilida-

 

de de adiar as obrigações jun-
to da Autoridade Tributária e 
da Segurança Social. 

"Neste momento, já foi pe-

  

dido ()diferimento de cerca de 
445 milhões de euros em pa-
gamentos de impostos ou de 
contribuições para a Seguran-
ça Social", revelou. 

Há 85 mil empresas que já 
pediram lay-off, abrangendo, 
potencialmente, 1,85 milhões 
de euros, sobretudo nos seto-
res do alojamento, restaura-
ção, comércio e indústria. 

As medidas não impedi-
ram queo desemprego dispa-
rasse. "São cerca de mais de 58 
mil inscritos neste mês ou a 16 
de abril por comparação com 
omesmo dia do ano anterior". 
Ainda assim, Siza Vieira sus-
tenta que o lay-off tem trava-
do os números e admitiu es-
tendê-lo por mais meses, mes-
mo na fase de retoma. 

O ministro detalhou, por 
fim. que o apoio excecional 
para assistência à família cus-
ta 165 milhões de ouros por 
mês, o lay-off custa 1.160 mi-
lhões por mês e o apoio ex-
traordinário para a retoma da 
empresa após o lay-off, de 635 
euros por trabalhador. tem um 
impacto de 1.179 milhões. Fei-
tas as contas. estas medidas 
têm, no seu conjunto, um im-
pacto orçailiel liai de 2.772 mi-
lhões de euros, se estivesse 
apenas em causa um mês", d is-
se.e  RBR E CAP 

641 
Já chegaram às 
sociedades de 
garantia mútua 
pedidos no valor 
de 4,8 mil milhões. 
PEDRO SIZA VIEIRA 
Ministro da Economia 

Durante um período que po-
derá chegar até aos dois anos, 
"os níveis de atividade turísti-
ca vão estar muito abaixo" da-
queles que têm sido verifica-
dos até agora. Nesse c )11 l ex ti ), 

o Governo admite "ceilarios 
pesados para o setor t Liris-

 

mo", não só este ano, mas. pos-
sivelmente, também n até à se-
gunda metade de 2021. Quem 
o diz é Pedro Siza Vieira, mi-
nistro da Economia. 

"O setor do turismo será 
aquele que terá a retoma mais 
lenta de todos", o que é tanto 
mais grave tendo em conta que 
é um setor que "pesa muito no 
emprego", começou por dizer, 
em audição no Parlamento. 

Mesmo assim, o ministro 
está "convencido" de que 
"aqui lo quê fez o sucesso de 

ugal como destino turísti-
co nos últimos anos sairá re-
forçado neste horizonte". Esta_ 
é uma ideia já defendida pelos 
vários operadores do setor, 
que acreditam que a imagem 
desegurailça de r\ >ri tigal.bem 
como a resposta à pai idemia 
do novo coronavírus, vai aju-
dara atrair novos turistas. 

"Mas não quero esconder 
nada", ressalvou o ministro. 
"Temos cenários pesados para 
osetor do turismo, este ano e, 
eventualmente, na segunda 
metade cio próximo ano." 

Questionado sobre urna 
"excessiva dependência" do 
turismo p( a• parte da econo-
mia, Siza Vieira rc.jei ta a ideia, 
salientando a "diversi Ilcação" 
que foi feita nas atividades eco-
nómicas e nas exportações ao 
longo dos últimos anos. 

"A nossa atividade turísti-
ca é muito importante porque 
contribui para o equilíbrio da 
balança externa e cria empre-
go, mas a atividade económica 
está longe de se esgotar aí", 
apontou. No próximo ano, 
acrescenta. o turismo não vai 
dar um contributo tão grande 
para o emprego e para as ex-
portações e terão de ser outros 
setores a aguentai- a econo-
mia".•  RBR 

Segundo um inquérito do INE, a maioria das empresas continua em 

atividade, mas para isso está a recorrer ao lay-off, a despedimen-

tos e a moratórias. Uma parte delas também se está a reinventar. 

As empresas já solicitaram 4,8 mil milhões 

no âmbito das linhas de crédito. E pediram 
para adiar 445 milhões em impostos e TSU. 
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Já foram realizados testes em cerca de 60% de utentes e funcionários de lares no
Algarve, diz secretário de Estado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/04/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=332cc431

 
Já foram realizados testes em cerca de 60% dos utentes e funcionários dos lares no Algarve, informou
o secretário de Estado das Pescas, para quem a situação na região está "tranquila".
 
O secretário de Estado das Pescas anunciou esta quarta-feira que já foram realizados testes em cerca
de 60% dos utentes e funcionários dos lares da região. José Apolinário informou ainda que têm sido
feitos entre 400 e 500 testes por dia, "contando com a recolha do serviço nacional de saúde e o
trabalho feito pela universidade no núcleo dos lares", acrescentando que os testes serão alargados
também aos lares residenciais.
 
No quadro da região temos um total de 313 casos confirmados e já recuperaram 61 casos. Em relação
aos lares, são cerca de cinco os casos identificados como infetados fora de Boliqueime", onde existem
cerca de 20 infetados, disse José Apolinário em entrevista à Rádio Observador.
 
Para o secretário de Estado, a situação na região está "tranquila, com poucos casos, com grande
enfoque na área mais sensível, os idosos", frisando que existe uma grande mobilização de todos
contra a pandemia.
 
Em relação aos migrantes na região, que trabalham principalmente na área da agricultura e do
turismo, o secretário de Estado garante que estão a ser aplicadas medidas para garantir a segurança
destes e que está a ser feito um levantamento da situação de todos. Segundo José Apolinário, existem
já dois espaços, em Tavira e Albufeira, onde estão confinados mais de 2o migrantes.
 
"Procurámos dinamizar, em conjunto com as autarquias e a área da saúde, ações de sensibilização e
informação dirigidas especificamente a estas comunidades, com informação na sua língua mãe, no
sentido de garantir o distanciamento social, o confinamento e a sua mobilização para esta batalha
contra a pandemia", explicou, acrescentando "que a sua mão-de-obra é essencial para a atividade
agrícola e para alimentar os portugueses".
 
Quando questionado sobre a retoma da atividade na região, o secretário de Estado aproveitou para
apelar aos portugueses para que escolham Portugal e o Algarve como destino.
 
A situação económica dos cidadãos não vai permitir a todos fazer férias, mas quem puder fazer férias
deve fazê-las em Portugal, no Algarve, porque isso é a melhor forma de ajudar a restauração e o
emprego", afirmou José Apolinário.
 
"A perceção que temos é que são necessárias medidas específicas em relação ao Algarve, mas a
primeira medida parte de todos os agentes políticos, económicos e sociais do Algarve. É necessário
acarinhar quem traz o emprego", frisou ainda, acrescentando: "Este ano temos de fazer um enfoque
especial e sobretudo valorizar os portugueses que façam férias em Portugal e também no Algarve".
 
Observador
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Ministro da Economia admite que turismo vai ter retoma lenta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=41d8f233

 
Início B3 Ministro da Economia admite que turismo vai ter retoma lenta
 
Ministro da Economia admite que turismo vai ter retoma lenta
 
Abril 22, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Pedro Siza Vieira admitiu esta terça-feira (21) que o turismo vai ter retoma mais lenta do que os
demais sectores da economia.
 
Antevendo cenários pesados para o turismo, o ministro da Economia adiantou que temos de assumir
isto, período de um ou dois anos em que os níveis da actividade turística vão estar muito abaixo
daquilo a que nos habituámos.
 
O governante falava na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia
da República, em Lisboa, sobre as consequências económicas da pandemia de Covid-19 e as medidas
de combate à sua propagação.
 
Lembrando que o turismo representa 14% do volume de negócios e 8,8% do Produto Interno Bruto
(PIB) português, Siza Vieira admitiu que o Governo está preocupado com o impacto da pandemia no
sector, mas quis também contrariar a ideia de que o país está excessivamente dependente do turismo.
 
Apesar da importância da actividade turística no equilíbrio da balança externa e na criação de
emprego, o governante considerou que o sector está longe de assegurar a actividade exportadora do
país. Assim, Siza Vieira defendeu que terão de ser outros sectores a dar um maior contributo para as
exportações portuguesas nos próximos tempos.
 
Por outro lado, o governante admitiu prolongar as medidas de apoio ao emprego para o momento da
retoma da economia, já depois da fase mais crítica da pandemia. Tenho a convicção que a nossa
retoma, por ser gradual, vai obrigar-nos a manter algumas medidas, talvez já não com este desenho,
indicou.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
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Luís Villalobos  
e Pedro Crisóstomo

luis.villalobos@publico.pt 
pedro.crisostomo@publico.pt

“A retoma no turismo vai ser a mais 

lenta” entre os vários sectores de acti-

vidade, a rmou ontem no Parlamen-

to o ministro de Estado e da Econo-

mia, Pedro Siza Vieira. O turismo, 

segundo adiantou aos deputados da 

Comissão de Economia, Inovação, 

Obras Públicas e Habitação, “vai ser 

muito afectado no imediato”, devido 

“à retracção das pessoas em viajar e 

realizar eventos” devido aos receios 

provocados pela covid-19. 

Durante “um ano, dois anos” esti-

mou, os níveis de actividade turística 

“vão car abaixo do que nos habituá-

mos”. Para este ano, diz, há “cenários 

pesados” em relação ao sector, pers-

pectivando que “no próximo ano” 

possa haver sinais de retoma”. Portu-

gal pode bene ciar da percepção de 

ser um “destino seguro”, seja do pon-

to de vista da segurança física como 

também da segurança sanitária. Esse, 

sublinhou, será “um factor que os 

viajantes vão valorizar muito”. 

O Governo já colocou no mercado 

linhas de nanciamento especí cas 

para o turismo, uma das quais dedi-

cada apenas a empresários em nome 

individual e microempresas, sem 

“Retoma no turismo vai ser a 
mais lenta” de todos os sectores 

juros. No valor de 60 milhões de 

euros, a linha, gerida pelo Turismo 

de Portugal, está no terreno há um 

mês. Até 16 de Abril, tinham dado 

entrada 4339 pedidos no valor global 

de 35,6 milhões de euros. Houve 2031 

candidaturas aprovadas, de 16 

milhões (27% do total), e, destes, 

foram entregues 7,5 milhões, distri-

buídos por 968 entidades.  

Apoio pós-layo  às empresas 
O Governo contabiliza em 1179 

milhões de euros o valor que o Estado 

irá conceder a fundo perdido às 

empresas após o layoff, no âmbito do 

apoio à retoma da actividade no âmbi-

to dos impactos provocados pelo 

novo coronavírus.  

O valor do incentivo nanceiro 

RUI GAUDÊNCIO

extraordinário consiste em 635 euros 

por cada trabalhador (valor do salário 

mínimo) e, de acordo com Siza Vieira, 

“o nível médio das empresas que 

estão a recorrer a este mecanismo 

tem em média oito trabalhadores”, o 

que dá um apoio de fundo perdido de 

5080 euros por empresa. Este apoio, 

concedido via Instituto do Emprego 

e Formação Pro ssional, terá um efei-

to único nas contas do Estado.  

Já o layoff simpli cado está a custar 

aos cofres públicos 1160 milhões de 

euros por mês, a rmou o ministro 

aos deputados. Há ainda que contar 

com medidas como o apoio aos tra-

balhadores que estão em casa a acom-

panhar os lhos até aos 12 anos devido 

ao encerramento das unidades esco-

lares, com uma factura mensal de 165 

milhões de euros. Assim, a factura em 

termos mensais está nos 1593 milhões 

(sem contabilizar o apoio de 1179 

milhões). 

Layoff pode ser adaptado 
O ministro da Economia não especi-

cou, no entanto, qual é o impacto 

associado ao apoio aos trabalhadores 

independentes e sócios-gerentes, 

sendo que, entre o valor global das 

despesas que adiantou (falou de 2772 

milhões de euros, incluindo o apoio 

extraordinário à retoma de 1179 

milhões) e os valores especí cos de 

cada um dos apoios que enumerou, 

há uma diferença de 268 milhões de 

euros, fatia em que se incluirá o 

impacto mensal do apoio aos traba-

lhadores que têm exclusivamente 

rendimentos do trabalho indepen-

dente. 

O ministro levantou também a 

hipótese de alterar o actual mecanis-

mo de layoff de modo a adaptá-lo, e 

prolongá-lo, ao período de início de 

recuperação da economia. Deu o 

exemplo do sector industrial que está 

a questionar se pode interromper o 

layoff e depois retomar se necessário, 

a rmando estar disponível para ana-

lisar essa questão.

Ministro mostrou-se disponível para adaptar regime de layoff

Layoff simplificado 
está a custar  
aos cofres públicos 
 1160 milhões  
de euros por mês, 
afirmou o ministro 
Pedro Siza Vieira

1179 
milhões de euros é o valor que  
o Estado irá conceder a fundo 
perdido às empresas após  
o layoff, para apoiar a retoma 
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Já foram testados 60% dos utentes e funcionários dos lares do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/04/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b52c2cf2

 
José Apolinário disse, ainda, que fora do Lar de Boliqueime, foram até agora detetados cinco casos
 
Cerca de 60% dos utentes e funcionários dos lares de idosos do Algarve já foram testados, revelou
José Apolinário, secretário de Estado que é o coordenador do combate à Covid-19 na região algarvia.
 
Em declarações à Rádio Observador, o membro do Governo revelou ainda que, além do lar da Santa
Casa da Misericórdia de Boliqueime, onde já foram confirmadas quatro dezenas de casos, há ainda
cerca de cinco  casos detetados noutros lares.
 
Ao todo, têm sido feitos entre 400 e 500 testes por dia,  contando com a recolha do Serviço Nacional
de Saúde e o trabalho feito pela universidade [Algarve Biomedical Center] no núcleo dos lares , disse
José Apolinário àquela rádio, acrescentando que os testes serão alargados também aos lares
residenciais.
 
Quanto à situação vivida no Algarve, está  tranquila, com poucos casos, com grande enfoque na área
mais sensível, os idosos .
 
Outra questão na ordem do dia é a dos migrantes, principalmente os que trabalham nos setores da
agricultura e do turismo.
 
Procurámos dinamizar, em conjunto com as autarquias e a área da saúde, ações de sensibilização e
informação dirigidas especificamente a estas comunidades, com informação na sua língua mãe, no
sentido de garantir o distanciamento social, o confinamento e a sua mobilização para esta batalha
contra a pandemia , explicou José Apolinário.
 
Sul Informação
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Relançamento da Economia - Setor do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=636e462b-726e-4e44-97fc-

fa0a33cc5688&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois de ter ouvido os parceiros sociais, o primeiro-ministro esteve reunido com empresários de
hotelaria e da restauração. No turismo, um dos setores com mais peso no PIB nacional, a quebra é
significativa.
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Hotéis prontos para reabertura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=122957ad-afe2-4978-9998-

d1af989aea82&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hotéis estão prontos para a reabertura hoje e com um selo de garantia sanitária emitido pelo
Turismo de Portugal. O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal esteve reunido, esta tarde,
com o Governo e quer acreditar que o regresso está para daqui a 2 meses, mas para isso vai ser
preciso também que os aviões voltem aos céus.
Declarações de Raúl Martins, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-21 20:10
 TSF - Notícias , 2020-04-21 23:09
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