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A1 Conferência Portugal Tourism Challenges discute esta quarta-feira os desafios do
Turismo pós-pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=555df5f3

 
O Portugal Tourism Challenges está de volta, mas desta vez, no formato de uma conferência 100%
digital de debate e partilha sobre os desafios do setor do Turismo numa perspectiva pós-pandemia. A
conferência tem como objetivo discutir algumas das questões e preocupações atuais de quem trabalha
para o setor acerca do seu futuro. Decorre já esta quarta-feira, dia 29 de abril, a partir das 16h00, na
plataforma digital Zoom, e o acesso é gratuito mediante inscrição através deste link.
 
Terá 5 painéis onde, serão abordadas questões como, "O que esperar do mercado de trabalho nos
próximos tempos?", "Como vai a hotelaria gerir a abertura de mercado?", "Como promover um
destino pós-pandemia?", entre outras. A dar voz a esta discussão estarão empresários de dentro e de
fora do setor do Turismo, entre eles, Sílvia Nunes, diretora da Michael Page; António Boia, executive
chef JNcQUOI; Francisco Moser, managing director da DHM - Discovery Hotel Management; Carlos
Coelho, president da Ivity Brand Corp e Diogo Assis, founder & CEO da VOQIN'.
 
Portugal Tourism Challenges
 
A iniciativa é da Associação Fórum Turismo, uma associação que tem como principal missão "criar
pontes e consolidar relações entre os diferentes stakeholders do Turismo", e conta com o apoio da
Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) e da revista de eventos Event Point.
"Nunca o desafio foi tão grande, como aquele que temos em mãos. E o turismo tem um desafio
superior aos demais, por ser uma atividade social. Enquanto não podermos estar juntos, quisemos
criar uma maneira de nos mantermos unidos e prestar algum apoio a quem, como nós, trabalhadores
do Turismo, está a sentir este impacto. Talvez assim, tudo se torne mais fácil de ultrapassar", explica
António Marto, presidente da Associação Fórum Turismo, sobre a missão do Portugal Tourism
Challenges.
 
Para mais informações acerca do programa, painéis e oradores, pode encontrá-las diretamente nas
redes sociais da Associação Fórum Turismo, no Facebook, Instagram e Linkedin.
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Covid-19. Hotelaria do Algarve só espera retomar normalidade na Páscoa de 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d426b525

 
A hotelaria do Algarve poderá só regressar à normalidade na Páscoa de 2021, devido aos efeitos da
pandemia de covid-19, mas há hotéis que ponderam reabrir já em junho ou julho, disse o presidente
da principal associação hoteleira regional.
 
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) falou à
agência Lusa sobre as expectativas que o setor tem para a próxima época alta e considerou que,
primeiro, é preciso levantar o estado de emergência e conhecer o calendário que o Governo está a
preparar para a retoma progressiva da atividade económica a partir de maio.
 
"Há hotéis que estão a pensar reabrir já no mês de junho, sobretudo na segunda quinzena , outros no
início de julho. Haverá alguns que já nem abrem este ano, porque as nossas perspetivas apontam
para que tenhamos sobretudo procura por parte do mercado interno", afirmou Elidérico Viegas.
 
O mercado externo terá uma "recuperação mais lenta" e a sua presença na região será "mais residual"
devido à dependência do transporte aéreo, que está praticamente parado, pelo que a AHETA está já "a
contar também que a recuperação e o regresso mais próximo à normalidade" só "tenha início a partir
da Páscoa do próximo ano", estimou, sublinhando que "tudo depende de como a pandemia evoluir".
 
Elidérico Viegas considerou que o Algarve tem "uma valia competitiva importante, porque "é das zonas
do país menos afetada, quer em termos de infetados, quer de óbitos" causados pela pandemia, mas,
argumentou, os hotéis e empreendimentos têm que saber quais os protocolos sanitários e de
segurança que terão de ser adotar para poderem funcionar.
 
"As novas realidades implicam que sejamos capazes de implementar boas práticas na gestão de
espaços públicos - praias, hotéis -, que induzam confiança aos turistas e estes se sintam confortáveis
em viajar para região", defendeu.
 
Sobre as restrições ao funcionamento de hotéis e empreendimentos turísticos durante o período inicial
após a reabertura, a mesma fonte disse esperar pelos guias de boas práticas para se estudar a forma
de implementação em cada unidade.
 
Contudo, advertiu, é necessário dar passos seguros e não correr riscos, como no caso de países que
sofreram o impacto da pandemia, reabrindo a atividade e depois voltando atrás com uma nova subida
do número de casos.
 
"É tudo o que não nos pode acontecer: combater a pandemia, conseguir diminuir, entrar numa via
descendente e, depois, porque deixámos de cumprir e ter práticas para evitar expansão do vírus,
voltarmos ao início", sustentou, considerando que "seria pior a emenda que o soneto".
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, garantiu à Lusa que o Algarve
está já a "preparar essa nova normalidade" para quando o Governo avançar na "retoma progressiva
das atividades, no período de maio e junho".
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Aquele responsável confessou que vê com agrado a intenção expressa por "Thierry Breton, comissário
europeu para o Mercado Interno, de se poder viajar na Europa este verão" e de "ser retomada a
capacidade de ligação aérea".
 
"Temos de estar capazes nessa altura de garantir a segurança que permite a quem nos procura ter a
confiança de nos visitar", afirmou, adiantando que está a ser preparado "um conjunto de boas práticas
para várias áreas -- desde praias, a alojamentos, restauração, golfes, marinas, marítimo-turísticas e
empresas de animação turística - para ter protocolos sanitários devidamente definidos" que permitam
retomar a atividade em segurança.
 
Questionado sobre se as medidas de distanciamento a aplicar nestas áreas podem prejudicar a retoma
numa região como Algarve, muito ligada ao sol e mar, João Fernandes respondeu que "se tem falado
muito das praias", mas assegurou que estas "vão estar abertas e disponíveis, obviamente com algum
condicionamento".
 
O presidente da RTA lembrou as propriedades "desinfetantes do sol" e considerou que os protocolos
de atuação que forem adotados serão "exequíveis, não serão física quântica".
 
"Se tenho um toldo a metro e meio e preciso de distanciamento de dois metros, não é problemático
criar esse distanciamento. Se os apoios de praia e restaurantes tiverem que funcionar à base de
guiché para 'take away', também não é o fim do mundo", considerou, estimando que todos os setores
saberão "muito em breve" que medidas adotar.
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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Ministros. Turismo 
deve ser prioridade 

EUROPA Os ministros do Turis-
mo da União Europeia defende-
ram ontem que o setor deve ser 
urna prioridade para Bruxelas 
no futuro plano de recuperação 
económica, dado o "impacto 
negativo" da covid-19, e pediram 
alterações em regras comuni-
tárias. Foi também sublinhada 
a "importância de uma solução 
harmonizada para o reembolso 
dos pacotes de viagens, incluin-
do os vouchers". 
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Covid-19: Turismo deverá ter estratégia "a médio prazo" -- secretária de Estado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Informa+ Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e5af5345

 
O setor do turismo deverá ter uma estratégia de recuperação da pandemia da covid-19 \"a
 
Redação, 27 abr 2020 (Lusa) - O setor do turismo deverá ter uma estratégia de recuperação da
pandemia da covid-19 "a médio prazo", incluindo a "reativação do setor aéreo", defendeu hoje a
secretária de Estado do Turismo, segundo um comunicado.
 
Rita Marques, que esteve na reunião de ministros e secretários de Estado do Turismo da União
Europeia (UE), por videoconferência, disse, citada em comunicado, que há "uma responsabilidade
coletiva de mobilizar todas as ferramentas para responder às necessidades do setor".
 
Na mesma nota, referiu que "as respostas europeias terão também de abranger atividades
indiretamente relacionadas, como transportes, imobiliário, comunicação social, cultura e ambiente".
 
A secretária de Estado "defendeu, assim, uma estratégia de recuperação de médio prazo com ações
concretas e um envelope financeiro, que deverá incluir um programa para reativação do transporte
aéreo", segundo o mesmo comunicado.
 
Rita Marques destacou ainda que foi possível "lançar uma declaração conjunta de ministros do Turismo
subscrita pela Bulgária, Chipre, Espanha, Grécia, Itália, Malta e Portugal, que reforça a necessidade de
a UE dedicar ao turismo um pacote de ajuda financeira robusto", além de defender "uma atenção
especial para as regiões e territórios economicamente mais afetados pela pandemia".
 
Esta declaração "estimula a mobilidade intraeuropeia, apoiando as companhias aéreas e a definição de
medidas sanitárias e de segurança comuns", defendeu a tutela.
 
Os ministros do Turismo da UE defenderam hoje que o setor deve ser uma prioridade para Bruxelas no
futuro plano de recuperação económica, dado o "impacto negativo" da covid-19, e pediram alterações
em regras comunitárias.
 
Os responsáveis dos 27 "descreveram as medidas tomadas até agora pelos Estados-membros,
individual ou conjuntamente, a fim de atenuar o impacto negativo da pandemia no setor do turismo e
noutros setores conexos", tendo "salientado que o turismo deveria figurar entre as principais
prioridades do plano de recuperação da UE", que está a ser desenhado pelo executivo comunitário
para traçar a reconstrução da economia europeia.
 
Segundo um comunicado divulgado no final do encontro à distância, na ocasião foi também sublinhada
a "importância de uma solução harmonizada para o reembolso dos pacotes de viagens, incluindo os
'vouchers'".
 
E, "no que respeita ao quadro jurídico para os operadores turísticos, a Comissão foi convidada a
trabalhar prioritariamente no sentido de uma abordagem comum da UE que proporcione flexibilidade e
liquidez temporárias e garanta um justo equilíbrio de interesses entre os operadores turísticos e os
consumidores", referiu o Conselho da UE na nota de imprensa.
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Com o turismo europeu estagnado devido às medidas restritivas adotadas pelos Estados-membros da
UE para tentar conter a propagação da pandemia (incluindo limitações nas viagens entre países), este
é um dos setores mais afetados pela covid-19, sendo também um dos que mais pesa no Produto
Interno Bruto (PIB) da União (cerca de 10%) e no emprego (12%). É, ainda, responsável por 400 mil
milhões de euros de receitas anuais.
 
Com 16,5% do PIB nacional afetado direta ou indiretamente pelo turismo, Portugal está a ser um dos
Estados-membros mais afetado pela paragem no setor.
 
De acordo com estudo da Oxford Economics, Portugal é inclusive um dos países europeus onde o
turismo internacional mais cai este ano devido à pandemia.
 
Segundo o estudo desta consultora britânica sobre os impactos da covid-19 no turismo europeu, ao
qual a agência Lusa teve acesso no fim de semana e que é datado do início do mês, em Portugal
deverão registar-se menos sete milhões de entradas internacionais este ano, em comparação com
2019, o equivalente a uma queda de 40%.
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Hotelaria do Algarve só espera retomar normalidade na Páscoa de 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4dfe3a22

 
Faro, 28 abr 2020 (Lusa) - A hotelaria do Algarve poderá só regressar à normalidade na Páscoa de
2021, devido aos efeitos da pandemia de covid-19, mas há hotéis que ponderam reabrir já em junho
ou julho, disse o presidente da principal associação hoteleira regional.
 
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)falou à
agência Lusa sobre as expectativas que o setor tem para a próxima época alta e considerou que,
primeiro, é preciso levantar o estado de emergência e conhecer o calendário que o Governo está a
preparar para a retoma progressiva da atividade económica a partir de maio.
 
"Há hotéis que estão a pensar reabrir já no mês de junho, sobretudo na segunda quinzena , outros no
início de julho. Haverá alguns que já nem abrem este ano, porque as nossas perspetivas apontam
para que tenhamos sobretudo procura por parte do mercado interno", afirmou Elidérico Viegas.
 
O mercado externo terá uma "recuperação mais lenta" e a sua presença na região será "mais residual"
devido à dependência do transporte aéreo, que está praticamente parado, pelo que a AHETA está já "a
contar também que a recuperação e o regresso mais próximo à normalidade" só "tenha início a partir
da Páscoa do próximo ano", estimou, sublinhando que "tudo depende de como a pandemia evoluir".
 
Elidérico Viegas considerou que o Algarve tem "uma valia competitiva importante, porque "é das zonas
do país menos afetada, quer em termos de infetados, quer de óbitos" causados pela pandemia, mas,
argumentou, os hotéis e empreendimentos têm que saber quais os protocolos sanitários e de
segurança que terão de ser adotar para poderem funcionar.
 
"As novas realidades implicam que sejamos capazes de implementar boas práticas na gestão de
espaços públicos - praias, hotéis -, que induzam confiança aos turistas e estes se sintam confortáveis
em viajar para região", defendeu.
 
Sobre as restrições ao funcionamento de hotéis e empreendimentos turísticos durante o período inicial
após a reabertura, a mesma fonte disse esperar pelos guias de boas práticas para se estudar a forma
de implementação em cada unidade.
 
Contudo, advertiu, é necessário dar passos seguros e não correr riscos, como no caso de países que
sofreram o impacto da pandemia, reabrindo a atividade e depois voltando atrás com uma nova subida
do número de casos.
 
"É tudo o que não nos pode acontecer: combater a pandemia, conseguir diminuir, entrar numa via
descendente e, depois, porque deixámos de cumprir e ter práticas para evitar expansão do vírus,
voltarmos ao início", sustentou, considerando que "seria pior a emenda que o soneto".
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, garantiu à Lusa que o Algarve
está já a "preparar essa nova normalidade" para quando o Governo avançar na "retoma progressiva
das atividades, no período de maio e junho".
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Aquele responsável confessou que vê com agrado a intenção expressa por "Thierry Breton, comissário
europeu para o Mercado Interno, de se poder viajar na Europa este verão" e de "ser retomada a
capacidade de ligação aérea".
 
"Temos de estar capazes nessa altura de garantir a segurança que permite a quem nos procura ter a
confiança de nos visitar", afirmou, adiantando que está a ser preparado "um conjunto de boas práticas
para várias áreas - desde praias, a alojamentos, restauração, golfes, marinas, marítimo-turísticas e
empresas de animação turística - para ter protocolos sanitários devidamente definidos" que permitam
retomar a atividade em segurança.
 
Questionado sobre se as medidas de distanciamento a aplicar nestas áreas podem prejudicar a retoma
numa região como Algarve, muito ligada ao sol e mar, João Fernandes respondeu que "se tem falado
muito das praias", mas assegurou que estas "vão estar abertas e disponíveis, obviamente com algum
condicionamento".
 
O presidente da RTA lembrou as propriedades "desinfetantes do sol" e considerou que os protocolos
de atuação que forem adotados serão "exequíveis, não serão física quântica".
 
"Se tenho um toldo a metro e meio e preciso de distanciamento de dois metros, não é problemático
criar esse distanciamento. Se os apoios de praia e restaurantes tiverem que funcionar à base de
guiché para 'take away', também não é o fim do mundo", considerou, estimando que todos os setores
saberão "muito em breve" que medidas adotar.
 
MHC // MAD
 
Lusa/fim
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Covid-19: Turistas estão melhor no Alentejo do que na Broadway em Nova Iorque
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Negócios Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=54eab7e6

 
O Alentejo quer captar turistas nacionais este verão e está a trabalhar na certificação sanitária do
setor, para que os visitantes prefiram férias em Serpa (Beja) ou Alegrete (Portalegre) do que na
Broadway, em Nova Iorque (Estados Unidos).
 
"É lógico que, este verão, teremos apenas turismo interno. Será muito difícil que o turismo
internacional possa ter qualquer espécie de retoma nesta fase", devido à pandemia de covid-19, disse
à agência Lusa o presidente da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, António
Ceia da Silva.
 
Segundo o responsável, o território tem, pois, de "lutar imenso para conquistar turistas portugueses"
para o verão, colocando em evidência "as características muito interessantes que também, neste
aspeto", em tempos de pandemia, "a região possui".
 
Continuar a lerO Alentejo "tem horizonte, espaço, tranquilidade, não tem grande aglomerado de
pessoas. Eu diria que um turista, hoje em dia, preferiria ir para uma unidade de turismo rural em
Serpa", no distrito de Beja, "ou em Alegrete", no concelho e distrito de Portalegre, "do que ir para a
Broadway, em Nova Iorque", nos Estados Unidos da América, comparou Ceia da Silva.
 
O presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo disse acreditar que "a reabertura" do setor turístico,
quer ao nível dos alojamentos, quer ao nível da restauração e das empresas de animação, "irá surgir
durante o verão, de uma forma progressiva" e que os territórios que lidera já estão "preparados para
lançar uma campanha de turismo interno".
 
Mas, para captar turistas, "a segurança sanitária será decisiva", alertou, destacando que o Alentejo e
Ribatejo estão já a trabalhar na "certificação sanitária", com a Universidade Nova, os hotéis, a
restauração e as empresas de animação turística.
 
Como exemplo, o responsável indicou que, fruto deste trabalho, que também terá de incluir as
autoridades de saúde, vai decidir-se "se os hotéis abrem quarto sim, quarto não ou piso sim, piso
não", o que depende da sua dimensão, "e qual a lotação de restaurantes".
 
"Há matérias que têm de ser trabalhadas agora, em maio e junho, para que no verão possamos ter
algumas expectativas de receber turistas portugueses", mas estes só virão com estas "questões de
segurança, como a utilização de máscaras em todas as unidades, a limpeza e higienização dos espaços
e a criação de zonas devidamente confinadas nas praias", assinalou.
 
Com uma faixa atlântica que se estende ao longo de 43 quilómetros, o concelho de Grândola, no litoral
alentejano, vive essencialmente do setor turístico, que, nos últimos anos, ganhou novo fôlego com a
aposta em investimentos hoteleiros, num valor "de 500 milhões de euros", que poderão sofrer quebras
significativas, segundo o autarca local.
 
"Temos hotéis, não só de praia, mas também rurais, alguns deles com ocupação ao longo do ano, que
tiveram de encerrar e isto deixa-nos muito preocupados. Mesmo que abram em junho, com condições
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especiais, não vai ser igual", avançou à Lusa António Figueira Mendes, presidente da Câmara de
Grândola (distrito de Setúbal).
 
Apesar da pandemia de covid-19, os promotores "com grandes investimentos" no concelho - que tem
uma capacidade para 15 mil camas - "não pararam os projetos ou as obras" em curso, indicou.
 
Afirmando-se preocupado quanto ao desemprego e à restauração, que, sem turistas, vai sofrer
quebras, o autarca, sem uma previsão dos efeitos da pandemia, também disse acreditar que a aposta
passa pelo turismo interno.
 
No interior alentejano, a cidade de Évora, cujo centro histórico é Património da Humanidade pela
UNESCO, integra os principais roteiros turísticos da região, mas, desde março, as ruas estão
"praticamente desertas", realçou à Lusa o autarca local.
 
"Eu diria que as quebras estão acima dos 95% em relação a abril do ano passado", admitiu o
presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, baseando-se numa estimativa do município, pois,
não tem dados concretos.
 
O autarca disse acreditar que as restrições possam começar a ser levantadas em maio, mas avisou
que "o verão vai ser difícil para todos", porque "não haverá no imediato turistas estrangeiros" e a
afluência turística "aumentará a pouco e pouco, sobretudo, com portugueses".
 
"Provavelmente, o turismo, tal como estamos habituados, só iremos ter quando a vacina for
descoberta e começar a ser utilizada. Vamos ter meses muito preocupantes do ponto de vista da
quebra da atividade económica e em particular do turismo", assinalou.
 
Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), no Alentejo, há 189 casos de infeção confirmados e registo
de um morto associado à covid-19.
 
Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção,
segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.
 
Lusa
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APHORT apela à calma. Pede medidas "exequíveis e proporcionais"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9b50e338

 
Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo apela à calma dos empresários do setor e
mede "medidas de proteção exequíveis e proporcionais".
 
A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) defende a implementação de
medidas de proteção que sejam "exequíveis e proporcionais", recomendando que os empresários do
setor não tomem medidas precipitadas.
 
"Face a`s várias medidas de proteção que têm vindo a ser propostas nos últimos dias, no sentido de
preparar o setor da restauração para a reabertura dos estabelecimentos, a APHORT apela a` calma e
a` prudência dos empresários, num momento em que há ainda muita coisa por decidir", sublinha a
associação, em comunicado.
 
"Muitas das medidas que têm vindo a público vão exigir a criação de legislação clara e inequívoca por
parte do Governo, como é o caso da proposta da recolha da temperatura corporal dos clientes. Este
será um processo complexo e que dificilmente terá uma aplicação imediata, pelo que aconselhamos os
empresários a não se precipitarem e a não incorrerem, para já, em investimentos avultados, em torno
de medidas que não foram ainda dadas como certas", explica Rodrigo Pinto Barros, presidente da
APHORT, citado no mesmo comunicado.
 
Até porque, sublinhe-se, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) considera que as
empresas não podem recolher registos de temperatura dos funcionários e qualquer informação relativa
à saúde do trabalhador só pode ser feita pelo médico da medicina no trabalho.
 
"Sem essa legislação, os empresários podem inclusivamente ficar sujeitos ao pagamento de coimas
avultadas, uma vez que está em causa a violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados",
acrescenta.
 
A APHORT alerta ainda para a importância do setor cumprir com a sua missão de proporcionar a`s
pessoas uma experiência agradável, de descontração e bem-estar. "  nossa obrigação fazer com que
os clientes se sintam acolhidos e protegidos nos nossos estabelecimentos de uma forma positiva, não
podemos transformar a ida a um restaurante num momento de medo ou de tensão".
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Notícias ao Minuto
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Algarve continua a ter procura, o problema é o transporte aéreo, diz vice-presidente
da Associação da Hotelaria de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f89b9b2f

 
"A questão crítica não é a procura, é os turistas chegarem ao Algarve", lamenta a vice-presidente
executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, que prevê dificuldades para empresas pouco sólidas.
 
O aumento das reservas pode ser um sinal de esperança para o setor do turismo no Algarve, mas "a
questão crítica é o transporte aéreo", afirmou a vice-presidente executiva da Associação de Hotelaria
de Portugal esta terça-feira. Cristina Siza Vieira prevê ainda que as pequenas e médias empresas
relativamente novas e pouco sólidas da região não consigam sobreviver.
 
"A questão crítica não é a procura, é os turistas chegarem ao Algarve", diz Cristina Siza Vieira à Rádio
Observador. "Das reuniões que temos tido com a Easyjet e do que sabíamos dos operadores, o
Algarve continua a ter uma procura", acrescenta.
 
Para a vice-presidente executiva, a razão para esta procura está relacionada com vários fatores,
incluindo a forma como a pandemia foi gerida. "A gestão muito eficaz da pandemia trouxe mais uma
garantia de bom destino também para passar férias (...), há uma perceção de maior segurança e
tranquilidade a nível sanitário", explica.
 
Questionada acerca dos impactos no setor, Cristina Siza Vieira explica que a crise gerada pela
pandemia foi mais repentina quando comparada com a crise de 2008, que "foi prolongadíssima". Em
2008, "as empresas estavam fortemente descapitalizadas, muitas delas apanharam esta crise numa
altura em que estavam a crescer", disse.
 
"Neste momento, o que acontece é que houve quatro/cinco anos muito bons no turismo nacional", o
que significa, segundo Cristina Siza Vieira, que "empresas que já estavam sólidas ou que aproveitaram
para saldar dívidas ou fazer um investimento mais cauteloso e que continuaram com uma gestão
relativamente apertada" estimam que vão conseguir atravessar este período. As empresas que
estavam também a aproveitar o balanço para se expandirem, apesar de estarem um pouco mais
frágeis, "têm uma garantia perante a banca".
 
Já outras empresas "ainda relativamente novas e não muito sustentadas no mercado" podem ficar
pelo caminho. Um cenário preocupante, uma vez que o tecido económico da região "é constituído
maioritariamente por pequenas e médias empresas.
 
Observador
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Crescem as reservas no Algarve. O problema é o transporte aéreo, diz a presidente
da Associação da Hotelaria de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=66c6f8d9

 
O aumento das reservas pode ser um sinal de esperança para o sector do turismo, mas é preciso que
os turistas consigam chegar ao sul do país, diz Cristina Siza Vieira. Oiça aqui a entrevista
 
Observador
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Turismo do Algarve esclarece empresários sobre o ´lay off´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=446bacb6

 
Início A fechar Turismo do Algarve esclarece empresários sobre o 'lay off'
 
Turismo do Algarve esclarece empresários sobre o 'lay off'
 
Abril 28, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O presidente da RTA, João Fernandes, e a directora de Segurança Social do Centro Distrital de Faro,
Margarida Flores, vão participar, no próximo dia 29 de Abril, numa sessão de esclarecimento online
dirigida aos empresários do sector turístico regional com o tema 'Medida extraordinária de apoio à
manutenção dos contratos de trabalho (Lay off): Sinopse do enquadramento legal & instruções de
submissão'.
 
O evento pode ser seguido em https://www.facebook.com/turismodoalgarve/live
 
A sessão resulta da colaboração entre ambas as entidades no âmbito da mitigação dos efeitos da
pandemia de Covid-19 na economia regional e visa enquadrar o regime de 'lay off' e esclarecer as
dúvidas do trade turístico algarvio na submissão dos pedidos à Segurança Social.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Viagens 

Agências de viagens juntam-se 
para redescobrir Portugal
“Das paradisíacas praias da 

Costa Vicentina, às imensas 

paisagens áridas do Alentejo, 

da gastronomia minhota aos 

trilhos de pastores que as 

serras da Peneda e do Gerês 

escondem, das lagoas naturais 

da serra D’Arga à beleza 

extrema das nossas ilhas, 

vamos trazer juntos o mundo 

ao nosso país e queremos 

fazê-lo na companhia daqueles 

que em breve queremos voltar 

a abraçar, a nossa comunidade 

de viajantes.” É a partir desta 

premissa que a Landescape 

promove o ciclo de conversas 

O Mundo num País, que se 

estende até 15 de Maio, 

EM DESTAQUE

sempre pelas 19h. Serão no 

total 15 conversas, com 30 

oradores, que estarão em 

directo de segunda a sexta na 

página de Facebook da 

agência. Esta iniciativa conta 

com a colaboração de outras 

agências (Fotoadrenalina, 

Magellan Route, Nomad, Papa 

Léguas, The Wanderlust e 

Leva-me Tours), assim como 

dos líderes de viagens Hugo 

Lima e Jorge Vassallo. Todos 

têm um objectivo comum: 

“Voltar a descobrir o mundo 

juntos. E vamos começar 

precisamente pelo nosso 

pequeno mas diverso 

Portugal.” Luís Octávio Costa
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CORONAVÍRUS
Portugal e mais seis países 
pedem apoio robusto ao turismo  
Portugal, Espanha, Itália, Grécia, 
Chipre, Malta e Bulgária 
declararam ontem a necessidade 
de o plano de recuperação 
económica da UE, a ser preparado 
por Bruxelas, contemplar “um 
pacote de ajuda financeira 
robusto” para o turismo.

Falta de turistas pode 
forçar regresso ao dé ce 
comercial da era da troika
Num cenário inédito de quebra da procura, os efeitos nas 
balanças comerciais dos países dependem da sua estrutura 
produtiva. Em Portugal, turismo e têxteis são decisivos 

Saldo da balança comercial
Variação em % do VAB

O impacto nas exportações líquidas (exportações menos importações)
Variação, em milhões de dólares

Os 10 sectores que podem cair mais
Variação, em milhões de dólares

Os mais negativos

Simulação que assume uma quebra de 50% na procura dos bens nã

Fonte: Os modelos input-output, a estrutura sectorial das economias e o impacto da crise do COVID-19 - Pedro N. Ramos, João Pe

Impacto da crise no comércio internacional port

Lux.
R. Checa
Coreia Sul
Hungria
Eslováquia
Alemanha
Holanda
Itália
Espanha
Portugal
Polónia
China
Finlândia
Japão
Bélgica
Grécia
França
Rússia
Irlanda
Reino Unido
Estados Unidos
Índia
Brasil
Austrália

-7,3%
-6,6%

-5,8%
-5,4%
-4,9%

-4,1%
-2,9%
-2,4%
-2,3%
-2,2%
-2,2%
-2,1%

-1,2%
-0,8%
-0,7%
-0,6%
-0,5%
-0,5%

0%
0,5%
0,7%
1,0%
1,3%

3,0% -5055
-3549

-2856
-2830

-1405
-1329

-1134
-1075

-879
-866

-3644
-2204

-2025
-1597

-1541
-1523
-1516
-1474
-1 419

-1130

-645

-1162
-1952

-3636

-652

Turismo
Comércio por grosso
Transportes aéreos
Têxteis, vestuário, couro
Prod. metálicos, excepto máquinas

D
epois de, em 2019, Portugal 

ter conseguido à tangente 

alargar para sete o número 

de anos consecutivos com 

excedente na balança comer-

cial de bens e serviços, em 

2020, na sequência do efeito da pan-

demia do novo coronavírus, isso já 

não deverá ser possível. Num cenário 

de forte contracção da economia, as 

vendas de bens e serviços para o 

estrangeiro deverão cair mais do que 

aquilo que é importado, fazendo o 

saldo comercial português regressar 

para terrenos negativos, algo que já 

não acontece desde 2012, o primeiro 

ano completo da ajuda internacional 

e da intervenção da troika. 

Os efeitos negativos da crise actual 

no saldo da balança comercial portu-

guesa de bens e serviços são previstos 

num estudo realizado por quatro eco-

nomistas portugueses — João Pedro 

Ferreira, da Universidade da Florida, 

e Pedro N. Ramos, Luís Cruz e Eduar-

do Barata, investigadores no CeBER 

e na Faculdade de Economia da Uni-

versidade de Coimbra — em que se 

procura antever a forma como as eco-

nomias de vários países do mundo, 

com as suas diferentes estruturas sec-

toriais, vão sentir o impacto da queda 

generalizada da procura que actual-

mente se regista. 

É um cenário inédito nas últimas 

décadas, este a que estamos a assistir 

devido à pandemia do novo corona-

vírus, em que todas as economias 

mundiais — sejam elas avançadas ou 

emergentes, sejam grandes consumi-

doras ou exportadoras — estão a 

Sérgio Aníbal
registar uma quebra abrupta da pro-

cura, devido às medidas de con na-

mento impostas para controlar o 

contágio. E, por isso, uma contracção 

acentuada das trocas comerciais de 

bens e serviços não essenciais torna-

se inevitável. 

Assumindo um cenário de quebra 

anual de 50% na procura de bens não 

essenciais, os autores do estudo Os 

modelos input-output, a estrutura 

sectorial das economias e o impacto da 

crise da covid-19 calculam o que pode 

acontecer às exportações, importa-

ções e valor acrescentado bruto (VAB) 

— “que no actual contexto é o melhor 

indicador do PIB” em várias econo-

mias do mundo. Assumem que “o 

objectivo não é adivinhar o futuro, 

mas somente descortinar tendên-

cias”. Porém, essas tendências são 

evidentes: no cenário traçado, o 

comércio mundial no seu conjunto 

contrair-se-á 33,1%. 

Se a nível global as importações e 

as exportações caem na mesma medi-

da, cada país sofre impactos diferen-

tes, de acordo com a sua estrutura 

produtiva. “Nalguns países, as expor-

tações cairão mais do que as impor-

tações, deteriorando assim a balança 

comercial; noutros, ao contrário, a 

balança comercial poderá até melho-

rar, porque as importações descerão 

mais do que as exportações”, escre-

ve-se no estudo. 

Portugal é, de acordo com as simu-

lações feitas, um dos mais penalizados 

nas suas exportações. Entre os 44 paí-

ses analisados, é o 12.º com uma redu-

ção esperada das suas exportações 

mais signi cativa, de 35,1%. Os países 

mais afectados são o Japão e China 

com diminuições superiores a 40%. 

No que diz respeito ao saldo 

comercial, estima-se que as expor-

tações portuguesas caiam mais que 

as importações, e Portugal é o 17.º 

país com uma variação mais negati-

va, prevendo-se uma deterioração 

de 2,2%, o su ciente para o país pas-

sar de um excedente para um dé

ce. Neste caso, o país em que o saldo 

da balança comercial mais cai é o 

Luxemburgo. No sentido contrário, 

a Austrália, pelo facto de as suas 

importações caírem mais que as 

exportações, vê o saldo melhorar 

em 3%. 

Em Portugal, o impacto negativo 

no saldo da balança comercial é expli-

cado em larga medida por aquilo que 

pode vir a acontecer em sectores 

como o turismo ou os têxteis. Quando 

se olha somente para as exportações, 

o sector do turismo é aquele que mais 

pode vir a contribuir negativamente, 

com um peso de cerca de 16% no total 

das perdas. A seguir vem o sector do 

comércio por grosso, os têxteis e ves-

tuário e o sector automóvel. 

Depois, quando se olha para as 

exportações líquidas (exportações 

menos importações) registam-se 

mudanças importantes neste ranking. 

O sector automóvel, por exemplo, 

pelo facto de Portugal importar mais 

automóveis do que aqueles que ven-

de, passa a ter uma evolução prevista 

positiva. Turismo, comércio por gros-

so e têxteis, acompanhados pelos 

transportes aéreos, assumem os luga-

res de destaque pela negativa. 

Se no que diz respeito às exporta-

ções e ao saldo comercial Portugal é 

dos que mais sofrem, quando se olha 

para o impacto no VAB ca a meio da 

tabela dos países analisados, com Portugal está vulnerável à crise da procura no turismo

PAULO PIMENTA
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NAS EXPORTAÇÕES 

NAS  IMPORTAÇÕES

Os mais positivos

ão essenciais

edro Ferreira, Luís Cruz, Eduardo Barata PÚBLICO

tuguês

Máquinas e equipamentos
Prod. químicos, excepto farmacêuticos
Equipamento eléctrico
Borracha e matérias plásticas
Produtos metálicos, excepto máquinas
Transportes aéreos
Automóveis e componentes
Têxteis, vestuário, couro
Comércio por grosso
Turismo

Equipamento eléctrico
Turismo
Indústrias extractivas
Equip. informáticos e de comunicações
Máquinas e equipamentos
Indústrias metalúrgicas de base
Comércio por grosso
Prod. químicos, excepto farmacêuticos
Têxteis, vestuário, couro
Automóveis e componentes

1322

813
712
676

1146

Indústrias metalúrgicas de base
Equip. informáticos e de comunicações

Automóveis e componentes
Prod. químicos, excepto farmacêuticos

Indústrias extractivas

uma perda estimada de 21,8% (a Chi-

na lidera o ranking com uma perda 

de quase 30% e a Grécia é a que 

menos perde com 19%). 

João Pedro Ferreira, um dos auto-

res do estudo, explica ao PÚBLICO 

que esse resultado tem que ver com 

posição de Portugal no comércio 

internacional. “Não somos daqueles 

que em termos per capita mais con-

somem bens não essenciais e não 

somos daqueles que mais têm a sua 

cadeia de produção associada a bens 

desse tipo”, a rma. Assinala, contu-

do, que, por exemplo, não se colo-

cou no estudo a hipótese de o turis-

mo, com um peso maior em Portugal 

do que noutros países, pudesse ser 

mais atingido ou registasse uma 

recuperação mais lenta do que 

outros sectores não essenciais. 

 

sergio.anibal@publico.pt
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NAS EXPORTAÇÕES 

NAS  IMPORTAÇÕES

Os mais positivos

ão essenciais

edro Ferreira, Luís Cruz, Eduardo Barata PÚBLICO

tuguês

Máquinas e equipamentos
Prod. químicos, excepto farmacêuticos
Equipamento eléctrico
Borracha e matérias plásticas
Produtos metálicos, excepto máquinas
Transportes aéreos
Automóveis e componentes
Têxteis, vestuário, couro
Comércio por grosso
Turismo

Equipamento eléctrico
Turismo
Indústrias extractivas
Equip. informáticos e de comunicações
Máquinas e equipamentos
Indústrias metalúrgicas de base
Comércio por grosso
Prod. químicos, excepto farmacêuticos
Têxteis, vestuário, couro
Automóveis e componentes

1322

813
712
676

1146

Indústrias metalúrgicas de base
Equip. informáticos e de comunicações

Automóveis e componentes
Prod. químicos, excepto farmacêuticos

Indústrias extractivas

uma perda estimada de 21,8% (a Chi-

na lidera o ranking com uma perda 

de quase 30% e a Grécia é a que 

menos perde com 19%). 

João Pedro Ferreira, um dos auto-

res do estudo, explica ao PÚBLICO 

que esse resultado tem que ver com 

posição de Portugal no comércio 

internacional. “Não somos daqueles 

que em termos per capita mais con-

somem bens não essenciais e não 

somos daqueles que mais têm a sua 

cadeia de produção associada a bens 

desse tipo”, a rma. Assinala, contu-

do, que, por exemplo, não se colo-

cou no estudo a hipótese de o turis-

mo, com um peso maior em Portugal 

do que noutros países, pudesse ser 

mais atingido ou registasse uma 

recuperação mais lenta do que 

outros sectores não essenciais. 

 

sergio.anibal@publico.pt
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Covid-19: Hotelaria do Algarve só espera retomar normalidade na Páscoa de 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ac446e83

 
Presidente da Região de Turismo do Algarve garantiu que o setor está já a "preparar essa nova
normalidade" para quando o Governo avançar na "retoma progressiva das atividades, no período de
maio e junho".
 
A hotelaria do Algarve poderá só regressar à normalidade na Páscoa de 2021, devido aos efeitos da
pandemia de covid-19, mas há hotéis que ponderam reabrir já em junho ou julho, disse o presidente
da principal associação hoteleira regional.
 
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)falou à
agência Lusa sobre as expectativas que o setor tem para a próxima época alta e considerou que,
primeiro, é preciso levantar o estado de emergência e conhecer o calendário que o Governo está a
preparar para a retoma progressiva da atividade económica a partir de maio.
 
"Há hotéis que estão a pensar reabrir já no mês de junho, sobretudo na segunda quinzena , outros no
início de julho. Haverá alguns que já nem abrem este ano, porque as nossas perspetivas apontam
para que tenhamos sobretudo procura por parte do mercado interno", afirmou Elidérico Viegas.
 
O mercado externo terá uma "recuperação mais lenta" e a sua presença na região será "mais residual"
devido à dependência do transporte aéreo, que está praticamente parado, pelo que a AHETA está já "a
contar também que a recuperação e o regresso mais próximo à normalidade" só "tenha início a partir
da Páscoa do próximo ano", estimou, sublinhando que "tudo depende de como a pandemia evoluir".
 
Elidérico Viegas considerou que o Algarve tem "uma valia competitiva importante, porque "é das zonas
do país menos afetada, quer em termos de infetados, quer de óbitos" causados pela pandemia, mas,
argumentou, os hotéis e empreendimentos têm que saber quais os protocolos sanitários e de
segurança que terão de ser adotar para poderem funcionar.
 
"As novas realidades implicam que sejamos capazes de implementar boas práticas na gestão de
espaços públicos - praias, hotéis -, que induzam confiança aos turistas e estes se sintam confortáveis
em viajar para região", defendeu.
 
Sobre as restrições ao funcionamento de hotéis e empreendimentos turísticos durante o período inicial
após a reabertura, a mesma fonte disse esperar pelos guias de boas práticas para se estudar a forma
de implementação em cada unidade.
 
Contudo, advertiu, é necessário dar passos seguros e não correr riscos, como no caso de países que
sofreram o impacto da pandemia, reabrindo a atividade e depois voltando atrás com uma nova subida
do número de casos.
 
"É tudo o que não nos pode acontecer: combater a pandemia, conseguir diminuir, entrar numa via
descendente e, depois, porque deixámos de cumprir e ter práticas para evitar expansão do vírus,
voltarmos ao início", sustentou, considerando que "seria pior a emenda que o soneto".
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O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, garantiu à Lusa que o Algarve
está já a "preparar essa nova normalidade" para quando o Governo avançar na "retoma progressiva
das atividades, no período de maio e junho".
 
Aquele responsável confessou que vê com agrado a intenção expressa por "Thierry Breton, comissário
europeu para o Mercado Interno, de se poder viajar na Europa este verão" e de "ser retomada a
capacidade de ligação aérea".
 
"Temos de estar capazes nessa altura de garantir a segurança que permite a quem nos procura ter a
confiança de nos visitar", afirmou, adiantando que está a ser preparado "um conjunto de boas práticas
para várias áreas -- desde praias, a alojamentos, restauração, golfes, marinas, marítimo-turísticas e
empresas de animação turística - para ter protocolos sanitários devidamente definidos" que permitam
retomar a atividade em segurança.
 
Questionado sobre se as medidas de distanciamento a aplicar nestas áreas podem prejudicar a retoma
numa região como Algarve, muito ligada ao sol e mar, João Fernandes respondeu que "se tem falado
muito das praias", mas assegurou que estas "vão estar abertas e disponíveis, obviamente com algum
condicionamento".
 
O presidente da RTA lembrou as propriedades "desinfetantes do sol" e considerou que os protocolos
de atuação que forem adotados serão "exequíveis, não serão física quântica".
 
"Se tenho um toldo a metro e meio e preciso de distanciamento de dois metros, não é problemático
criar esse distanciamento. Se os apoios de praia e restaurantes tiverem que funcionar à base de
guiché para 'take away', também não é o fim do mundo", considerou, estimando que todos os setores
saberão "muito em breve" que medidas adotar.
 
[Additional Text]:
Covid-19: Hotelaria do Algarve só espera retomar normalidade na Páscoa de 2021
 
Lusa
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Para João Fernandes &#34;as praias estão a ser desinfectadas pela radiação
solar&#34;
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: António Manuel Teixeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ed2d932e

 
A Turismo do Algarve foi convidada, pelo Operador Turístico Tour10, para um webinar esta segunda-
feira, dia 27, para abordar temas como a segurança e ofertas na região. O Presidente da Turismo do
Algarve avançou que tem "a informação que as principais companhia aéreas retomam as suas ofer
 
O Presidente da Turismo do Algarve avançou que tem "a informação que as principais companhia
aéreas retomam as suas ofertas em Junho". No entanto aponta para Julho "o mês para que a oferta
esteja disponível". Afirmou ainda existir "uma pescadinha de rabo na boca", uma vez que os
"operadores perguntam quais as ofertas existentes e a oferta pergunta quando começam a operar".
David Saad, do Tour10, revelou que "temos recebido muitos contactos a perguntar para quando
podem ir para o Algarve e ilhas espanholas", os principais mercados do Operador Turístico.
 
João Fernandes garantiu que "não vai faltar oferta para a procura", vincando que "a oferta terá
sempre capacidade de absorver a procura". Para o segmento LGBT explicou "vamos fazer a abertura
em Junho", mas "estamos a reunir com os estabelecimentos".
 
A iniciativa que foi implementada há alguns anos na região, a "365 dias Algarve", que permite que ao
longo do ano existam eventos culturais de menor ou maior dimensão foi suspensa devido à pandemia
mundial. O Presidente da Turismo Algarve afirmou que "os primeiros eventos serão os que se
realizarão ao ar livre", mas, os "de pequena dimensão". Embora tenha referido que quanto a datas de
retoma dos mesmos "não posso adiantar nada", uma vez que está tudo dependente "das orientações
da Direcção Geral de Saúde (DGS)". No entanto não deixou de salientar que estão "a reinventar os
espectáculos/eventos".
 
O Algarve é um destino com muita oferta de actividades marítimas, como por exemplo passeios de
barco. Sobre a retoma dessas actividades a Turismo do Algarve tem estado reunida com a Associação
de Portos de Recreio para encontrarem a melhor forma e o melhor momento da retoma dessas
actividades.
 
Sobre aquilo que o turista mais procura, quando vai para o destino, João Fernandes vincou que "nunca
esteve em causa o encerramento das praias", complementando que "o distanciamento social é
garantido", embora não tenha explicado de que forma. Em relação à desinfecção afirmou que a
"radiação solar desinfecta", complementando com "as praias estão a ser desinfectadas pela radiação
solar". No entanto "no final do dia irá existir uma desinfecção", mas sem explicar de que forma. No
final de todo este tempo de confinamento "todos nós estamos a precisar de fazer fotossíntese".
 
A Turismo Algarve tem "todo o interesse em receber as pessoas", vincando novamente para que não
exista nenhuma dúvida que "haverá praias abertas". A promoção do destino a nível nacional "é
importante e estamos a pensar fazê-la".
 
Referente à formação dos que irão servir os turistas, o dirigente explicou que "a AHRESP (Associação
da hotelaria, restauração e similares de Portugal) está bastante avançadas na formação" que tem
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estado a prestar aos seus associados. Também "já começamos a receber propostas de empresas para
dar formação", no entanto "o Turismo de Portugal, através das suas Escolas de Hotelaria está a criar
formações".
 
João Fernandes recordou que "não vivemos numa ditadura" e os portugueses "têm dado uma boa
resposta" às medidas implementadas pela DGS. E fez um apelo à Agências de Viagens "para informar
os clientes das contingências e do distanciamento social". Recordou que "ainda não existem regras
muito específicas" sobre o que vai acontecer ao principal mercado algarvio, o Reino Unido. isto porque
vão "aumentar ainda o número de casos", tendo as fronteiras encerradas. Culminou com "nós temos
que estar preparados para viver. Vamos viver com esta realidade".
 
O Operador Turístico Tour10 vai realizar outro webinar, desta vez com os hoteleiros, no próximo dia
29 de Abril às 11:00. Inscreva-se.
 
António Manuel Teixeira
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Confederação do Turismo critica excesso de burocracia no acesso ao apoio financeiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e105dd8-032e-4477-9e2f-

2feb49610a23&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Confederação do Turismo de Portugal queixa-se do excesso de burocracia que está a dificultar os
pedidos de apoio dos empresários e garante que o dinheiro não está a chegar a maioria das empresas.
Declarações de Francisco Calheiros, pres. Confederação do Turismo de Portugal; António Ramalho,
presidente do Novo Banco.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-04-28 10:37
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Covid-19:Presidente da ARS recomenda que todos os profissionais hospitalares
"estejam devidamente protegidos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9f5d5076

 
Um sindicato denunciou hoje que há funcionários que prestam serviços de apoio aos hospitais do
Algarve que não estão a ser testados para a covid-19, mas as autoridades de saúde não tem indicação
para fazer testes de rotina.
 
Segundo o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo,
Restaurantes e Similares do Algarve, em causa estão "200 trabalhadores" do Serviço de Utilização
Comum dos Hospitais (SUCH) que asseguram, entre outros, os serviços de alimentação e roupa nas
unidades do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).
 
Em declarações à Lusa, Tiago Jacinto afirmou ter sido contactado por diversos trabalhadores que se
mostraram "bastante preocupados" por poderem "contaminar outras pessoas, nomeadamente os seus
familiares".
 
"Médicos, enfermeiros e auxiliares são testados. E eles, que lidam também com os doentes e com os
profissionais de saúde, não o são", argumentou.
 
Contactado pela Lusa, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve afirmou
desconhecer qualquer protocolo para testar todos os profissionais que desempenham funções na área
da saúde, a não ser que apresentem sintomas de doença.
 
"Quando há sintomatologia, um caso suspeito, um contacto com um caso, os profissionais são
testados. Mas testá-los por rotina, numa base periódica, isso não existe em nenhum país, não tem
qualquer base científica. Não faz sentido do ponto de vista médico e de saúde pública", frisou Paulo
Morgado.
 
Considerando que nesta altura há muitas pessoas "a transmitir opiniões", recomendou "alguma
calma", avisando, entretanto que é "importante e essencial" que todos os profissionais hospitalares
"estejam devidamente protegidos" por se tratar de "uma zona de risco, para esta e muitas outras
doenças".
 
Segundo Tiago Jacinto, os representantes dos trabalhadores enviaram "há duas semanas um email"
ao departamento de recursos humanos do SUCH a "questionar porque é que não eram incluídos nos
testes", contudo, "ainda não obtiveram resposta", afirmou Tiago Jacinto.
 
O dirigente sindical referiu também que "depois de andarem o dia todo ao serviço com a farda" são os
próprios trabalhadores que "a levam para casa para lavar, apesar da possibilidade de estar
contaminada".
 
Entretanto, o sindicato solicitou esclarecimentos sobre a situação às administrações do SUCH, do
CHUA e da ARS/Algarve, com conhecimento para o Ministério da Saúde.
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Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), no Algarve há 328 casos de infeção confirmados e registo
de 12 mortos associado à covid-19.
 
Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção,
segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.
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Hotéis. 51 novos projetos suspensos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2020

Meio: i Online Autores: Sónia Peres Pinto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=190830af

 
Num total de cinco mil camas. Abertura adiada "até situação estar resolvida", diz a AHP.
 
Os efeitos deste abrandamento do turismo já são visíveis em Portugal. A maioria dos projetos
hoteleiros com abertura prevista para este ano estão cancelados. A garantia foi dada ao SOL pelo
presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). Em causa estava a abertura de 51 novas
unidades, num total de cinco mil quartos. "Muitos dos hotéis que previsivelmente iriam abrir este ano
adiaram a sua abertura e só irão abrir quando esta situação estiver resolvida, o que é natural, dado
que temos praticamente todos os hotéis encerrados em todo o país", afirma Raul Martins.
 
O responsável traçou um cenário negro para o setor. "O impacto é enorme. Neste momento, os hotéis
reduziram custos e têm apoio para poder pagar ordenados. Todos os dias temos vindo a ajustar-nos a
uma nova realidade". E mesmo depois da reabertura: o cenário não é animador, já que estima que a
ocupação média seja muito baixa, podendo ser, no entanto, melhor nos resorts. "Em 2020 prevemos
uma redução de 40% face a 2019, pelo que os resultados serão negativos", acrescenta.
 
Mas, para Raul Martins, não há dúvidas. O foco do setor é preparar a reabertura das unidades
hoteleiras, mesmo que esta seja "lenta e difícil", uma vez que este mercado está também dependente
da retoma da aviação. "Quando reabrirmos tem de haver uma aposta forte no mercado interno e no
mercado interno alargado (Portugal e Espanha). Captar e reativar a procura interna é fundamental,
porque os outros também estarão a recuperar, quer os destinos concorrentes, quer os nossos
principais mercados emissores", afirmou ao SOL.
 
De acordo com as contas da AHP, as perdas das receitas turísticas em Portugal deverão atingir entre
1,28 e 1,44 mil milhões de euros entre 1 de março e 30 de junho, segundo um inquérito feito ao
setor.
 
Sónia Peres Pinto
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Turismo. Portugal  é um dos países europeus  mais afetados pela pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2020

Meio: i Online Autores: Sónia Peres Pinto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f72b11cf

 
Sem certezas em relação ao futuro do setor, os números de agora são claros: Portugal vai registar
uma queda de cerca de 40% no número de visitantes, o que representa menos sete milhões de
turistas internacionais. Ministros do Turismo europeus vão reunir-se hoje para debater o futuro e o
PSD já avançou com 10 medidas para relançar o turismo, numa altura em que é revelado que, a nível
europeu, vão ser precisos 375 mil milhões para o setor recuperar.
 
Apesar de ainda não haver qualquer garantia de quando os hotéis vão abrir portas - está prevista a
reabertura faseada das unidades e o melhor cenário será uma retoma já próxima da normalidade em
julho, a desinfeção das malas dos clientes, a criação de selo de garantia de "hotel covid-free" e a
oferta de máscaras aos clientes no check-in, entre outras medidas -, já há uma certeza: Portugal é
dos países europeus onde o turismo internacional mais cai este ano devido à pandemia. A quebra
ronda os 40% no número de visitantes, apenas superada por Espanha e Itália, de acordo com estudo
da Oxford Economics.
 
Segundo o mesmo documento, Portugal deverá registar menos sete milhões de entradas
internacionais este ano em comparação com 2019 - uma questão que ganha maiores contornos já que
somos um dos países onde o produto interno bruto (PIB) mais depende do turismo, num total de
16,5%, segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (CMVT).
 
Já Itália deverá contar com menos 31 milhões de visitantes (queda de 49%) e Espanha deverá ter
menos 34 milhões (recuo de 42%).
 
O sul da Europa é inclusive a região mais afetada pelo recuo do turismo internacional, caindo ao todo
40% em 2020, após um crescimento de 5% em 2019. E assumindo que a covid-19 afeta o turismo
europeu durante oito meses (fevereiro a setembro), entre alturas de confinamento e de
levantamentos faseados das restrições, esta entidade estima uma queda de 39% nas viagens de
turismo para toda a Europa em 2020, comparando com o período homólogo anterior, o equivalente a
menos 287 milhões de chegadas internacionais.
 
Ainda assim, a Oxford Economics diz que "a duração potencial das proibições de viagem é ainda
bastante incerta", pelo que os números poderão alterar-se e até piorar caso "as restrições de viagens
continuem e atinjam o pico da época" turística, isto é, julho e agosto.
 
O documento prevê, no entanto, uma rápida recuperação em 2021, mas não espera que "os níveis de
viagens internacionais registados em 2019 se restabeleçam antes de 2023, uma vez que os efeitos
prolongados sobre os rendimentos se repercutem" nos movimentos turísticos.
 
Injetar verba Para compensar estas perdas, a European Travel Commission (ETC), entidade europeia
de turismo, fez as contas e chegou à conclusão de que o setor do turismo europeu necessite de 375
mil milhões de euros para recuperar da crise gerada pela covid-19 e para restabelecer as suas
operações.
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"As estimativas da União Europeia [UE] são à volta de 255 mil milhões de euros para ajudar os
Estados-membros a recuperar a indústria e mais cerca de 120 mil milhões de euros para investimento
extra, para ajudar os empreendedores e operadores a restabelecerem as suas operações", afirma à
Lusa o diretor executivo da ETC, Eduardo Santander.
 
Com o turismo europeu estagnado devido às medidas restritivas adotadas pelos Estados-membros da
UE para tentar conter a propagação da pandemia, incluindo limitações nas viagens entre países, o
responsável assinala que "o turismo passou de [uma atividade de] 100% para zero" e está hoje
"reduzido a praticamente 10% do que era", dadas as perdas totais.
 
"Desde as empresas de cruzeiros, passando por outros operadores e, em particular, pelas companhias
aéreas, todos têm enormes perdas, com quedas entre 45% para as transportadoras aéreas - que
fazem alguns outros serviços além de passageiros - e os 70% para hotéis e restaurantes", precisa o
responsável espanhol.
 
Eduardo Santander chama ainda a atenção para situações em que "há agregados familiares que
dependem do turismo, de forma direta ou indireta", dando como exemplo Portugal e Espanha. Daí
considerar que esta crise "se reflita num elevado desemprego" no setor a nível europeu.
 
Medidas para relançar setor A pensar no relançamento do turismo a curto, médio e longo prazo, a
eurodeputada do PSD Cláudia Aguiar enviou uma carta aberta ao ministro da Economia e ao primeiro-
ministro com dez medidas para relançar o turismo, na véspera do encontro dos ministros do Turismo
europeus.
 
Como medidas de apoio a curto prazo, a eurodeputada propõe a criação de um selo europeu de
certificação de qualidade sanitária e de orientações para os Estados-membros, de forma a transmitir
confiança ao consumidor (turista), e a definição de um plano de repatriamento de turistas em caso de
novo surto. Propõe também a clarificação em matéria de direitos dos passageiros e das viagens
organizadas (clarificação de reembolsos e vouchers) e o apoio financeiro direto aos Estados-membros
mais afetados com base no critério do impacto do turismo no produto interno bruto (PIB), para apoiar,
entre outros, as medidas de segurança sanitária nos transportes e turismo. Recentrar o financiamento
de campanhas promocionais do destino Europa para o mercado interno é outra das medidas propostas
na carta aberta.
 
Em relação às medidas de apoio a médio e longo prazo, é proposto que seja garantido que o novo
Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027) contemple uma linha de orçamento para o setor, tal como
aprovada, e que haja o estabelecimento de um mecanismo permanente de gestão de crises na União
Europeia. É ainda sugerida a elaboração da Estratégia Europeia para o Turismo, a cinco anos.
 
"Em Portugal, o setor do turismo e viagens, em 2019, empregou aproximadamente um milhão de
pessoas, ou seja, 18,6% do total de emprego nacional. Só em 2019, o setor representou 23,5% do
total de exportações, ou seja, 22 mil milhões de euros", diz a carta, acrescentando que "infelizmente,
esta pandemia permitiu expor inúmeras fragilidades do setor, bem como a falta de resposta europeia
coordenada em matéria de boas práticas, linhas de orientação ou apoio direto a empresas em
momento de crise a 27 (países)".
 
Sónia Peres Pinto
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A História diz-nos que a Hu-
manidade foi desde sempre 
fustigada por doenças mais ou 
menos mortíferas e mais ou 
menos abrangentes. Desde as 
pestes da antiga Grécia (Pelo-
poneso e Atenas), ainda antes 
da era cristã, passando pelas 
que acometeram o período do 
Império Romano (e cujos no-
mes derivavam do imperador 
reinante à data – Antonina, de 
Cipriano, Justiniano, entre os 
séc. II até VI já da nossa Era), 
passando pela lepra (séc. XI) e 
a «bubónica», que teve três va-
gas diferentes, sendo a do séc. 
XIV, tristemente apelidada de 
«peste negra», a mais mortal e 
que pode ter dizimado 1/3 da 
população mundial, passan-
do pela varíola que assolou as 
populações indígenas ameri-
canas do período colombia-
no (sécs. XV-XVII), a cólera e a 
gripe russa (séc. XIX), ou já no 
séc. XX, as gripes, espanhola 
(cujo pico coincidiu com o fi-
nal da I Grande Guerra, que vi-
timou cerca de 50 milhões de 
pessoas em todo o mundo), 
a asiática e a de Hong-Kong 
(nas décadas de 50 e 60 do sé-
culo passado), ou a pandemia 
do VIH/SIDA, logo no início 
da década de 1980. Já no séc. 
XXI, no qual vivemos, tivemos 
os surtos de SARS (2002/3), 
gripe A (2009), MERS (2015) 
e de Ébola (2016), até aqui 
chegados, à pandemia da  
COVID-19.

Na breve resenha históri-
ca acima apresentada, há ten-
dências que saltam à vista em 
termos de comportamento: 

1) estes surtos/epide-
mias/pandemias têm vindo 
a tornar-se cada vez mais fre-
quentes à medida que as pes-
soas se foram concentran-
do em densidades cada vez 
«apertadas» e que a facilida-
de de deslocação aumentou, 
diversificando contactos en-

tre populações e ecossiste-
mas por vezes tão diferentes 
e remotos;

2) se a taxa de mortalida-
de diminuiu, muito por via da 
melhoria das condições higio-
sanitárias, avanços da medi-
cina e aumento da cobertura 
per capita de serviços de saú-
de, não é menos verdade que 
com a mediatização, quase 
em tempo real, da progressão 
global do avanço das taxas de 
morbilidade/mortalidade as-
sociadas, aumenta também 
exponencialmente a pressão 
da opinião pública sobre o 
poder público (governos e au-
toridades de saúde pública) 
para uma atuação mais célere 
e efetiva (isolamentos sociais 
e profiláticos, restrições ao 
movimento e circulação, fe-
cho de fronteiras aéreas, ma-
rítimas e até terrestres, cer-
cas sanitárias, encerramento 
de atividades tidas como não 
essenciais, etc.). 

Se nos concentramos na 
evolução do novo Coronaví-
rus (SARS-Cov-2), temos que:

― Na fase de contenção/
mitigação, e excluindo desde 
já os comportamentos erráti-
cos e motivados pela simples 
ignorância ou populismo na 
subestimação quase dolosa 
dos riscos inerentes, para nos 
concentrarmos somente nas 
estratégias com base cientí-
fica minimamente credível, 
houve uma tendência quase 
generalizada dos vários paí-
ses e geografias para o con-
dicionamento da socializa-
ção e para o encerramento de 
tudo o que são atividades ti-
das como não essenciais, ape-
sar de alguns gradientes tidos 
como mais liberatórios e/ou 
menos intrusivos, pelo menos 
durante a fase inicial de pro-
gressão da COVID-19, de paí-
ses que procuraram restrin-
gir os danos para a economia 

e/ou propositadamente não 
travar o contágio, pelo menos 
dentro dos grupos tidos como 
menos vulneráveis, visando 
alcançar mais rapidamente 
uma imunidade populacional 
em grande escala (enquanto 
a ansiada vacina não começar 
a ser aplicada de forma mas-
siva, o que provavelmente só 
acontecerá, na melhor das hi-
póteses, daqui a um ano), se 
bem que na maioria das situa-
ções com efeitos que mais tar-
de se viriam a revelar contra-
producentes (e.g. Reino Uni-
do e até mesmo a Suécia). 

― Já na fase «de regres-
so à suposta normalidade», 
para aqueles países que já se 
encontram na fase de «pla-
nalto» ou mesmo no início da 
curva descente da transmis-
são, as estratégias não dife-
rem muito, apenas talvez nos 
timings e velocidades propos-
tas para sua implementação: 
reabertura progressiva e co-
meçando por áreas e ativida-
des com menor risco, leia-se 
suscetíveis de maior contro-
lo de eventuais aglomerações 
e por essa via tentando pre-
servar o distanciamento so-
cial sanitário. Aqui chegados, 
dedico as próximas linhas à 
situação muito particular do 
Algarve e da sua economia. 
Para ajudar a esta reflexão al-
guns factos apresentados em 
jeito de diagnóstico (matriz 
SWOT) para mais fácil siste-
matização.

Pontos fracos 
― A economia do Algar-

ve é fortemente especializada 
no turismo e atividades com 
este relacionadas; quase que 
apetecendo dizer estarmos 
perante uma «monocultu-
ra» ou «mono-indústria» tal  
o seu peso quer na compo-
nente económica (PIB, VAB) 
quer social (emprego).

― Apresenta poucas com-
plementaridades e sinergias 
intra e intersectoriais, nun-
ca tendo o turismo, apesar da 
sua posição quase hegemóni-
ca, sido capaz de constituir-se 
na força motriz para uma ma-
triz económica mais diversi-
ficada e sustentável, seja por 
culpa própria seja também 
por demérito dos demais sec-
tores (agroalimentar e pes-
cas, indústria transformado-
ra, etc.) por crónica falta de 
organização e incapacidade 
de competir por capital e mão 
de obra.

― A atividade turística al-
garvia, salvo honrosas exce-
ções que apenas confirmam 
a regra, é altamente intensiva 
no consumo de recursos (ca-

pital e mão de obra, maiorita-
riamente pouco qualificada, 
entre outros) e assenta pre-
ferencialmente a sua estra-
tégia de diferenciação, uma 
vez mais salvo honrosas exce-
ções, na exploração dos recur-
sos naturais. Por essas razões, 
é muito dependente da sazo-
nalidade, pouco atreita à ino-
vação, logo fortemente vulne-
rável a choques externos (do 
lado da procura) similares ao 
que hoje vivenciamos;

― O território do Algarve 
é muito desequilibrado quer 
do ponto da ocupação po-
pulacional, quer da ativida-
de económica e subsequente 
produção de riqueza, gerando 
elevadas disparidades e cus-
tos de contexto.

Pontos fortes 
― A excelência dos recur-

sos endógenos do Algarve, 
quer naturais (nos quais in-
cluo também a paisagem e a 
biodiversidade) quer antro-
pogénicos (história, cultu-
ra, gastronomia e o concei-
to-chapéu da Dieta Mediter-
rânica).

Ameaças
― Emergência de crises 

sanitárias e outras potenciais 
calamidades, sejam de natu-
reza biótica ou abiótica, de 
origem natural ou derivadas 
da atividade humana, cujo ris-
co, intensidade e frequência 
tende a aumentar por efeitos 
do incremento da facilidade 
na movimentação de pessoas 
e mercadorias propiciada  
pela globalização (sentida 
com particular acuidade a 
partir do momento em que os 
preços das passagens aéreas 
se «democratizaram»), sendo 
algumas, como as pandemias, 
altamente paralisantes.   

Oportunidades
― «A necessidade faz o 

engenho»; «Maior predis-
posição à disrupção exigí-
vel para o cenário pós-crise e 
para estarmos melhor prepa-
rados para riscos futuros»???

Aqui chegados, importa cla-
rificar o estado em que se en-
contra a economia do Algar-
ve e o seu tecido empresa-
rial, no momento em que em 
Portugal se começa também 
a falar no regresso a uma su-
posta normalidade, necessa-
riamente diferente da ante-
rior, pois logicamente muito 
refém ainda (durante quanto 
tempo?) do fator psicológico, 
i.e. do medo de uma possível 
recidiva. 

E o cenário é muito preo-

cupante: por tudo o atrás 
mencionado, a economia da 
região do Algarve, que já é 
das mais fortemente atingi-
das pelas consequências des-
ta pandemia, arrisca um hiato 
bastante prolongado para re-
gresso (inevitavelmente dife-
rente) ao status quo anterior: 
paralisou quase por completo 
(e se algumas das empresas 
que hibernaram hão de con-
seguir reanimar, sempre com 
pesado «lastro» associado, 
outras, pior ainda, não mais 
voltarão a reabrir); ao nível 
macro, os impactos são/serão 
muito severos pela recessão e 
destruição de emprego, sen-
do que a amplitude total des-
ses estragos dependerá muito 
do maior ou menor prolonga-
mento das ondas de choque 
da pandemia «covidica» no 
tempo ou, trocando por miú-
dos, da afetação que ainda ve-
nha a fazer-se sentir na época 
alta do turismo algarvio, que 
está à porta; o fator psicoló-
gico é indutor de insegurança 
e incerteza, vai influir na pos-
sível alteração de comporta-
mentos, tudo aspetos muito 
sensíveis para atividades com 
as caraterísticas do turismo.

Para o futuro, sobre pos-
síveis estratégias a prosse-
guir, e decorrente das lições 
(aprendizagem) a reter des-
ta crise, que terão necessaria-
mente de ser diferentes das 
que nos trouxeram até aqui, 
para nos habilitarem a estar 
um pouco melhor preparados 
face a riscos futuros - ape-
sar de nunca totalmente, pois 
isso é manifestamente im-
possível em crises com este 
grau de incerteza, virulência 
e magnitude -, sugerem-se 
como possíveis dimensões de 
atuação:

1) Ambiente: maior resi-
liência estrutural face à seca 
meteorológica; antecipação 
das datas para concretiza-
ção das metas de descarbo-
nização da economia (substi-
tuição das formas de energia 
convencionais, altamente po-
luentes, por renováveis, como 
o solar/fotovoltaico e as asso-
ciadas ao oceano; privilegiar 
formas de mobilidade menos 
impactantes, incluindo a con-
clusão da eletrificação e a in-
terligação da rede ferroviá-
ria regional com o sul de Es-
panha, e suaves; maior enfo-
que na economia circular, de 
que a reutilização das águas 
residuais tratadas consti-
tui um de muitos possíveis 
exemplos, e nos circuitos de 
comercialização mais curtos, 
logo com menor pegada de 
carbono); regeneração /re-

cuperação da paisagem e dos 
territórios do interior (com 
aumento da resiliência aos 
incêndios rurais), nomeada-
mente através da recupera-
ção e remuneração dos siste-
mas agro-silvo-pastoris tra-
dicionais enquanto serviços 
ecossistémicos de interesse 
público; proteção dos valores 
naturais e da biodiversidade; 
gradual adaptação da produ-
ção primária, do agroalimen-
tar e das pescas/aquicultura, 
para sistemas menos intensi-
vos e/ou impactantes (v.g. re-
dução dos consumos de água, 
agroquímicos, antibióticos; 
adoção de fontes de energia 
renováveis);

2) Economia: promo-
ção de uma verdadeira eco-
nomia em rede, mais solidá-
ria e mais próxima/local, que 
explore complementarida-
des e sinergias virtuosas, em 
que ao invés de competido-
res tenhamos coopetidores 
(cooperação+competição). 
Ganham os sectores produ-
tivos locais por beneficiarem 
da alavancagem; ganha o tu-
rismo, pois ao diferenciar-se 
através do que é endógeno, 
acrescenta valor à sua ofer-
ta, combate a tendência fácil 
para a massificação/desca-
raterização, privilegiando a 
qualidade em detrimento da 
escala e desta forma ganhan-
do maior resiliência e capaci-
dade para inovar;

3) Governança: apro-
veitar o período de negocia-
ção em curso do próximo pa-
cote de fundos comunitários 
para o pós-2020 e o enfoque 
estratégico da CE no Pacto 
Ecológico Europeu para de-
senhar um programa especí-
fico de cofinanciamento para 
apoiar o mencionado em 1) e 
2) e promover de forma efi-
caz a sua posterior execução; 
promover uma distribuição 
mais justa e equilibrada, en-
tre territórios, da relação 
custos (leia-se na produção 
de bens e serviços públicos 
– armazenamento de água 
e ciclo hidrológico, seques-
tro do carbono, preservação 
dos valores naturais e biodi-
versidade)/ benefícios, mor-
mente receitas geradas pelo 
turismo;

4) Sistema de Inovação: 
papel da universidade (e la-
boratórios de I&D) na pro-
dução de conhecimento e so-
luções tecnológicas e na for-
mação de Recursos Humanos 
(RH) qualificados, ajudando a 
dotar a Região da massa crí-
tica exigível para suportar 
as mudanças necessárias em 
prol de uma maior resiliência.   

A Economia do Algarve e o pós-COVID-19: simplesmente 
reanimar ou aproveitar para fazer diferente?

ANÁLISE   PEDRO VALADAS MONTEIRO | Professor convidado da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (FEUALG)
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Empresas algarvias já recebem 
apoios do Turismo de Portugal
A linha de apoio à tesouraria, 
lançada pelo governo e Turis-
mo de Portugal para mitigar 
as consequências económicas 
da pandemia do novo Corona-
vírus recebeu 430 candidatu-
ras de micro, pequenas e mé-
dias empresas do sector tu-
rístico do Algarve. De acordo 
com os dados disponíveis até 
13 de abril, 154 candidaturas 
já foram aprovadas e 72 já re-
ceberam os respetivos apoios 
financeiros no valor total de 
mais de 640 mil euros. 

A dinâmica destes resulta-
dos tem sido alavancada atra-

vés da campanha de informa-
ção e esclarecimento aos em-
presários, lançada pela Região 
de Turismo do Algarve (RTA) 
e a Associação Turismo do Al-
garve (ATA), com o mote «On-
tem, como hoje, estamos cá 
para ajudar!», que originou até 
ao momento cerca de 900 con-
tactos via telefone e por e-mail.

As candidaturas a estas li-
nhas de apoio financeiro con-
tinuam abertas, sendo que a 
adesão não tem associado o 
pagamento de juros e conta 
com um período de carência 
de 12 meses.

Os empresários interes-
sados podem continuar a 
contar com o Gabinete de 
Apoio ao Empresário da RTA 
para que possam informar-
-se, de forma personalizada 
através de profissionais espe-
cializados, sobre estas linhas 
de crédito, bem como medi-
das de flexibilização em ma-
téria fiscal e contributiva, le-
gislação laboral extraordiná-
ria e aceleração do pagamen-
to de incentivos PT 2020. Ao 
dispor têm também o «Guia 
das Medidas de Apoio às Em-
presas», um boletim informa-

tivo que resume a informação 
mais recente e em permanen-
te atualização.

Para o presidente do Tu-
rismo do Algarve, João Fer-
nandes, «estes dados são já 
um sinal positivo para as em-
presas turísticas neste pe-
ríodo de especial adversida-
de. A nossa equipa continua-
rá a tudo fazer para respon-
der às necessidades dos em-
presários e dos trabalhadores 
de um sector essencial para a 
economia da regional e com 
grande representatividade no 
PIB nacional».
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É A REGIÃO PORTUGUESA COM MAIOR CRESCIMENTO DE DESEMPREGADOS 

Desemprego dispara 41% no Algarve 

• "r-

 

• • ' 

O Algarve é a região por-
tuguesa onde o desemprego 
mais cresceu em março, ao 
disparar 41% em relação a 
fevereiro, anunciou hoje o Ins-
tituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), que aponta 
o enorme retrocesso turístico 
das últimas semas como o 
grande causador da subida 
repentina do desemprego na 
região. 

No todo nacional, o número 
de desempregados inscritos 
nos serviços de emprego subiu 
quase 9% em março em rela-
ção ao mês anterior. 

De acordo com o IEFP, o 
universo de desempregados 
cresceu em mais de 28 mil  

pessoas entre o segundo e o 
terceiro mês do ano. 

"No fim do mês de março 
de 2020, estavam registados, 
nos serviços de emprego do 
continente e regiões autó-
nomas, 343.761 indivíduos 
desempregados, número que 
representa 70,9% de um to-
tal de 485.190 pedidos de 
emprego. O total de desem-
pregados registados no País 
foi superior ao verificado no 
mesmo mês de 2019 (mais 
9.985; mais 3,0%) e também 
face ao mês anterior (mais 
28.199; mais 8,9%)", lê-se na 
nota estatística divulgada esta 
segunda-feira. 

O gabinete de Ana Mendes  

Godinho detalha ainda que só 
no continente (isto é, excluin-
do as regiões autónomas), o 
número de desempregados 
inscritos no IEFP subiu para 
321.164, mais 9,6% em com-
paração com fevereiro e mais 
3,7% em comparação com  

março de 2019. 
A pandemia de coronavírus 

colocou, assim, um travão 
à tendência de melhoria do 
mercado de trabalho em Por-
tugal, tendo sido o Turismo 
um dos setores mais afetados. 
Por isso mesmo, na análise  

regional, o Algarve destaca-se 
com um aumento do número 
de desempregados de 41,4%, 
em termos homólogos. Em 
contraponto, nos Açores ainda 
foi possível registar um recuo 
do número de desempregados: 
menos 8,8% do que no mesmo  

mês de 2019. 
IEFP adianta, por outro 

lado, que foi no setor do aloja-
mento, restauração e similares 
que se verificou o maior au-
mento em termos homólogos 
(17,9%), seguido do setor 
das atividades imobiliárias, 
administrativas e dos serviços 
de apoio (10,3%) e dos trans-
portes e armazenagem (9,4%). 

De acordo com os dados 
disponibilizados pelo Gabinete 
de Estratégia e Planeamento 
(GEP), nos primeiros 16 dias 
de abril, o total de desemprego 
registado pelo IEFPjá subiu em 
mais de 40 mil pessoas para 
361.669. Estes dados dizem 
respeito apenas ao continente. 
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e 

Dia da Liberdade 
celebrado à janela 
Em tempo de pandemia, 

as habituais ações de rua, 

manifestações e desfiles 

integrados nas comemorações 

do 25 de abril estão 

agora cancelados. 

Para não deixar passar 

a data em branco, sindicatos 

e partidos políticos 

querem celebrar 

a Revolução dos Cravos 

à janela.Lagos, Portimão 

e Aljezur festejam através 

de iniciativas criativas 

2 4
 

rr
 

Profissionais algarvios 

apreensivos 

Podem faltar 

nadadores-

 

-salvadores na 

época balnear 
Pe 

Nuno Marques, 

coordenador do ABC, 

em entrevista ao JA: 

Lares com 300 

testes diários 

P12 

Túmulo megalítico 

de Santa Rita 

candidato 

a monumento 

nacional 
P 19 
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Há 37 pessoas 

recuperadas na região 

Algarve soma 

mais de 311 

infetados em 

fase de planalto 

Algarve com maior 

crescimento 

Desemprego 

dispara 41% 

7 

POUCO ANIMADOS MAS PERSEVERANTES 

Atletas reinventam métodos de treino 
Apesar do confinamento obrigatório, os atletas residentes no Algarve continuam a treinar, em casa e na rua. Mas, pelo menos enquanto 

não houver perspetivas para a saída do isolamento social, nem calendário para o regresso às competições, o ânimo não está a ser o mesmo 

do costume. O JA falou com oito atletas portugueses, profissionais e amadores, residentes na região e quis saber o que fazem, como treinam, 

de que se alimentam, se continuam com remuneração. Encontrou algum desânimo, mas também muita força de vontade e perseverança. 

A resiliência é a palavra de ordem P 4/6 

JORNAL do ALGARVE - em PDF para todos os leitores 

Dada a situação difícil e extraordinária que o País atravessa, as consequências para a vida de cada um de nós do Estado de Emergência 

em vigor e a de compaginar essas dificuldades com a impreterível necessidade de manter a população informada, o JORNAL DO 

ALGARVE informa que a edição semanal em PDF está gratuitamente disponível a todos os leitores no nosso site jornaldoalgarve.pt. 

Apesar de o jornal continuar a ser semanalmente impresso, é possível que nas próximas semanas possam surgir algumas dificuldades 

de distribuição da edição em papel. Não sendo diretamente responsáveis por tais problemas, pedimos a maior compreensão aos 

nossos leitores que possam vir a ser afetados por eles. 

Podem continuar a contar connosco, nos melhores e piores momentos, tal como, estamos certos, podemos contar convosco. 

A Direção 

RA IS • 
;3-

 

Dr. Jorge Pereira 

"Acordos - Convenções 
ADSE - SAMS - CGD -  PSP CTT -  TELECOM -  ADMFA 

ADMG - MÚTUA PESCADORES - MEDIS 
SAMS QUADROS - MULTICARE 

Rua Aug. Carlos Palma n.° 71 rire I.° Esq. - Tel. 281 322 606 

em frente à farmácia do Montepio (revira) 

Lojas 2.02 a 2.05 8700-137 Olhão - TeL 289 722 535 
E.N. 125, Algarve Outlet, n° 100  
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HOTELARIA 

AHETA diz que lay-off só durará dois meses 
na contabilidade das empresas 

A AHETA considera que 
o lay-off simplificado foi, de 
entre todas as medidas anun-
ciadas pelo Governo, "aquela 
que melhor serviu os interes-
ses empresariais do Turismo", 
mas invocou a necessidade de 
os pagamentos da responsa-
bilidade do Estado chegarem 
na data prometida, 28 de abril. 

Reitera, contudo, que as 
empresas "só poderão supor-
tar os 30% dos 66% dos ven-
cimentos dos trabalhadores 
durante cerca de 2 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 con-
trário as empresas terão de 
extinguir postos de trabalho. 
uma situação que é preciso 
evitar a todo o custo", acres-
centa a Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos  

do Algarve (AHETA). 
Lamentando que as linhas 

de crédito se tenham vindo 
a revelar "um verdadeiro pe-
sadelo para as empresas", 
os juros demasiado elevados 
e "a burocracia envolvida 
terrível", para além de outras 
condicionantes que a banca 
coloca à maioria das empre-
sas. A AHETA defende que o 
Governo deve estipular um 
prazo máximo de 15 dias, para 
as instituições financeiras se 
pronunciarem, independen-
temente dos detalhes proces-
suais posteriores. 

"A AHETA recorda que os 
créditos não são subsídios, 
mas dívidas que precisam ser 
pagas no futuro. A verdade é 
que, uma vez que a atividade 
turística vai demorar muito 
tempo a recuperar, as empre-
sas vão confrontar-se no futu-
ro com menos negócio, mas 
mais dívidas e encargos - uma  

situação economicamente 
explosiva", sublinha a AHETA 
no comunicado. 

Para a AHETA, o governo 
não pode descartara hipótese 
de conceder financiamentos a 
fundo perdido ao sector turísti-
co, sem o que este "não pode-
rá ser competitivo aquando do 
reinício de uma recuperação 
que se prevê lenta, progressi-
va e muito prolongada". 

"No Algarve já temos em-
presas com salários em atra-
so. E isto porque não tendo a 
sua situação fiscal regulariza-
da com a Autoridade Tributária 
e a Segurança Social, não 
podem aceder ao lay-off nem 
às linhas de crédito, sendo 
forçadas a proceder a despedi-
mentos coletivos e à extinção 
de postos de trabalho". 

Sustenta que Portugal 
"deve seguir o exemplo de 
outros países" onde aquela 
declaração não é necessária  

para as empresas acederem 
ao lay-off, às linhas de crédito 
e outros apoios do Estado. 

Por outro lado, sustenta, o 
Governo "não pode deixar de 
aprovar a isenção, temporária, 
do pagamento da Segurança 
Social, Pagamento Especial 
por Conta e IMI, para além 
do diferimento de outros im-
postos como o IVA e o IRC, 
atendendo à falta de cash flow 
e receitas das empresas". 

Apesar de considerar não 
ser possível determinar com 
rigor o regresso da atividade 
turística à normalidade, a 
AHETA pensa que a retoma 
só se vai verificar a partir da 
Páscoa do próximo ano 6, 
mesmo assim, de forma muito 
lenta e gradual. 

"É por estes motivos, bem 
como à importância do mer-
cado interno na recuperação 
turística, que o governo deve 
aprovar a dedução no IRS  

dos portugueses que façam 
férias no próprio País, durante 
um período de 2 anos", diz a 
AH ETA. 

"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 in-
teligentes, mais centradas no 
consumidor final e menos nos 
grossistas e/ou operadores tu-
rísticos, fortemente afetados 
financeiramente pela grave 
crise que atravessamos e cuja 
sobrevivência pode estar em 
causa", conclui. 

AHP satisfeita 
com possibilidade 
de reagendamento 
A AHP - Associação da 

Hotelaria de Portugal con-

 

gratulou-se, entretanto, com 
a aprovação da proposta en-

  

tregue ao Governo, através 
da Secretaria de Estado do 
Turismo, para que se abra um 
regime de exceção que permi-
ta ao cliente o reagendamento 
da estadia num hotel ou a 
emissão de um "voucher", 
válido pelo prazo de um ano 
a contar do levantamento do 
estado de emergência. 

A proposta entregue pela 
AHP e aprovada em Conselho 
de Ministros na passada sex-
ta-feira, dia 17 de abril, prevê 
que, aos clientes que por força 
das restrições decorrentes da 
situação da pandemia da CO-
VID-19 cancelem estadias em 
hotéis, cujas reservas hajam 
sido efetuadas ou diretamen-
te, ou através de plataformas 
em linha ou de agências de 
viagens, não seja imediata-
mente devolvido o pagamento 
mas que estes fiquem com um 
crédito sobre o hotel, válido 
durante um ano. 

PUB 
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