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"Prós e Contras": Turismo paralisado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10410213-ed99-47c3-a361-

99d6c2e70df6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O "Prós e Contras" analisou a reabertura dos vários setores em Portugal. No programa de ontem, o
turismo esteve em destaque.
Declarações de Francisco Calheiros, presidente da Confederação de Turismo de Portugal, de Rita
Marques, secretária de Estado do Turismo, de Luís Pedro Martins, presidente da Entidade de Turismo
do Porto e Norte de Portugal, de António Bernardo, presidente da Roland Berger.
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Turismo prestes 
a arrancar  
de olhos postos 
nos milhões do 
mercado interno

Com a reabertura da economia e o Verão 
a aproximar-se, sector espera movimento 
dentro de fronteiras e Turismo de 
Portugal tem campanha para incentivar 
portugueses a fazer férias no país

Sector do turismo está parado perante as fortes limitações aos movimentos de cidadãos em todo o mundoA
tingidas em cheio pelo novo 

coronavírus, e apenas com 

a certeza de descida de 

receitas este ano, é no mer-

cado interno que as empre-

sas ligadas ao turismo con-

centram as suas esperanças. “Face 

aos constrangimentos do transporte 

aéreo e das restrições nas fronteiras, 

é expectável que a chegada de turistas 

internacionais a Portugal seja muito 

afectada”, diz o presidente da Confe-

deração do Turismo de Portugal 

(CTP), Francisco Calheiros. 

Assim, a rmou ao PÚBLICO, “o 

turismo interno assume especial 

importância, [pois] não está tão con-

dicionado”. A visão de que a recupe-

ração do sector vai começar princi-

palmente pelos turistas portugueses 

é comum a diversos agentes, envoltos 

em encerramentos e layoffs, e ansio-

sos pelo retomar de actividade. 

Não que os hotéis, estabelecimen-

tos de turismo rural ou alojamentos 

locais tenham sido encerrados por 

decreto do Governo, como aconteceu 

com o comércio e com as escolas, 

mas, sem turistas, o sector cou 

deserto e muitos fecharam portas por 

Luís Villalobos
sua iniciativa. À restauração, ou parte 

dela, restou o recurso às entregas ao 

domicílio e o take away, com perdas 

de receita. 

A previsão passa por assistir à rea-

bertura de unidades em Julho, poden-

do mesmo algumas abrir em Junho, 

num processo que será sempre fasea-

do, com diferenciação entre regiões 

e tipologias, e muitas incógnitas.  

O presidente da Associação da 

Hotelaria de Portugal (AHP), Raul 

Martins, já adiantou que no mês de 

Julho as reaberturas serão dos hotéis 

ligados às férias, abrangendo as zonas 

balneares, o interior do país e as ilhas, 

mas, no caso das cidades, como Lis-

boa e Porto, as unidades só deverão 

voltar à actividade em Setembro. O 

mais certo é não abrirem com todos 

os serviços disponíveis (caso das 

zonas de spa) e com várias alterações 

em áreas fulcrais como a alimentar. 

Num seminário online sobre o turis-

mo promovido recentemente pela 

Worx, o presidente do grupo Vila Galé, 

Jorge Rebelo de Almeida, lembrou que 

o turismo “foi o motor da recuperação 

económica”, mas que desta vez “deve-

rá ser o sector mais afectado, pelo 

menos até à descoberta da vacina para 

o vírus”. “É importante referir que a 

oferta hoteleira durante a última crise 

era menos de metade da que hoje exis-

te e não existia a opção de alojamento 

local”, frisou. “Teremos de nos apoiar 

no mercado interno, apesar de grande 

parte da população ter visto o seu salá-

rio reduzido”, disse. 

Francisco Calheiros adianta que os 

empresários “já estão a trabalhar no 

sentido de ter rapidamente disponí-

vel uma oferta mais ajustada a esta 

conjuntura, e que seja segura, estru-

turada, inovadora e criativa para os 

turistas portugueses”.  Em 2019, des-

taca, “o mercado interno conheceu 

um crescimento mais acelerado do 

que o mercado externo”. “Julgo que 

2020 poderá ser o ano da redescober-

ta de Portugal pelos portugueses”, 

acrescenta o presidente da confede-

ração patronal do sector. 

O Turismo de Portugal, de acordo 

com fonte o cial, vai lançar uma cam-

panha “destinada a incentivar os por-

tugueses a fazerem férias no seu 

país”. Algo que cará provavelmente 

entre o famoso slogan de meados dos 

anos 90, “Vá para fora cá dentro”, e 

o tema da segurança e da higiene. 

“Nesta fase da pandemia, é essen-

cial garantir con ança e segurança a 

todos os turistas”, destaca Francisco 

Calheiros. A estratégia é partilhada 

pelo Governo, que já defendeu que 

Portugal pode bene ciar da percep-

ção de ser um “destino seguro”, tanto 

do ponto de vista da segurança física 

como também da sanitária. 

 

Clean & safe 

Para ajudar a combater os receios 

ligados à covid-19, foi criado um selo 

pelo Turismo de Portugal, que classi-

ca, em inglês, um estabelecimento 

como sendo “clean & safe” (limpo e 

seguro). Este selo, explicou o Turismo 

de Portugal, serve para “distinguir as 

actividades turísticas que asseguram 

o cumprimento de requisitos de higie-

ne e limpeza para prevenção e con-

trolo da covid-19 e de outras eventuais 

infecções, reforçando, assim, a con-

ança do turista no destino”. 

Lançado no dia 24 de Abril, foi, 

segundo as respostas deste organis-

mo ao PÚBLICO, requerido por 2155 

empresas até às 12h de ontem, distri-

buídos por empreendimentos turís-

ticos (36% do total), empresas de 

animação turística (40%) e agências 

de viagens (24%). 

Há também a esperança de que os 

turistas estrangeiros não voltem todos 

as costas ao mercado português, 

como os espanhóis, pela proximida-

de, e até outros mais tradicionais (e 

bastante relevantes), como o Reino 

Unido, França e Alemanha. A TAP, 

por exemplo, já anunciou que vai 

começar a voar para Londres e Paris 

a partir de hoje, 5 de Maio, naquele 

que é o primeiro sinal de recuperação 
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de rotas da transportadora aérea, 

enquanto se espera pela clari cação 

da dimensão da intervenção do Esta-

do na empresa.  

“Dependerá sempre do levanta-

mento das restrições nas fronteiras e 

do aumento das ligações aéreas”, 

antevê o presidente da CTP, quando 

questionado sobre a possibilidade de 

também se poder contar com os turis-

tas espanhóis nos próximos meses de 

Verão. “Mas, sim, diria que Espanha, 

pela proximidade geográ ca que per-

mite uma deslocação mais fácil, será 

um dos mercados mais importantes 

na fase da retoma”, sublinha. 

 

O valor do turismo interno 

As restrições, e os receios ligados à 

saúde, farão também car por Portu-

gal muitos turistas que previam ir 

passar férias ao estrangeiro. 

Em 2017, último ano para o qual há 

dados detalhados, o mercado interno 

foi responsável por gastos de 8027 

milhões de euros, naturalmente mais 

concentrados nos meses de Verão. De 

acordo com a conta satélite do turismo 

elaborada pelo INE, a maior fatia 

anual, de 1838 milhões de euros (turis-

tas e excursionistas), foi para a restau-

ração e bebidas, seguindo-se 1603 

milhões para o sector do alojamento. 

Só em Agosto do ano passado, de 

acordo com os dados do alojamento 

turístico do INE (que não abrange os 

alojamentos locais com menos de dez 

camas), houve 1,3 milhões de hóspe-

des nacionais e 1,9 milhões de hóspe-

des estrangeiros (que representaram 

quase o dobro do número de dormi-

das) que, juntos, geraram proveitos 

totais de 630 milhões de euros. 

Em relação a este ano, e “como em 

qualquer contexto de crise”, diz o 

presidente da CTP, “é possível que as 

empresas tenham de rever os seus 

modelos de gestão e política de pre-

ços”. 

Para já, não obstante a recupera-

ção do turismo no horizonte, “boa 

parte” das empresas do sector está 

neste momento “encerrada, com a 

agravante de muitas delas enfrenta-

rem graves di culdades para pagar 

rendas, salários, custos com forne-

cedores, impostos, etc.”, sublinha 

Francisco Calheiros. “Infelizmente, 

os apoios nanceiros lançados pelo 

Governo não estão a chegar às 

empresas com a celeridade que 

desejaríamos”, acrescenta. 

Ontem, a AHP enviou uma série de 

sugestões de apoios à Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses 

(ANMP) e a algumas autarquias, 

incluindo o pedido de isenção de taxa 

turística até ao nal de 2021 e a isen-

ção, até ao m deste ano, do paga-

mento de algumas taxas e impostos 

municipais, em que se inclui o IMI. 

Para o presidente da AHP, Raul 

Martins, estas são medidas comple-

mentares às do Estado. “A retoma da 

hotelaria será feita sobretudo através 

do mercado interno e eventualmente 

do mercado espanhol, pelo que esta 

é também uma forma de ajudar as 

empresas a retomarem a sua activi-

dade e a garantirem os postos de tra-

balho. Só assim podemos retomar a 

nossa actividade e garantir a visita e 

estadia de turistas nas várias regiões 

do país”, a rmou, em comunicado, 

este responsável.

RUI GAUDÊNCIO
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Às referências ao jihadismo 
ou ao ciberterrorismo novo 
relatório acrescenta os riscos 
de “extremismos violentos” 
de alguns grupos p16

Fiscalização das 
secretas alerta 
para riscos da 
extrema-direita
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Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 10.968 • 1,30€ • Terça-feira, 5 de Maio de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Disparam queixas na Provedoria  
de Justiça relacionadas com idosos
Provedora de Justiça recebeu 600 reclamações em 45 dias de estado de emergência, muitas de famílias a 
reportar di culdade em contactar telefonicamente idosos em lares • Doadores internacionais prometem 
7,4 mil milhões de euros para produção de vacina, Portugal dá dez milhões • Turismo prestes a arrancar 
de olhos postos nos milhões do mercado interno Destaque, 2 a 11 e Editorial • Acompanhe em publico.pt/coronavirus

ISNN-0872-1548

Oficialmente, podem reabrir 
a 1 de Junho, mas vários não 
vão fazê-lo. Ignoram o 
comportamento do público 
no pós-pandemia p30/31

Teatro só volta 
às principais 
salas depois  
das férias

João Pedro Oliveira e Costa é 
o próximo CEO do banco 
controlado pelos espanhóis 
do CaixaBank. Há 30 anos 
que está no grupo p23

BPI surpreende 
e regressa  
a uma liderança 
portuguesa

PUBLICIDADE

Reportagem 
Com máscara  
na cara e algum 
receio o país 
começou  
a voltar à rua

Passageiros a 
apanhar o eléctrico, 

em Lisboa
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TAP "debaixo de fogo"/Comentário de Miguel Sousa Tavares

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=71e795fa-745e-4335-ba07-

094fa273c22e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A TAP está "debaixo de fogo", agora por causa dos planos de relançamento das operações. O "Jornal
de Notícias" revelou na sexta-feira que serão reativados apenas três rotas no Porto e 71 em Lisboa. O
pres. da Câmara Municipal do Porto reagiu e outros setores da região norte também, consideram
inadmissível. A TAP diz que nada foi ainda decidido e que se trata de um de vários cenários, que estão
ainda a ser equacionados, face a uma realidade que se alterou drasticamente, a do transporte aéreo.
Comentário de Miguel Sousa Tavares.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-05-04 20:40
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-05-04 01:36

Página 5



A6  
Antena 1

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 86325703

 
04-05-2020 19:07

AHP propõe isenção da taxa turística até ao final do próximo ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ced49ca9-551d-4de2-87b1-

106d40d42af0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação de Hotelaria de Portugal propõe a isenção da taxa turística até ao final de 2021, para
revitalizar o setor. Cristina Siza Vieira explicou à Antena 1, que o  desagravamento fiscal é uma forma
de estimular quando surgir a retoma económica e deixou outras sugestões. As ideias para o retomar
da atividade económica do setor do turismo, seguiram já por carta para a Associação Nacional de
Municípios.
Comentários de Cristina Siza Vieira, Associação da Hotelaria de Portugal.
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Posso cancelar viagens 
e ser reembolsado? 

k  1 LHO 
O nosso jurista 
ésclarece as dúvidas 
dos nossos associados 

Recebemos centenas de reclamações sobre o cancelamento 
de viagens e a dificuldade em contactar companhias 
e operadores. Destacamos os direitos dos consumidores 

J.P.. do Porto, tinha um voo marcado para Bali, 
com escala em Frankfurt e Singapura, mas, 
devido à pandemia da covid-19, as viagens 
foram canceladas. Tentou contactar a operadora 
eDreams por todos os meios, mas sem 
sucesso. Pretende agora ser reembolsado 
dos 537,21euros que pagou. 

O QUE FAZER 

Em viagens canceladas por iniciativa 
da agência, do operador turístico, da 
transportadora aérea ou de outra entidade 
com a qual a contratou, tem direito ao 
reembolso de tudo o que pagou. O mesmo 
direito existe se for o próprio consumidor 
a anular as reservas, no caso de não 
poder viajar, por estarem proibidas as 
deslocações para o país em causa, devido 
à pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde e a recomendação 
(ou obrigação) para permanecer em casa, 
de modo a limitar o contágio. 
Neste momento, muitas rotas aéreas 
estão encerradas, há parques temáticos, 
museus e outras atrações com as portas 
fechadas, e estabelecimentos hoteleiros 
que não estão autorizados a abrir. Assiste 

, 

•47.' 

• 

e 

•" 

ao consumidor o direito à devolução do 
que pagou, mas, se estiver de acordo, é 
de admitir a entrega de vales para datas 
futuras. Esta fase exige que todos ajam 
com bom senso, pelo que o consumidor 
pode aceitar (ou negociar) esta forma de 
reembolso, caso mantenha o interesse. 
No caso de viagens previstas para 
as próximas semanas, e ainda não 
canceladas, poderá aguardar até mais 
próximo da data ou proceder já ao 
cancelamento, com direito a reembolso. 
Se tiver marcado uma viagem para 
mais tarde, como as férias de verão, o 
ideal é aguardar a evolução da situação 
e esperar que o combate à covid-19 
seja bem-sucedido. No entanto, se 
contratou serviços, como hotéis e visitas 
guiadas, que permitem o cancelamento 
sem penalização, por precaução, pode 
fazê-lo e reservar novamente mais 
próximo da data. Se se tratar de uma 
viagem organizada, é possível rescindir 
ocontrato a qualquer momento, antes 
de a iniciar. Contudo, pode ter de pagar 
uma taxa de rescisão. As coberturas 
de assistência em viagem garantem 
oreembolso das despesas pagas com 
alojamento e transporte e que não possam 
ser recuperadas, quando a viagem seja 
cancelada por motivo de força maior. 
Em nenhuma das apólices analisadas 
se considera motivo de força maior o 
cancelamento por receio de contágio. Já 
numa situação de doença grave, em caso 
de infeção pela covid-19, há seguros que 
garantem o reembolso das despesas 
de cancelamento. Depende da apólice 
e da situação que se pretende garantir, 
como o pagamento das despesas 
médicas de quem tenha sido infetado 
durante uma viagem, ou o reembols _  - 
das despesas com o cancelamento, 
por exemplo. É impossível dar Zuna 
resposta unica  a  estas questões. O 
é consultar aS-cmdições d4ápolice 
e  pedir esclarecimentos àsegura 

figdikA\\\ 

Envie-nos dúvidas e questões práticas sobre produtos 
e serviços. Os nossos especialistas respondem COMO FAZER 

Textos Myriam Gaspar e Nuno César 
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r 4,82 0,uu I 

Monoket, 20 mg x 60 comp 

4,82 0,00 1 4,05 

Monoket, 20 mg x 60 
comp 

4,82 0,00 1 4,05 

--

 

0,77 6% 

0,77 6% 

49,40 23%
 

7,85 23% 

ALCOOLGEL 1 LT 

49,40 0,00 
1 0,00 

Elgydium Gel Multi 
Action 75m1 

7,85 0,00 1  0,00 

'otal(Euros): 59,56 

Totais de IVA: 
laxa Valor 

Valor  IVA 

6% 2,18 0,13 
23% 46,54 

10,71 

Liquido 
2,31 

57,25 

RECLAME ATRAVÉS DA NOSSA PLATAFORMA 

Problemas com uma empresa? 
Encontre aqui a solução! 

Ajudem-'de a reclama, da empresa_ 

Como funciona? 

effirse 
aura 

reclarnacao 
diretamente 

para 
emaresa. 

Receba a 
resposta 

atreves da 
11011.1 

plataforma 

Descontente 
com o 

desfecho? Peça 
ajuda aos 

nossos juristat 

Estar em casa sem poder sair e ter a 
maioria das empresas fechadas não 
são motivos para desalento ou inércia, 
se tiver uma queixa para apresentar. 

Agora, mais do que nunca, faz sentido 
usar a nossa plataforma Reclamar 
(www.deco.proteste.pt/reclamar). 

O serviço é gratuito para todos os 
consumidores, associados ou não. 

A reclamação vai diretamente 
para a entidade, sendo o tempo médio 
de resposta seis dias. Em 73% 
dos casos, as queixas são resolvidas 

com sucesso. 

1. Registar no site 
Aceda ao site  ,  registe-se e insira 

onome da empresa. Se não estiver na 

nossa base de dados, escreva o nome 

e o e-mail. Indique um destes números: 

de cliente, de fatura ou de contribuinte. 
2.Escrever a reclamação 
Descreva o problema e anexe 

documentos, se os tiver. A queixa 

segue diretamente para a empresa. 
3.Apoio jurídico 
Se ficar descontente com a resposta, 

os nossos juristas podem ajudar 

através da linha 211 215 750. 

Preços exorbitantes 
por gel desinfetante 
Não é apenas o gel desinfetante para as mãos que tem originado 

queixas dos consumidores. Luvas, álcool e máscaras estão à venda 

por preços muito díspares. 

N.B. ficou surpreendido quando 

lhe pediram, numa farmácia em 

Linda-a-Velha, 49,40 euros por 

um litro de gel desinfetante. Dada a 

escassez e a dificuldade em encontrar 

o produto, pagou o preço: o gel 

destinava-se aos pais. Na semana 

seguinte, o irmão comprou um frasco 

semelhante por 42 euros, o que levou 

N.B. a perguntar-nos se as farmácias 

podem cobrar preços tão díspares. 

N.B. pagou 49,40 euros por um litro de gel desinfetante 

numa farmácia de Linda-a-Velha. Na semana seguinte, 

o preço baixou para 42 euros 

de preços, e a venda de bens ou serviços 

a valores superiores aos permitidos 

ou que resultariam do regular exercício 

da atividade, com a intenção de 

obter um lucro ilegítimo. Quando isto 

acontece, estamos perante um crime de 

especulação, que pode ser punido com 

prisão de seis meses a tés anos e uma 

multa não inferior a 100 dias. As práticas 

comerciais ilegais também podem dar 

lugar a contraordenações, cabendo 

à Autoridade de Segurança Alimentar 

e Económica (ASAE) a instauração 

do processo. 
A nossa associada S.P. também se 

queixa de ter comprado, em Ponta 

Delgada, luvas por 9 euros, que, no dia 

anterior, custavam apenas 5,65 euros. 

Outra associada adquiriu 60 ml de gel 

desinfetante por 12 euros. Na semana 

anterior, estava à venda por 2 euros. 

Os consumidores gostariam de saber 

o que fazer nestas situações. 

Perante preços que considere estarem 

bastante acima do que é habitual, pode, 

desde logo, apresentar queixa na nossa 

plataforma Reclamar (veja em baixo 

como). A partir da data da compra, tem 

também 14 dias para denunciar, por 

via eletrónica, questões relacionadas 

com especulação de preços, 

açambarcamento ou outros, junto da 

ASAE. Esta entidade de fiscalização 

criou um canal em www.asae.gov.pt/ 

denuncias-covid-19-.aspx, para agilizar 

o contacto com os consumidores que 

queiram denunciar essas situações. 

Basta preencher um formulário próprio, 

disponível no site. 

O QUE FAZER 

-.custr` 

' 

ycas 0"elc° 
imo "3" ccgl̀ém atra tocticit 

,lef 

Há algumas semanas, os casos de 

especulação de preços que nos 

chegavam eram pontuais e localizados. 

As queixas entretanto aumentaram. 

Importa, no entanto, distinguir entre 

o que são oscilações na procura, que 

podem levar a pequenas mexidas 

Há estabelecimentos a vender embalagens de 60 ml 

por 12 euros. A especulação de preços deve ser denunciada 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 5,58 x 2,86 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 86261854 01-05-2020

60 
Consumidor pode 
ser reembolsado ou 
receber um vale pela 
viagem cancelada: 
é preciso bom senso 
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