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Coronavírus - Impacto na restauração e hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d313c188-905a-4e56-a121-

47cffac98cad&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Cerca de 30% dos hotéis e restaurantes está a ponderar abrir falência. É o resultado de um inquérito
feito pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-05-06 07:14
 SIC - Edição da Manhã , 2020-05-06 08:15
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-05-05 00:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-06 06:22
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-06 07:15
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-06 08:16
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-05-06 09:26
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-05-06 10:22
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A2 RTA promove em Tavira a Linha de Apoio à Tesouraria para microempresas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/05/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aa4cd8d6

 
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do
Algarve (RTA) promove, em parceria com o Município de Tavira, no dia 8 de maio,
pelas 15h, uma sessão de esclarecimento por videoconferência acerca da Linha de
Apoio à Tesouraria (Covid- 19) para as microempresas (até nove trabalhadores). A
iniciativa conta com as intervenções dos Presidentes da Região de Turismo do
Algarve e da Câmara Municipal de Tavira e ainda do Gabinete de Apoio da RTA, o
qual terá como função expor e clarificar quais os requisitos necessários para a
apresentação de candidatura a esta Linha de Apoio.'
 
No decorrer da sessão, os empresários terão ainda a
oportunidade de abordar outros temas do seu interesse, nomeadamente,
flexibilização fiscal e contributiva, assim como lay-off simplificado. Para
assistir a esta videoconferência, os interessados deverão efetuar a sua
inscrição, até às 13h de dia 7 de maio (quinta-feira), através do e-mail turismo@cm-tavira.pt.
 
Daniel Pina
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A3

Museu Arqueológico Virtual do Algarve vai avançar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/05/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=20d21176

 
Museu funcionará como plataforma digital que convida a circular e a conhecer o território do Algarve e
os seus museus.
 
O Museu Arqueológico Virtual do Algarve,  uma ambição antiga da Rede de Museus do Algarve  (RMA),
vai mesmo avançar. Os primeiros passos foram dados ao longo dos últimos dois meses e culminaram
na parceria estabelecida entre aquela rede e o Museu Nacional de Arqueologia.
 
Os trabalhos, centrados nos sítios identificados e nos materiais recuperados por Sebastião Phillipes
Estácio da Veiga, no âmbito da sua carta arqueológica para a região algarvia, que resultou na abertura
do efémero Museu Arqueológico do Algarve e na produção da volumosa obra Antiguidades
Monumentaes do Algarve, já iniciaram.
 
Esta é uma notícia que  certamente exultaria Estácio da Veiga, não tivesse sido o Museu do Algarve
um dos cavalos de batalha do arqueólogo oitocentista .
 
Desde meados do século XIX que há recolhas de espólios em sítios arqueológicos da região por parte
de investigadores portugueses e estrangeiros. Estes conjuntos, nalguns casos numerosos, integram
acervos de museus de fora da região, em especial o do Museu Nacional de Arqueologia.
 
A sua segmentação em coleções menores, com vista à incorporação nos museus da geografia de
proveniência, é uma perspetiva improvável, atendendo à importância que estes assumem como
coleções representativas de campanhas de exploração arqueológica pioneiras em Portugal. Não
obstante, muitos destes bens culturais são representativos da ocupação humana no território algarvio
em diferentes cronologias e não se encontram musealizados, estudados ou sequer inventariados.
 
Partindo da máxima  Passado virtualizado em Futuro , o Museu alojado na Web terá por missão
divulgar os característicos do passado e da identidade do Algarve que se encontram depositados
nesses museus, sistematizando toda a informação associada, consubstanciada na construção de
discursos explicativos sobre a evolução dos povos que habitaram o extremo sul do país, dos seus
modelos de organização social e atividades económicas praticadas .
 
O aproveitamento da informação disponibilizada pelo Museu Virtual ocorrerá em três níveis: científico,
na medida em que a concretização do projeto representa um acréscimo do conhecimento existente
para a caracterização da evolução da ocupação humana na região; sociocultural, promovendo a
aproximação das populações locais à sua cultura e passado e turística, sendo o Museu Virtual um
veículo de atratividade para os distintos visitantes da região algarvia.
 
O Museu funcionará, assim, como plataforma digital que convida a circular e a conhecer o território do
Algarve e os seus museus, sítios e monumentos. Será também um repositório para a cartografia e
inventário de sítios arqueológicos dos 16 concelhos algarvios, constituindo uma ferramenta para os
projetos de investigação e de dinamização cultural que se debrucem sobre o património arqueológico
regional.
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O projeto é estruturado em fases, sendo a que se segue a de levantamento e inventário das coleções
reunidas por Estácio da Veiga que se encontram à guarda do Museu Nacional de Arqueologia, tanto as
que o próprio depositou, como as que José Leite de Vasconcelos, criador e primeiro diretor da
instituição, adquiriu posteriormente.
 
Este trabalho será levado a cabo em parceria pelos técnicos dos municípios algarvios e da Direção
Regional de Cultura do Algarve, que integram o grupo de Arqueologia da RMA, e suportará uma
candidatura a fundos comunitários aquando da abertura de programas de salvaguarda e valorização
do património cultural.
 
[Additional Text]:
Carta-Archeologica-Algarve-(1878)
Museu Arqueológico Virtual do Algarve
Print Icon
 
barlavento
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TURISMO 1 QUEBRAS DE 50% ESTE ANO 

A secretária de Estado do Turismo, Rita 
Marques, estima que as empresas do se-

tor terão este ano uma quebra de 50% da fatu-
ração face a 2019, devido à Covid-19, e apelou 
aos portugueses para que gozem férias no 
País. "Não sabemos quando vão abrir as fron-
teiras e se os aviões estarão no ar", comentou. 
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A6

Museu Arqueológico Virtual do Algarve vai avançar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=16b5f994

 
Os primeiros passos para a criação do Museu Arqueológico Virtual do Algarve (MAVA), dados ao longo
dos últimos dois meses, culminaram na parceria estabelecida entre a Rede de Museus do Algarve
(RMA) e o Museu Nacional de Arqueologia.
 
"Ambição antiga da Rede de Museus do Algarve, o Museu Arqueológico Virtual do Algarve vai mesmo
avançar", reforça a RMA, em comunicado.
 
Os trabalhos, centrados nos sítios identificados e nos materiais recuperados por Sebastião Phillipes
Estácio da Veiga no âmbito da sua carta arqueológica para a região algarvia, que resultou na abertura
do efémero Museu Arqueológico do Algarve e na produção da volumosa obra  Antiguidades
Monumentaes do Algarve , já se iniciaram.
 
"Certamente que a notícia exultaria Estácio da Veiga, não tivesse sido o Museu do Algarve um dos
cavalos de batalha do arqueólogo oitocentista", sublinha a rede constituída por vários museus da
região.
 
Desde meados do século XIX que há recolhas de espólios em sítios arqueológicos da região por
investigadores portugueses e estrangeiros. Estes conjuntos, nalguns casos numerosos, integram
acervos de museus de fora da região, em especial o do Museu Nacional de Arqueologia.
 
A sua segmentação em coleções menores com vista à incorporação nos museus da geografia de
proveniência é uma "perspetiva improvável, atendendo à importância que estes assumem como
coleções representativas de campanhas de exploração arqueológica pioneiras em Portugal", refere a
rede museológica algarvia.
 
Muitos destes bens culturais são, porém, "representativos da ocupação humana no território algarvio
em diferentes cronologias e não se encontram musealizados, estudados ou sequer inventariados".
 
Partindo da máxima  Passado virtualizado em Futuro , o museu virtual promete divulgar os
"característicos" do passado e da identidade do Algarve que se encontram depositados nesses
museus, sistematizando toda a informação associada, consubstanciada na construção de discursos
explicativos sobre a evolução dos povos que habitaram o extremo sul do país, dos seus modelos de
organização social e atividades económicas praticadas.
 
O aproveitamento da informação disponibilizada pelo museu virtual será feito em três níveis:
científico, com um acréscimo do conhecimento existente para a caracterização da evolução da
ocupação humana na região; sociocultural, promovendo a aproximação das populações locais à sua
cultura e passado; e turístico, sendo o museu virtual um veículo de atratividade para os distintos
visitantes da região algarvia.
 
O projeto funcionará, assim, como plataforma digital que convida a circular e a conhecer o território
do Algarve e os seus museus, sítios e monumentos.
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Será também um repositório para a cartografia e inventário de sítios arqueológicos dos 16 concelhos
algarvios, constituindo uma ferramenta para os projetos de investigação e de dinamização cultural que
se debrucem sobre o património arqueológico regional.
 
O projeto é estruturado em fases, seguindo-se agora a de levantamento e inventário das coleções
reunidas por Estácio da Veiga que se encontram à guarda do Museu Nacional de Arqueologia, tanto as
que o próprio depositou como as que José Leite de Vasconcelos, criador e primeiro diretor da
instituição, adquiriu posteriormente.
 
Este trabalho será levado a cabo em parceria pelos técnicos dos municípios algarvios e da Direção
Regional de Cultura do Algarve, que integram o grupo de Arqueologia da RMA, e suportará uma
candidatura a fundos comunitários aquando da abertura de programas de salvaguarda e valorização
do património cultural.
 
..diariOnline RS
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A8

Airbnb: Europeus já estão a marcar férias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/05/2020

Meio: Negócios Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f953d543

 
Na Dinamarca e Holanda a atividade da Airbnb já não está muito distante do registado na mesma
altura do ano passado.
 
Com muitos países europeus a reabrirem lentamente as suas economias e a aliviarem as medidas de
confinamento, já se nota um aumento da marcação de férias.
 
A tendência está a ser notada pela Airbnb, plataforma de alojamento local, que diz estar a notar uma
subida acentuada na procura em alguns mercados, com destaque para a Dinamarca e Holanda.
 
Apesar dos sinais de recuperação numa indústria fortemente afetada pela pandemia da covid-19, a
Airbnb anunciou um plano de corte de 25% no número de trabalhadores.
 
Antes deste anúncio o CEO da companhia, Brian Chesky, revelou ao Financial Times que destacou a
forte subida no número de marcações, sobretudo na Dinamarca e Holanda, onde o nível de atividade
já está entre 80 a 90% do nível registado no ano passado.
 
"A recuperação está a ser melhor do que antecipamos há duas semanas. É temporário? É
permanente? Ninguém sabe", disse o gestor.
 
Sem adiantar números, a companhia diz que na Noruega, Suécia, Suíça e Áustria a atividade da
companhia também dá sinais de recuperação.
 
Segundo noticiou o Público e abril, a faturação da Airbnb caiu 29% em Lisboa e 15% no Porto, no mês
de março, em termos homólogos. As perdas atingiram 5,5 milhões de euros e terão aumentado no
mês passado.
 
Além do corte agressivo na sua força de trabalho, a Airbnb está a estimar uma queda nas receitas
para metade este ano, face a 2019, quando atingiram 4,8 mil milhões de dólares.
 
A Airbnb destinou 250 milhões de dólares para pagar aos anfitriões de alojamento local 25% do valor
do cancelamento de reservas decorrentes da pandemia da covid-19.
Continuar a ler
 
Negócios
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A9

Apesar da covid-19, os europeus já estão a marcar férias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/05/2020

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e09ca0e0

 
Na Dinamarca e Holanda a atividade da Airbnb já não está muito distante do registado na mesma
altura do ano passado.
 
Com muitos países europeus a reabrirem lentamente as suas economias e a aliviarem as medidas de
confinamento, já se nota um aumento da marcação de férias.
 
A tendência está a ser notada pela Airbnb, plataforma de alojamento local, que diz estar a notar uma
subida acentuada na procura em alguns mercados, com destaque para a Dinamarca e Holanda.
 
Apesar dos sinais de recuperação numa indústria fortemente afetada pela pandemia da covid-19, a
Airbnb anunciou um plano de corte de 25% no número de trabalhadores.
 
Antes deste anúncio o CEO da companhia, Brian Chesky, revelou ao Financial Times que destacou a
forte subida no número de marcações, sobretudo na Dinamarca e Holanda, onde o nível de atividade
já está entre 80 a 90% do nível registado no ano passado.
 
"A recuperação está a ser melhor do que antecipamos há duas semanas. É temporário? É
permanente? Ninguém sabe", disse o gestor.
 
Sem adiantar números, a companhia diz que na Noruega, Suécia, Suíça e Áustria a atividade da
companhia também dá sinais de recuperação.
 
Segundo noticiou o Público em abril, a faturação da Airbnb caiu 29% em Lisboa e 15% no Porto, no
mês de março, em termos homólogos. As perdas atingiram 5,5 milhões de euros e terão aumentado
no mês passado.
 
Além do corte agressivo na sua força de trabalho, a Airbnb está a estimar uma queda nas receitas
para metade este ano, face a 2019, quando atingiram 4,8 mil milhões de dólares.
 
A Airbnb destinou 250 milhões de dólares para pagar aos anfitriões de alojamento local 25% do valor
do cancelamento de reservas decorrentes da pandemia da covid-19.
 
[Additional Text]:
Apesar da covid-19, os europeus já estão a marcar férias
 
Jornal de Negócios

Página 9



A10

Perspectivas negativas para a actividade turística em Março de 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/05/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ecf0691

 
A actividade turística irá sofrer uma quebra considerável em 2020, segundo dados obtidos pelo
Instituto Nacional de Estatística, (INE). Em Março de 2020, o sector do alojamento turístico terá
registado 701,0 mil hóspedes e 1,9 milhões de dormidas, correspondendo estes números a variações
de -49,4% e
 
Em Março de 2020, o sector do alojamento turístico terá registado 701,0 mil hóspedes e 1,9 milhões
de dormidas, correspondendo estes números a variações de -49,4% e -58,5%, respectivamente
(+15,3% e +14,7% em Fevereiro, pela mesma ordem).
 
Por outro lado segundo esta estimativa rápida, as dormidas de residentes terão diminuído 56,9%
(+26,4% em Fevereiro) e as de não residentes terão decrescido 59,2% (+9,5% em Fevereiro).
 
O INE promoveu em Abril um questionário específico para o qual obteve respostas de cerca de 4.000
estabelecimentos, sobre as perspectivas para a actividade turística nos próximos meses até Agosto.
 
Dos 79,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico que responderam verificou-se que a
pandemia COVID-19 "motivou o cancelamento de reservas agendadas para os meses de Março a
Agosto de 2020, representante "estes espaços 91,3% da capacidade da oferta dos estabelecimentos
que responderam".
 
Zita Ferreira Braga
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Governo já conseguiu repatriar perto de 4900 cidadãos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=21b02d17-83c2-40b0-89b0-

673f63296840&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro dos Negócios Estrangeiros e revelou que o Governo já conseguiu repatriar perto de 4900
cidadãos, desde o início da pandemia. Augusto Santos Silva diz que este número corresponde a cerca
de 90 por cento dos pedidos que foram feitos.
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