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A1  
Rádio Observador

 	Duração: 00:01:23

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 89809592

 
24-11-2020 08:06

Estado de emergência- Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b62727dc-2437-4718-a7d9-

939051f55f96&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há medidas neste estado de emergência que estão a gerar preocupação para as unidades hoteleiras.
No Algarve, teme-se o pior por altura do Natal e ano Novo. As restrições previstas para os fins de
semana alargados do início de Dezembro já estão a levar a cancelamentos de reservas, o que faz
aumentar o receio dos empresários. Elidérico Viegas, presidente da Associação de hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve, fala em medidas sem fundamentação técnica.
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A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 3,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89805887 24-11-2020

TURISMO 60 MIL EMPREGOS 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 

TURISMO ESTIMA QUE O SETOR 

DEVERÁ PERDER 60 MIL 

EMPREGOS Só NESTE ANO E 

AVISA QUE REGRESSO A NÍVEIS 

PRÉ-PANDEMIA Só EM 2023. 
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A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 10,35 x 3,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89805890 24-11-2020

FRANCISCO CALHEIROS1 "MAIORIA FECHADA" 

O presidente da Confederação do Turismo de 
Portugal (CTP) diz compreender o apelo para 

o fecho das empresas nas vésperas de feriado. 
Contudo, o patrão do turismo lembra que, neste 
setor, não há muita margem para seguir o conse-
lho. "Infelizmente, a maioria das empresas já está 
fechada", afirmou, face à falta de clientes. 
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A4 Hotéis já podem operar como centros de dia, showrooms ou escritórios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2020

Meio: Publituris Hotelaria Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=35b176b0

 
Esta é uma autorização excecional e temporária que visa mitigar os efeitos da pandemia na operação
hoteleira
 
Os estabelecimentos hoteleiros, de turismo de habitação e 'resorts' estão autorizados a serem
temporariamente usados como escritórios, 'showrooms' e centros de dia, segundo decreto-lei
publicado em Diário da República,
 
O diploma publicado no domingo, para alterar as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença covid-19, especifica que esta autorização excecional e temporária abrange os
empreendimentos turísticos, cuja classificação inclui estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos
turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos ('resorts'), empreendimentos de turismo de
habitação, empreendimentos de turismo no espaço rural e, ainda, parques de campismo e de
caravanismo.
 
Das medidas excecionais aplicáveis aos empreendimentos turísticos, introduzidas pelo decreto-lei que
entrou em vigor hoje, dia seguinte ao da sua publicação, contam a possibilidade de disponibilizar a
totalidade ou parte das unidades de alojamento que compõem estes empreendimentos para outros
usos compatíveis.
 
E o diploma define esses usos: alojamento prolongado, com ou sem prestação de serviços; escritório e
espaços de cowork; reuniões, exposições e outros eventos culturais; 'showrooms'; ensino e formação
e salas de convívio de centros de dia ou outros grupos ou organizações.
 
"O número de unidades de alojamento a disponibilizar para outros usos é definido pelas entidades
exploradoras dos empreendimentos turísticos", acrescenta, precisando que a afetação de parte ou da
totalidade das unidades de alojamento pelas entidades exploradoras "não implica a perda" da
qualificação como empreendimento turístico.
 
Publituris Hotelaria
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A5

Hotéis podem passar a ser escritórios e centros de dia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eae00fdd

 
A afetação de parte ou da totalidade das unidades de alojamento pelas entidades exploradoras "não
implica a perda" da qualificação como empreendimento turístico
 
Os estabelecimentos hoteleiros, de turismo de habitação e 'resorts' estão autorizados a serem
temporariamente usados como escritórios, 'showrooms' e centros de dia, segundo decreto-lei
publicado em Diário da República,
 
O diploma publicado no domingo, para alterar as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença covid-19, especifica que esta autorização excecional e temporária abrange os
empreendimentos turísticos, cuja classificação inclui estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos
turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos ('resorts'), empreendimentos de turismo de
habitação, empreendimentos de turismo no espaço rural e, ainda, parques de campismo e de
caravanismo.
 
Das medidas excecionais aplicáveis aos empreendimentos turísticos, introduzidas pelo decreto-lei que
entrou em vigor hoje, dia seguinte ao da sua publicação, contam a possibilidade de disponibilizar a
totalidade ou parte das unidades de alojamento que compõem estes empreendimentos para outros
usos compatíveis.
 
E o diploma define esses usos: alojamento prolongado, com ou sem prestação de serviços; escritório e
espaços de cowork; reuniões, exposições e outros eventos culturais; 'showrooms'; ensino e formação
e salas de convívio de centros de dia ou outros grupos ou organizações.
 
"O número de unidades de alojamento a disponibilizar para outros usos é definido pelas entidades
exploradoras dos empreendimentos turísticos", acrescenta, precisando que a afetação de parte ou da
totalidade das unidades de alojamento pelas entidades exploradoras "não implica a perda" da
qualificação como empreendimento turístico.
 
Publituris
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A6

 
RTP 1

 	Duração: 00:03:03

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89802829

 
23-11-2020 20:47

1 1 1

Crise na hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12f9b698-f125-43a5-80e1-

77a46bf52737&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os empresários estavam a contar com as mini-férias dos próximos feriados para poder
compensar um pouco a falta de turistas. Com agravamento das restrições dizem que nem sequer os
investimentos feitos para cumprir as regras anticovid vão ser compensados.
Declarações de Jorge Beldade, grupo Tivoli; Sofia Ribeiro, grupo Vila Galé.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-11-24 08:43
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-24 08:43
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A7

 
SIC

 	Duração: 00:01:43

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 89802544

 
23-11-2020 20:29

1 1 1

COVID-19 na prisão de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0af133ca-cb0f-4e14-b61a-

c94ee20da5e4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na cadeia de Faro, há um surto. Estão isolados numa única ala, assintomáticos, mas com
acompanhamento clínico. São 62, os reclusos infetados assim como 4 funcionários. O que é agora o
maior surto de COVID-19 no Algarve, foi confirmado durante o fim de semana depois de um preso que
precisou ir ao hospital, na sexta-feira, ter acusado positivo.
Comentários de Jorge Alves, Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-11-23 20:29
 SIC - Edição da Manhã , 2020-11-24 06:11
 SIC - Edição da Manhã , 2020-11-24 07:05
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-11-23 00:39
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-11-24 06:11
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-11-24 07:06
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A8

 
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:21

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 89812084

 
23-11-2020 20:01

Setor do turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=512c91e0-3975-4267-8c53-

af2cdcf1ca37&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do turismo em Portugal deve perder 60.000 empregos este ano, por causa da pandemia. Em
entrevista à agência Reuters, a secretária de Estado do Turismo diz ainda que a recuperação não vai
ser rápida.
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A9

 
Renascença

 	Duração: 00:01:27

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 89801039

 
23-11-2020 18:00

Crise no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=82d34ad3-848d-48e5-89e3-

246ae569d41e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
60 mil empregos perdidos. O setor do turismo deverá perder 60 mil postos de trabalho só este ano a
estimativa é do Governo quanto ao impacto da pandemia.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação que representa os hotéis do Algarve.

 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-11-23 20:01
 Renascença - Notícias , 2020-11-23 21:03
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A10

Postos de Turismo do Algarve reinventam-se e prestam apoio às empresas locais do
setor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9981edf0

 
O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na 2.ª fase da
linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal. Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se
associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Estes passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos.
 
"Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região", refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
"A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia", conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser convertido em
incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
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Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
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A12

Postos de Turismo do Algarve reinventam-se para apoiarem empresários do setor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a2b68ea5

 
O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do setor na região sobre os apoios disponibilizados pelo Turismo de
Portugal.
 
Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se associarem a
uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de pobreza, os Postos
de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua atividade e respetivos
postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
O objetivo passa por identificar as novidades da segunda fase da linha de apoio à tesouraria para
microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de Portugal.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
 
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
Estes passam a ser agora um contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos
concelhos de atuação, de forma a divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade,
remetendo para o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais
esclarecimentos.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado.
 
Foi reforçada para responder às necessidades imediatas de financiamento destas empresas,
salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano, e cuja dotação ascende agora aos 90
milhões de euros. Permitirá, mediante certas condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou
do apoio a conceder possa ser convertido em incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13:00 horas, imposto pelo estado de emergência.
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A14

Postos de Turismo do Algarve prestam apoio às empresas do sector
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67a849a

 
Início B3 Postos de Turismo do Algarve prestam apoio às empresas do sector
 
Postos de Turismo do Algarve prestam apoio às empresas do sector
 
Novembro 24, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
No Algarve, os postos de turismo, que neste tempo de pandemia recebem a visita de menos turistas à
procura de informação sobre a região, passam a oferecer novos serviços.
 
A rede capacitou os seus profissionais para informarem os empresários do sector na região sobre as
novidades introduzidas na 2.ª fase da linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo
Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de Portugal.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do sector.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direccionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
Estes passam a ser agora um contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respectivos
concelhos de actuação, de forma a divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à actividade,
remetendo para o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais
esclarecimentos.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
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Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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A16

Algarve apoia empresas regionais através da rede de Postos de Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7015aae3

 
Profissionais dos Postos de Turismo da rede da RTA já estão a dar apoio aos empresários regionais
sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os
profissionais destas entidades para prestarem informação aos empresários regionais do setor sobre as
novidades introduzidas na 2.ª fase da linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo
Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de Portugal.
 
"Os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua atividade e
respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia", refere a RTA, num comunicado enviado à
imprensa.
 
Os profissionais dos 20 Postos de Turismo que compõem a rede da RTA "passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos", acrescenta a informação
divulgada.
 
"Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região", refere João Fernandes, presidente da
RTA, revelando que estes profissionais já estão a prestar apoio no âmbito da linha de apoio à
tesouraria para microempresas e garantindo que a RTA está empenhada em encontrar "novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia".
 
No comunicado enviado à imprensa, a RTA lembra que a linha de apoio à tesouraria para
microempresas do turismo Covid-19 conta com uma dotação de 90 milhões de euros e permite,
mediante certas condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser
convertido em incentivo não reembolsável.
 
Além deste apoio, as empresas podem ainda candidatar-se ao programa Apoiar.pt, prevê uma dotação
de 750 milhões de euros a fundo perdido, financiados por fundos europeus, para micro e pequenas
empresas do comércio, restauração, turismo e atividades culturais que tenham registado quebras de
faturação de pelo menos 25% nos primeiros nove meses deste ano, e que conta ainda com uma verba
adicional para a restauração situada em concelhos de alto risco, para compensar perdas sofridas nos
dois últimos fins de semana de encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de
emergência.
 
Publituris
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O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na 2.ª fase da
linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal. Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se
associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Estes passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região , refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser convertido em
incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
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Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
 
LPM
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O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na 2.ª fase da
linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal. Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se
associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Estes passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região , refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser convertido em
incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
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Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
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O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na segunda fase
da linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal. Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se
associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve, que passam a ser agora um contacto
de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a divulgar
linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio ao
Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
condições, que 20 por cento do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser
convertido em incentivo não reembolsável. Já o novo programa  Apoiar.PT  prevê uma dotação de 750
milhões de euros a fundo perdido, financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas
do comércio, restauração, turismo e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação
de pelo menos 25 por cento nos primeiros nove meses deste ano. As ajudas do  Apoiar.PT  serão
concedidas a partir de 25 de novembro, mas as empresas podem já antecipar o primeiro passo da
candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa  Apoiar.PT , o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h, imposto pelo estado de emergência.
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Postos de Turismo do Algarve reinventam-se e prestam apoio às empresas locais do setor
 
Sociedade
 
O  T u r i s m o  d o  A l g a r v e  r e i n v e n t o u  a  s u a  r e d e  d e  P o s t o s  d e  T u r i s m o
(https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/289/postos-de-turismo.aspx) e capacitou os seus
profissionais para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na
2.ª fase da linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo
Turismo de Portugal. Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde
e de se associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Estes passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região , refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital

Página 22



humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser convertido em
incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
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Partilha este artigo
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Economia
 
O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na 2.ª fase da
linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal.
 
A RTA lembra que depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e
de se associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, a Região de Turismo aposta no reforço do serviço prestado pelos profissionais de 20
Postos de Turismo que passam a ter agora um contacto de primeira linha com empresas locais dos
seus respetivos concelhos de atuação, de forma a divulgar linhas de apoio e outras informações úteis
à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais
esclarecimentos.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região , refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , conclui João Fernandes.
 
A RTA lembra que a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19,
disponibilizada pelo Turismo de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem
reduzida capacidade de reação à forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para
responder às necessidades imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua
atividade plena e o seu capital humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros.
Permitirá, mediante certas condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder
possa ser convertido em incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
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Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
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Postos de Turismo do Algarve reinventam-se e prestam apoio às empresas locais do setor
 
Os Postos de Turismo do Algarve estão a dar apoio às empresas que tentam manter a sua atividade e
respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Por Armando Saldanha - 23 de Novembro de 2020, 22:46h
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Postos de Turismo do Algarve reinventam-se e prestam apoio às empresas locais do setor - ®DR
 
O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na 2.ª fase da
linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal. Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se
associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Estes passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
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divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região , refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser convertido em
incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
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A28

Postos de Turismo do Algarve reinventam-se para prestar apoio às empresas do
sector
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ba458be

 
O Turismo do Algarve reinventou a rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais para
informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na segunda fase da
linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo COVID-19, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal.
 
Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se associarem a
uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de pobreza, os Postos
de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua atividade e respetivos
postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do sector.
 
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
Estes passam a ser agora um contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos
concelhos de atuação, de forma a divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade,
remetendo para o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais
esclarecimentos.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região , refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo .
 
Este é  mais um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em
encontrarmos novas soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo COVID-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado.
 
Foi reforçada para responder às necessidades imediatas de financiamento destas empresas,
salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano, e cuja dotação ascende agora aos 90
milhões de euros.
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Permitirá, mediante certas condições, que 20 por cento do valor do apoio já concedido ou do apoio a
conceder possa ser convertido em incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25 por cento nos
primeiros nove meses deste ano.
 
As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as empresas podem já
antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o sector da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de Emergência.
 
barlavento
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A30

Postos de Turismo do Algarve reinventam-se e prestam apoio às empresas locais do
sector
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=43e4d947

 
Objectivo é partilhar informação com empresários da região
 
O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do sector na região sobre as novidades introduzidas na 2.ª fase da
linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal. Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se
associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Estes passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região , refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser convertido em
incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
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nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
 
Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!
 
[Additional Text]:
Postos de Turismo do Algarve reinventam-se e prestam apoio às empresas locais do sector
 
Correio de Lagos
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A32

Postos de turismo do Algarve prestam apoio às empresas locais do setor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3d9a91a2

 
Este novo modelo de colaboração permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais
 
Os postos de turismo do Algarve dão apoio às empresas que tentam manter a sua atividade e
respetivos postos de trabalho desde o início da pandemiaFoto D.R.
O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na 2.ª fase da
linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal.
 
Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se associarem a
uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de pobreza, os Postos
de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua atividade e respetivos
postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
"Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor",
explica a Região de Turismo do Algarve em comunicado, acrescentando que com o atendimento
presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais como o online,
identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20 Postos de
Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA)".
 
"Estes passam a ser agora um contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos
concelhos de atuação, de forma a divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade,
remetendo para o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais
esclarecimentos", informa.
 
"Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região", refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
"A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia", conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
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condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser convertido em
incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
 
Ler Mais
 
Há 5 minutos
 
Redação
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A34

Postos de Turismo do Algarve reinventam-se e prestam apoio às empresas locais do
setor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2020

Meio: Revista IntelCities Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d170ec29

 
O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de Turismo e capacitou os seus profissionais
para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na 2.ª fase da
linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal. Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde e de se
associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Estes passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região ,refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser convertido em
incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.

Página 34



 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
 
Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!
 
Texto da responsabilidade da empresa.
 
Fonte: LPM Comunicação
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A36

Postos de Turismo do Algarve reinventam-se e prestam apoio às empresas locais do
setor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cac214ee

 
O  T u r i s m o  d o  A l g a r v e  r e i n v e n t o u  a  s u a  r e d e  d e  P o s t o s  d e  T u r i s m o
(https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/289/postos-de-turismo.aspx) e capacitou os seus
profissionais para informarem os empresários do setor na região sobre as novidades introduzidas na
2.ª fase da linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo
Turismo de Portugal. Depois de aferirem a disponibilidade dos hotéis para alojar profissionais de saúde
e de se associarem a uma campanha de recolha de géneros alimentares para famílias em condições de
pobreza, os Postos de Turismo do Algarve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da pandemia.
 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar informação personalizada às empresas
turísticas locais, decorre da necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor.
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Estes passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região , refere João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , conclui João Fernandes.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado. Foi reforçada para responder às necessidades
imediatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital
humano, e cuja dotação ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante certas
condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou do apoio a conceder possa ser convertido em
incentivo não reembolsável.
 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de novembro, mas as
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empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020.
 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência.
 
Ademar Dias
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A38

Postos de Turismo algarvios reinventam-se para dar informação a... empresários do
turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=604190d

 
Turismo do Algarve pretende, desta forma, potenciar os seus recursos e pô-los ao serviço da economia
 
Os Postos de Turismo do Algarve  reinventaram-se  para passar a dar informação, aos empresários do
setor na região, sobre as novidades introduzidas na 2ª fase da linha de apoio à tesouraria para
microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de Portugal.
 
O Turismo do Algarve capacitou os profissionais destes postos para  este novo modelo de colaboração,
que permite fazer chegar informação personalizada às empresas turísticas locais  e que  decorre da
necessária proximidade que já se verificava com os empresários do setor .
 
Com o atendimento presencial reduzido e a prestação de informação turística direcionada para canais
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o serviço prestado pelos profissionais dos 20
Postos de Turismo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Estes passam a ser agora um
contacto de primeira linha com empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de forma a
divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio
ao Empresário da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos , descreveu o Turismo do Algarve.
 
Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança e constante reinvenção, nomeadamente
pela quebra na atividade turística. Procurámos assim um novo formato, num contexto de proximidade,
para continuarmos a apoiar as empresas do setor da região , considerou João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve.
 
A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. Realizámos sessões de capacitação com
todos os colaboradores que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os empresários, de
forma personalizada, sobre a linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais
um exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nosso empenho em encontrarmos novas
soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia , acrescentou.
 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo Turismo
de Portugal, é dirigida  às microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à
forte retração da procura que se tem registado .
 
Foi reforçada para responder às necessidades imediatas de financiamento destas empresas,
salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano, e cuja dotação ascende agora aos 90
milhões de euros. Permitirá, mediante certas condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou
do apoio a conceder possa ser convertido em incentivo não reembolsável , segundo o Turismo do
Algarve.
 
Já o novo programa Apoiar.PT  prevê uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido,
financiados por fundos europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração, turismo
e atividades culturais que tenham registado quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros
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nove meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a partir de 25 de Novembro, mas as
empresas podem já antecipar o primeiro passo da candidatura através do seu registo no Balcão 2020 .
 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e do programa Apoiar.PT, o Governo
disponibiliza ainda  uma verba adicional para o setor da restauração situada em concelhos de alto
risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao longo dos dois últimos fins de semana de
encerramento obrigatório a partir das 13h00, imposto pelo estado de emergência .
 
Sul Informação
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