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IMPACTO DA COVID-19 NO SETOR AGROALIMENTAR

O efeito da Covid-19 em todos os setores da economia tem sido grande e ainda não se 
sabe nem a sua verdadeira extensão nem até quando este efeito vai durar, uma vez que 
continuamos a viver a primeira vaga da Pandemia e espera-se a segunda já para o próximo 
outono. Assim, à medida que os países  levantam progressivamente as medidas de confi-
namento, numa situação em rápida evolução e que se pode reverter a qualquer momento, 
a incerteza na recuperação económica continua a ser grande. A Comissão Europeia prevê 
que, para 2020, os impactos negativos do Covid-19 na economia da União Europeia podem 
ser piores que os da crise financeira global de 2008-2009, com uma contração de 7,4% no 
crescimento real do PIB.    

Neste momento, a única certeza que existe é que já houve uma perda dos rendimentos 
e um aumento do desemprego provocados por um vírus que afetou significativamente a 
atividade das empresas e a vida das famílias.

O setor agroalimentar é um dos que tem tido um forte impacto causado pela Pandemia, 
tanto no lado da oferta, como, e  principalmente, do lado da procura, tanto a nível nacional 
como a nível europeu e mundial, condicionado pelo confinamento, pela obrigação do tele-
trabalho, pela adoção do lay-off, pelo encerramento das escolas, do canal horeca (cafés, 
restaurantes e hotéis), das fronteiras.

Do lado da oferta de alimentos, a cadeia alimentar tem-se mostrado particularmente 
resiliente, tendo os produtores continuado a entregar os alimentos durante os tempos 
mais difíceis, como foi o período do estado de emergência com o confinamento obrigató-
rio, enquanto o comércio de proximidade permaneceu aberto durante todo este período, 
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Durante o confinamento os produtores continuaram a abastecer o mercado e o comércio 
alimentar manteve-se de portas abertas

fosse impedimento para continuarem a 
abastecer as suas prateleiras, tendo havido 
muitos que recorreram a novos fornecedo-
res nacionais para que tal fosse possível. 
Também produtores houve que passaram 
a vender os seus produtos diretamente ao 
consumidor final.

Já do lado da procura, as medidas de 
confinamento decretadas um pouco por 
todo o mundo tiveram repercussões no 
consumo dos mais diversos produtos: uns 
viram o seu consumo aumentar, outros 
diminuir e outros ainda foram canalizados 
para outros fins.

No mercado das frutas, as maçãs, por 
exemplo, tiveram uma elevada procura no 
retalho durante o confinamento. Por ser 
uma fruta menos perecível, a sua procura 
para consumo doméstico aumentou, ape-
sar da quebra na produção por condições 
meteorológicas adversas.

Também o azeite, resultado de um au-
mento da confeção de refeições em casa 
viu aumentar a sua venda no retalho, ao 
mesmo tempo que aumentou a sua utiliza-
ção na indústria alimentar (para enlatados, 
por exemplo), em particular nos principais 
países produtores da UE. Em contrapartida, 
nos países não produtores, as vendas deve-
rão diminuir como resultado de um menor 
poder de compra. No geral, o consumo total 
na UE deverá crescer 6%, segundo as pre-
visões da Comissão Europeia que constam 
do último relatório com as perspetivas de 
curto prazo para os mercados agrícolas do 

com os postos de trabalho no setor a serem declarados  essenciais, logo desde o início, em 
muitos países.

Foi assim que, até agora, não se registaram grandes interrupções no fornecimento de 
alimentos, até porque os canais grossista e retalhista do sector alimentar, mesmo en-
frentando grandes desafios logísticos, não deixaram que o encerramento das fronteiras 

Produtos como as maçâs viram aumentar a 
procura durante o estado de emergência
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espaço comunitário.
Em sentido oposto está o mercado de cereais. O mesmo relatório, aponta para uma 

queda no consumo de cereais na União Europeia na ordem dos 0,6% este ano – a obriga-
toriedade de permanência em casa e o encerramento do “food service” levou a uma menor 
procura de pão. Ao mesmo tempo, a produção deve cair 2,7% devido, tal como as maçãs, a 
condições naturais adversas.

Também o café está a sofrer um forte impacto, com o seu consumo a cair pela primeira 
vez em 9 anos com o encerramento dos cafés e restaurantes e a manutenção de muitos 
trabalhadores em regime de layoff ou em teletrabalho.  O aumento do consumo de café 
em casa não tem conseguido compensar esta perda. Enquanto isso e segundo o Depar-
tamento de Agricultura dos Estados Unidos da América a produção de café continua a 
aumentar. 

Já o consumo anual de carne poderá cair até 2,5% na UE, segundo as previsões da Co-
missão Europeia devido à redução da procura tanto por parte do consumidor, como no 
setor da restauração. Antecipa-se assim, uma diminuição na produção de carne bovina em 
1,7%, nas aves de 2,0%, ovinos e caprinos 1,5%.  Só a carne de suíno deverá crescer 0,5%.

Quanto ao segmento das bebidas alcoólicas, este também viu o seu consumo reduzido 
com o confinamento e o encerramento dos restaurantes, cafés e hotéis. Só a cerveja (canal 
Horeca representa cerca de 70% do consumo) registou uma quebra acentuada nas vendas, 
tendo ficado retida nos armazéns e acabado por se estragar. Neste momento, milhares 
de litros de cerveja já viram o seu prazo de validade expirar e estão a ser devolvidos aos 
distribuidores. Para minimizar os prejuízos, em alguns países como a Irlanda, esta cerveja 

reduziram o consumo de açúcar no merca-
do alimentar, que se ressentiu também ele 
com o encerramento do canal Horeca (caso 
dos sorvetes, refrigerantes cuja venda caiu 
5% e outros produtos doces que dependem 
fortemente dos canais da restauração), 
apesar de algum aumento no açúcar vendi-
do pelos canais de retalho.

Quanto ao consumo de açúcar para 
outros fins, o menor uso de combustível 
neste período traduziu-se num declínio sig-
nificativo no uso de biocombustíveis para o 
transporte. Como resultado, a produção e o 
consumo de biocombustíveis em 2020 na 
UE deverão diminuir.  Para o etanol (álcool 
etílico obtido da fermentação de açúca-
res), a menor procura foi parcialmente 
compensada pela procura adicional para 
desinfetantes, o que compensa apenas 
parcialmente a menor procura de combus-
tível. Isto significa que a procura geral de 

O consumo de cereais caiu na União Europeia consequência da menor procura de pão

tem sido utilizada  como fertilizante para árvores.
Para o vinho, a previsão da Comissão Europeia é de que o seu consumo deverá diminuir 

7%, devido às mudanças no padrão de consumo: apesar do aumento nas vendas a retalho 
para consumo doméstico, o mesmo não foi compensado pela perda no canal Horeca (que 
representa cerca de 30% do consumo de vinho na UE). Os consumidores estão a comprar 
principalmente vinhos de preços médios, em detrimento dos vinhos mais caros, consumidos 

principalmente em bares e restaurantes. 

O aumento do consumo do café em casa não 
compensou o encerramento do canal HORECA

Milhares de litros de cerveja estragaram-se   
nos armazéns, o prazo de validade foi ultra-
passado

etanol deverá contrair 12% este ano, diz o 
relatório da Comissão Europeia.

Estas alterações nos padrões de con-
sumo que exigiram o redirecionamento de 
determinados produtos alimentares para o 
retalho para possibilitar a compra direta por 
parte dos consumidores fechados em casa, 
também trouxeram desafios. Desde logo os 
alimentos consumidos em casa diferem em 
termos de características do produto, da 
embalagem, da qualidade e do volume dos 
produtos alimentares para consumo fora. 
Por exemplo, os melhores cortes de carne, 
os queijos de ovelha e os vinho mais caros, 
têm uma parcela maior da sua produção 
consumida em restaurantes e muitos tive-
ram que diminuir o preço para poderem ser 
vendidos no retalho. Já os “alimentos bási-
cos”, como massa, arroz, farinha, leite UHT, 
conseguiram lucrar mais com a mudança 

Em contrapartida, a produção de vi-
nho para outros usos, como o vinagre e 
a aguardente, deverá aumentar signifi-
cativamente (+33% em relação à média 
dos últimos 5 anos), devido às medidas 
excecionais apresentadas pela Comis-
são Europeia para mitigar os efeitos da 
crise económica provocada pela pan-
demia e que permitem a “destilação de 
crise” (medida prevista na Organização 
Comum do Mercado vitivinícola para 
situações imprevistas e graves pertur-

bações de mercado). 
As medidas de confinamento também 
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para o consumo doméstico.
Tudo isto são exemplos do impacto que a Pandemia está a ter na produção, na procura e na 

oferta, na importação/exportação, nos preços dos alimentos, que, por sua vez, tem impacto 
em toda a cadeia de distribuição, no mercado de trabalho, nos salários a pagar aos trabalha-
dores, no poder de compra, no consumo e em toda a economia. Claro que a produção agrícola 
e os preços dos alimentos registados este ano não se devem só à oferta e procura gerada pela 
Covid-19, tem também a ver com a maior ou menor produção proporcionada por condições 
climáticas mais ou menos adversas, que este ano afetaram a produção dos cereais e das ma-
çãs, assim como outras  produções de alimentos tais como cerejas e pêssegos.

Neste momento, com as medidas de confinamento a serem progressivamente levantadas 
um pouco por  toda a Europa e com o período de férias de verão, a procura, em particular por 
parte dos restaurantes, bares e cafés deve aumentar, embora no curto prazo deva ficar muito 
longe dos níveis de 2019, devido, entre outros fatores, à redução do poder de compra das fa-
mílias. Em Portugal acresce a grande quebra no turismo, tão importante para dinamizar este 
setor.

No entanto ainda é muito cedo para prever a velocidade da recuperação económica, que 
depende da capacidade de manter a pandemia sob controlo, a qual tem afetado as diferentes 
regiões do mundo em momentos diferentes. Por isso mesmo e segundo a OIT - Organização 

e processamento agrícola com recurso a 
mão-de-obra intensiva devido à escassez 
de mão-de-obra e à cessação temporária 
da produção. O setor agrícola da Europa, por 
exemplo, está a enfrentar uma dramática 
escassez devido ao encerramento das fron-
teiras, que impede que centenas de milhares 
de trabalhadores e trabalhadoras sazonais se 
desloquem para as explorações agrícolas que 
dependem do seu trabalho durante o período 
das colheitas. É expectável que o impacto no 
setor seja de longo prazo”. 

A mão-de-obra transfronteiriça e sazonal 
é crucial em setores como o das frutas e 
legumes, e uma redução da capacidade de 
produção na próxima colheita seria um fator 
muito negativo.

A disponibilidade de mão-de-obra conti-
nua assim a ser uma preocupação funda-
mental, em todos os níveis da cadeia de for-
necimento de alimentos. As razões de saúde, 
as restrições à livre circulação de pessoas, 
possíveis interrupções no transporte (falta 
de motoristas de caminhão), podem reduzir 
temporariamente a disponibilidade de tra-
balhadores, da produção ao transporte, dos 
armazéns ao retalho. 

Num cenário como este, é fundamental 
continuar a apostar nos produtores na-
cionais para abastecer o setor alimentar 
assim como ter capacidade de redirecionar 
a produção para outros fins e/ou mercados, 
ao mesmo tempo que se procura desespera-
damente encontrar uma vacina que permita 
levantar de uma vez por todas as restrições 
impostas, que dê confiança ao consumidor 
para retomar a sua vida normal e que acabe 
com o fantasma das empresas poderem ter 
que fechar portas porque um trabalhador 
testou positivo para o coronavírus.

O encerramento das fronteiras impede que os trabalhadores sazonais se desloquem para as 
explorações agrícolas no período das colheitas
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Os países encerraram as suas fronteiras em Março

Continuam os testes para desenvolver uma 
vacina contra a COVID-19 o mais rápido pos-
sível

Internacional do Trabalho  “as medi-
das adotadas para retardar a pandemia 
podem colocar uma pressão adicional 
na capacidade do setor [agroalimen-
tar] continuar a dar resposta à procura, 
providenciar rendimentos e meios de 
subsistência e assegurar segurança e 
saúde aos milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras e produtores agrícolas. 
(...) As restrições à liberdade de circu-
lação podem impedir quem trabalha na 
agricultura de aceder aos mercados e 
resultar no desperdício de alimentos. 
Em muitos países, estes trabalhadores 
não podem vender os seus produtos 
nos mercados locais ou às escolas, restaurantes, bares, hotéis e outros estabelecimentos de lazer 
locais, por estes terem sido temporariamente encerrados”.  Sendo que muitos não vão mesmo 
voltar a abrir portas, uma vez que continuam a ter falta de clientes, com as restrições ao turis-
mo, o regime de teletrabalho, a redução do poder de compra das famílias, o receio de parte da 
população em frequentar alguns espaços.

Ainda segundo a OIT, “a pandemia pode igualmente ter uma grave repercussão na produção 
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OS NÚMEROS DO TURISMO 

Portugal foi considerado, durante três anos consecutivos - 2017, 2018 e 2019 - o melhor 
destino turístico do mundo, ou seja, o país venceu por três vezes o World Travel Awards, 
considerado um dos principais prémios do turismo internacional.

Por alguma razão o setor do turismo é um dos maiores contribuintes líquidos no âmbito das 
exportações de serviços, tendo sido, em 2019, responsável por 52,3% das exportações e por 
19,7% das exportações totais. As receitas turísticas tiveram, nesse período, um contributo de 
8,7% no PIB. Quem o diz é o Turismo de Portugal, a Autoridade Turística Nacional, integrada no 
Ministério da Economia e Transição Digital.

Os números do turismo têm vindo a crescer de ano para ano. Segundo o INE, estima-se que 
em 2019 Portugal tenha recebido 24,6 milhões de turistas, correspondendo a um crescimento 
de 7,9% face ao ano anterior. As unidades de alojamento turístico, registaram 29,5 milhões 

Oxford Economics, divulgadas no mês de 
Abril,  espera-se para este ano uma queda 
de cerca de 40% nas viagens de turismo, 
comparando com o período homólogo 
anterior, o equivalente a menos 287 milhões 
de chegadas internacionais.

Em Portugal os números falam por si. No 
mês de Abril, 85% dos estabelecimentos de 
alojamento turístico estiveram encerrados 
ou não registaram movimento de hóspedes, 
em Maio foram cerca de 70,4%, segundo os 
dados disponibilizados pelo INE.

Este setor registou, em Maio, 149,8 
mil hóspedes e 307 mil dormidas, o que 
corresponde a variações homólogas de 
-94,2% e -95,3%, respetivamente. Só na 
Hotelaria registou-se uma redução das 
dormidas na ordem dos 96,8% em Maio. 
Todas as regiões do país registaram 
diminuições nas dormidas superiores a 80%. 
As mais expressivas ocorreram nos Açores 
(-99,7%) e na Madeira (-99,5%) e a menos 
expressiva no Alentejo (-84,3%).

As variações homólogas nas dormidas 
de não residentes (-98,4%) foram mais 
acentuadas do que nas de residentes 
(-85,9%). Quanto aos proveitos totais 
registados, estes sofreram uma redução de 
97,2% também em termos homólogos.

Já os aeroportos nacionais registaram 
o movimento de 82,1 mil passageiros, o 
que representa uma variação homóloga de 
-98,5% em Maio (-99,4% em abril). 

Ao todo e ainda segundo as estimativas 
da  Oxford Economics, este ano em Portugal 
deverão registar-se menos sete milhões de 
entradas internacionais, o equivalente a uma 
queda de 40% face a 2019.

Mas se o turismo caiu a pique em regiões 
como o Algarve e a Madeira e os Hotéis 
ficaram quase vazios, outras regiões e 

de hóspedes (nacionais e estrangeiros) que proporcionaram 77,8 milhões de dormidas, 
traduzindo-se em aumentos de 7,4% e 4,3%, respetivamente, em relação a 2018.

O mercado interno (turistas nacionais) assegurou 26,1 milhões de dormidas (33,6% do total) 
e registou um crescimento de 5,9% em 2019, enquanto as dormidas dos turistas estrangeiros 
(66,4% do total) aumentaram 3,5% e atingiram 51,7 milhões de dormidas. Em 2019, os 
residentes em Portugal realizaram 24,5 milhões de deslocações turísticas (um crescimento 
de 10,8%), das quais 87,3% (21,4 milhões) em território nacional.

Estes aumentos refletiram-se nas receitas, que com um crescimento de 8,1%, resultaram 
em 18,4 mil milhões de euros. Além disso, em 2019, o setor do turismo gerou 336,8 mil 
empregos.

Para 2020 a perspetiva era de que estes números iriam continuar a subir, esperando-se um 
dos melhores anos de sempre a nível do turismo, no entanto vão ficar muito aquém dos de 
2019 e a culpa é do Covid-19. 

Com o decretar do estado de emergência e as medidas de confinamento adotadas um 
pouco por toda a Europa e em vários países do mundo, que levaram a restrições à circulação e 
à entrada de não residentes, os hotéis fecharam portas, as companhias aéreas suspenderam 
a maioria dos voos, os navios de cruzeiro foram impedidos de desembarcarem os passageiros, 
a circulação viária e ferroviária ficou limitada ao transporte de mercadorias e de trabalhadores 
transfronteiriços. E com todas essas medidas o turismo parou.

Parou em Portugal, na Europa e no resto do mundo. Em Abril, segundo um relatório da OMT 
-  Organização Mundial de Turismo, mais de 96% de todos os destinos turísticos mundiais 
estavam fechados, pondo em risco milhões de postos de trabalho num dos setores da economia 
que mais mão-de-obra emprega. A nível europeu, segundo estimativas da consultora britânica 

Para 2020 perspetivava-se um aumento dos números do turismo que o COVID-19 travou

outros alojamentos turísticos viram a procura 
subir em flecha com o fim do confinamento. É 
o caso da região norte e interior do país, onde 
as casas de turismo rural e de alojamento local 

Turistas portugueses procuram refúgios  on-
de seja possivel o distanciamento social
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com piscina e que proporcionam privacidade e isolamento, viram as reservas disparar. 
Algumas já estão mesmo esgotadas até outubro. Também no Alentejo há uma maior procura 
por unidades rurais, como os montes alentejanos, mais tranquilas e recatadas. Mesmo a sul 
tem-se assistido a um aumento na procura destes alojamentos.

São turistas nacionais aqueles que procuram estes refúgios para uma “escapadinha” ou 
para fazerem férias em segurança com a família, desfrutando dos passeios ao ar livre e do 
contacto com a natureza. Antes da Pandemia, muitos dos turistas que procuravam estas 
unidades eram estrangeiros.

Mas neste momento e com o verão quase a meio, salta à vista a falta de turistas, 
principalmente os estrangeiros. O cenário nas zonas turísticas tem sido de praias quase 
vazias, ruas quase desertas, restaurantes e esplanadas sem clientes, monumentos sem 
visitantes. Não há turistas e sem turistas, não há turismo. A Pandemia provocou desde cedo 
o cancelamento de muitas das reservas agendadas para este ano. O aumento dos casos em 
Portugal e com especial incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo fez o resto.

Lisboa, um destino turístico citadino por excelência, está quase sem turistas.
O Alentejo também. Os turistas, maioritariamente espanhóis que chegam à região 

sobretudo de carro, tardam em aparecer. O seu número continua muito reduzido, mesmo 
nas cidades e vilas de fronteira. Nesta região, a quebra do turismo está perto dos 90%, 
dado adiantado por Vítor Silva, presidente da Agência Regional de Promoção Turística, que 
refere que os espanhóis são o “primeiro mercado” turístico do Alentejo, representando cerca 
de 20% do total de turistas estrangeiros na região. Se bem que, ao contrário do Algarve, no 
Alentejo 65% dos turistas são portugueses e 35% são estrangeiros, estes últimos são muito 
importantes para a região, principalmente na época baixa.

Mais grave é a situação no Algarve, que este verão deverá registar uma ocupação de 
apenas  30%, o que é o mesmo que dizer que deverá existir uma quebra de 70% no volume 

Por aqui se pode ver o impacto que tem para 
a economia portuguesa, Portugal ter ficado 
de fora dos corredores aéreos isentos de 
quarentena estabelecidos pelo Reino Unido. Mas 
não foi só o Reino Unido que deixou Portugal fora 
destes corredores estabelecidos entre os países 
considerados seguros e que permitem a livre 
circulação entre eles.

Infelizmente com o aumento do número de 
casos, Portugal tem sido excluído por vários 
países destes corredores. É o caso da Irlanda, 

Noruega e Canadá, entre muitos outros, cujos 
viajantes terão que cumprir quarentena de 
14 dias ao regressarem a casa. Outros países 
“apenas” desaconselham os seus nacionais a 
viajar para Portugal em lazer, como a Áustria. 
Mesmo a região da Galiza colocou Portugal entre 
os países de maior risco.

Este verão as praias não vão encher como nos anos anteriores

Todos os países reavaliam periodicamente a 
situação, pelo que estas restrições poderão ser 
temporárias. Por exemplo, Dinamarca retirou 
Portugal da “lista negra” com a recente melhoria 
nos números diários de novos contágios. 
De qualquer modo, o efeito destas medidas, 
principalmente por parte do  Reino Unido, no 
turismo este ano já é enorme.

Assim é fundamental Portugal manter a taxa 
de contágio baixa, idealmente nula, para que as 
mesmas restrições sejam retiradas e os turistas 
possam querer vir passar férias ao nosso país.

Enquanto isso, este ano, a esperança reside 
no turismo interno com a aposta na promoção 

Fazer “férias cá dentro” é o apelo feito aos 
portugueses

Os turistas britânicos representam um 
terço do turismo algarvio

de negócios nesta região, estimativa adiantada 
por Pedro Costa Ferreira, presidente da Asso-
ciação Portuguesa das Agências de Viagem 
e Turismo. Esta é uma região que vive 
essencialmente do turismo e especialmente 
dos turistas britânicos. Segundo Elidérico 
Viegas, presidente da Associação de Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos do Algarve 
(AHETA), o turismo nacional representa cerca 
de um terço do total, o britânico outro terço e 
todos os outros juntos, o outro terço. 

Dos britânicos que passam férias em Portu- 

gal, 64% escolhem o Algarve como destino, enquanto 17,9% escolhem a Madeira e apenas 
10,8% Lisboa, dados divulgados pelo Turismo de Portugal que revela ainda que o país, em 2019, 
recebeu 2,1 milhões de hóspedes britânicos, responsáveis por 9,4 milhões de dormidas e quase 
3,3 mil milhões de euros em receitas turísticas, o que representa 17,8% do total das receitas do 
setor.  

A fronteira entre Portugal e Espanha esteve 
encerrada durante três meses e meio
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de destinos como o Alentejo, o Centro e o Norte do país, que continuam com níveis de 
infeção mais baixos. Neste sentido foi lançada uma campanha publicitária do Turismo de 
Portugal que desafia os portugueses a fazerem “férias cá centro”, assim como tem havido 
apelos de vários membros do governo para que os portugueses privilegiem as férias em 
território nacional. Mesmo o Primeiro Ministro já fez esse apelo. Para António Costa “se 
temos o privilégio de viver no melhor destino do mundo, então só nos resta aproveitá-lo”.

Mesmo assim, a retoma do setor afigura-se difícil, enquanto subsistir o receio do contágio, 
enquanto as pessoas tiverem medo de sair à rua, como reflete o estudo levado a cabo pela 
Deco-Proteste. Segundo este estudo os portugueses têm receio de voltar às rotinas que 
tinham antes da pandemia exatamente com medo de apanharem a doença.

Mais de três quartos dos inquiridos afirmaram que evitam frequentar ou deixaram mesmo 
de frequentar espaços públicos, como restaurantes, lojas, centros comerciais, eventos 
culturais ou transportes públicos.

Quanto às férias, mais de metade dos portugueses cancelaram ou adiaram as suas férias, 
com 54% a optar por fazer “férias cá dentro” e apenas 20% no estrangeiro. Mais de três 
quartos dos portugueses consideraram as viagens de avião, de autocarro ou de comboio um 
risco elevado de contágio e mais de metade afirmaram não ter confiança nas medidas de 
segurança adotadas nos hotéis e alojamentos de férias.

Numa altura em que as pessoas têm medo de viajar, é fundamental criar e incrementar 
a confiança e, ao mesmo tempo, acautelar os destinos como seguros, pois só dessa forma 
se consegue gerar um aumento da procura por parte dos turistas. Neste sentido, passos 
importantes têm sido dados para se poder restituir a confiança tão necessária e alguns 
desses passos têm sido dados por portugueses. É o caso do projeto que criou a primeira 
máscara no mundo capaz de inativar o vírus responsável pela covid-19. A máscara, desenhada 
e fabricada em Portugal, já está à venda em toda a União Europeia.

É também o caso da tecnologia pioneira que acaba de ser desenvolvida em Portugal e 

não se consegue dinamizar um setor que é vital 
para o sustento de muitas pessoas, para as 
empresas e para as economias.

Neste momento, até os mais pequenos 
negócios, como os vendedores de bolas de 
berlim e os concessionários das praias, estão 
em risco sem ter a quem vender os bolos ou 
alugar uma espreguiçadeira. Já para não falar 
dos guias turísticos, grande parte trabalhadores 
independentes, que estão há 5 meses sem 
trabalhar e, por isso, sem rendimentos.

Quanto aos bares, às discotecas, às lojas, 
aos restaurantes, aos hotéis, podem reabrir, 
mas se não tiverem clientes, rapidamente vão 
voltar a fechar, como já aconteceu com vários 
estabelecimentos, e, desta vez, provavelmente, 
para sempre.

Uma das grandes consequências da retração 
do turismo já está à vista, o PIB teve a maior 
queda alguma vez registada (-16,5%), devido, em 
grande medida, à retração da procura interna 
e à interrupção do turismo. Resta saber a real 
dimensão que a pandemia vai ter no mercado de 
trabalho a nível nacional.

Num setor que vive muito do emprego sazonal, 
em plena época alta são já milhares as pessoas 
que estão desempregadas. Só no Algarve, 
segundo dados do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), o desemprego 
aumentou em termos homólogos mais de 200% 
em Maio, para quase 28 mil desempregados, 
atingindo especialmente o sector da hotelaria.

Quando a perspetiva, segundo Elidérico Viegas 
presidente da AHETA, é de se poder voltar a 
alguma normalidade na próxima época turística, 
ou seja, na Páscoa de 2021, fica bem patente que 
se não houver um esforço consertado por parte 
de todos para para acautelar a transmissão do 
vírus, para aumentar o consumo interno e atrair 
o turismo externo, o futuro não se avizinha nada 
risonho.

Pequenos e grandes negócios estão em risco 
com a falta de turistas

que consegue inativar, num 
minuto, 99,97% das partículas 
de coronavírus no ar e que 
chega aos 100% no espaço de 
cinco minutos. Esta tecnologia 
poderá vir a ser aplicada nos 
meios de transportes aéreos 
e terrestres, no interior de 
edifícios ocupados por um 
elevado número de pessoas, 
como o são os aeroportos 
e os centros comerciais, na 
hotelaria e restauração.

Também muito importante, 
foi a criação do selo ‘Clean 
& Safe’ (Estabelecimento 
Saudável e Seguro), medida, 
dinamizada pelo Turismo 
de Portugal para distinguir 
as empresas do setor do 
turismo que “asseguram o 
cumprimento de requisitos 
de higiene e limpeza para 
prevenção e controlo do vírus 
COVID-19 e de outras eventuais 
infeções”. Informação que as 

pessoas vão procurar no momento de escolher o alojamento e fazer a sua marcação. 

De qualquer modo, parece que este ano Portugal vai ficar irremediavelmente para os 
portugueses, o que até poderá ser bom para quem gosta de desfrutar do seu país em sossego. 
Mas os portugueses não chegam para manter um setor que vive do turismo externo e enquanto 
as pessoas tiverem medo de viajar e de frequentar os espaços públicos e áreas comerciais 

Criar confiança nos consumidores é fundamental para 
a retoma do consumo e do  turimo 


