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COVID-19 | MONITORIZAÇÃO DE MERCADOS

O Turismo de Portugal divulga, a partir de hoje, informação atualizada dos principais mercados emissores de Portugal, procurando acompanhar o desenvolvimento da 
pandemia COVID-19 e os seus impactos no setor do do turismo.

Este relatório incorpora informação recolhida e atualizada pelas equipas do Turismo de Portugal no estrangeiro, bem como informação de mercado detida pelo Turismo de 
Portugal.
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Nota importante: considerando o rápido desenvolvimento da pandemia em termos globais e dos seus impactos na economia, a informação constante do presente relatório 
poderá não corresponder à totalidade da informação do mercado disponível e poderá ficar temporariamente desatualizada.

O relatório será atualizado com regularidade, encontrando-se disponível TravelBI, disponível em https://travelbi.turismodeportugal.pt.  

Informação atualizada dos mercados emissores para Portugal em https://travelbi.turismodeportugal.pt. 

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/gr.aspx


ALEMANHA | 82,8 milhões de habitantes

Fonte: worldmeter (17 março)

DINÂMICA DO MERCADO

• (17/03) Cancelamentos
• TUI e Alltours cancelam todos as viagens até 27/03
• Grupo FTI (com marcas FTI Touristik, 5 vor Flug, Big 

Xtra e LAL Sprachreisen), Olimar e Gebeco cancelam 
até 31/03

• ASI Reisen cancela viagens até 14/04
• Wikinger Reisen cancela viagens até 30/04
• Cunard, Hapag-Lloyd e Phoenix Reisen cancelaram 

também os seus cruzeiros
• Croisi Europe e Nicko suspenderam todos seus 

cruzeiros fluviais até 1/04
• A-Rosa cancelaram cruzeiros fluviais no Danúbio, 

Ródano, Sena e Reno até 3/04
• Phoenix até 14/04 (à exeção do Nilo)

• As companhias aéreas vão buscar turistas de volta
Com voos especiais, a Lufthansa e a sua 
subsidiária Eurowings pretendem trazer até 6.500 turistas 
das Caraíbas, Ilhas Canárias e Maiorca de volta para a 
Alemanha. Tuifly (Espanha e Madeira), Sun
Express (Turquia) e Condor (Seattle, Grenada, Jamaica,

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

▪ (17/03) Tendo em vista a epidemia do coronavírus, o 
governo federal e os chefes de governo dos estados 
federados combinaram que os hotéis só poderão 
continuar as suas operações sob restrições rigorosas num 
futuro próximo. "A oferta de alojamento já não poderá ser 
utilizada para fins turísticos", foi declarado

▪ Segundo a associação alemã de viagens (DRV), o governo 
federal deveria compensar as perdas nas comissões das 
agências de viagens e os custos de cancelamento dos 
operadores turísticos no âmbito dos cancelamentos 
massivos de viagens, através da propagação do 
coronavírus, na forma de um subsídio. Caso contrário, os 
operadores turísticos teriam de suspender o reembolso 
dos fundos dos cliente

▪ Bade-Vurtemberga planeia fechar aeroportos 

▪ O estado federado alemão pretende encerrar as 
operações nos aeroportos de Estugarda, Karlsruhe/Baden-
Baden e Friedrichshafen no decorrer da semana. Os voos 
de regresso dos turistas que estão no estrangeiro 
continuarão, no entanto, a ser autorizados

MEDIDAS SANITÁRIAS

▪ Prevenção em transportes públicos

▪ Empresas aconselham trabalhadores a trabalhar a partir 
de casa

▪ Funcionários dos aeroportos passam a usar luvas e 
mascaras

▪ Creches, escolas e universidades são encerradas nos 
estados onde foram detetados casos

▪ Eventos com +1000 paxs cancelados

▪ IMEX Frankfurt (12 a 14 maio) adiada para 25-27 maio 
2021

▪ Jogos de Futebol da Bundesliga sem espetadores desde 
11 de março

CANCELAMENTOS SUCESSIVOS

8 604 casos COVID-19
23 mortos

67 recuperados
8 514 ativos

Fonte: EdT Alemanha e Direção de Gestão do Conhecimento

2019
1,5 milhões de hóspedes 

(-3,9%)

2019
5,9 milhões de dormidas 

(-6,8%)

2019
1.983 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+2,0%)

2019
2,6 milhões de paxs 

desembarcados 
(-1,2%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (54 m; -5,8%)
Dormidas (235 m; -8,6%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (123 m; -4,7%)

Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA
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https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/gr.aspx


ALEMANHA | 82,8 milhões de habitantes

Fonte: worldmeter (17 março)

DINÂMICA DO MERCADO

Tobago e Maurício) também estão a voar vazios para os 
destinos para trazer os turistas de volta

▪ (14/03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam -23,3% 
passageiros alemães para Portugal nos próximos 3 meses 
(março a maio 2020)

▪ TO’s referem quebras das reservas

▪ FVW publica quebra de 42% nas reservas de verão para o 
Mediterrâneo e DRV (Deutscher Reiseverband) divulga 
queda nas reservas. Empresas associadas reportam 
descidas nas vendas até 75%

▪ Lufthansa anuncia cancelamento de 23 000 voos (Europa 
e Ásia) e TAP anuncia o encerramento, para outubro, da 
rota Munique-Porto, muito embora não decorrente desta 
crise. Soma-se assim aos encerramentos de Colónia e 
Estugarda em novembro do ano passado

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICASMEDIDAS SANITÁRIAS

DESCIDAS NAS VENDAS ATÉ 75% (DRV)

8 604 casos COVID-19
23 mortos

67 recuperados
8 514 ativos

Fonte: EdT Alemanha e Direção de Gestão do Conhecimento

2019
1,5 milhões de hóspedes 

(-3,9%)

2019
5,9 milhões de dormidas 

(-6,8%)

2019
1.983 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+2,0%)

2019
2,6 milhões de paxs 

desembarcados 
(-1,2%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (54 m; -5,8%)
Dormidas (235 m; -8,6%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (123 m; -4,7%)

Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA
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BÉLGICA | 11,6 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADO 

• (16/03) Operador Corendon cancela todas as viagens até 
31 de março

• Croisieurope cancela cruzeiros fluviais até 15 de abril

• (14-03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam -14,1% 
passageiros belgas para Portugal nos próximos 3 meses 
(março a maio 2020)

• Operador TUI cancela todas as viagens

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (16/03) Governo de gestão na Bélgica com poderes 
especiais para fazer face à crise

• (15/03)  Brussels Airlines solicita ajuda de estado 

• (13-03) Conselho de Ministros adota medidas que as 
empresas podem solicitar diretamente ao Ministério das 
Finanças: desemprego temporário de força maior, 
desemprego temporário por motivos económicos, plano 
de pagamentos para as prestações sociais patronais, plano 
de pagamento sobre o IVA, plano de pagamentos para os 
impostos das pessoas físicas e aos impostos das empresas, 
redução dos pagamentos antecipados dos trabalhadores 
independentes, obtenção de um rendimento de 
substituição em favor dos trabalhadores independentes, 
flexibilidade na execução dos mercados públicos federais 

• Companhia aérea Brussels Airlines anuncia redução de 
tempo de trabalho em 20-25% para os seus 4 000 
colaboradores (‘desemprego económico’) a partir de 16 de 
março 

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (15/03) Desaconselhadas todas as viagens ao estrangeiro

• (13-03) Encerramento de restaurantes, bares e discotecas
a partir de 13 de março e até 3 de abril

• Comércio em geral encerrado no fim de semana (à 
excepção de farmácias e sector alimentar) e 
entretenimento (museus, cinemas, teatros, etc) 

• Aulas suspensas até 3 de abril (início das férias de Páscoa)

• População aconselhada quando possível a ficar em casa 
(teletrabalho) e evitar contactos sociais

• Bélgica desaconselha viagens escolares até 31 março

• Limitações à realização de eventos de +1000 pessoas em 
ambientes fechados 

Fonte: worldmeter (17 março)

1 243 casos COVID-19
10 mortos

14 recuperados
1 219 ativos

Fonte: EdT Bélgica e Direção de Gestão do Conhecimento

DESACONSELHADAS TODAS AS VIAGENS AO ESTRANGEIRO

2019
323 mil hóspedes 

(-0,7%)

2019
1,0 milhão de dormidas 

(-1,8%)

2019
378 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+2,5%)

2019
805 mil paxs 

desembarcados 
(+7,8%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (11 m; +4,6%)
Dormidas (31 m; +1,1%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (40 m; +3,4%)
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Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/bel.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


BRASIL | 212,1 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

▪ A WTM Latin America ainda está confirmada

▪ 42ª Expo AVIESP adiada para julho

▪ Fórum Panrotas é adiado para setembro

MEDIDAS SANITÁRIAS

▪ Os principais canais de notícias e transmissões estão a 
cobrir as atualizações do coronavírus

▪ Cidadãos brasileiros reagem rapidamente a notícias em 
plataformas de social media como YouTube, online fóruns 
ou messenger.

▪ Falsos rumores sobre o coronavírus estão se espalhando 
nessas plataformas, cuja fonte está sendo nvestigada.

▪ O Ministério da Saúde do Brasil está a partilhar 
atualizações oficiais nos seus cais e a promover 
conferências de imprensa diárias

Fonte: worldmeter (17 março)

301 casos COVID-19
1 morto

2 recuperados
298 ativos

Fonte: EdT Finlândia e Direção de Gestão do Conhecimento

2019
1,3 milhões de hóspedes 

(+15,2%)

2019
2,9 milhões de dormidas 

(+13,5%)

2019
735 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+10,1%)

2019
1,2 milhões de paxs 

desembarcados 
(+13,5%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (97 m; +9,0%)
Dormidas (235 m; +6,9%)

Receitas (n.d.) 
Paxs desembarcados (109 m; +14,6%)

▪ (14/03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam -28,6% 
passageiros alemães para Portugal nos próximos 3 meses 
(março a maio 2020

▪ (13/03) as principais agências de viagens registam 
cancelamentos para reservas em março, abril e maio para 
destinos de longo curso, independentemente do destino. 
As companhias aéreas que operam no Brasil começaram a 
reduzir frequências e  a cancelar operações até novo 
aviso, O cenário mais comum para as agências de viagens 
são os passageiros reprogramarem sua primeira viagens 
para o segundo semestre

▪ Suspensão de voos, incluído o voo da Azul de Campinas 
(SP) para Porto

▪ Agências de viagem e operadores turísticos, como CVC, 
Decolar, Flytour e Printer, estão trabalhando 
regularmente especialmente para poder ajustar as 
viagens afetadas
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Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/br.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


CANADÁ | 37,7 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICASMEDIDAS SANITÁRIAS

Fonte: worldmeter (17 março)

452 casos COVID-19
5 mortos

11 recuperados
436 ativos

Fonte: EdT EUA e Direção de Gestão do Conhecimento

2019
379 mil hóspedes 

(+9,8%)

2019
979 mil dormidas 

(+9,3%)

2019
325 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+10,0%)

2019
289 mil paxs 

desembarcados 
(+7,9%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (11 m; +23,5%)
Dormidas (36 m; +34,7%)

Receitas (n.d.) 
Paxs desembarcados (11 m; +15,1%)

• (14/03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam +8,5% 
passageiros canadianos para Portugal nos próximos 3 
meses (março a maio 2020)
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Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/usa.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


CHÉQUIA | 10,7 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICASMEDIDAS SANITÁRIAS

• Ministério da Saúde envia SMS com informações

• Escolas fechadas durante 2 semanas

• Recomendação para deslocação a pé ou de bicicleta

• Recomendação para não usar transportes públicos

Fonte: worldmeter (17 março)

396 casos COVID-19
0 mortos

3 recuperados
393 ativos

Fonte: EdT Chéquia e Direção de Gestão do Conhecimento

2019
63 mil hóspedes 

(-4,0%)

2019
207 mil dormidas 

(-2,8%)

2019
54 milhões de € em 
receitas turísticas 

(+4,4%)

2019
86 mil paxs 

desembarcados 
(-14,2%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (2 m; +48,6%)
Dormidas (6 m; +29,1%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (3 m; -10,0%)
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Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/cz.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


CHINA | 1 395 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• Implementação de medidas de alivio fiscal pontual às 
empresas de determinados sectores

• Extensão de vistos ou facilidades de prolongamento de 
autorizações de residência

MEDIDAS SANITÁRIAS

• Fecho compulsivo de estabelecimentos de ensino, 
obrigando a migrarem para sistemas de ensino online e 
devendo as aulas serem ministradas desta forma, pelo 
menos, até final de Abril

• Acesso limitado a edifícios comerciais, incluindo centros 
comerciais

• Controlo de temperatura de todos os passageiros à 
entrada das estações de comboio, metro e no aeroporto

• Registos obrigatórios de entrada e controlo de febre em 
Compound Residencial e em edifícios comerciais

Fonte: worldmeter (17 março)

80 881 casos COVID-19
3 226 mortos

68 715 recuperadoS
8 940 ativos

Fonte: EdT China e Direção de Gestão do Conhecimento

A 12 DE MARÇO GOVERNO DECLARA QUE O PICO DAS TRANSMISSÕES TERMINOU NO PAÍS

2019
383 mil hóspedes 

(+18,2%)

2019
602 mil dormidas 

(+16,1%)

2019
225 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+20,8%)

2019
6 mil paxs 

desembarcados 
(-75,3%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (34 m; +59,3%)
Dormidas (55 m; +50,3%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (2 m; -)

▪ (14/03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam -80,5% 
passageiros chineses para Portugal nos próximos 3 meses 
(março a maio 2020

▪ Reservas na Europa came 79% no início de março
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Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/ru.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/


DINAMARCA | 5,8 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (17/03) Dinamarca encerra fronteiras

• (12-03) Governo introduz medidas para apoiar empresas 
com dificuldades financeiras, compensação por 
cancelamento de grandes eventos, atraso no pagamento 
de impostos, etc

• Tráfego aéreo das áreas mais expostas é interrompido nos 
próximos 14 dias

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (12-03) Ministério das Relações Exteriores desencoraja 
todas as viagens a Hubei na China, Itália (regiões mais 
afetadas), Irão, Coreia do Sul (cidade de Daegu e província 
de Gyeongbuk), Áustria (Ischgl, no estado do Tirol)

• Todas as escolas encerram

• Funcionários públicos devem obrigatoriamente trabalhar a 
partir de casa, recomendação estende-se às empresas 
privadas

• Instituições públicas (museus, bibliotecas, etc) fecham

• A 10 de março, o governo incentiva viagens fora do  
horário de pico, p.ex. trabalhar um pouco +cedo ou +tarde

• Proibição de reunir com +100 paxs

• Em 11 de março, todos os funcionários públicos que não 
desempenham funções críticas são enviados para casa 
durante 2 semanas

• Primeiro Ministro teme que o sistema de saúde 
dinamarquês possa sofrer uma pressão massiva se muitos 
ficarem doentes

Fonte: worldmeter (17 março)

977 casos COVID-19
4 mortos

1 recuperado
972 ativos

Fonte: EdT Dinamarca e Direção de Gestão do Conhecimento

DINAMARCA ENCERRA FRONTEIRAS

2019
144 mil hóspedes 

(+1,7%)

2019
574 mil dormidas 

(-1,1%)

2019
144 milhões de € em 

receitas turísticas 
(0,0%)

2019
194 mil paxs 

desembarcados 
(-1,0%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (7 m; -14,0%)
Dormidas (34 m; -17,2%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (9 m; -10,3%)

• (17/03) Todos os países recomendem evitar viagens para 
qualquer parte do mundo e o trafego aéreo já está 
extremamente limitada. 90% dos funcionários da SAS já 
ficaram suspensos. Sem um apoio substancial do governo, 
a probabilidade de falências da SAS é bastante alta. Os 
estados da Dinamarca e Suécia são proprietários duma 
grande parte da SAS (em total cerca de 30%) e vão 
provavelmente assegurar o funcionamento e a futura 
existência da SAS.

• No que respeita aos operadores turísticos, grandes e 
pequenos, o risco de falências é ainda maior. As vendas 
estão praticamente inexistentes e mesmo os pacotes de 
ajuda que os governos escandinavos acabaram de lançar 
(significando, por exemplo, que irão financiar a maior 
parte dos vencimentos dos funcionários até um certo 
limite) não vão ajudar muito. A única coisa que pode vir a 
limitar o número de falências, neste caso na Dinamarca, é 
que a APAVT da Dinamarca (DRF) acaba de anunciar que 
os OT´s não devem reembolsar, para já, os clientes que 
estão a cancelar as suas viagens. Claramente uma 
iniciativa ilegal que vai ter consequências legais futuras, 
mas para já uma iniciativa que pode salvar muitas 
empresas
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Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/dn.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


ESPANHA | 46,8 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADO

▪ (16/03) Grupo Iberostar anuncia em comunicado o 
encerramento de todos os hotéis em Espanha e em breve 
anunciará decisão sobre estabelecimentos em restantes 
países

▪ Confederação  Espanhola de Hotéis e Alojamentos 
Turísticos (CEHAT) pede ao Governo que ordene por 
decreto encerramento gradual de alojamentos hoteleiros 
até que fiquem sem clientes.

▪ Easyjet cancela todos os voos de e para Espanha

▪ (14/03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam -15,1% 
passageiros espanhóis para Portugal nos próximos 3 
meses (março a maio 2020)

▪ (13/03) Programa de Turismo Social del Imserso é 
suspenso durante um mês

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

▪ (17/03) Governo anunciou hoje segundo pacote medidas 
no valor de 200 mil milhões de euros (publico e privado) –
o maior na história de Espanha 

▪ (16/3) Entra em vigor acordo bilateral entre Portugal e 
Espanha para a limitação da circulação de turistas e 
visitantes entre ambos países bem como restantes 
Estados fronteiriços. A partir da meia-noite só haverá 
transporte de mercadorias e de bens essenciais.

▪ (13/03) Governo decreta “estado de alarme”, decisão que 
lhe permite tomar medidas extraordinárias de contenção 

▪ Governo proíbe voos diretos vindos de Itália até 25 março

▪ Governo aprova linha de financiamento adicional de 200 
M€

▪ Adiamento de dívidas tributárias das PME’s até um prazo 
de seis meses sem juros

▪ Criação de linha ICO (Instituto de Crédito Oficial) de 400 
milhões de euros para empresas de transporte e turismo

▪ Bonificações na Segurança Social para empresas que 
mantenham trabalhadores com contratos fixos 
descontinuados

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (14/03) Presidente do Governo espanhol anunciou  
medidas de distanciamento social ao abrigo da declaração 
do Estado de Alarme (ou de Emergência) decretado na 
sexta-feira, dia 13

• (13-03) Comunidade de Madrid decreta encerramento de 
bares e restaurantes a partir de 14 de março. Desde 11 de 
março foram encerradas escolas e universidades até ao 
dia 26 de março e suspensos os eventos com +1000 paxs

▪ O Governo recomenda que cidadãos madrilenos não 
viajem entre comunidades

▪ (12/03) Governo transferirá 2.800 M€ para as c. 
autónomas para reforço de serviços sanitários

▪ Mais 1.000 milhões de euros do Orçamento Geral do 
estado, provenientes do Fundo de contingência, para 
intervenções sanitárias prioritárias

▪ Garantir o fornecimento de medicamentos e material a 
preços acessíveis. Governo poderá regular, através de 
uma normativa, os preços dos medicamentos, fixando se 
necessário preços máximos de venda ao público

Fonte: worldmeter (17 março)

11 409 casos COVID-19
510 mortos

1 028 recuperados
9 871 ativos

Fonte: EdT Espanha e Direção de Gestão do Conhecimento

GOVERNO DECRETA ESTADO DE ALARME

2019
2,3 milhões de hóspedes 

(+10,3%)

2019
5,2 milhões de dormidas 

(+7,5%)

2019
1.949 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+14,0%)

2019
2,8 milhões de paxs 

desembarcados 
(+16,3%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (108 m; +25,4%)
Dormidas (214 m; +26,5%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (208 m; +22,7%)
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Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/es.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/


ESPANHA

DINÂMICA DO MERCADO

▪ Companhias aéreas suspendem operações com Itália 
(Ryanair, Finnair, Norwegian e BA)

▪ AENA revela quebra de 14% no tráfego de passageiros nos 
aeroportos

▪ TAP cancela operações com Espanha

▪ AIR EUROPA  (3 600 trabalhadores) é a primeira a 
anunciar que irá fazer um despedimento temporário 
(ERTE)

▪ AIR NOSTRUM cancelou +300 voos até finais de abril em 
rotas internacionais e domésticas

▪ (11/03) Agências e hotéis com mais cancelamentos do 
que reservas. Há -20% de reservas que em igual período 
do ano passado e a procura de voos, viagens e hotéis com 
-40%.

▪ Edreams reconhece queda de reservas na ordem dos 12% 
(China e Itália -90% e -30% respetivamente);

▪ Destinia reconhece “muita preocupação” com o impacto  
nas vendas para a Semana Santa

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

▪ Flexibilização das regras de ‘slots’ de forma a que as 
companhias aéreas não se vejam obrigadas a utilizar por 
receio de perder as mesmas (aguarda aprovação da UE)

▪ A empresa Renfe (ferroviária) vai facilitar a alteração de 
bilhetes sem penalização e procederá à devolução do valor 
dos bilhetes das viagens do Imserso

▪ O Ministério da Indústria, Comércio e Turismo elaborou 
guia de boas práticas com medidas preventivas em 
alojamentos turísticos

▪ Trabalhadores públicos em quarentena com vencimento a 
100%

▪ Câmara De Madrid anuncia medidas de apoio às empresas 
que mantenham empregos

MEDIDAS SANITÁRIAS

Fonte: EdT Espanha e Direção de Gestão do Conhecimento

COMPANHIAS AÉREAS CANCELAM OPERAÇÃO

| 12

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/es.aspx


ESTADOS UNIDOS | 334,6 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (14/03) Casa Branca negoceia:
- Com o Congresso U$50,000M para compensar empresas 

cuja receita foi afectada pelas medidas tomadas para 
conter o outbreak
- Com o Treasury Dept. para adiar o pagamento de 

impostos, sem juros ou penalizações, a indivíduos e 
empresas que sofram com o impacto do COVID-19, 
disponibilizando, mais $200,000M de liquidez à economia;  
- Com o Congresso a eliminação de impostos sobre os 

salários

• O FED anunciou um corte na taxa de juro em meio ponto 
percentual ficando a margem entre 1% e 1,25%, tornando 
os empréstimos mais baratos e catapultando uma grande 
injeção de liquidez na economia para combater as 
consequências negativas do Covid-19 na economia

• Medida aprovada pela NYC: Linha de financiamento para 
PMEs (low-interest loans and employee retention grants). 
PMEs: empresas com -100 trabalhadores que obtiverem 
diminuição das vendas em 25% ou mais são elegíveis para 
empréstimos até $75,000 sem juros. Empresas com -5 
trabalhadores vão receber 40% dos ordenados para manter 
os trabalhadores

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (16/03) EUA estende restrições de entrada em território 
americano ao UK e Irlanda  

• (15/03) CDC eleva todo o mercado doméstico para nível 2: 
Travel Advisory, Level 2: Exercise Increased Caution

• (12-13/03) Estado de Emergência Nacional

• Departamento de saúde e serviços humanos planeia 
comprar 500 milhões de máscaras nos próximos 18 meses 
para os profissionais de saúde

• Casa Branca negoceia acordo com seguradoras para 
renunciarem a todas as despesas relativas ao tratamento 
do COVID-19 (por confirmar se se refere ao teste apenas, 
ou inclui tratamento)

• Restrições  de entrada EU Shengen – está banida a 
entrada, em território americano, dos cidadãos de todas as 
nacionalidades, à exceção da americana, que tenham 
visitado o espaço Schengen, nos últimos 14 dias; todos os 
cidadãos do espaço Schengen, que não tenham visitado o 
mesmo, nos últimos 14 dias, são livres de entrar nos EUA, 
desde que tenham visto para o efeito. Contudo terão que 
ser submetidos a questionários e medição da temperatura

Fonte: worldmeter (17 março)

5 704 casos COVID-19
97 mortos

74 recuperados
5 533 ativos

Fonte: EdT EUA e Direção de Gestão do Conhecimento

EUA RESTRINGE ENTRADAS DA EUROPA

2019
1,2 milhões de hóspedes 

(+21,4%)

2019
2,7 milhões de dormidas 

(+20,1%)

2019
1 293 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+28,9%)

2019
776 mil paxs 

desembarcados 
(+21,5%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (41 m; +16,1%)
Dormidas (96 m; +10,5%)

Receitas (n.d.) 
Paxs desembarcados (49 m; +36,8%)

• (15/03) American Airlines reduz 75% da sua capacidade 
internacional ate 6 de Maio, para combater a redução de 
receitas por causa do CoVid19 (cancelamentos incluem 
rota Filadélfia-Lisboa)

• (14/03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam +6,5% 
passageiros dos EUA para Portugal nos próximos 3 meses 
(março a maio 2020)

• (14/03) É de notar que, apesar dos diversos estímulos 
económicos que já foram anunciados, pelo menos os 
mercados financeiros continuam a reagir negativamente 
com o equity market americano a ativar o "circuit breaker" 
pela segunda vez esta semana, algo que apenas acontece 
quando ocorre uma descida superior a 7% nos índices de 
mercado no mesmo dia

• Taxas de ocupação hoteleiras em Nova Iorque 
apresentam-se nos níveis mínimos históricos do século 
XXI. 

• Tourism Economics estima que os EUA possam perder 
$24,000M em receita de turistas estrangeiros e cerca de 
8,2 milhões de visitantes (mais do que no 11 setembro)
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ESTADOS UNIDOS

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

É de notar que, apesar dos diversos estímulos económicos que 
já foram anunciados, pelo menos os mercados financeiros 
continuam a reagir negativamente com o equity market
americano a ativar o "circuit breaker" pela segunda vez esta 
semana, algo que apenas acontece quando ocorre uma 
descida superior a 7% nos índices de mercado no mesmo dia

• (12/03) G Adventures oferece até 35% de desconto em 
quase 700 das suas viagens internacionais

• (11/03) Lei aprovada pela Câmara dos Deputados e o 
Senado, assinada pelo Presidente dos EUA para fundo de 
financiamento de emergência de US $ 8,3 bilhões para o 
surto emergente de COVID-19. Esta lei servirá para garantir 
que os trabalhadores que terão de ficar em casa serão 
pagos e apoio aos small businesses

• Congresso dá prioridade à classe mais baixa, 
implementando pagamentos diretos - cheques e depósito 
diretos - a famílias com baixos rendimentos, em locais com 
maior casos de COVID-19

MEDIDAS SANITÁRIAS

à chegada ao aeroporto e que obedecer a um período de 
auto quarentena de 14 dias ou, caso mostrem sintomas, 
serão imediatamente remetido para o hospital designado 
na área para o efeito

• a restrição não se impõe à capacidade aérea direta entre 
os países Schengen-EUA, desde que as rotas sejam para os 
aeroportos abaixo designados para o screening do COVID-
19;

John F. Kennedy International Airport (JFK), New York  
Chicago O’Hare International Airport (ORD), Illinoi
San Francisco International Airport (SFO), California
Seattle-Tacoma International Airport (SEA), Washington
Daniel K. Inouye International Airport (HNL), Hawaii
Los Angeles International Airport (LAX), California
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), 
Georgia
Washington Dulles International Airport (IAD), Virginia
Newark Liberty International Airport (EWR), New Jersey.
Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), Texas; and
Detroit Metropolitan Airport (DTW), Michigan.
Boston (BOS) e Miami (MIA

Fonte: EdT EUA e Direção de Gestão do Conhecimento

• As principais empresas de cruzeiros já cancelaram 
operações para os próximos 60 dias (ex: Viking cruises, 
Princess Cruises e Carnival cruises) e companhias aéreas 
americanas têm vindo a anunciar a redução de voos

• Tendência para reagendamento das viagens de 2020 
(para fim 2020 e 2021), não cancelamento

• Novas reservas praticamente inexistentes

• Reservas em queda (estimativa atual de 30% em termos 
gerais)

• G Adventures suspende toda a operação de 16/03 a 
30/04

• Insight Vacations suspende operação para a Europa, RU e 
Médio Oriente entre 13/03 e 20/04

• Tauck suspende toda a operação de 17/03 a 14/04

• Trafalgar suspende operação para a Europa, RU e Médio 
Oriente, Argentina, India, Ásia, New Zealand, Austrália e 
África entre 13/03 e 30/04
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ESTADOS UNIDOS

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• Estados com maior incidência do COVID-19 devem 
renunciar o requisito de que as pessoas com direito a 
subsídio de desemprego procurem trabalho. Para além do 
subsidio de desemprego, devem receber apoio financeiro 
para alugar casas, pagar empréstimos habitação, bens 
alimentares e de sobrevivência

• Requisitos do programa de ‘Food Stamps’ sejam ignorados 
durante este período

• Governo a implementar subsídios para famílias com baixos 
rendimentos com casos em que as crianças não faziam 
refeições em casa, para garantir que não perdem refeições

• Governo federal a aumentar financiamento Medicaid para 
Estados com menos disponibilidade financeira, para aliviar 
pressão orçamental

• American Society of Travel Advisors (ASTA) esteve perante 
o Congresso (11/03), que urgiu a tomar decisões sobre o 
sector do turismo americano, como o congelamento dos 
requisitos colaterais para obtenção de empréstimo; 1 ano 
de isenção de impostos salariais e da indústria das 
companhias de cruzeiros e aéreas

MEDIDAS SANITÁRIAS

• Exceção também aberta a cidadãos do espaço Schengen 
visa C-1, D, or C-1/D nonimmigrant visa; air e cruise crew
members;  visas A-1, A-2, C-2, C-3 (as a foreign
government official or immediate family member of an
official), E-1 (as an employee of TECRO or TECO or the
employee’s immediate family members), G-1, G-2, G-3, G-
4, NATO-1 through NATO-4, or NATO-6 (or seeking to 
enter as a nonimmigrant in one of those NATO categories) 
e permanent visas (green card). Contudo, terão que ser 
submetidos a questionários e medição da temperatura à 
chegada ao aeroporto e que obedecer a um período de 
auto quarentena de 14 dias ou, caso mostrem sintomas, 
serão imediatamente remetidos para o hospital designado 
na área para o efeito.

Fonte: EdT EUA e Direção de Gestão do Conhecimento

• (12/03) Último voo SATA BOS-PDL-LIS será a 13/03. SATA 
analisa alternativa de entrar pelo Canadá ou Reino Unido

• (11/03) -30%, pelo menos, nas vendas de viagens para 
Portugal 

• Royal Caribbean Brands suspende operação por 30 dias 

• MSC Cruises suspende operação até 30 de abril

• Scenic Group suspende operação na Europa até 30 de 
abril – Scenic tem operação no Douro

• (13/03) Tauck adia lançamento no MS Andorinha (Douro)

• Seatrade Cruise Global é adiado (datas tbc)

• Disney encerra todos os parques e cruzeiros  a partir de 
14 e 15 de março

• AmaWaterways adia início da época na Europa para 26 de 
abril

• Globus Family of Brands suspende viagens até 30 de abril
(19 programas para Portugal)

• Uniworld suspende cruzeiros em rios na Europa até 23de 
abril (programa no Douro)
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FINLÂNDIA | 5,5 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (17-03) A Finlândia está a preparar encerrar fronteiras em 
breve

• (12-03) A 12 de março governo anunciará medidas para 
enfrentar problemas económicos e de saúde causados pelo 
corona vírus

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (12-03) Ministério das Relações Exteriores recomenda que 
se evitem viagens a Hubei ou qualquer outro local na 
China. Recomenda especial cuidado ao viajar para a Coreia 
do Sul, Irão e Itália

• Governo recomenda evitar todas as viagens ao estrangeiro

Fonte: worldmeter (17 março)

322 casos COVID-19
0 mortos

10 recuperados
312 ativos

Fonte: EdT Finlândia e Direção de Gestão do Conhecimento

GOVERNO RECOMENDA EVITAR TODAS AS VIAGENS AO ESTRANGEIRO

2019
105 mil hóspedes 

(+4,8%)

2019
428 mil dormidas 

(+2,3%)

2019
100 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+3,2%)

2019
131 mil paxs 

desembarcados 
(+32,7%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (6 m; +9,4%)
Dormidas (32 m; +7,8%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (8 m; +20,9%)
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FRANÇA | 65,3 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADO

▪ (14/03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam -22,9% 
passageiros franceses para Portugal nos próximos 3 meses 
(março a maio 2020)

• 20% de perda de faturação no setor hoteleiro na França

• Viagens de negócios são fortemente impactadas, com 
uma quebra, em termos de reservas de -40%

• Viagens escolares são proibidas pelo Ministério da 
Educação Nacional, sem possibilidade de adiar, sendo a 
atividade realizada entre fevereiro e junho representando 
80% do volume de faturação anual 

• Tour Operadores observam queda, quase 25% em 
fevereiro e 60% na última semana

• Distribuição sofre colapso nas reservas da última semana,  
-60% em destinos asiáticos e -45% nos outros destinos

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (16/03) Declaração do Presidente Macron:

Reportes dos encargos para as empresas (fiscais, aluguer, 
encargos sociais, faturas de agua etc...).

Possível cancelamento dos encargos para as empresas 
mais frágeis e empreendedores independentes. Criação de 
um fundo de solidariedade (montante a definir).

Empréstimos mos garantidos pelo estado via uma garantia 
de 300 mim milhões de euros (via Banco publico BPI).

• (13-03) Possibilidade de adiar pagamento de contribuições 
e impostos devidos em março para todas as empresas

• Implementação de mecanismo excecional e massivo de 
desemprego parcial, com apoio estatal à remuneração dos 
empregados obrigados a ficar em casa

• Desde 2 de março, o BPI (Banco Público de Investimento) é 
responsável por todos os empréstimos solicitados (PME’s)

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (13-03) Ministério da Solidariedade e Saúde recomenda 
medidas de proteção sanitária

▪ Ministério da Europa e Relações Exteriores atualiza 
regularmente conselhos de viagens

▪ Proibidas reuniões com +100 paxs

▪ Extensão de dois meses das férias de inverno

▪ Mobilização de médicos e prestadores de cuidados 
aposentados, e estudantes e jovens, e adiamento de 
cuidados não essenciais e operações não urgentes

▪ Encerramento, a partir de 16 de março, de creches, 
escolas e universidades até novo aviso e criação de uma 
creche em cada região, para o pessoal essencial à gestão 
da crise da saúde

▪ Ativação de plano em hospitais e lares

▪ Disponibilização de guia prático para profissionais de 
saúde pelo Ministério da Solidariedade e Saúde

Fonte: worldmeter (17 março)

6 633 casos COVID-19
148 mortos

12 recuperados
6 473 ativos

Fonte: EdT França e Direção de Gestão do Conhecimento

EdV E SETO SOLICITAM MEDIDAS URGENTES DE AUXÍLIO

2019
1,6 milhões de hóspedes 

(-1,0%)

2019
4,6 milhões de dormidas 

(-1,3%)

2019
2 600 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+3,5%)

2019
3,6 milhões de paxs 

desembarcados 
(+3,8%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (60 m; +0,2%)
Dormidas (151 m; -4,5%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (214 m; +4,0%)
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FRANÇA

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• EdV (Entreprises du Voyages) e SETO (Syndicat des
Entreprises du Tour-operating) solicitam medidas urgentes 
de auxílio a PME’s ou até grandes grupos: suspensão do 
pagamento das contribuições para a segurança social dos 
empregadores durante a crise; recurso simplificado à 
atividade parcial para todas as empresas do setor; no 
âmbito do BPI, um fundo de apoio financeiro e um relance 
da atividade; consulta de profissionais antes de qualquer 
decisão e comunicação que tenham impacto sobre viagens 
e turismo.

• Implementação de medidas para as empresas setor do 
turismo: cancelamentos sem custos

MEDIDAS SANITÁRIAS

Fonte: EdT França e Direção de Gestão do Conhecimento | 18
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ÍNDIA | 1 380 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• Vistos cancelados a todos os cidadãos que venham da 
China, Japão e Coreia Sul, Itália

• Cancelada a ITB India

• Zonas identificadas para não viajar: Itália, Coreia do Sul, 
China, Hong Kong, Japão, Tailândia, Singapura, Irão, 
Malásia, França, Espanha e Alemanha

• (16/03) PM Modi promove videoconferência com leaders 
dos países pertencentes ao South Asian Association for 
Regional Cooperation, e anuncia 10M de USD para 
combater COVID-19 na região

• (11/03) India suspende todos os vistos turísticos entre 15 
de março a 15 de abril, exceto diplomatas, UN staff

• India suspende pedidos de vistos e e-vistos oriundos de 
França, Alemanha e Espanha

MEDIDAS SANITÁRIAS

• Em Delhi, as escolas primárias encontram-se encerradas 
até dia 31

• Cinemas na região de Kerala e Jammu encerrados até 31

• Cruzeiros internacionais serão permitidos nos portos 
marítimos somente os que tenham facilidades para 
rastreio de temperatura a passageiros e tripulação

• 105 mil pessoas alvo de rastreio de temperatura em 30 
aeroportos na Índia 

• Rastreio de temperatura em 21 aeroportos e nos 
principais portos marítimos

• (16/03) Ginásios, clubes noturnos, bares, spas, estarão 
encerrados até 31 de março em Delhi, outros estados 
adotam medidas semelhantes

• Aviação Civil decreta quarentena obrigatória para 
passageiros oriundos EAU, Qatar, Omã, Kuwait a partir das 
12h do dia 18/03 com efeito do ponto de origem do voo

• Está proibido o embarque e entrada a passageiros 
oriundos do UK, Turquia, com efeito 18-31 de março, data 
em que será revisto

Fonte: worldmeter (17 março)

142 casos COVID-19
3 mortos

14 recuperados
125 ativos

Fonte: EdT EUA e Direção de Gestão do Conhecimento

INDIA SUSPENDE TODOS OS VISTOS TURÍSTICOS

2019
72 mil hóspedes 

(+35,4%)

2019
157 mil dormidas 

(+16,3%)

2019
34 milhões de € em 
receitas turísticas 

(+20,7%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (4 m; +63,9%)
Dormidas (9 m; +40,4%)

Receitas (n.d.) 

• A Qatar Airways (102 voos semanais de Doha para 13 
cidades na Índia) cancelou todas as ligações para este 
mercado incluindo a cidade de Nova Delhi. Esta restrição 
inclui visa on arrival, residentes ou visto de trabalho e 
visitantes temporários. Esta ligação é importante e umas 
das principais no que respeita Portugal-India, para além da 
Emirates. Por sua vez a IndiGo, cancela igualmente as 
ligações de Delhi a Doha

• Emirates em Portugal, reduz 2ª voo de ligação Dubai-
Lisboa desde já e durante o período entre 5 Maio a 15 de 
Junho. 5f, 6f e sábados voo mantêm-se, cancelam ligações 
às 2f 3f 4f e domingos

• Segundo a “Indian High Commissions in South East Asian
Countries” a Índia poderá ser impactada com o COVID-19 
favorecendo o crescimento do turismo doméstico. O 
segmento dos casamentos irá preencher os hotéis 
Indianos, e o MICE será negativamente impactado

• SOTC, está a oferecer “preços atrativos” e destinos 
alternativos aos clientes: Egipto, Maurícias, Sri Lanka, 
Seychelles. Curiosamente o segmento de cruzeiros para 
destinos como a Escandinávia e Bahamas teve um 
aumento da procura
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ÍNDIA

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICASMEDIDAS SANITÁRIAS

• (17/03) Museus e monumentos incluindo Taj Mahal 
encerrados por toda a Índia até dia 31 de março

• (13/03) 52 Locais disponíveis para teste de COVID-19

• Todas as piscinas em Delhi encerradas até 31 de março

• Google e outras empresas de IT  dão Indicação de remote
work para staff em Bangalore, abrange quase 2M staff

• (12/03) Governo cria help lines de assistência COVID-19

Fonte: EdT EUA e Direção de Gestão do Conhecimento

• (16/03) Administração de Andaman & Nicobar suspende 
todas as atividades turísticas nas ilhas, interdita praias, 
resorts de ecoturismo, desportos aquáticos, entre 16 e 26 
de março, desaconselhando qualquer viagem para as ilhas

• Associações de cinema Indianas, suspendem produção de 
filmes, tv shows, séries, a partir de 19 de março

• Hotelaria de 5 estrelas, informa decréscimo de 45-50%, 
comparando com período no ano anterior, com uma taxa 
de ocupação de 90% - Bird Group . Le Meredien pratica 
diárias de INR8,000 (98€) face a uma diária habitual 
regime B&B INR12,000 (145€)

• (14/03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam +29,9% 
passageiros indianos para Portugal nos próximos 3 meses 
(março a maio 2020)

• (12/03) Operadores Turísticos estimam quebras de 60% 
no primeiro trimestre do ano

• (13/03) Plataforma de reservas ixigo indica que a média 
das tarifas aéreas one way baixaram entre 33%, 27% e 
16,8% nas rotas Delhi-Hyderabad, New Delhi-Mumbai e 
New Delhi-Bengaluru
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IRLANDA | 4,9 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADO

• (17/03) Na sequência das medidas de contingência no 
combate ao coronavírus

200 000 pessoas irão ficar desempregadas no setor do 
retalho (estimativa apresentada por Retail Excellence)

140 000 pessoas perderam o emprego nos setores da 
restauração (70 000), bares (50 000), creches e infantários 
(20 000)

• Prevê-se que o encerramento dos pubs e bares até 29 de 
março venha a provocar um prejuízo de, pelo menos, 100 
milhões de euros

• (16/03) Número de passageiros no aeroporto de Dublin 
baixou 60%.

• (13-03) Falência da Rathgar Travel (pouca operação para 
Portugal)

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (16/03) O “Departament of Employment of Affairs and
Social Portection” introduziu um sistema simplificado de 
pagamento a pessoas que tenham ficado desempregadas 
por razão do COVID-19: é garantido o pagamento pelo 
período de 6 semanas de um valor de 203€ por semana, 
bastando para tal o preenchimento de um formulário on-
line. O pagamento é assegurado pelo próprio empregador, 
que será depois reembolsado pelo Estado no prazo de 
algumas semanas 

• (13-03) Algumas agências de viagens iniciaram campanhas 
de comunicação anunciando o fim das taxas de 
cancelamento

• ITAA solicita a companhias aéreas a supressão das taxas de 
cancelamento a todas as viagens marcadas em 2020

• ITAA sugere a todos os seus parceiros que os operadores 
turísticos reduzam de 4 para 12 semanas os pagamentos 
integrais das viagens pelos retalhistas

• ITAA solicitou ao governo representação no Covid-19 
Tourism Monitoring Group

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (17/03) Irlandeses desaconselhados pelo governo a 
realizar viagens não essenciais ao estrangeiro, incluindo o 
Reino Unido, pelo menos até 29 de março. Esta medida 
não se aplica à Irlanda do Norte

• Aplica-se também a todas as viagens e cruzeiro

• Todas as pessoas que cheguem à Irlanda, exceto se 
provenientes da Irlanda do Norte, deverão restringir os 
seus movimentos por um período de 14 dias. A medida 
aplica-se também aos residentes da Irlanda. Estão isentos 
da medida pessoas essenciais para garantir o 
fornecimento de bens e serviços, como pilotos, staff da 
marinha ou transportadores

• (16/03) 7000 pubs e 500 bares de hotéis estão fechados 
desde 15 de março e pelo menos até 29 de março

Fonte: worldmeter (17 março)

223 casos COVID-19
2 mortos

5 recuperados
216 ativos

Fonte: EdT Irlanda e Direção de Gestão do Conhecimento

DESACONSELHADAS VIAGENS AO ESTRANGEIRO

2019
413 mil hóspedes 

(+15,7%)

2019
1,8 milhões de dormidas 

(+9,7%)

2019
703 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+13,2%)

2019
688 mil paxs 

desembarcados 
(+21,7%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (10 m; +4,3%)
Dormidas (-32 m; -4,0%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (23 m; +21,6%)
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IRLANDA

DINÂMICA DO MERCADO

• (17-03) Número de passageiros no aeroporto de Dublin 
baixou 60%.

• (13-03) Falência da Rathgar Travel (pouca operação para 
Portugal)

• Algumas agências de viagens iniciaram campanhas de 
comunicação anunciando o fim das taxas de cancelamento

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• Na sequência das medias de contingência no combate ao 
coronavírus:

• 200 000 pessoas irão ficar desempregadas no setor 
do retalho (estimativa apresentada por Retail
Excellence)

• 140 000 pessoas perderam o emprego nos setores da 
restauração (70 000), bares (50 000), creches e 
infantários (20 000)

• A verba prevista no orçamento para um eventual Brexit
sem acordo no montante de 2,4 bilhões € foi reconduzida 
para medidas mitigação dos efeitos do coronavírus

• O “Department of Employment Affairs and Social 
Protection” introduziu um Sistema simplificado de 
pagamento a pessoas que tenham ficado desempregadas 
por razão do Coronavirus

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (17-03) MNE desaconselha viagens não essenciais ao 
estrangeiro

• Todas as pessoas que cheguem à Irlanda, exceto se 
provenientes da Irlanda do Norte, deverão restringir os 
seus movimentos por um período de 14 dias

• Todas as escolas, universidades, creches fechadas de 13 
de março a 29 de março

• Governo aconselha o cancelamento de todos os eventos 
“indoors” com +100 paxs e de todos os eventos 
“outdoors” com +500 paxs

• Governo encoraja a que as pessoas trabalhem a partir de 
casa sempre que possível

• Transportes públicos mantêm-se a operar

• Os 7000 pubs e 500 bares de hotéis estão fechados desde 
15 de março pelo menos até 29 de março

Fonte: EdT Irlanda e Direção de Gestão do Conhecimento

2,4 MIL MILHÕES € SÃO RECONDUZIDOS PARA MEDIDAS MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DO CORONAVÍRUS

| 22

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/ir.aspx


IRLANDA

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• ITAA alerta todos os afiliados para a necessidade de o 
setor se manter unido na procura de soluções.
Concretamente: apostar em medidas que mantenham o 
incentivo à reserva de viagens, tais como a suspensão das 
taxas de alteração/ cancelamento de viagens 
British Airways, Flybe.com e American Airlines já tomaram 
medidas semelhantes

• Reforço da campanha de turismo interno  ‘Keep
Discovering’ – Fáilte Ireland’s major new Marketing 
Campaign

MEDIDAS SANITÁRIAS

Fonte: EdT Irlanda e Direção de Gestão do Conhecimento

ITTA ALERTA PARA NECESSIDADE DE CRIAR MEDIDAS 
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ITÁLIA | 60,5 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADO

• Presidente da Confederação de Turismo, anunciou que 
espera, no período de 1 março a 31 de maio, menos 
31,625 milhões de turistas em Itália, com perdas 
estimadas de 7,4 mil milhões €

• Ryanair cancela 25% dos voos de e para Itália

• 15% dos hotéis de 4* da cidade de Milão estão fechados: 
90% de camas canceladas, pessoal reduzido a 70%

• Rent-a-car com perdas de 80%

• Dados da ForwardKeys (reservas de passagens aéreas em 
agências de viagens) indicam -43,9% passageiros italianos 
para Portugal nos próximos 3 meses (março a maio 2020)

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• Hoteleiros pedem suspensão do pagamento da taxa 
turística durante o ano de 2020

• Medidas: até 30  abril, são suspensos os pagamentos à 
segurança social, bem como os prémios de seguro 
obrigatórios (av’s e to’s sediados em Itália); fundo de 
garantia para as PME dos municípios da "zona vermelha", 
para um máximo p/empresa de 2,5 milhões €; reembolso 
de viagens ou emitir voucher com prazo 1 ano

• Viagens a partir de Itália restringidas para um conjunto 
alargado de países

MEDIDAS SANITÁRIAS

• Forte restrição da circulação de pessoas em todo o país 
(quarentena generalizada)

• Apenas as atividades comerciais essenciais podem abrir. 
São elas: farmácias, tabacarias, bancas de jornal, 
lavandarias, funerárias e supermercados

• Fecho de todas as escolas e universidades do país

• Todos os grandes eventos marcados nos próximos 2-3 
meses foram adiados ou cancelados; CB Roma (fora das 
zonas com maior densidade do surto) com 80% dos 
eventos cancelados

Fonte: worldmeter (17 março)

31 506 casos COVID-19
2 503 mortos

2 941 recuperados
26 062 ativos

Fonte: EdT Itália e Direção de Gestão do Conhecimento

PREVISÃO DE PREJUÍZOS AVULTADOS NO SETOR DO TURISMO

2019
713 mil hóspedes 

(+7,3%)

2019
1,7 milhões de dormidas 

(+5,6%)

2019
472 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+12,3%)

2019
1,3 milhões de paxs 

desembarcados 
(+12,4%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (38 m; +8,3%)
Dormidas (93 m; +5,3%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (90 m; +11,6%)
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JAPÃO | 126,5 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

▪ (14/03) O governo japonês referiu que o vírus não atingiu 
um ponto que o faça declarar o estado de emergência 
nacional, como acontece na Europa ou nos Estados Unidos

▪ O Japão lançou em fevereiro um segundo lote de medidas 
de emergência do governo contra o novo vírus, que incluiu 
assistência para trabalhadores que estão de licença para 
cuidar de seus filhos e a criação de um programa especial 
de empréstimos para pequenas empresas.

▪ O pacote incluiu cerca de ¥ 1,6 biliões em medidas 
financeiras através de credores apoiados pelo Estado e o 
uso de ¥ 430 mil milhões em fundos do governo

▪ O Tourism Board do Japão criou uma conta de Twitter 
específica para os turistas e uma linha de apoio 24h

MEDIDAS SANITÁRIAS

▪ (27/02) O Governo do Japão recomendou o encerramento 
temporário de todas as escolas de ensino primário e 
secundário do país durante praticamente todo o mês de 
março

▪ Alargamento dos testes ao COVID-19

Fonte: worldmeter (17 março)

878 casos COVID-19
29 mortos

144 recuperados
705 ativos

Fonte: EdT Finlândia e Direção de Gestão do Conhecimento

2019
144 mil hóspedes 

(+2,0%)

2019
269 mil dormidas 

(+3,0%)

2019
53 milhões de € em 
receitas turísticas 

(+11,7%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (14 m; +0,2%)
Dormidas (25 m; +3,2%)

Receitas (n.d.)

▪ (14/03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam -24,2% 
passageiros japoneses para Portugal nos próximos 3 
meses (março a maio 2020

▪ (14/03) Governo anuncia que mantém a intenção de 
organizar os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, de 24 de julho 
a 09 de agosto, como planeado
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NORUEGA | 5,4 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (17/03) Noruega encerra fronteiras

• (12-03) Em Oslo segurança passa para nível 3

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (12-03) Ministério das Relações Exteriores desencoraja 
todas as viagens a Hubei na China, Itália (regiões mais 
afetadas), Irão, Coreia do Sul (cidade de Daegu e província 
de Gyeongbuk), Áustria (Ischgl, no estado do Tirol)

• FHI recomenda cancelar ou adiar eventos com +500 paxs

• Governador do Condado de Inland recomenda conjunto 
de regras para seguir a partir de 12 março

• No condado de Nordland as escolas secundárias encerram 
a partir de 13 março

• Igualmente em Oslo e Bergen as escolas e jardins de 
infância encerram

Fonte: worldmeter (17 março)

1 452 casos COVID-19
3 mortos

1 recuperado
1 448 ativos

Fonte: EdT Noruega e Direção de Gestão do Conhecimento

NORUEGA ENCERRA FRONTEIRAS

2019
93 mil hóspedes 

(-3,9%)

2019
354 mil dormidas 

(-7,6%)

2019
149 milhões de € em 

receitas turísticas 
(-3,9%)

2019
106 mil paxs 

desembarcados 
(+2,2%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (3 m; -15,3%)
Dormidas (13 m; -15,3%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (4 m; -5,0%)

• (17/03) Todos os países recomendem evitar viagens para 
qualquer parte do mundo e o trafego aéreo já está 
extremamente limitada. A situação na Norwegian é 
extremamente frágil. Sem um apoio substancial dos 
respetivos governos, a probabilidade de falência da 
Norwegian é bastante alta. A Norwegian, que é uma 
empresa privada, a situação é muito mais crítica, mas o 
estado da Noruega (que não está a lutar com falta de 
orçamento) pode considerar que a existência da 
Norwegian tem interesse vital para a Noruega e por essa 
razão suportar/salvar a empresa

| 26

Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/nor.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


PAÍSES BAIXOS | 17,3 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADO

• (15/03) TUI cancela todas as viagens até 31 de março

• (14-03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam +16,5% 
passageiros dos Países Baixos para Portugal nos próximos 
3 meses (março a maio 2020)

• Operador Corendon anuncia suspensão de todas as 
partidas durante o mês de março em reação ao crescente 
encerramento de fronteiras. Portugal passa oficialmente a 
ser considerado destino de viagem com algum risco

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (15/03) Criação de um voucher-corona válido por um ano 
(não válido para viagens de avião sem outro serviço 
associado)

• (13-03) Agências de viagem e operadores turísticos podem 
pedir gências e autorização para diminuir horário de 
trabalho dos funcionários. Em caso de aceitação, os 
funcionários recebem a diferença salarial através do fundo 
do desemprego

• ANVR solicita formalmente apoio para o setor turístico ao 
governo. Como as aoperadores estão a ficar sem cash flow
(dado não estarem a receber reservas), foi sugerido ao 
governo maior flexibilidade, prolongando os prazos para 
pagamentos referentes a impostos e segurança social

• Associação de Agentes de Viagem (ANVR) criou seguro 
para o trade turístico cobrir riscos associados ao Covid 19 
e/ou epidemias para qualquer destino

• KLM permite alteração gratuita dos bilhetes emitidos até 
31 de março para viagens até 31 de maio para qualquer 
destino

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (15/03) Encerramento de todo o sistema de ensino

• Encerramento da restauração

• (13-03) Cancelados eventos e reuniões com +100 paxs

• Entretenimento encerrado

• Suspensão de competições desportivas

• Teletrabalho aconselhado e mudança de horas de trabalho
e pausas para quem não possa trabalhar a partir de casa

• Aulas online para o ensino superior 

• Sem medidas globais relativas a mobilidade, apenas 
conselhos diferentes em função do destino

Fonte: worldmeter (17 março)

1 705 casos COVID-19
43 mortos

2 recuperados
1 660 ativos

Fonte: EdT Países Baixos e Direção de Gestão do Conhecimento

ANVR SOLICITA APOIO PARA O SETOR TURÍSTICO

2019
595 mil hóspedes 

(-2,0%)

2019
2,4 milhões de dormidas 

(-6,9%)

2019
708 milhões de € em 

receitas turísticas 
(-3,7%)

2019
1,2 milhões de paxs 

desembarcados 
(+0,3%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (24 m; +7,9%)
Dormidas (117 m; +1,0%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (63 m; +5,3%)
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POLÓNIA | 38,2 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADO

• Cancelamento de visitas educacionais por recomendação 
de empresas

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (16/03) Polónia suspendeu o transporte aéreo dos 
passageiros de e para a Polónia.  Funcionam apenas voos 
charter da LOT que partem vazios e trazem os polacos (e 
apenas polacos) para casa. Existe programa 
www.lotdodomu.com (voo para casa) em que os polacos 
que pretendem regressar se registam

• (13/03) - A Polónia decidiu encerrar as suas fronteiras aos 
viajantes estrangeiros

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (16/03) - polacos que  regressam têm de fazer quarentena 
em casa. A multa de romper a quarentena chega a 1.200 €. 

• Desde sábado Centros comerciais, restaurantes, bares etc 
fechados. todas entidades, tribunal sem atendimento

Fonte: worldmeter (17 março)

221 casos COVID-19
5 mortos

0 recuperados
216 ativos

Fonte: EdT Polónia e Direção de Gestão do Conhecimento

2019
277 mil hóspedes 

(-2,2%)

2019
958 mil dormidas 

(+1,0%)

2019
190 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+7,1%)

2019
277 mil paxs 

desembarcados 
(-8,4%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (10 m; -2,5%)
Dormidas (40m; -1,1%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (9 m; -27,0%)
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REINO UNIDO | 67,9 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADO

• (17/03) TUI cancela operação para a Madeira em data TBC 

• Jet2, 15 e 16 março leva aviões vazios para FCN para 
trazer clientes de volta 

• Jet2 cancela operação para o Algarve

• BA não há indicação de paragens, estão em contacto com 
aeroportos

Sem quebras ou cancelamentos para Porto, Faro e 
Madeira. Para o Porto, reservas ainda estão positivas mas 
começam a registar quebras nos últimos dias, decorrente 
do aumento de casos VID-19 na Europa e em Portugal

BA alertou staff que são possíveis cortes de empregos e 
paragens de aviões – pandemia causa maior crise no setor 
da aviação do que o 11 de setembro

• BA Holidays: Lisboa é a cidade europeia menos afetada a 
nível de cancelamentos. Preveem, quando acontecer, 
grande retoma, acompanhada, pelo aumento dos preços

• TAP, reporta já -30% nas reservas do UK para PT. Há 
taticamente um corte ou outro de voos

• Sunvil, com grandes quebras até maio e junho

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• (17/03) Jet2 passa a oferecer vouchers de 60£ a quem 
remarcar as viagens, usando um código para o efeito

• BA e Easyjet retiram os fees de cancelamento 

• (15-03) Leger Holidays permite alterações de viagens 
rodoviárias para data até 2021

• Companhias aéreas britânicas pedem ação governamental 
de financiamento 

• EUA estendem proibição de viajar incluindo Reino Unido e 
Irlanda

• Warner Leisure Hotels oferece alterações gratuitas

• BA oferece flexibilidade para alterações 

• Marriot aceita alterações sem custos

• Blue Bay Travel lança férias flexíveis

• Evento Seatrade Cruise Global em Miami é adiado

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (17/03) FCO desaconselha todas as viagens internacionais, 
incluindo Portugal

• FCO desaconselha paxs +70 anos a viajar em cruzeiros

• Controle de fronteira introduzido na fronteira terrestre 
com a Espanha

• Suspensão de voos, conexões ferroviárias e de barco com 
a Espanha

• Rastreio de saúde em todos os aeroportos

Fonte: worldmeter (17 março)

1 950 casos COVID-19
71 mortos

52 recuperados
1 827 ativos

Fonte: EdT Reino Unido e Direção de Gestão do Conhecimento

FCO DESACONSELHA VIAGENS, INCLUINDO PARA PORTUGAL

2019
2,1 milhões de hóspedes 

(+5,8%)

2019
9,4 milhões de dormidas 

(+1,5%)

2019
3 286 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+7,9%)

2019
4,5 milhões de paxs 

desembarcados 
(+8,8%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (77 m; +5,8%)
Dormidas (348 m; +1,9%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (186 m; +2,6%)
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REINO UNIDO

DINÂMICA DO MERCADO

• Fleetway, quebras nas reservas no geral e também para 
Portugal, no entanto ainda não tiveram cancelamentos

• Explore, ainda com reservas mas, ao mesmo tempo, com 
muito cancelamentos (sobretudo para Ásia e Itália)

• Trailfinders, poucos cancelamentos para Portugal

• ON THE BEACH quebras para Algarve e Madeira, já 
sentidas em fevereiro, na ordem dos 30%

• JET2:

Madeira 48% load factor, nas últimas 4 semanas 
decréscimo de 47% e nos últimos 7 dias de -72%. A faixa 
etária de quem reserva tem muito peso nestes dados. 
Tem 130.000 lugares previstos para a Madeira verão 20 

Faro: 850.000 lugares verão 2020. -55% nas ultimas 4 
semanas e -59% nos últimos 7 dias. Quebras consideráveis 
nos hotéis no Algarve. 

Esta já a mudar algumas aeronaves, para mais pequenas.  

Em Portugal tem 320 hoteis e 260 vilas contratadas

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICASMEDIDAS SANITÁRIAS

Fonte: EdT Reino Unido e Direção de Gestão do Conhecimento

SUCESSIVOS CANCELAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO POR PARTE DE OPERADORES
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REINO UNIDO

DINÂMICA DO MERCADO

• Cancelada uma fam para o Porto pela Kirker Holidays

• Cencelada presença da EdT no Rosslyn Park

• Congresso da Advantage na Madeira, cerca de 400 em 
maio: falamos com eles agora e ainda não cancelaram

• (15-03) Jet2 suspende voos com França (Nice, Paris, 
Grenoble e Lyon)

• Ryanair cancela os voos com Espanha a partir de 16 março

• TUI cancela programas de férias (EUA, Espanha, Jamaica, 
Chipre, Madeira, Malta, Tunísia, Itália e Goa)

• Royal Caribbean Cruises suspende toda a operação a 
partir de 14 março 

• Ryanair cancela voos para a Polónia a partir de 15 março

• Marella Cruises cancel navegações a partir de 28 março

▪ Jet2 suspende voos com Espanha

▪ (14-03) Dados da ForwardKeys (reservas de passagens 
aéreas em agências de viagens) indicam +4,4%
passageiros britânicos para Portugal nos próximos 3 
meses (março a maio 2020)

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICASMEDIDAS SANITÁRIAS

Fonte: EdT Reino Unido e Direção de Gestão do Conhecimento

SUCESSIVOS CANCELAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO POR PARTE DE OPERADORES
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RÚSSIA | 149 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADO

• Feira Internacional de Moscovo cancelada

• Ainda se encontram muitos turistas russos em Portugal

MEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• Desde 18 de março, o governo russo tomou a decisão de 
suspender a entrada na Rússia de todos os cidadãos 
estrangeiros sem passaporte russo. O regulamento entrará 
em vigor à meia-noite no dia 18 de março e durará até 1.ª 
semana de maio.

• A Rússia anunciou o fecho das fronteiras terrestres com a 
Noruega e a Polónia a partir 15/3

MEDIDAS SANITÁRIAS

• A partir de dia 16 de março  todas as empresas de 
Moscovo devem medir a temperatura dos seus 
funcionários e afastar os casos positivos e suspeitos do 
espaço de trabalho

• Todas as escolas de Moscovo foram temporariamente 
fechadas, e os estudantes da maioria das universidades da 
cidade começaram a receber aulas à distância.

• Algumas empresas introduziram trabalho remoto para os 
seus funcionários antes mesmo de a medida oficial entrar 
em vigor

• A cidade de Moscovo está a planear aplicar quarentena 
obrigatória na cidade, com restrições à mobilidade dos 
cidadãos: a medida aplicar-se-á se a situação piorar até ao 
próximo dia 20/3.

Fonte: worldmeter (17 março)

114 casos COVID-19
0 mortos

8 recuperados
106 ativos

Fonte: EdT Rússia e Direção de Gestão do Conhecimento

PROIBIDA A ENTRADA DE CIDADÃOS ESTRANGEIROS NA RÚSSIA

2019
185 mil hóspedes 

(+10,0%)

2019
489 mil dormidas 

(+5,9%)

2019
179 milhões de € em 

receitas turísticas 
(+16,8%)

2019
88 mil paxs 

desembarcados 
(-0,5%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (14 m; +15,1%)
Dormidas (38 m; +15,3%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (6 m; +26,5%)
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Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/ru.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


SUÉCIA | 10,1 milhões de habitantes

DINÂMICA DO MERCADOMEDIDAS POLÍTICAS/ ECONÓMICAS

• A Suécia ainda tem fronteiras abertas e geralmente têm 
tido uma política muito menos restritiva e ao contrário dos 
outros países nórdicos as escolas e instituições na Suécia 
ainda estão abertas

MEDIDAS SANITÁRIAS

• (12-03) Ministério das Relações Exteriores desaconselha 
viagens desnecessárias ao estado do Tirol  (Áustria), Itália, 
cidade de Daegu e província de Gyeongbuk (Coreia do Sul), 
Irão e província de Hubei. E também, viagens 
desnecessárias a outras partes da China, com exceção de 
Hong Kong e Macau.

• Introduzidas restrições em visitas a casas de repouso, 
hospitais, etc.

• Autoridades recomendem evitar encontros +500 paxs

Fonte: worldmeter (17 março)

1 191 casos COVID-19
8 mortos

1 recuperado
1 182 ativos

Fonte: EdT Suécia e Direção de Gestão do Conhecimento

SUÉCIA AINDA COM FRONTEIRAS ABERTAS

2019
183 mil hóspedes 

(-3,4%)

2019
726 mil dormidas 

(-4,9%)

2019
224 milhões de € em 

receitas turísticas 
(-1,3%)

2019
162 mil paxs 

desembarcados 
(+5,2%)

2020 (janeiro)
Hóspedes (9 m; -8,7%)
Dormidas (43 m; -8,4%)

Receitas (n.d.)
Paxs desembarcados (97m; -21,7%)
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Fonte: INE, Banco de Portugal e ANA

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-PT/mercados/Paginas/sw.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

