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RESUMO 
 

A pandemia da COVID-19 provocou uma crise sem precedentes no setor hoteleiro. Em 

Portugal, houve uma quebra de quase 70% nos proveitos totais na hotelaria durante o ano de 

2020. A partir da realização de entrevistas semiestruturadas aos diretores e proprietários de 27 

alojamentos turísticos de Portugal Continental dos produtos turísticos sol e mar, natureza e city 

break, são apresentadas as medidas e estratégias adotadas durante a pandemia, em 2020, nos 

estabelecimentos hoteleiros a nível financeiro, da comunicação, instalações, promoções, 

recursos humanos, tecnologia., tal como da segurança, higiene e sanitário. Esta investigação 

discute também quais as estratégias de recuperação e perspetivas futuras para o setor, indiciando 

boas práticas e novos caminhos para a hotelaria no seu todo. 

 

Palavras-passe – Gestão da crise; Estratégias; Novas perspetivas; Portugal; Produto Turístico 

 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic caused an unprecedented crisis in the hotel sector. In Portugal, there 

was a drop of almost 70% in total income from the hotel industry during 2020. Semi-structured 

interviews with directors and owners of 27 tourist accommodations in Continental Portugal 

promoting one of the three following tourist products: sun and sea, nature and city break, 

unveiled the measures and strategies adopted during the pandemic, in 2020, in hotel 

establishments at different levels: finances, communication, infrastructure, promotion, human 

resources, technology, as well as safety, hygiene and sanitation. This investigation also 

discusses the recovery strategies and future prospects for the sector, indicating good practices 

and new paths for the hotel industry in general. 

 

Keywords – Crisis management; Hospitality; New Perspectives; Portugal; Strategies; Tourism 

Product;  
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Introdução 
 

O aparecimento da COVID-19 teve um forte impacto ao nível económico e social em 

todo o mundo. Todos os setores económicos foram atingidos pela pandemia, sendo o setor do 

turismo um dos mais afetados porque depende do movimento e interação entre pessoas (Gallen, 

2020).  

Focando-se em Portugal, a queda da atividade turística em 2020 teve um impacto 

significativo na economia portuguesa. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) 

a queda do turismo explica 75% da contração de 7,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Estima-

se que a atividade turística tenha gerado um contributo direto e indireto de 12,8 mil milhões de 

euros para o valor nominal do PIB em 2020, o que corresponde a 6,3%, e que em 2019, esse 

valor foi de 11,8%. Estes números mostram que o contributo do turismo para o PIB nacional 

reduziu-se para metade, de 2019 para 2020, por causa das restrições (Varzim, 2021a). 

O ano de 2020, até por contraste com os anos anteriores, foi desastroso para o setor 

hoteleiro. Em Portugal, a hotelaria apresentou nesse ano um decréscimo de 64,5% nas dormidas 

e chegou aos 70,4%, se excluirmos os meses anteriores, janeiro e fevereiro, ao aparecimento da 

COVID-19 no país (INE, 2021a). 

Diferentes estudos referem as dificuldades por que passou a indústria hoteleira, em 

Portugal, com o aparecimento da COVID-19 (Santos & Moreira, 2021; Herédia-Colaço & 

Rodrigues, 2021; Gomes, 2021). Entre os principais obstáculos, segundo os hoteleiros do país, 

encontram-se o encerramento dos estabelecimentos hoteleiros, causando a perda de postos de 

trabalho, a perda de rendimento, a falta de preparação e de formação para gerir a crise, o 

cancelamento de reservas, a alteração dos espaços físicos dos hotéis (Gomes, 2021), assim 

como, as medidas restritivas do governo, que impediram as viagens turísticos para o país 

(Santos & Moreira, 2021). 

Como reação à crise pandémica os hoteleiros portugueses indicam a implementação de 

novas regras de higiene e sanitárias, a implementação de protocolos de saúde e limpeza, a 

formação dada aos colaboradores e gerentes dos estabelecimentos hoteleiros, a aposta em novas 

formas de marketing e vendas (Gomes, 2021; Herédia-Colaço & Rodrigues, 2021) e na 

tecnologia, como forma de evitar o contacto físico, mas também para oferecer uma serviço de 

qualidade e de promoção do hotel (Santos & Moreira, 2021, Hao et al., 2020). Segundo os 

hoteleiros uma forma de recuperação do negócio passa por apostar na introdução de ofertas e 

incentivos em torno dos mercados locais e na criação de ofertas e pacotes especiais para atrair 
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novas reservas. Também a oferta de vouchers, que possam ser utilizados a longo prazo, a 

renegociação de parcerias de distribuição e a qualificação da mão de obra para atender às 

solicitações futuras foram estratégias utilizadas pelos hoteleiros para a recuperação da crise 

(Herédia-Colaço & Rodrigues, 2021). 

Este estudo é composto por duas partes: a descrição dos factos e a análise dos resultados 

das entrevistas realizadas junto dos diretores e proprietários de 27 alojamentos turísticos. 

Assim, numa primeira parte tem lugar a descrição dos factos decorridos durante o ano 

de 2020, através de uma análise documental, que permite compreender quais as medidas que 

foram implementadas nos alojamentos turísticos para fazer face a esta crise e quais as 

estratégias de recuperação e perspetivas futuras para o setor. Este relatório foi desenhado com 

o objetivo de registar boas práticas e dificuldades sentidas por esta indústria durante a 

pandemia, que não só relatam resumidamente os factos deste período, mas que também possam 

ser contributos para a hotelaria encontrar soluções adequadas no caso do surgimento de novos 

surtos epidémicos. 

Na segunda parte desta investigação, este estudo analisa o resultado das entrevistas 

semiestruturadas aos diretores e proprietários de empreendimentos turísticos de três dos 

principais produtos turísticos vendidos em Portugal Continental: sol e mar, natureza e city 

break. Estes testemunhos pretendem recuperar as experiências e práticas aplicadas na hotelaria 

no primeiro ano da COVID em Portugal e registar similitudes e diferenças da aplicação de 

medidas e estratégias por produto turístico. 

Dado o caráter extensivo da crise pandémica no mundo, esta é e será um tema que fará 

parte de investigações nos próximos anos no campo da hotelaria. No contexto global, este 

estudo oferece um retrato vivo das experiências e vivências na hotelaria em Portugal 

Continental no primeiro ano da COVID-19, 2020. 

 

1. Metodologia 
 

1.1. Objetivos da investigação 

 

O efeito na saúde humana foi o mais devastador e observável de todos os efeitos da 

doença COVID-19. Também as crises económicas resultantes desta pandemia se distinguiram 

de outras pela sua dimensão e escala (Huang, 2020). Desde o aparecimento da COVID-19, as 

indústrias foram afetadas por um cenário de incertezas, sendo este especialmente evidente na 
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indústria do turismo e da hotelaria por se basear na mobilidade humana e na interação entre 

pessoas (Gallen, 2020).  

Conforme foi referido na introdução, o setor hoteleiro foi fortemente atingido pela crise 

pandémica em 2020, em Portugal. Neste sentido, importa compreender: estaria a hotelaria em 

Portugal preparada para fazer face ao impacto desta crise? Quais as medidas e estratégias que 

foram adotadas para minimizar os efeitos da pandemia no setor? Se Portugal voltar a enfrentar 

outro surto pandémico está a hotelaria pronta para fazer face à crise?  

A contornar esta investigação foram delineados três grandes objetivos: 

a) Verificar quais as medidas e estratégias adotadas pela hotelaria em Portugal 

Continental durante a pandemia por COVID-19; 

b) Analisar qual o impacto da pandemia na hotelaria direcionada a três produtos 

turísticos: city break, sol e mar e natureza; 

c) Registar aprendizagens e mudanças decorrentes desta pandemia para a hotelaria. 

 Foram a estas questões que o presente estudo procurou dar respostas e as quais foram 

transformadas em hipóteses. 

H1 - As mais variadas estratégias foram criadas para combater os efeitos da COVID-19 

nos empreendimentos turísticos. 

H2 - As estratégias mais adotadas incidem sobre a desinfeção e higienização dos 

espaços. 

H3 - Houve maior procura por unidades de alojamento inseridas no turismo de natureza, 

do que inseridas nos produtos turísticos city break e sol e mar. 

H4 - O produto turístico de city break foi o mais afetado pela pandemia. 

H5 - A implementação de novos processos de trabalho durante a pandemia vai 

permanecer depois desta terminar. 

Para responder a estas hipóteses foi utilizada uma metodologia qualitativa, uma vez que 

esta se carateriza por ser uma metodologia que permite recolher grandes quantidades de 

informação, mais ou menos detalhada, sobre um número de casos relativamente pequeno (Veal, 

2006), com o objetivo de se conseguir descrever o fenómeno em estudo (Vanderstoep & 

Johnston, 2009). Assim, a opção por uma metodologia qualitativa mostra-se particularmente 

indicada para estudos de natureza exploratória, cujo objetivo é obter um maior entendimento 

acerca desse fenómeno, procurando ideias, pistas para reflexão e chegando eventualmente a 

hipóteses de investigação que complementem a revisão de literatura efetuada (Kastenholz et 
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al., 2012). Como refere Altinay e Paraskevas (2008, p. 75), “a pesquisa qualitativa tem como 

objetivo desenvolver uma compreensão do contexto em que os fenómenos e comportamentos 

acontecem”. 

Em primeiro lugar e no sentido de compreender qual o impacto da pandemia na hotelaria 

portuguesa, recorreu-se à análise documental para mapear as medidas e estratégias indicadas 

pela Direção Geral de Saúde (DGS), Turismo de Portugal e a Organização Mundial de Turismo, 

para listar todos os apoios económicos às empresas, mais especificamente do setor do turismo 

e hotelaria, e para analisar decretos-lei sobre os diferentes estados de emergência no país. Esta 

fase inicial da investigação permitiu construir conhecimento sobre a temática, de forma a 

construir o guião das entrevistas semiestruturadas.  

Este guião de entrevista foi sujeito a um pré-teste com a realização de duas entrevistas 

preliminares, que permitiram identificar irregularidades e formular novas questões. 

O período histórico a pesquisar compreende o primeiro ano de pandemia em Portugal, 

que vai de março a dezembro de 2020. 

A amostra da investigação foi composta por 27 proprietários ou diretores dos 

alojamentos turísticos de diferentes produtos turísticos, com a seguinte distribuição: nove do 

produto turístico sol e mar, nove do produto turístico city break e nove do produto turístico 

natureza, localizados em Portugal Continental. Para garantir o anonimato dos participantes 

optou-se por não incluir um mapa com a distribuição geográfica das entidades colaboradoras. 

Esta amostra pretendeu garantir a recolha de relatos diversificados e significativos do 

impacto da COVID-19 em cada unidade hoteleira, que permitiram compreender como este foi 

sentido nos diferentes produtos turísticos de sol e mar, city break e natureza. A utilização desta 

amostra contribuiu para o entendimento da teoria, ao fazer um retrato o mais aproximado 

possível da realidade e explicar medidas e estratégias tomadas, refletindo sobre as mudanças e 

aprendizagens decorrentes. 

A cada estabelecimento foi atribuído um número, no sentido de garantir o anonimato 

dos entrevistados para que estes se sentissem confortáveis e disponíveis para responderem às 

questões colocadas. Os estabelecimentos do produto turístico city break estão numerados do 1 

ao 9, os estabelecimentos turísticos direcionados ao produto turístico natureza, foram 

numerados do 10 ao 18 e os alojamentos do produto turístico sol e mar têm a numeração do 19 

ao 27. 
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Os entrevistados foram contatados previamente por correio eletrónico e posteriormente 

a entrevista foi agendada via Zoom na hora e dia que mais lhes foi conveniente. A entrevista 

foi realizada online dadas as restrições da pandemia. As entrevistas tiveram a duração média de 

40 a 45 minutos e foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2021.  

Outro cuidado que foi tomado durante as entrevistas foi a adoção de uma postura neutra 

para não influenciar as respostas (Wilson & Sapsford, 2006), uma vez que a utilização de algum 

tipo de juízo de valor pode retirar objetividade ao trabalho realizado (OMT, 2001). 

Houve sempre a preocupação de solicitar autorização aos entrevistados para que a 

entrevista fosse gravada para posteriormente esta gravação poder ser analisada com a menor 

perda de informação possível.  

Todas as entrevistas foram depois transcritas e o conteúdo das mesmas foi sujeito a uma 

análise de conteúdo tendo em conta o discurso dos entrevistados. 

Os dados foram tratados recorrendo ao software NVIVO, no sentido de identificar questões 

de relevância para a produção de conhecimento sobre o tema. 

 

 

2. Enquadramento contextual 
 

2.1. A crise e os seus efeitos no turismo  

 
Uma definição popular de crise no contexto do turismo é avançada por Sönmez e Tarlow 

(1997, p. 14), que definem crise como “any incidence that threatens the regular operation as 

well as conduct of tourism-related businesses; damage a tourist destination’s overall reputation 

for safety, attractiveness, and comfort by negatively affecting visitor’s perception of that 

destination; and, in turn, cause a downturn in the local travel and tourism economy, and 

interrupt the continuity of business operations for the local travel and tourism industry, by the 

reduction of tourist arrivals and expenditures”. 

Alguns estudos que se debruçaram sobre o conceito de crise (Paraskevas, 2006; 

Coombs, 2010; Lundberg & Asplund, 2011; Boin, Stern, & Sundelius, 2016) referem que no 

contexto do turismo, especialmente no setor hoteleiro, a noção de crise integra diferentes 

caraterísticas que envolvem novas ocorrências ou acontecimentos ou problemas ambientais que 

são prejudiciais para a indústria do turismo e uma ameaça para a sobrevivência dos hotéis. Estas 
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ocorrências são definidas como circunstâncias inesperadas e não estruturadas que são externas 

ao quadro operacional de um hotel (Alzoubi e Jaaffar, 2020).  

Hartmann (2012) classificou as crises em quatro grupos principais: 1) catástrofes 

naturais que consistem em ocorrências que se devem a desastres naturais como, por exemplo, 

terramotos e tsunamis; 2) conflitos civis que são ocorrências que se devem a tensões políticas 

dentro de um país, ou em determinado contexto geográfico. Tais conflitos civis incluem 

manifestações, greves, guerra e terrorismo; 3) epidemias que se devem à rápida disseminação 

de doenças transmissíveis, como é o caso da COVID-19; 4) falhas tecnológicas que provocam 

interrupções de energia elétrica e quedas de aviões, entre outros. 

Campiranon et al. (2014) apontam alguns fatores como críticos para a recuperação de 

crises, como a gestão da crise e um plano de recuperação, a segmentação de mercado, a 

promoção e a colaboração na recuperação e a gestão dos recursos humanos. Contudo, nem o 

plano de gestão de crise, nem a colaboração na recuperação parecem ser respostas ou estratégias 

seguidas pela indústria hoteleira antes ou após uma situação de crise grave, o que pode ser 

perigoso para a competitividade e sobrevivência dos hotéis (Rodríguez-Antón e Alonso-

Almeida, 2020). 

 

2.2. Impacto da COVID-19 na indústria hoteleira em Portugal 

 
A pandemia em Portugal, em 2020, registou o início da primeira vaga a 13 de março, 

em que se registaram 53 casos, tendo o país decretado o primeiro estado de emergência a 19 de 

março, no dia em que foram registados 337 casos. A segunda vaga começou a 9 de novembro, 

com o Presidente da República a decretar novo estado de emergência. Nesse dia, Portugal 

registou 4.096 novos casos. A terceira vaga iniciou-se já a 15 de janeiro de 2021, quando o 

Governo português decretou um novo confinamento, devido ao aumento exponencial do 

número de casos (10.663, no referido dia). 

 Em Portugal a vacinação arrancou a 17 de dezembro de 2020 destinada, numa 

primeira fase, à vacinação dos profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados 

a doentes, a profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos, 

profissionais e residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e instituições 

similares e aos Profissionais e utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI). A partir de fevereiro de 2021 a vacinação destinou-se também a pessoas com idade 
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igual ou superior a 50 anos com algumas patologias e a pessoas com 80 anos ou mais (DGS, 

2020). 

A segunda fase de vacinação teve início em abril de 2021 e destinou-se a pessoas com 

65 anos ou mais, que não tenham sido vacinadas anteriormente e a pessoas entre os 50 e os 64 

anos com algumas patologias. A terceira fase teve como público a restante população, em que 

se incluíram, a partir de agosto, os jovens maiores de 12 anos (DGS, 2020).  

Apesar do receio inicial da falta de vacinas, o plano de vacinação em Portugal correu 

dentro do expectável e em meados de outubro de 2021, 85% da população já se encontrava 

vacinada (DN/Lusa, 2021). 

 

2.2.1 Primeira vaga 

 
A ameaça de uma pandemia aumentou no século XXI (Hall et al., 2020), resultando do 

crescimento e mobilidade da população, da urbanização, da industrialização e da expansão das 

redes globais de transporte, que todos contribuíram para uma mais fácil transmissão de agentes 

patogénicos (Connolly et al., 2020; Hall, 2020).  

Já anteriormente, surtos de doenças como o Ébola, o vírus Zika, a SARS, Mers e mais 

recentemente a COVID-19 são a prova de uma ameaça pandémica crescente. Foi neste contexto 

que a indústria global do turismo foi identificada como um contribuinte para a propagação de 

doenças (Nicolaides et al., 2019), pois quanto mais pessoas viajarem, maior é a probabilidade 

de doenças se propagarem internacionalmente. 

Os primeiros casos de COVID-19 surgiram na China no final do ano 2019, mas 

rapidamente o vírus se espalhou por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Depois da China, que registava, 

a 17 de março de 2020, a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com 

mais de 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos (Lusa, 2020). 

Perante este cenário a Comissão Europeia (2020) recomendou aos Estados-membros 

uma restrição temporária das viagens não indispensáveis de países terceiros para o espaço UE+. 

Trata-se de um total de trinta países, abarcando os Estados-Membros que pertencem ao espaço 

Schengen, incluindo também a Bulgária, Croácia, Chipre e Roménia, assim como os quatro 

Estados associados a Schengen - Islândia, Lichtenstein, Noruega e Suíça, e a Irlanda e Reino 

Unido, se estes últimos o decidissem.  
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Respondendo ao apelo da Comissão Europeia, Portugal suspendeu a 18 de março todos 
os voos internacionais para fora do espaço da União Europeia e de fora do espaço da União 

Europeia com destino a qualquer aeroporto nacional. As exceções para Portugal foram os países 

extracomunitários onde há forte presença de comunidades portuguesas, como Canadá, Estados 

Unidos, Venezuela e África do Sul, e os países de língua oficial portuguesa. No entanto, no caso 

concreto do Brasil, apenas foram autorizadas as rotas do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/202 (2020), Portugal decretou 

também a reintrodução do controlo documental de pessoas entre Portugal e Espanha e a 

proibição da circulação rodoviária nas fronteiras terrestres. A circulação apenas foi permitida a 

cidadãos nacionais e titulares de autorização de residência nos respetivos países; circulação do 

pessoal diplomático, das Forças Armadas e das forças e serviços de segurança; circulação, a 

título excecional, para efeitos de reunião familiar de cônjuges ou equiparados e familiares até 

ao 1.º grau na linha reta; acesso a unidades de saúde, nos termos de acordos bilaterais relativos 

à prestação de cuidados de saúde; direito de saída dos cidadãos residentes noutro país; 

circulação do transporte internacional de mercadorias, do transporte de trabalhadores 

transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.  

Para além destas restrições foram também suspensos os voos com origem ou destino em 

Itália e em Espanha, a circulação ferroviária de passageiros, o transporte fluvial entre Portugal 

e Espanha e a atracagem de embarcações de recreio e o desembarque de pessoas. 

Foi ainda proibido o desembarque de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 

nos portos nacionais, com exceção dos cidadãos nacionais e residentes em Portugal (DRE, 

2020a). 

A 3 de maio de 2020, o Eurocontrol comunicou uma redução de 91% do número de 

voos realizados, tanto para a UE como a partir da UE, bem como no interior da UE, o que 

representa menos 277.754 voos do que em 2019. Os voos eram essencialmente relativos ao 

transporte de mercadorias. A mesma tendência registou-se noutros modos de transporte, como 

o transporte por ferry, autocarro e comboio (Comissão Europeia, 2020a). 

O primeiro sinal de abertura das fronteiras ocorreu a 15 de maio de 2020 quando a 

Comissão Europeia convidou os Estados-Membros a iniciarem um processo de reabertura da 

circulação transfronteiriça sem restrições na União, tendo em conta a situação epidemiológica, 

medidas de contenção, como o distanciamento físico e considerações económicas e sociais 

(Comissão Europeia, 2020b). 
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A recomendação de restrições aos Estados-membros da União Europeia durou até 30 de 

junho de 2020, tendo sido a partir do dia 1 de julho recomendado o levantamento gradual das 

restrições temporárias das viagens não indispensáveis para a UE (Conselho da União Europeia, 

2020). 

Portugal decretou o primeiro estado de emergência a 19 de março de 2020, no dia em 

que foram registados 337 novos casos. Este estado de emergência, que contemplava o 

confinamento obrigatório e restrições de circulação, só a partir de 4 de maio com a passagem 

do país ao estado de calamidade, começou um processo faseado de desconfinamento que durou 

até 1 de junho 2020.  

O fecho de fronteiras entre Portugal e Espanha provocou, por exemplo, mais de 92 

milhões de euros de prejuízos nos 26 municípios portugueses e galegos do Agrupamento 

Europeu de Cooperação Territorial Rio Minho (AECT). Os setores do comércio e da hotelaria 

foram os mais afetados. No comércio as perdas aumentaram 12% e na hotelaria e restauração 

19% (Veiga, 2021).  

 

2.2.2 Segunda vaga 

Em outubro de 2020 o número de infetados e de mortes por COVID-19 começou a 

aumentar por todo o mundo, o que obrigou os países a implementar medidas de contenção da 

pandemia novamente mais rigorosas. Esta segunda vaga a nível mundial, fez com que, em 

Portugal, o Presidente da República decretasse novo estado de emergência a 9 de novembro, no 

dia em que se registaram 4.096 novos casos, e voltasse a proibir a circulação na via pública nos 

concelhos com risco elevado de transmissão da COVID-19, entre as 23h00 e as 05h00 nos dias 

de semana e a partir das 13h00 aos sábados e domingos. Nos feriados nacionais de 1 e 8 de 

dezembro, o Governo deu tolerância de ponto nos dias anteriores, proibindo a circulação entre 

concelhos.  

No Natal as restrições à proibição de circulação foram retiradas e os portugueses 

puderam passar as festas junto das suas famílias. A circulação entre concelhos foi novamente 

proibida desde as 00h00 do dia 31 de dezembro até às 05h00 do dia 4 de janeiro. Na passagem 

de ano houve a proibição da realização de festas e ajuntamentos na via pública. 
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Segundo o Governo, o ano de 2020 teve uma queda da receita turística na ordem dos 

60%, depois de em 2019 terem sido registadas receitas no valor de 18 mil milhões de euros 

(Pereira & Freilão, 2020).  

Em 2020, o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados 

diariamente, comparando com o ano anterior, revela o impacto da pandemia e das medidas 

adotadas ao nível do espaço aéreo a partir do início da segunda quinzena do mês de março. 

Apesar da recuperação verificada nos meses de julho e agosto, só em setembro registou-se uma 

inversão da tendência e em dezembro houve uma ligeira recuperação, impulsionada pela época 

natalícia (INE, 2021b). Tendo em conta o movimento nos aeroportos nacionais em 2020, por 

comparação com o ano anterior, verificou-se que o número de aeronaves de voos comerciais 

que aterraram (110,2 mil) decresceu 56%; o número de passageiros movimentados (18,4 

milhões) diminuiu 69,4%; o aeroporto de Lisboa movimentou 50,4% do total de passageiros 

(9,3 milhões) e registou um decréscimo de 70,3%; entre os três aeroportos com maior tráfego 

de passageiros, o de Faro foi o que teve maior decréscimo: -75,5%; a França foi o principal país 

de origem e de destino dos passageiros movimentados nos aeroportos nacionais: 1.451,2 mil 

passageiros desembarcados (-62,9%) e 1.443 mil embarcados (-62,3%); o Reino Unido, 

segundo principal país de origem e destino, teve a maior redução do número de passageiros 

desembarcados e embarcados: -76% e -75,2%, respetivamente; o movimento de carga e correio 

(147,0 mil toneladas) diminuiu 30,2%. 

Em Portugal, o ano de 2019 e até fevereiro de 2020 foram muito positivos para a 

hotelaria. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2020, p. 1), “no conjunto de 2019 

os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 27,0 milhões de hóspedes e 69,9 milhões 

de dormidas, a que corresponderam aumentos anuais de 7,3% e 4,1%, respetivamente (+5,3% 

e +3,2% em 2018). O mercado interno contribuiu com 21,1 milhões de dormidas (+6,2%; 

+6,9% em 2018) e os mercados externos com 48,8 milhões de dormidas (+3,3%; +1,8% em 

2018). Os proveitos totais aumentaram 7,3% e os de aposento 7,1% (+8,3% e +9,3% em 2018)”. 

Segundo o relatório do INE, em 2019, os meses de verão (julho a setembro) foram os que 

registaram maior número de dormidas (36,3% das dormidas totais, após 36,7% em 2018), tendo 

concentrado 38,6% das dormidas de residentes (39,5% em 2018) e 35,3% das dormidas de não 

residentes (35,5% no ano anterior)”. 

Em 2020, a hotelaria (79,2% do total das dormidas neste ano) apresentou um decréscimo 

de 64,5% nas dormidas, redução superior à registada pelo alojamento local (-59,4%) e pelo 

turismo no espaço rural e de habitação (-36,0%). As dormidas em hostels diminuíram 66,4%, 
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representando 18,9% das dormidas em alojamento local e 3% do total de dormidas no setor do 

alojamento turístico neste ano (INE, 2021a). 

O estudo Monitoring sentiment for domestic and intra-european travel (Comissão 

Europeia de Viagens, 2020a, 2020b, 2020c e 2021) realizado em cinco períodos distintos (27 

de agosto a 15 de setembro de 2020; 21 de setembro a 9 de outubro de 2020; 19 de outubro a 6 

de novembro de 2020; 20 de novembro a 3 de dezembro de 2020; 18 de dezembro 2020 a 7 de 

janeiro 2021) revela que os produtos turísticos preferidos dos viajantes para lazer são o city 

break, Sol e mar, e natureza, embora alternando a posição entre si nos meses analisados. Assim, 

no primeiro mês os viajantes apontaram o Sol e mar (25,3%) como o produto turístico preferido 

para realizar uma viagem nos próximos seis meses, seguido de city break (19,2%) e natureza 

(15,6%). Com o aproximar do inverno a primeira opção recaiu sobre o city break, que só no 

último período analisado cedeu a sua posição para as férias de Sol e mar. O turismo de natureza 

foi ao longo dos meses a segunda e terceira opção preferida dos viajantes, tendo em dois meses 

ocupado o quarto lugar, com uma percentagem muito próxima do turismo de cultura e 

património. No mesmo estudo, Portugal surge em sexto e sétimo lugar como o destino preferido 

para viagens intraeuropeias. 

Em Portugal, em 2020, foi a região do Alentejo que registou menor diminuição no 

número de dormidas no total do ano face a 2019, recuando 37,3%, seguido pelo Centro (-52,6%) 

e o Norte (-59,2%). Os maiores decréscimos registaram-se na Área Metropolitana (AM) de 

Lisboa (-71,5%), na Região Autónoma dos Açores (-71,1%) e na Região Autónoma da Madeira 

(67,3%). O Algarve concentrou 30,5% das dormidas, seguindo-se a AM de Lisboa (20,4%) e o 

Norte (17%) (INE, 2021a). 

Os principais mercados que registaram, em 2020, decréscimos expressivos superiores a 

65%, nas viagens para Portugal, foram os mercados irlandês (-89,6%), Estados Unidos da 

América (-87,7%) e chinês (-82,8%) (INE, 2021a). 

O Reino Unido manteve-se como principal mercado emissor em 2020, representando 

16,3% das dormidas de não residentes, apesar do decréscimo de 78,5% face ao ano anterior. 

Seguiram-se os mercados alemão (quota de 14,6%) e espanhol (peso de 14,5%) (INE, 2021a). 

Apesar dos dois primeiros meses do ano de 2020, anteriores aos primeiros casos de 

COVID-19 em Portugal, terem sido positivos para a hotelaria e terem, inclusive, registado um 

crescimento de 10,8%, o que se deveu aos festejos de Carnaval e ao facto de fevereiro ter 29 
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dias, a verdade é que no conjunto dos 10 meses seguintes, registou-se uma diminuição de 70,4% 

nas dormidas (INE, 2021a). 

A proporção de estabelecimentos encerrados ou que não registaram movimento de 

hóspedes durante todo o ano de 2020 foi sempre superior à verificada em 2019. Os meses de 

abril e maio foram os meses que registaram maiores proporções (85,0% e 74,1%, que 

contrastam com 17,9% e 16,3%, respetivamente, em 2019), enquanto em agosto e setembro se 

registaram os menores valores (22,8% e 25,9%, após 8,4% e 12,6%, respetivamente, em 2019) 

(INE, 2021a). 

Relativamente às dormidas, em 2020, as dormidas de residentes representaram 52,5% 

do total de dormidas registadas no país e superaram as de não residentes pela primeira vez desde 

1978. “Desde março de 2020, que todos os meses se registaram diminuições expressivas do 

número de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico. Os menores decréscimos 

registaram-se nos meses de agosto e setembro (-47,1% e -53,4%, respetivamente), enquanto 

nos restantes meses se observaram diminuições superiores a 55%, com realce para as reduções 

registadas em abril e maio (-97,4% e -95,8%). Em 2020 houve um decréscimo de 44,2 milhões 

de dormidas (face a 2019), do qual 53,9% foi registado nos meses de abril a julho (menos 23,8 

milhões de dormidas)” (INE, 2021a). 

As estadas médias reduziram de 4,5% para 2,47 noites, mas as estadas médias dos 

residentes registaram um aumento de 6,2% e as dos não residentes cresceram 3,4%. Em 2020, 

os proveitos totais diminuíram 66,1% e atingiram 1,5 mil milhões de euros. Os proveitos de 

aposento recuaram 66,3% e situaram-se em 1,1 mil milhões de euros (INE, 2021a). 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística os produtos que mais contribuem para o PIB 

turístico são os serviços de alojamento, a restauração e similares, os transportes, sobretudo 

aéreos, e os serviços de aluguer. Todos eles sofreram um forte impacto económico causado pela 

pandemia, o que se traduziu em reduções, em volume, entre os 48% e os 55% no PIB turístico 

gerado por estas atividades. Por exemplo, só os serviços de alojamento sofreram uma redução, 

em volume, de 51,2%. (INE, 2021c). 

 

2.2.3 Terceira vaga 

O início do ano de 2021 deu lugar a uma terceira vaga com o agravamento da situação 

no país, o que levou o Governo português a decretar, a partir de 15 de janeiro (registaram-se 
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nesse dia 10.663 novos casos diários), um novo confinamento, que proibia a circulação dos 

cidadãos em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias 

públicas, e o dever de estes permanecerem no respetivo domicílio salvo para um conjunto de 

deslocações autorizadas pelo Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro (DRE, 2021a). 

 O estado de emergência renovado a 15 de janeiro previa, por exemplo, que os 

estabelecimentos de restauração e similares funcionassem apenas para entrega ao domicílio ou 

take-away, o que levou a que os restaurantes dos alojamentos turísticos, se não funcionassem 

neste regime, tivessem de ser encerrados. 

Desde o período do Ano Novo a circulação entre concelhos ao fim de semana era 

proibida, mas com o novo confinamento o seu horário de aplicabilidade foi alargado, vedando 

as deslocações entre concelhos em Portugal continental entre as 20h00 de sexta-feira e as 05h00 

de segunda-feira, “salvo por motivos de saúde, de urgência imperiosa ou outros especificamente 

previstos”, conforme indica o Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro (DRE, 2021a) 

A renovação do estado de emergência com início a 31 de janeiro, imposta pelo Decreto 

do Presidente da República n.º 9-A/2021 determinou a “proibição das deslocações para fora do 

território continental, por parte dos cidadãos portugueses, efetuadas por qualquer via, 

designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima” (DRE, 2021b). Apesar desta 

medida, estavam contempladas exceções para deslocações estritamente necessárias. As 

fronteiras com Espanha, tanto por mar, rio ou terra, voltaram a estar controladas, porém os 

aeroportos mantiveram-se abertos para a maior parte dos países, mas com novas regras de 

testagem e, nalguns casos, com confinamento obrigatório à chegada.  

A atividade turística arrancou com uma contração em janeiro de 2021. O setor do 

alojamento registou 308,4 mil hóspedes e 709,9 mil dormidas, o que corresponde a variações 

de -78,3% e -78,2%, respetivamente. As dormidas de residentes diminuíram 60,3% e as de não 

residentes recuaram 87,0%. Em janeiro, 54,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico 

estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. O mercado interno contribuiu 

com 427,0 mil dormidas, o que representou um decréscimo de 60,3% e as dormidas dos 

mercados externos diminuíram 87,0% e atingiram 282,9 mil.  

Todas as regiões do país registaram decréscimos expressivos das dormidas, superiores 

a 50%, verificando-se as menores diminuições no Alentejo (-59,3%) e Centro (-69,3%) e as 

maiores reduções na Área Metropolitana de Lisboa (-81,9%), Região Autónoma da Madeira (-
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81,2%) e Algarve (-80,6%). A Área Metropolitana de Lisboa concentrou 27,5% das dormidas, 

seguindo-se o Norte (19,4%) e o Algarve (15,3%). 

Segundo os dados do INE, este decréscimo do número de dormidas foi sentido tanto nas 

dormidas dos residentes, como dos não residentes. Quanto às dormidas dos residentes as 

menores reduções registaram-se no Alentejo (-54,9%) e na Região Autónoma da Madeira (-

56,1%). Relativamente às dormidas de não residentes o Alentejo apresentou um decréscimo de 

68,9%, enquanto as restantes regiões apresentaram decréscimos superiores a 80%. 

No primeiro mês do ano, a estada média (2,30 noites) aumentou 0,4%, sendo que a dos 

residentes aumentou 15,0% e a dos não residentes cresceu 22,3%. 

Quanto aos principais mercados emissores, registaram-se decréscimos expressivos, 

tendo representado 84,1% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento 

turístico. As maiores reduções registaram-se nos mercados chinês (-98,1%), dinamarquês (-

95,2%), russo (-94,8%), canadiano (-94,3%) e dos Estados Unidos (-94,2%) (INE, 2021d). 

O estado de emergência voltou a ser renovado em Portugal a 15 de fevereiro mantendo 

as imposições de confinamento e a proibição de festejos de Carnaval. O primeiro-ministro do 

país, António Costa, reforçou na Conferência de imprensa ao país que “não haverá, 

seguramente, festejos de Carnaval e a Páscoa também não será a Páscoa que 

conhecemos” (Espírito Santo, 2021). 

Nesta conjuntura, a hotelaria, um dos setores mais afetados pela pandemia, teve de 

encerrar portas e os que não o fizeram não tinham clientes, que permitissem suportar os seus 

custos fixos, para manter viáveis os negócios do setor. Neste sentido, a Associação da 

Hotelaria de Portugal (AHP) apresentou ao Governo, em fevereiro de 2021, um conjunto 

de medidas para ajudar o setor: 

1) “Criação de linhas de crédito específicas para a hotelaria, para cobrir custos fixos 

que os hotéis têm de manter mesmo estando fechados, como taxas de água, de 

eletricidade, seguros, manutenção, vigilância, entre outras; 

2) Alargamento das moratórias das linhas COVID e outros créditos bancários (cujo 

período de carência termina em setembro de 2021) por mais três anos, pelo menos, 

e com início de amortização em 2024 a taxas de juro ‘reduzidas e estáveis, 

tendencialmente a 0%’; 

3) Isenção de pagamento da taxa social única (TSU) sobre todos os trabalhadores em 

lay-off para hotéis com quebras de faturação de mais de 75% e suspensão de 
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pagamento da TSU durante um ano em relação aos trabalhadores que voltarem à 

efetividade das suas funções ou que venham a ser contratados na reabertura do 

turismo; 

4) A possibilidade de os portugueses deduzirem o IVA de despesas relacionadas com 

turismo e lazer, em 2021/2022, na declaração de IRS entregue nos anos seguintes; 

5) Isenção de taxas e impostos municipais para os hotéis durante um ano; 

6) Programa de testes rápidos gratuitos em todos os aeroportos nacionais, portos ou 

estações de comboios à chegada ao país; 

7) Entradas gratuitas em museus e outras atrações durante dois anos” (Antunes, 2021). 

A renovação de um novo estado de emergência iniciou-se a 2 de março, com efeitos 

até 16 de março, com a manutenção, em geral, das mesmas regras de confinamento. Nesta 

altura o número de casos em Portugal era já reduzido, registando-se nesse dia, por exemplo, 

691 novos casos. 

Uma das esperanças da hotelaria para o ano de 2021 e seguintes foi a vacinação 

alargada a toda a população, no sentido de trazer confiança e segurança aos clientes para 

que estes voltassem a viajar e a alojar-se nos estabelecimentos hoteleiros. 

 

2.3. Principais medidas de apoio à hotelaria 

2.3.1. Lay-off simplificado 

Com vista a minimizar o impacto da pandemia nas empresas o Governo decretou, numa 

primeira fase, um conjunto de medidas excecionais e temporárias com o objetivo de manter os 

contratos de trabalho e evitar despedimentos por razões económicas, vulgo designado por lay-

off simplificado.  

Assim, o Decreto-Lei n.º 10-G/2020 de 26 de março definia que para ter acesso ao lay-

off simplificado deveria haver uma paragem total da atividade da empresa/estabelecimento, que 

resultasse da interrupção das cadeias de abastecimentos globais ou da suspensão ou 

cancelamento de encomendas ou de reservas, das quais resulte que a utilização da empresa ou 

da unidade afetada seria reduzida em mais de 40% da sua capacidade de produção ou de 

ocupação no mês seguinte ao pedido de apoio. Outra condição de acesso assentava na quebra 

abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação, nos 30 dias anteriores ao pedido junto 

da Segurança Social, com referência à média mensal dos dois meses anteriores a esse período 
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ou face ao período homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade 

há pelo menos 12 meses, à média desse período.  

O acesso ao lay-off simplificado estava também disponível para as empresas ou 

estabelecimentos que tivessem de encerrar total ou parcialmente, por ordens superiores. 

Os benefícios desta medida para os empregadores eram: 1) o apoio extraordinário à 

manutenção do contrato de trabalho em caso de redução temporária do período normal de 

trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho; 2) plano extraordinário de formação; 3) 

incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa e 4) 

isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, a cargo da entidade 

empregadora. Estas medidas podiam ser cumuláveis com outros apoios. 

Os trabalhadores das empresas que aderissem ao lay-off simplificado podiam, assim, ter 

o seu contrato de trabalho suspenso, ou seja, sem prestação de atividade ou ter uma redução do 

período normal de trabalho. De qualquer modo, teriam direito a auferir, no mínimo, a uma 

remuneração ilíquida mensal de dois terços, até um limite máximo de três remunerações 

mínimas mensais garantidas, o que na prática significa que ninguém podia ficar a ganhar menos 

do que o salário mínimo (635 euros), nem receber mais do que 1.905 euros (valores brutos). 

A Segurança Social assegurava o pagamento correspondente a 70% da remuneração, 

sendo o remanescente suportado pela entidade empregadora. 

Durante o período de aplicação das medidas de apoio, bem como nos 60 dias seguintes, 

o empregador abrangido por aquelas medidas não podia cessar contratos de trabalho ao abrigo 

das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho. 

(DRE, 2020b). 

2.3.2. Apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade 

A 30 de julho de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, publicado no 

Diário da República n.º 147/2020, criou o apoio extraordinário à retoma progressiva de 

atividade, que consistia num apoio financeiro atribuído ao empregador, com o objetivo de 

apoiar a manutenção dos postos de trabalho em empresas em situação de crise empresarial 

(quebra de faturação igual ou superior a 40%, no mês civil completo imediatamente anterior ao 

mês civil a que se refere o pedido inicial de apoio ou de prorrogação), com redução temporária 

do período normal de trabalho (PNT) de todos ou de alguns dos seus trabalhadores e destinado 
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exclusivamente ao pagamento da compensação retributiva dos trabalhadores abrangidos pela 

redução (Diário da República, 2020c). 

Para as empresas com quebras de faturação superiores a 75%, o empregador tinha ainda 

direito a um apoio adicional da Segurança Social, que comparticipava em 35% à retribuição 

ilíquida, pelas horas trabalhadas, devida a cada trabalhador com redução do período normal de 

trabalho. 

Esta medida de apoio à retoma progressiva foi alterada pelo Decreto-Lei n.º 90/2020, de 19 de 

outubro, o qual veio alargar o conceito de empresa em situação de crise empresarial. Assim, 

passou a permitir-se a aplicação da medida por parte dos empregadores com quebras de 

faturação iguais ou superiores a 25%, estabelecendo-se, neste caso, que o limite máximo à 

redução do PNT a observar é de 33% - de modo a preservar a proporcionalidade na relação 

entre a situação de crise empresarial e os limites aplicáveis do ponto de vista da redução do 

PNT. Passou-se também a admitir que os empregadores com quebras de faturação iguais ou 

superiores a 75% podiam reduzir o PNT a 100%, estabelecendo-se ainda que, para estes 

empregadores, o apoio financeiro concedido pela segurança social para efeitos de pagamento 

da compensação retributiva dos trabalhadores correspondia a 100% da compensação 

retributiva. Ao mesmo tempo, assegurava-se que, nas situações em que a redução do PNT fosse 

superior a 60%, a compensação retributiva do trabalhador seria ajustada na medida do 

necessário para garantir que este recebia 88 % da sua retribuição normal ilíquida (DRE, 2020d). 

2.3.3. Programa Apoiar 

O Programa Apoiar consistia num sistema de incentivos à liquidez. Este era um apoio 

ao financiamento do fundo de maneio das pequenas e médias empresas (PME) e grandes 

empresas localizadas no território do continente que registassem forte redução do volume de 

faturação e que atuassem nos setores mais afetados pelas medidas excecionais de mitigação da 

crise sanitária. Este programa tinha como objetivos assegurar e preservar a liquidez das 

empresas no mercado e a continuidade da sua atividade económica durante e após o surto 

pandémico. O Programa Apoiar, incluía as medidas “Apoiar.pt” e “Apoiar Restauração”. 

(Compete 2020, 2020). A medida Apoiar.pt destinava-se a micro e pequenas empresas de 

qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, e o Apoiar Restauração destinava-se a PME 

com o Código da Classificação das Atividades Económicas (CAE) 56- Restauração e similares. 
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Em janeiro de 2021 o Programa Apoiar foi objeto de um conjunto de alterações que 

envolviam, fundamentalmente, o alargamento das medidas já existentes: o Apoiar.pt e o Apoiar 

Restauração e a criação de duas novas medidas Apoiar + Simples e Apoiar Rendas. 

O Apoiar.pt e o Apoiar Restauração alargaram os seus beneficiários a médias empresas 

e empresas com mais de 250 trabalhadores, mas menos de 50 milhões de euros de faturação, 

até 100.000 euros por empresa. 

O Apoiar + Simples dirigia-se a empresários em nome individual sem contabilidade 

organizada com trabalhadores a cargo, até 3.000 euros por empresa e o Apoiar Rendas a PME 

e empresas com mais de 250 trabalhadores, mas menos de 50 milhões euros de faturação.  

Em 2020, foram aprovadas 1.389 candidaturas de empreendimentos turísticos, num 

incentivo total de 38,3 milhões de euros. Destas, no final do ano tinham sido efetuados 

pagamentos a 1.369 empresas e pagos 37,9 milhões de euros. Relativamente aos valores pagos 

por região, o Norte (28,5%), Lisboa (27,1%) e Centro (24,3%) comandaram os recebimentos, 

seguido pelo Algarve (14,9%) e Alentejo (5,2%) (Turismo de Portugal, 2021a). 

2.3.4. Programa Adaptar 

O Programa Adaptar, publicado em Diário da República, Decreto-Lei n.º 20-G/2020, 

estabelecia um Sistema de Incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias empresas, no 

contexto da doença COVID-19. 

Os apoios eram atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável e a taxa de 

incentivo a atribuir era de 80% sobre as despesas elegíveis para as microempresas e de 50% 

para as PME.  

Das despesas elegíveis no programa Adaptar dirigido às microempresas faziam parte a: 

1) “aquisição de equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas, viseiras e 

outros) necessários para um período máximo de seis meses para utilização pelos trabalhadores 

e clientes em espaços com atendimento ao público;  

2) aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática 

de desinfetantes, bem como respetivos consumíveis, para um período máximo de seis meses, 

nomeadamente solução desinfetante;  

3) contratação de serviços de desinfeção das instalações por um período máximo 

de seis meses;  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133723684/details/normal
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4) aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, abrangendo os 

que utilizem tecnologia contactless, incluindo os custos com a contratação do serviço para um 

período máximo de seis meses;  

5) custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a 

plataformas eletrónicas, subscrição inicial de aplicações em regimes de "software as a service", 

criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou 

catalogação em diretórios ou motores de busca, para um período máximo de seis meses;  

6) reorganização e adaptação de locais de trabalho e de layout de espaços às 

orientações e boas práticas do atual contexto, designadamente, instalação de portas automáticas, 

instalação de soluções de iluminação por sensor, instalação de dispensadores por sensor nas 

casas de banho, criação de áreas de contingência, entre outros;  

7) isolamento físico de espaços de produção ou de venda ou prestação de serviços, 

designadamente, instalação de divisórias entre equipamentos, células de produção, secretárias, 

postos ou balcões de atendimento. 

8) aquisição e instalação de outros dispositivos de controlo e distanciamento físico;  

9) informação e orientação aos colaboradores e ao público, incluindo sinalização 

vertical e horizontal, no interior e exterior dos espaços;  

10)  despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de 

contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento” (DRE (2020e). 

Quanto às PME as despesas elegíveis diziam respeito a: 

1) “custos com a reorganização e adaptação de locais de trabalho ou alterações de 

layout, que permitam implementar as orientações e boas práticas das autoridades competentes 

no contexto da COVID-19, designadamente medidas de higiene, segurança e distanciamento 

físico;  

2) aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática 

de desinfetantes;  

3) aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, incluindo os 

que utilizem tecnologia contactless;  

4) aquisição e instalação de outros dispositivos de controlo e distanciamento físico; 

5)  custos com a colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao 

público, incluindo sinalização vertical e horizontal, no interior e exterior dos espaços; 

6) contratação de serviços de desinfeção das instalações;  
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7) aquisição de serviços de consultoria especializada para o redesenho do layout 

das instalações e para a elaboração de planos de contingência empresarial e manuais de boas 

práticas;  

8)  aquisição de serviços de consultoria especializada para a adaptação do modelo 

de negócio aos novos desafios do contexto subsequente à pandemia da COVID-19;  

9) despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de 

contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento” (DRE, 2020e). 

O Programa Adaptar durante o ano de 2020 aprovou 580 candidaturas, num incentivo 

total de 3,5 milhões de euros, tendo adiantado 1,6 milhões de euros a 534 empreendimentos 

turísticos, no entanto só se concretizaram pagamentos a 170, num pagamento final de 320,4 mil 

euros. O pagamento total a empreendimentos turísticos foi de 1931 mil euros. Relativamente 

ao valor pago por região, foram o Norte (32,2%) e o Centro (29,1%) que receberam mais apoios, 

seguido do Algarve (14,3%), Alentejo (12,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (11,9%) 

(Turismo de Portugal, 2021a). 

2.3.5. Linhas de apoio ao emprego e às empresas no âmbito do turismo 

Outra medida de apoio ao emprego e às empresas no âmbito do turismo, estabelecida 

pelo Despacho Normativo n.º 4/2020, de 20 de março, foi a criação de uma linha de apoio à 

tesouraria das micro e pequenas empresas do turismo, com o objetivo de fazer face às 

necessidades de tesouraria das empresas cuja atividade tenha sido fortemente afetada pelos 

efeitos económicos do surto da doença COVID-19 (DRE, 2020f). 

Esta linha de apoio foi reforçada a 11 de agosto, alargando-a a atividades económicas 

com relevo para o turismo, atualizando o seu contexto para apoiar a retoma sustentada da 

atividade económica, e intensificando o auxílio através da previsão de conversão de uma parte 

do financiamento em apoio não reembolsável pelo Despacho Normativo n.º 10/2020, de 11 de 

agosto (DRE, 2020g). Já no início de janeiro de 2021 a Linha teve um reforço da dotação que 

passou a ascender a 100 milhões de euros e alargou-se a mesma às pequenas empresas, com um 

orçamento de 10 milhões de euros. Passaram também a ter acesso à linha as empresas cujos 

estabelecimentos estivessem encerrados por determinação administrativa. Para poder usufruir 

deste apoio a empresa tinha a obrigação de, pelo menos nos três meses completos após a 

aprovação do apoio, não fazer cessar contratos de trabalho. Este financiamento assumiu uma 

natureza reembolsável sem juros remuneratórios associados e será reembolsado no prazo de 
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três anos com um período de carência de 12 meses. As prestações de igual montante têm uma 

periodicidade trimestral (DRE, 2021c). 

A 5 de agosto de 2020, o Governo criou uma linha de apoio destinada a micro e pequenas 

empresas afetadas pela pandemia, que se traduzia em empréstimos bancários de curto e médio 

prazo exclusivamente para o financiamento de necessidades de tesouraria. A dotação total deste 

apoio era de 1.000 milhões de euros, em que 700 milhões se destinavam a microempresas e 300 

milhões de euros a pequenas empresas. Para se poderem candidatar as empresas teriam de 

apresentar uma quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da sua faturação e não poderiam 

ter beneficiado das anteriores linhas de crédito com garantia mútua criadas para apoio à 

normalização das atividades das empresas, face ao surto pandémico (SPGM, 2020). 

No último dia do mês de setembro de 2020, o Governo criou também uma linha de 

crédito de apoio às empresas classificadas como médias, small mid caps1 e mid caps2, com uma 

dotação de 400 milhões de euros. As médias empresas podiam pedir até 1,5 milhões de euros, 

enquanto os financiamentos a small mid caps e mid caps podiam ascender a 2 milhões de euros. 

Também nesta linha, o dinheiro teria de se destinar a necessidades de tesouraria, porque houve 

pelo menos uma quebra de faturação de 40% (SPGM, 2020). 

A Turismo Fundos lançou a Open Call 202020, em que colocava à “disposição das 

empresas, principalmente das PME, a liquidez disponível nos fundos de investimentos 

imobiliários que gere, permitindo o acesso a um instrumento financeiro que se caraterizava pela 

venda e subsequente arrendamento de longo prazo de um imóvel, com salvaguarda do direito 

de recompra do mesmo”. Este apoio destinava 40 milhões de euros para a atividades turística, 

dos 60 milhões de euros disponíveis, sendo os restantes destinados à atividade industrial 

(Turismo de Portugal, 2020). 

A 18 de janeiro de 2021 foi criada a Linha de Apoio à Economia COVID-19 dirigida a 

empresas exportadoras da indústria e do turismo, gerida pelo Banco Português de Fomento, que 

se destina a apoiar o emprego e a manutenção dos postos de trabalho destes dois sectores, o que 

se traduz em empréstimos bancários de curto e médio prazo exclusivamente para o 

financiamento de necessidades de tesouraria (Turismo de Portugal, 2021b). 

 
1 Empresa que, pelo facto de estar integrada num grupo com mais de 250 trabalhadores, não seja uma PME, mas 
tenha, ela própria, individualmente, menos de 500 trabalhadores (IAPMEI, 2020a). 
2 Empresa que, pelo facto de estar integrada num grupo com mais de 250 trabalhadores, não seja uma PME, mas 
tenha, ela própria, individualmente, 500 ou mais trabalhadores, mas menos de 3000 trabalhadores (IAPMEI, 
2020b). 
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Também, a 18 de janeiro de 2021, entrou em vigor uma Linha de Apoio destinada às 

empresas de montagem de eventos, destinada a apoiar o emprego e manutenção dos postos de 

trabalho, em que os beneficiários seriam micro, pequenas e médias empresas, que 

desenvolvessem atividade segundo o Código da Classificação das Atividades Económicas, não 

pertencente à seção K - atividades imobiliárias, alugueres e serviços, cujo volume de negócio 

em 2019 tenha sido em pelo menos 30% proveniente de atividades no âmbito da montagem de 

eventos, seja ao nível das infraestruturas ou do audiovisual (Turismo de Portugal, 2021b). 

O Governo indicou que os apoios à economia para o 1º semestre de 2021 passam pelo 

1) “apoio ao emprego através da prorrogação do apoio à retoma progressiva para micro, 

pequenas e médias empresas: redução de 50% das contribuições sociais (sobre a compensação 

retributiva) com a remuneração dos trabalhadores paga a 100% até três salários mínimos 

nacionais, sem esforço adicional das empresas. Estão ainda abrangidos gerentes de empresas 

com trabalhadores permanentes, com contribuições sociais feitas na empresa; 2) apoio 

simplificado para microempresas com quebra de faturação superior a 25% pode ir até dois 

salários mínimos nacionais por trabalhador, pago em duas tranches no primeiro semestre. Este 

apoio será feito com a obrigação da proibição de despedimento coletivo e extinção de postos 

de trabalho até dois meses após o final do apoio; 3) requalificação de desempregados pelo 

programa Ativar.pt, que inclui ainda medidas como FORM.ATIV para trabalhadores ativos nos 

setores mais afetados e o acelerador QUALIFICA para jovens adultos com percurso de 

educação incompleto” (XXII Governo, 2021, secção Apoio ao emprego). 

O Governo propôs ainda o alargamento e flexibilização do Programa Apoiar com 1) 

“alargamento a médias empresas e empresas com mais de 250 trabalhadores, mas menos de 50 

milhões de euros de faturação, até 100.000 euros por empresa; 2) alargamento a empresários 

em nome individual sem contabilidade organizada com trabalhadores a cargo, até 3.000 euros 

por empresa; 3) redução de restrições em sede de capitais próprios mediante apresentação de 

balanço intercalar que demonstre capitalização; 4) possibilidade de aprovação de candidatura 

de empresas com dívidas a Autoridade Tributária e Segurança Social, sujeita à condição de 

regularização; 5) apoio majorado aos estabelecimentos encerrados desde março” (XXII 

Governo, 2021, secção Alargamento e flexibilização do Programa Apoiar). 

No apoio ao pagamento de rendas foram estipulados apoios 1) “a fundo perdido para o 

pagamento de rendas para empresas com quebra de faturação entre 25% e 40%, contemplando 

o pagamento de até 30% do valor da renda, até 1.200 euros/mês; 2) a fundo perdido para o 

pagamento de rendas para empresas com quebra de faturação superior a 40%, contemplando o 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://www.seg-social.pt/inicio
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pagamento de 50% do valor da renda, até 2.000 euros/mês; 3) via uma linha de crédito destinada 

a inquilinos e senhorios, sem restrição de acesso a quem já acedeu a outras linhas de crédito; 4) 

para um prolongamento da duração dos contratos, por um período igual ao da duração do 

encerramento, com uma duração mínima de seis meses após a reabertura, em estabelecimentos 

encerrados desde março” (XXII Governo, 2021, secção Apoio ao pagamento das rendas). 

Relativamente à fiscalidade estipulou-se para o primeiro semestre de 2021: 1) 

“diferimento do IVA trimestral do primeiro semestre de 2021, sendo elegíveis todas as 

empresas do regime trimestral (incluindo empresários em nome individual); 2) diferimento do 

IVA mensal do primeiro semestre de 2021, sendo elegíveis todas as empresas do regime mensal 

com quebra de faturação anual superior a 25%; 3) suspensão de execuções Autoridade 

Tributária e Segurança Social no primeiro semestre” (XXII Governo, 2021, secção 

Fiscalidade). 

Ao nível do financiamento foi aprovado 1) “um fundo de tesouraria para micro e 

pequenas empresas no montante de 750 milhões de euros; 2) uma linha de crédito para 

atividades exportadoras: 1.050 milhões de euros, 20% a fundo perdido; 3) uma linha de 

crédito para eventos: 50 milhões de euros, 20% a fundo perdido; 4) uma linha de crédito para 

grandes empresas dos setores mais afetados: 750 milhões de euros; 5) o alargamento do 

microcrédito do Turismo de Portugal a pequenas empresas de 100 milhões de euros; 6) apoio à 

Qualificação Oferta Turística: 300 milhões de euros” (XXII Governo, 2021, secção 

Financiamento). 

As medidas de apoio à economia tiveram um custo estimado de 4,6 mil milhões de 

euros, o que equivale a cerca de 2,2% do produto interno bruto (PIB). A este valor somam-se 

os custos até ao final de janeiro, de 282 milhões de euros, resultando num total superior a 4,8 

mil milhões de euros. Para este cálculo só são contabilizadas medidas com “expressão 

orçamental nas administrações públicas", ou seja, que agravam o défice. Não são contabilizadas 

medidas de apoio ao financiamento à economia que não têm impacto em termos de 

contabilidade orçamental, como é o caso das garantias dadas pelo Estado nas linhas de apoio à 

economia ou às moratórias concedidas pelo setor bancário, moratórias nas rendas, e "a 

impossibilidade de as empresas que prestam serviços essenciais suspenderem serviços em 

função de quebra no pagamento", como os transportes (Pinto, 2021). 

O lay-off é a medida mais pesada em termos de despesa do Estado, de acordo com a 

Direção-Geral do Orçamento (DGO): a despesa ultrapassou em 2020 os 823 milhões de euros, 

representando quase um quinto do total despendido pelo Estado com todas as medidas 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://www.seg-social.pt/inicio
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anticovid. Por seu turno, o incentivo extraordinário à normalização da atividade absorveu 284 

milhões de euros, sendo o segundo mecanismo com maior peso na despesa destinada a mitigar 

os efeitos da pandemia. O apoio aos trabalhadores independentes com quebra de rendimento 

representou, nas suas diversas versões, o terceiro maior peso na despesa apurada pela DGO. 

Para esta rubrica foram canalizados 280 milhões de euros. Já o apoio à retoma progressiva, que 

substituiu o lay-off simplificado, custou 158 milhões de euros (Pinto, 2021). 

Estes são impactos diretos das medidas, mas “a pandemia provocou também efeitos 

indiretos, como é o caso da menor coleta de impostos pelo arrefecimento da atividade 

económica e uma despesa maior com subsídios de desemprego”, o que poderia ser ainda mais 

grave se não tivessem sido implementadas medidas como o lay-off (Varzim, 2021). 

A suspensão dos pagamentos por conta de IRC (Imposto Sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas) retiraram à receita do Estado 695,4 milhões de euros, embora este valor não 

irá ter um impacto tão elevado uma vez que as empresas terão eventualmente de pagar o IRC 

devido, sendo dado como perdido apenas os montantes que entrarem em incumprimento. 

Também a isenção de pagamento da Taxa Social Única (TSU) aos empregadores no caso dos 

trabalhadores em lay-off fez com que o Estado perdesse 508,7 milhões de euros, assim como o 

apoio extraordinário dado aos trabalhadores independentes custou 280 milhões de euros. A 

Direção Geral do Orçamento calculou que, sem este custo adicional provocado pela pandemia, 

a despesa pública teria crescido 1,8% (em vez de 5,3%) e a receita pública teria descido 4% (em 

vez de 5,6%) (Varzim, 2021). 

 

2.4. O novo comportamento do consumidor  

 O comportamento do consumidor modificou-se com a pandemia de COVID-19. 

“Estudos recentes e análises de tendências mostraram que a crise de saúde COVID-19 está a 

afetar os padrões de consumo” (Comissão Europeia, 2020d). 

Relativamente às férias, a maioria dos europeus admite ter vontade de as realizar, 

preferencialmente em destinos com baixos níveis de densidade turística e onde as condições 

sanitárias sejam escrupulosamente cumpridas. Ou seja, estamos perante uma vantagem para o 

turismo rural. O preço parece não ser o principal critério que afeta a seleção do destino, mas 

antes a segurança. Os turistas procuram hoje locais onde possam usufruir da natureza e do ar 

livre, em que a preferência vai para destinos nacionais. Aqueles que contemplam viajar para 
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fora do seu país, optam por destinos menos afetados pelo vírus COVID-19 (Comissão Europeia, 

2020d). 

O estudo Monitoring sentiment for domestic and intra-european travel (Comissão 

Europeia de Viagens, 2020a, 2020b, 2020c) mostra que a “saúde e segurança”, seguido do 

“descanso e paz de espírito” são as qualidades principais que uma viagem deve ter. Só depois 

surgem qualidades como a “acessibilidade dos preços” e o “conforto”. 

Os principais fatores para os turistas voltarem a viajar são agora a descoberta da vacina, 

uma gestão eficaz da COVID-19 nos destinos, a realização de pré-testes de COVID-19, a 

flexibilidade de políticas de cancelamento, protocolos de saúde e segurança nos destinos, não 

haver qualquer restrição às viagens, protocolos de saúde e segurança nos alojamentos e a 

manutenção da distância nos transportes públicos (Comissão Europeia de Viagens, 2021). 

A duração das viagens também foi afetada, nomeadamente a opção por períodos mais 

curtos, mas mais vezes ao ano, principalmente para aqueles que viajam de carro, modo 

preferencial de viajar durante a pandemia. A decisão de viajar é mais afetada por fatores 

psicológicos, relacionada com o medo da contaminação (Comissão Europeia, 2020c). 

Um estudo da Bloom Consulting (2020) revela que “a perda de mercado dos turistas 

que não voltarão a viajar se o vírus não for totalmente erradicado será de 45% a 35%. 

Independentemente disso, 15% não viajarão de qualquer forma”. Apesar que a redução do 

rendimento disponível seja uma consequência importante desta crise, a principal razão para os 

turistas não viajarem assenta no medo de contrair a doença. Neste sentido, os principais fatores 

para a escolha do destino serão a partir de agora “a mesma oferta, mas adaptada às novas 

necessidades e expetativas, bem como a receção de novos tipos de oferta e uma governação 

pública eficaz e boas infraestruturas de saúde, assim como bons sistemas de saúde”. 

Esta nova matriz comportamental demonstra que a confiança em elevados padrões de 

segurança é essencial para o setor do turismo. Para isso, é necessário apostar em soluções 

focadas em viajantes que privilegiam essas novas necessidades de segurança (Pereira, 2020). 

Neste sentido, é imperativo que os fornecedores de serviços de viagens tenham presente os 

vários aspetos do novo comportamento do consumidor: 

 

“1) muitos viajantes/ turistas terão muito receio de voltar a viajar após a pandemia. As 

empresas têm de garantir que tiveram toda a preocupação e tomaram os procedimentos 

adequados à minimização dos riscos, verificando todos os aspetos para garantir que as 
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suas ofertas são seguras. Em parte, isso exige a demonstração de um conhecimento 

profundo dos locais de destino, bem como das circunstâncias e situação epidemiológica 

desses mesmos destinos; 2) As empresas precisarão, igualmente, de demonstrar 

sensibilidade, não recorrendo a argumentos de vendas agressivos, ao invés, deverão 

procurar apoiar no processo de avaliação de estarem prontos para viajar e, nesse caso, 

ajudar a encontrar o destino de viagem certo. Esse tipo de comunicação sensível deverá 

ser aplicado a todos os canais: marketing digital - via web ou app -, no contacto pessoal, 

em lojas físicas, e interações de call center; 3) Palavras-chave como "limpo", "seguro" 

e até mesmo "vírus" e "higienizado / desinfetante" devem tornar-se comuns em críticas 

cada vez mais positivas, por parte dos viajantes pós-covid; 4) Os representantes das 

empresas e os algoritmos devem estar atualizados com as últimas estatísticas e 

informações relativas a restrições de viagem, para que destinos ainda considerados 

potencialmente como de “risco elevado” não sejam propostos aos clientes de forma 

descuidada; 5) As políticas de cancelamento e reembolso precisarão de ser 

completamente transparentes e justas, de fácil compreensão para os clientes estarem 

devidamente informados sobre as implicações e modo de atuação em caso de 

cancelamento ou adiamentos das viagens contratadas. Algumas empresas poderão optar 

por renunciar às taxas de alteração ou incluir coberturas de seguro de viagem sem custos 

adicionais para os clientes; 6) Capacidade de reconquistar a lealdade dos antigos clientes 

e angariar novos clientes, por meio da personalização, isto é, compreendendo 

verdadeiramente as necessidades e preocupações dos clientes e adaptando as soluções 

de forma individualizada” (Pereira, 2020). 

 

Para ultrapassar a falta de confiança dos viajantes, o Turismo de Portugal criou o selo 

Clean and Safe, que serve como guia de adoção de procedimentos e é simultaneamente uma 

demonstração de compromisso das empresas em como cumprem as normas e orientações de 

higiene e segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde.  

No início de março de 2021, já havia 2.747 empreendimentos turísticos (ET) com o selo, 

de um total de 4.719 empreendimentos turísticos registados, o que equivale a uma proporção 

de 58,21%. Destes a maioria concentra-se no Norte (755 ET com selo) e Centro (620 ET com 

selo), seguido do Algarve (450), Alentejo (350), Área Metropolitana de Lisboa (335), Madeira 

(151) e Açores (73). 
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Portugal foi o primeiro país da Europa a obter o selo Safe Travels, que reconhece o 

cumprimento dos requisitos de segurança para todos. As empresas aderentes ao selo Clean and 

Safe são também reconhecidas como empresas Safe Travels (Turismo de Portugal, 2020b). 

O selo Clean and Safe foi considerado um exemplo pela Agência de Viagens Europeia 

(2020) para encorajar os visitantes a reservar e viajar com confiança. Também com este objetivo 

a Grécia criou um formulário de localização de passageiros, em que os viajantes que visitam a 

Grécia têm de preencher um documento indicando o seu ponto de partida, a duração das estadias 

anteriores noutros países, e o endereço da sua estadia enquanto estiverem na Grécia. Ao 

submeter o formulário eletronicamente antes da partida, os viajantes recebem um código QR 

que tem de ser mostrado ao entrar no país. Dependendo do código QR, os viajantes são 

orientados ou para a área de rastreio onde serão testados para a COVID-19 ou para a saída. No 

caso de ser testado, o viajante terá de permanecer em quarentena durante 24 horas até que os 

resultados sejam publicados. Os hotéis verificam o código QR à chegada do hóspede, que indica 

se o hóspede é obrigado à quarentena à chegada ao seu alojamento.  

Também na Letónia, a Agência Letã de Investimento e Desenvolvimento lançou uma 

campanha de marketing destacando o sucesso comparativo da Letónia no tratamento do surto 

da COVID-19. Através de pequenos vídeos, a Letónia mostrou as soluções inovadoras que 

foram adotadas no país para se adaptar à pandemia de COVID-19. Estes incluem o ensino 

online, uma aplicação de rastreio de contactos domésticos e a demonstração de agências 

governamentais que foram capazes de funcionar através do trabalho à distância. Através destes 

vídeos, as autoridades letãs esperam inspirar os visitantes a sentirem-se seguros ao visitarem a 

Letónia (Agência de Viagens Europeia, 2020). 

Em Portugal foi também implementado a aplicação Stayaway COVID, que consiste 

numa aplicação para telemóveis, que permite que cada um que a utilize seja informado sobre 

exposições de risco à doença, através da monitorização de contatos recentes (Turismo de 

Portugal, 2020b). 

Como resposta a um novo comportamento do consumidor a Bloom Consulting (2020) 

recomenda que os destinos evitem a concorrência de preços como fator distintivo fundamental 

para atrair turistas, uma vez que são os destinos com menos afluência e melhores sistemas de 

saúde as principais escolhas dos turistas. Por outro lado, a oferta de produtos deve ser ajustada 

às novas expetativas e necessidades dos turistas, uma vez que estes irão procurar destinos menos 

concorridos e com bons programas de higiene. “Esta é uma oportunidade para que os destinos 
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mais pequenos também atraiam turistas, criando um equilíbrio e evitando que as multidões 

encham os destinos tradicionais”.  

É também recomendado que as OMD (Organizações de Marketing do Destino) 

acompanhem e meçam a perceção das ações e atividades e políticas governamentais, uma vez 

que estas perceções influenciam as preferências dos turistas na escolha de um destino. Neste 

sentido, devem trabalhar em conjunto para incluir cuidados de saúde sólidos nas ofertas dos 

turistas. Por fim, as OMD devem ter uma equipa e um plano preparado para analisar, adaptar e 

responder a novas crises, isto porque conseguir ultrapassar o medo e a incerteza são fatores 

centrais na decisão dos turistas em visitar ou não um país (Bloom Consulting, 2020). 

 

3. Apresentação e análise dos resultados 
 

Os resultados obtidos através da realização das entrevistas (ver apêndice A) permitem 

mapear o conjunto de estratégias e medidas implementadas pelos alojamentos turísticos dos três 

produtos turísticos (sol e mar, city break e natureza) em Portugal Continental (ver tabela 1). 

Estes resultados pretendem refletir o panorama das medidas e estratégias adotadas pelos 

alojamentos turísticos, no sentido de as identificar para que noutras situações pandémicas 

possam ser de imediato implementadas, tanto em Portugal, como no estrangeiro. Para isso, é 

pertinente compreender junto dos entrevistados qual o impacto efetivo da crise pandémica na 

hotelaria. 

 

3.1. Impacto da crise  

 
A crise pandémica teve um impacto significativo na indústria hoteleira, com registos 

históricos na quebra de clientes e consequentemente de receitas. 

O ano de 2020, até por contraste com os anos anteriores, foi desastroso para este setor. 

Em Portugal, a hotelaria apresentou, como demostrámos em pormenor no capítulo I, nesse ano 

um decréscimo de 64,5% nas dormidas que chegou aos 70,4%, se excluirmos os meses 

anteriores, janeiro e fevereiro, ao aparecimento da COVID-19 no país (INE, 2021). 

Segundo os diretores e proprietários dos alojamentos turísticos entrevistados, a quebra 

de clientes foi muito acentuada devido às restrições nas viagens, ao confinamento e à 

insegurança gerada entre os clientes. Embora sentida pelos três tipos de unidades de alojamento 

turístico, foram os alojamentos city break que registaram a maior queda de clientes. 
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Os diretores e proprietários dos alojamentos deste produto turístico referiram ter tido 

quebras, antes do verão, de mais de 80%, sendo que a ocupação nos meses do verão nunca 

ultrapassou os 20 a 30%. Nos meses seguintes a ocupação ficou sempre abaixo dos 20%. 

Pelas suas caraterísticas os alojamentos direcionados ao turismo de natureza foram os 

mais procurados durante a pandemia. Embora tenham sentido fortes quebras antes do verão, 

durante os meses de junho a setembro, estes alojamentos tiveram quase sempre lotação máxima. 

A procura pelo campo, por espaços verdes e arejados, longe de aglomerados populacionais e 

centros urbanos fez com que este tipo de alojamento fosse o preferido para quem gozou férias 

em 2020. Depois do verão, também estes alojamentos registaram baixos números de ocupação. 

 Os alojamentos de sol e mar, que antes dos meses de verão, sentiram fortes quebras, na 

ordem dos 80 a 90%, no verão conseguiram ter uma ocupação média de 50% a 70%, voltando 

a cair nos meses seguintes. 

 As receitas acompanharam as quebras de ocupação, com os diretores e proprietários dos 

alojamentos a dizer que “quando a ocupação cai, as receitas caem proporcionalmente. Nunca 

tínhamos tido um ano tão mau” (Alojamento 6, City break). 

 Segundo os entrevistados as quebras de receita foram tão fortes que a viabilidade do 

negócio chegou a estar em causa, com os proprietários e diretores dos alojamentos a temer pelos 

próximos anos.  

“Nem temos comparação, o ano de 2020 foi péssimo, tivemos receitas abaixo dos 80%, 

se comparáveis a 2019” (Alojamento 3, City break). 

 

“Nos meses de verão a faturação manteve-se e até foi superior a anos anteriores, mas 

nos outros meses não” (Alojamento 13, Natureza). 

 

“Foi mais baixo, não me lembro de um ano assim, se isto não melhora vai ser muito 

difícil, principalmente para nós que vivemos do turismo dos meses mais quentes” 

(Alojamento 23, Sol e mar). 

 

O cliente principal dos alojamentos passou a ser o nacional. Em 2020, segundo o INE 

(2021), as dormidas de residentes ultrapassaram as dormidas de não residentes, pela primeira 

vez desde 1978. Este cliente nacional, com menor poder de compra, levou a que fosse 

necessário, nos alojamentos turísticos com menor procura, efetuar uma redução do preço da 

estadia. 



  

30 
 

 

“Nos meses de verão tivemos turismo, um tipo de turismo de mercado nacional, que 

nunca tivemos muito antes, com estadias mais curtas e cuja propensão para o consumo 

de outros serviços de hotel é menor” (Alojamento 24, Sol e mar). 

“Houve quebras no que eram os nossos mercados principais. No norte-americano, 

brasileiro, britânico, esses mercados desapareceram. Apesar deste impacto houve um 

boom no mercado doméstico, o que atenuou ligeiramente as quebras” (Alojamento 27, 

Sol e mar). 

 

“No verão houve um certo alívio da pandemia e o hotel foi preenchido com turismo 

português, até aconteceu um fenómeno que se vai refletir em anos futuros, que é a 

redescoberta do turismo em espaço rural, do turismo de natureza. Houve quem já tenha 

deixado marcado férias para o próximo ano” (Alojamento 14, Natureza). 

 

“Quem normalmente faz turismo de praia não o fez, porque as televisões davam notícias 

que se tinha de manter a distância, então optaram por férias ao ar livre, na natureza, 

onde o distanciamento é uma realidade” (Alojamento 16, Natureza). 

 

 A quebra nas receitas levou a que alguns alojamentos tivessem de despedir 

trabalhadores, principalmente no produto turístico city break, e à redução do horário de 

trabalho. Segundo os entrevistados a principal preocupação foi manter os seus empregados e só 

quando tal foi totalmente impossível rescindiram contratos. 

 A pandemia levou a que os alojamentos tivessem de se reorganizar internamente, com 

a adaptação dos espaços e a utilização de novas práticas no seu interior. A formação dos 

trabalhadores foi indispensável neste sentido. Para os diretores e proprietários dos alojamentos, 

o trabalho remoto e a aposta na comunicação com o exterior foram muito importantes, porque 

era preciso chegar aos clientes, mesmo quando estes não podiam viajar. 

 Nunca a comunicação foi tão essencial como durante a pandemia: era preciso que os 

alojamentos se mantivessem presentes na vida dos clientes, assegurando-lhes que tudo estava a 

ser feito para garantir a sua segurança. As redes sociais tornaram-se o meio mais utilizado para 

comunicar com os clientes e imprescindíveis para o relacionamento entre os alojamentos e os 

turistas. 
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3.2. Estratégias e medidas implementadas na hotelaria 

3.2.1 Financeiras 

As medidas adotadas pelos alojamentos turísticos nesta área foram a adesão ao lay-off, 

a adesão ao apoio à retoma da atividade e a diferentes linhas de apoio à Tesouraria, assim como 

a adesão aos programas do Governo, Adaptar e Apoiar. 

Destas medidas, às que os alojamentos turísticos mais recorreram foram a adesão ao 

lay-off e ao apoio à retoma da atividade, de certeza os alojamentos de city break, seguido pelos 

alojamentos de sol e mar.  

Tanto os alojamentos city break (74%), como os de sol e mar (66,7%) foram os que 

mais recorreram a medidas financeiras de apoio. Pouco mais de metade (51,9%) dos 

alojamentos dedicados ao produto natureza recorreram às medidas de apoio financeiro, sendo 

que o lay-off e as linhas de apoio à tesouraria foram as mais procuradas. Isto deve-se às 

condições exigidas para aceder a estes apoios. A adesão aos programas Adaptar e Apoiar só 

tem alguma expressividade no produto turístico natureza. 

 

“Inicialmente algumas das medidas que o Governo criou não incluíam o sócio-gerente, 

como o lay-off, logo não pudemos usufruir deste apoio durante os primeiros tempos e 

tivemos de recorrer às poupanças todas que tínhamos. Quando nos foi possível aderimos 

ao lay-off simplificado” (Alojamento 15, Natureza). 

 

“Na primeira vaga de COVID queimámos tudo o que eram poupanças dos últimos dois 

anos, para conseguirmos assegurar salários e pagamentos a fornecedores. Ficámos a 

zero. Mais tarde sobrevivemos com o lay-off que o Governo criou” (Alojamento 10, 

Natureza). 

 

“Uma coisa de que nos orgulhamos foi de não termos despedido ninguém e termos os 

salários em dia. Foi um esforço grande, tivemos uma fase complicada aí em abril, 

porque o lay-off atrasou e tínhamos de comprovar quebras, mas os meses de janeiro e 

fevereiro tinham sido muito bons, então não tínhamos como provar as quebras, porque 

estas só aconteceram a partir de março. Tivemos de esperar o março e o abril, para que 

o hotel apresentasse quebras, relativamente ao ano anterior, e isso foi muito 

complicado” (Alojamento 14, Natureza). 
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“Recorremos a todas as linhas de apoio à tesouraria que pudemos. Acedemos a linhas 

de crédito com juros muito bons, mas isto é só um pedido de ajuda, depois temos de 

pagar. Pedimos com a esperança de voltarmos às reservas e aí é que, se as não tivermos, 

a coisa se complica” (Alojamento 11, Natureza). 

 

Os apoios financeiros por parte do Governo foram o garante de sobrevivência dos 

alojamentos turísticos. Sem receitas, o recurso à ajuda financeira permitiu que conseguissem 

não fechar portas definitivamente. Todos os entrevistados foram unânimes em assentir que sem 

ajuda teria sido impossível sobreviverem.  

 

“Nunca teríamos sobrevivido sem apoio financeiro. As exigências foram muitas e as 

dificuldades também, mas o pouco que chegou foi o que permitiu não fechar portas para 

sempre” (Alojamento 1, City break). 

 

“Foram indispensáveis os apoios, que demoraram em chegar. Passámos por momentos 

muito difíceis e ainda passamos e vamos passar, mas sem estas ajudas teria sido 

impossível. Serviu, sobretudo, para conseguirmos pagar os ordenados” (Alojamento 5, 

Natureza). 

 

“Vivemos sobretudo do verão, o resto do ano vamos tendo clientes, mas não é o mesmo. 

Tivemos de recorrer a tudo o que apareceu, porque já sabíamos que o verão não ia ser 

famoso e não foi. Tudo a que nos pudemos candidatar fizemo-lo” (Alojamento 25, Sol 

e mar). 

3.2.2. Segurança e higiene  

Todos os diretores e proprietários dos alojamentos turísticos entrevistados concordaram 

que implementar as medidas indicadas pela Direção Geral de Saúde, direcionadas para os 

hotéis, foi a estratégia principal que seguiram. Não só por uma questão de saúde e segurança, 

mas também por compreenderem que só desta forma conseguiriam manter a confiança dos 

clientes e garantir a sua estadia nos alojamentos. 

As principais medidas adotadas passaram pela criação, por cada alojamento turístico, de 

um plano de contingência, que identificava 1) as principais medidas de prevenção e controlo da 
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infeção em geral, mas também direcionadas aos colaboradores, clientes e instalações; 2) os 

responsáveis pela execução do plano; 3) a sala de isolamento e quais os procedimentos de 

atuação perante um casos suspeito e um caso validado; 4) e o modo como se deveria proceder 

à limpeza e desinfeção das instalações e equipamentos. 

Dos vinte e sete proprietários e diretores entrevistados, vinte e um responsáveis 

confirmaram ter criado um plano de contingência. Os seis alojamentos que referiram não o ter 

feito pertencem todos ao produto turístico natureza, o que encontra explicação no facto de 

alguns destes alojamentos turísticos terem uma menor dimensão e uma gestão mais pessoal, 

muitas vezes feita, em exclusivo, pelo proprietário. 

A falta do plano de contingência em três dos alojamentos turísticos, que garantem ter o 

selo Clean and Safe, levanta a hipótese de que houve a assinatura da declaração de compromisso 

de que cumpria com os requisitos solicitados de higiene segurança através da implementação 

de um protocolo interno, mas este não ganhou a forma de um plano de contingência. 

 

“Segui as recomendações da DGS, mas criar um plano de contingência, mesmo por 

escrito, isso não fiz. Os nossos clientes conhecem-nos e confiam em nós há muitos anos, 

sabem que sempre tivemos cuidados com as questões de higiene” (Alojamento 14, 

Natureza). 

 

“O que fizemos foi seguir o que foi pedido, agora um plano de contingência mesmo, 

não. Para nós foi manter o que já fazíamos e reforçar ainda mais, se é que isso é possível, 

a limpeza e a desinfeção” (Alojamento 6, Natureza). 

 
Um dos principais problemas apontados pelos diretores e proprietários dos alojamentos 

turísticos na redação do plano de contingência foi a falta de diretivas que sentiram para a sua 

elaboração.  

 

“Tínhamos um plano que tinha mais a ver com questões operacionais, como para o caso 

de existir uma ameaça de bomba, se morresse alguém no hotel, se tivéssemos uma 

explosão; mas ao nível da pandemia não. Tivemos de recorrer a outras cadeias 

internacionais que já tinham vivenciado a gripe das aves, por exemplo, e transcrevemos 

o que eles tinham dessa altura. Foi pegar no que já existia e adaptar à realidade 

portuguesa” (Alojamento1, City break). 
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“Não tínhamos nenhum plano de contingência, tivemos de o criar de raiz. A nossa 

grande ajuda foi o Turismo de Portugal. De início não foi nada fácil, apanhou-nos a 

todos desprevenidos. Ninguém sabia muito bem o que fazer, nem como fazer, mas à 

medida que as informações iam saindo íamos adaptando o plano, acho que até hoje o 

fazemos” (Alojamento 7, City break). 

 

“Fechámos portas a 17 de março e devemos ter começado a criar o plano de 

contingência no final do mês e só o concluímos em junho. Quando o comecei a fazer 

fiquei com a sensação de que não tínhamos muita informação para o trabalhar e por isso 

fomos esperando por informações por parte da Direção Geral de Saúde e da Organização 

Mundial de Saúde. O que ajudou também foram as trocas de opiniões com outros hotéis. 

Estávamos todos a passar pelo mesmo e perdidos e por isso fomo-nos ajudando” 

(Alojamento 9, City break). 

 

“O nosso hotel já tinha um plano de gestão de crises, em caso de incêndio, morte no 

hotel, derrame de materiais perigosos, fuga de gás, pacotes suspeitos, crianças 

desaparecidas, mas para pandemias como esta não. Uma pandemia com esta dimensão 

é algo totalmente novo e que tivemos de aprender a gerir. O nosso plano de contingência 

teve por base muitas leituras em sites oficiais da DGS, da World Health Organization, 

de partilhas com cadeiras hoteleiras na Ásia, que estavam um passo à nossa frente na 

gestão de pandemias” (Alojamento 26, Sol e mar). 

  

“Esse foi o primeiro problema que tivemos de ultrapassar, não tínhamos nenhum plano 

de contingência e teve de ser feito muito em cima do joelho, muito rapidamente. Não 

estávamos preparados para o que aí vinha” (Alojamento 19, Sol e mar). 

 

A preocupação com a higiene e desinfeção para garantir a confiança e segurança dos 

hóspedes foi a principal bandeira dos hotéis (Bagnera et al., 2020). Todos os diretores e 

proprietários dos alojamentos entrevistados referiram seguir escrupulosamente critérios de 

higiene e segurança, que emanaram das recomendações da DGS e da Organização Mundial de 

Saúde. 
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Dos testemunhos dos entrevistados as principais práticas adotadas nos alojamentos 

turísticos foram: 1) apostar na limpeza e desinfeção regular dos espaços; 2) disponibilizar 

dispensadores com álcool gel por todo o alojamento turístico e tapetes desinfetantes; 3) 

recomendar o distanciamento social e o uso obrigatório de máscara; 4) medir a temperatura dos 

clientes; 5) permitir o uso do elevador apenas a duas pessoas ou mais quando do mesmo 

agregado familiar; 6) plastificar todos os menus e documentos em papel disponíveis nos quartos 

e restaurantes ou torná-los acessíveis através da leitura por um código QR; 7) colocar acrílicos 

em todos os espaços de modo a separar os funcionários dos clientes; 8) disponibilizar sinalética 

indicativa das normas a cumprir nos alojamentos; 9) diminuir a ocupação dos estabelecimentos 

para 50%; 10) reforçar o stock de limpeza com produtos de desinfeção capazes de destruir 

microrganismos em superfícies; 11) realizar o check-in online ou no exterior; 12) colocar os 

quartos e as roupas retiradas dos quartos de quarentena durante 24h; 13) programar a hora de 

limpeza dos quartos e das refeições para evitar aglomerados; 14) retirar os objetos de decoração 

nos quartos; 15) disponibilizar toda a informação sobre a estadia ao cliente e sobre as 

recomendações a seguir no alojamento através de e-mail antes da sua chegada; 16) 

disponibilizar a opção de serviço à mesa ao cliente, evitando a prática do buffet; 17) reforçar a 

limpeza dos espaços de piscina e evitar o uso da sauna e spa; 18) implementar permanentemente 

o uso de equipamento de proteção individual (EPI) pelos funcionários. 

 Como foi referido anteriormente, todos os alojamentos disseram ter implementado 

medidas sanitárias, de higiene e segurança, não sendo possível indicar que houve um reforço 

ou uma maior diversidade da aplicação destas medidas no alojamento de determinado produto 

turístico, o que comprova o cumprimento e a preocupação na implementação destas medidas 

em todos eles. 

 

“Tudo o que era papel desapareceu. O que deixámos nos quartos foi plastificado. No 

restaurante tínhamos algumas ementas plastificadas e tínhamos códigos QR para os 

clientes acederem ao menu” (Alojamento 19, Sol e mar). 

 

“Colocámos acrílicos na receção, nos bares e em todos os espaços que precisavam de 

separar o cliente do funcionário. Espalhámos por todo o hotel sinalética com as regras a 

cumprir. Limitámos a ocupação dos elevadores, em que só deviam entrar duas pessoas 

ou mais se fossem do mesmo agregado familiar. Disponibilizámos gel por todo o hotel 

e limitámos a sua ocupação a 50%” (Alojamento 23, Sol e mar). 
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“Uma das coisas que foi muito importante foi mostrarmos mais o backoffice, o que era 

feito, como por exemplo, os quartos a serem limpos. As limpezas nós já fazíamos, mas 

agora sentimos necessidade de o mostrar, para que o cliente o sinta” (Alojamento 25, 

Sol e mar). 

 

“Em termos de higiene, o hotel sempre primou pela limpeza dos espaços, mas uma coisa 

é limpeza, outra é desinfeção e foi isso que tivemos de fazer, passar a desinfetar bem 

todos os espaços e objetos várias vezes ao dia” (Alojamento 8, City break). 

 

“No hotel os quartos só eram limpos e as roupas retiradas 24 horas depois do hóspede 

sair. Havia sempre uma quarentena dos quartos, só depois era limpo e desinfetado e 

ficava pronto para o cliente seguinte” (Alojamento 1, City break). 

 

“Tirámos tudo dos quartos, desde tapetes, almofadas, objetos decorativos, tudo, isto para 

ser mais fácil limpar e haver menos possibilidades de transmissão do vírus. Os quartos 

até ficaram um pouco despidos, mas teve de ser” (Alojamento17, Natureza). 

 

“O check-in, sempre que possível, era feito no exterior do alojamento ou, se o cliente o 

desejasse, podia fazê-lo online. Quando eram grupos que vinham para o hotel, a 

explicação do funcionamento das regras era feita apenas a um elemento do grupo, que 

depois deveria fazer a explicação aos restantes” (Alojamento 11, Natureza). 

 

“O agendamento do horário do pequeno-almoço, almoço e jantar, quando era o caso, 

passou a ser feito logo no check-in, para conseguirmos gerir as reservas e impedir que 

houvesse uma grande concentração de clientes no mesmo horário no restaurante” 

(Alojamento 18, Natureza). 

 

O selo Clean and Safe, criado pelo Turismo de Portugal para ultrapassar a falta de 

confiança dos viajantes, foi adotado por 24 alojamentos turísticos. Apenas três alojamentos do 

produto Natureza referiram não ter pedido o selo, embora garantam que adotaram todas as 

práticas que a DGS solicitava. Os três alojamentos sem o selo Clean and Safe justificaram a 

sua não adoção com o facto de serem hotéis com clientes regulares e que estes já têm uma 
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confiança absoluta no hotel. O próprio tipo de produto turístico vocacionado para a natureza, o 

ar livre e com menos aglomerados de pessoas, faz com que os clientes já reconheçam no próprio 

caraterísticas de higiene e segurança. 

3.2.3. Comunicação 

A estratégia de comunicação dos alojamentos turísticos durante a pandemia da COVID-

19 assentou na comunicação com o cliente através das redes sociais e, em menor número, 

através do website do alojamento. Com a maioria dos estabelecimentos a encerrar portas no 

período de abril a junho de 2020 e a seguir ao verão do mesmo ano, estes alojamentos turísticos 

mantiveram neste período, e durante o tempo de funcionamento, a comunicação com os clientes 

através das redes sociais. Pretendiam, com isso, privilegiar assim, um canal de comunicação 

mais próximo e direto de contato com o cliente. Enquanto, quase 80%, o que equivale a 7 

alojamentos do produto natureza, 56%, o que equivale a 5 alojamentos do produto turístico city 

break, comunicam através das redes sociais, apenas 33% dos alojamentos direcionados ao 

produto turístico Sol e mar o fazem. A justificação para um menor uso, prende-se com o facto 

dos alojamentos, incluídos no estudo, pertencerem a cadeias hoteleiras e essa gestão ser feita a 

nível central e não pela própria unidade hoteleira. Nestes casos, a comunicação é feita 

privilegiadamente através do website da cadeia hoteleira. Apenas um alojamento natureza e 

outro city break referiram fazer uso do seu website como canal principal de comunicação, assim 

como dois alojamentos do produto turístico sol e mar, 

Para além do fortalecimento de laços com os clientes, de manter o alojamento turístico 

presente na sua memória ou de dar a conhecer o espaço, o uso das redes sociais e dos websites 

teve também como finalidade a publicação das normas de segurança e higiene implementadas 

nos alojamentos. Como por exemplo, o plano de contingência das unidades turísticas e o selo 

Clean and Safe, mas também serviu para listar as promoções dos alojamentos. Ver mais 

pormenores sobre este último tema abaixo. 

Estes utilizaram também as redes sociais e website para a venda de estadias e para a 

apresentação de vídeos exemplificativos dos procedimentos de limpeza e regras de segurança 

no hotel e de entrevistas feitas a outros hóspedes, para mostrar aos potenciais clientes que era 

seguro hospedar-se no hotel. 

 

“Usámos muito as redes sociais para comunicarmos com os clientes, mas também para 

divulgarmos o nosso plano de contingência, publicamos aí também as entrevistas que 
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fizemos quando já estávamos a funcionar dos nossos clientes a partilharem o que 

sentiam, qual era a sua experiência enquanto hóspede” (Alojamento 1, Natureza). 

 

“Não queríamos cair no esquecimento, porque isso seria piorar na situação, então, 

estivemos sempre ativos nas redes sociais. Na verdade, tudo parou e parar também a 

comunicação seria a nossa morte. Tentámos procurar soluções que fossem ao encontro 

do que temos para oferecer e que correspondesse à expectativa de quem nos visita, neste 

contexto mais campestre, de contacto com a natureza. Produtos virados para famílias 

ou estadas mais prolongadas” (Alojamento 11, Natureza). 

 

“As reservas são feitas mais pelo website, onde há um motor de reservas, ou nos sites 

como o Booking; nas redes sociais ainda não conseguimos isso, servem para 

esclarecermos dúvidas. A estratégia passou por comunicar aos clientes que as 

características do nosso hotel se tornavam mais seguras do que noutros hotéis, porque 

estávamos afastados do centro urbano, e tínhamos áreas que permitam que não 

houvessem aglomerados” (Alojamento 12, Natureza). 

 

“As redes sociais permitiram-nos manter contacto com os clientes, mesmo estando 

encerrados. É uma forma de estarmos presentes, sem estarmos” (Alojamento 4, City 

break). 

 

“A comunicação nas redes sociais foi benéfica para transmitir confiança aos nossos 

clientes e mostrarmos que estávamos preocupados com eles e que estávamos a fazer 

tudo o que poderia gerar boas práticas” (Alojamento 4, City break). 

 

“Para além das redes sociais também usámos o nosso website, embora menos, porque 

as redes sociais são os que nos permitem comunicar, interagir com o cliente, saber no 

momento o que estão a sentir. Chegamos a ele mais rapidamente. O website, quando 

estivemos encerrados, pouco usámos porque não se passava nada. Só mais perto da 

abertura é que começámos a divulgar o plano de contingência, regras a cumprir, como 

estávamos organizados e também as nossas promoções” (Alojamento 22, Sol e mar). 
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“A nossa comunicação com o exterior passou a ser o Facebook e o Instagram. O nosso 

website não funcionou, porque a sua gestão é feita pela central e eles estavam tão 

ocupados com todos os hotéis, que a comunicação não acontecia. O facto de ser um 

grupo grande não ajudou, porque foi difícil haver uma ação concertada de todos os 

hotéis. Passámos a comunicar tudo através das redes sociais da própria unidade hoteleira 

(Alojamento 27, Sol e mar). 

3.2.4. Instalações 

Perante o cenário de pandemia todos os alojamentos turísticos do produto city break e 

sol e mar encerraram portas. Apenas quatro do produto turístico natureza não o fizeram, por 

terem uma tipologia de empreendimento turístico, com casas individuais, que permitia a estadia 

de clientes durante os fins-de-semana e férias evitando aglomerados de pessoas. 

Nestes alojamentos turísticos foram também registadas as estadas mais prolongadas, 

nomeadamente, quando os clientes passaram a hospedar-se em teletrabalho, usufruindo do 

sossego e do contacto com a natureza, longe dos centros urbanos. 

Os alojamentos turísticos que encerraram portas justificaram-no com a falta de clientes, 

durante o período de confinamento, mas também imediatamente antes e depois do verão de 

2020. 

“Fechámos numa primeira fase pelo desconhecido, não havia movimentação, por 

segurança também. Agora fechámos dadas as restrições impostas. Ter uma unidade 

hoteleira aberta em que só temos quartos e room-service, não faz sentido, aliado às 

restrições de viagem, não vale a pena estarmos abertos” (Alojamento 6, City break). 

 

“Os nossos mercados emissores estão como estão e por isso não há reservas. Só pode 

melhorar quando os nossos mercados emissores, o mercado europeu, estiver mais 

avançado na vacinação, assim como os EUA, o Brasil e o mercado asiático. Enquanto 

não melhorarmos isto, não há melhoras na hotelaria (Alojamento 2, City break). 

 

“Estamos encerrados e não sei quando vamos abrir. Talvez quando o telefone começar 

a tocar e tivermos reservas, neste momento não vale a pena. É muito difícil gerir equipas 

assim e o abre e fecha também não ajuda em nada à manutenção dos equipamentos. 

Mais vale fechar e só abrir quando tivermos um número razoável de reservas” 

(Alojamento 21, Sol e mar). 



  

40 
 

 

Outra estratégia adotada foi o aproveitamento do período de encerramento dos 

alojamentos turísticos para fazer remodelações, que se consubstanciaram em obras de melhoria 

das instalações, como pinturas, aumento dos espaços, manutenção de piscinas e adequar as 

infraestruturas para a abertura dos empreendimentos turísticos ao público durante a pandemia. 

 

“Como a administração já tinha um plano de expansão do hotel para o edifício do lado, 

aproveitámos para iniciar as obras, acabou por ser o ideal para isso” (Alojamento 5, City 

break). 

 

Aproveitámos para avançar com trabalhos de melhoramento, pois era o período perfeito 

para o fazer. Fizemos pinturas, mudanças de vidros, instalámos novas caixilharias e 

portas corta-fogo, fizemos a alteração da nossa copa, a mudança de todo o sistema de 

AVAC. Neste sentido foi proveitoso (Alojamento 26, Sol e mar). 

3.2.5. Promoções 

As promoções foram uma das principais estratégias que os alojamentos turísticos 

adotaram para atrair clientes e manter as suas reservas. 

Perante um cenário inédito no país, a hotelaria teve de se adaptar a novos tempos. Com 

períodos de confinamento decretados e perante o receio em viajar dos portugueses e dos turistas, 

em geral, foi preciso criar novas formas de garantir clientes. 

Entre as principais estratégias contam-se a redução do preço da estadia (especialmente 

em época baixa), a adesão a vouchers de desconto e vouchers que permitiam o usufruto de 

diferentes serviços nos alojamentos, o lançamento de campanhas especiais, não só para celebrar 

diferentes datas, mas também a possibilidade de adicionar mais dias de estadia por um preço 

reduzido. Outra estratégia foi criar uma campanha de estadias prolongadas para clientes em 

teletrabalho com um preço distinto do vendido para estadias de férias. 

Os alojamentos turísticos perante a situação pandémica permitiram também adiar as 

datas de reserva sem custos adicionais, alargar o período de cancelamento, para não verem de 

imediato as suas reservas canceladas. Ainda por cima, adotaram a política de tarifas 

reembolsáveis, que permitia ao cliente reservar sem receios, pois, caso não se hospedasse, podia 

sempre reaver o dinheiro já despendido aquando da reserva. 
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A redução dos preços foi a estratégia mais adotada em todos os alojamentos turísticos 

devido ao atrativo imediato de clientes que conferia, seguida da adoção de tarifas 

reembolsáveis. As restantes práticas mencionadas foram implementadas por um número 

reduzido de empreendimentos turísticos, embora constituam indicadores de boas práticas. 

Por produto turístico, os alojamentos direcionados ao produto turístico natureza foram 

os que adotaram mais práticas promocionais e de incentivo à estadia do cliente, uma vez que 

por 16 vezes este tipo de alojamento fez menção a ter usado uma destas práticas, enquanto 

apenas 11 o fizeram do produto city break e 10 do produto turístico sol e mar.  

Uma possível explicação para estes dados prende-se com o facto dos alojamentos do 

produto turístico natureza terem sido o tipo de alojamento mais procurado durante a pandemia, 

por evitar os grandes centros urbanos e aglomerados populacionais. Foi também este tipo de 

alojamento que mais se manteve em funcionamento durante todo o período da pandemia, pelo 

que foi preciso criar estratégias de atração do cliente, um cliente predominantemente nacional, 

dado que as viagens internacionais foram condicionadas, e com um poder de compra inferior 

ao de outros mercados.  

Pelo contrário, o produto city break sentiu fortes quebras, mesmo no verão, por se situar 

em centros urbanos, que eram zonas com maiores aglomerados populacionais e, por isso, menos 

procuradas. O produto turístico sol e mar recorreu a menos práticas promocionais porque 

quando abriu a seguir ao primeiro confinamento estava a entrar em época alta, e embora os 

números tenham ficado muito abaixo do normal de outros anos, este tipo de alojamento tentou 

fazer a maior receita que lhes foi possível. 

 

“Não tivemos uma boa ocupação nos meses de verão, nem antes, nem depois, e o que 

vendemos foi a preços que não são nada comparáveis com aquilo a que estávamos 

habituados” (Alojamento 5, City break). 

 

“Neste momento temos um produto fantástico, mas a realidade é que em altura de 

pandemia o produto mesmo sendo fantástico, não é distintivo do resto e faz com que o 

nosso objetivo de ter o maior número de pessoas no hotel, tenha feito com que fossemos 

muito agressivos nos preços” (Alojamento 5, City break) 
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“Tínhamos um preço médio acima dos 250 euros, mas eram preços impraticáveis para 

esta altura que vivemos e para o nosso mercado. Tivemos de cortar para metade. Isto 

não foi sempre assim, os preços foram alternando conforme o tipo de hóspede e 

nacionalidade. Quando as medidas permitiam que mais estrangeiros viessem ao país 

aumentávamos um pouco os preços, fomos alternando” (Alojamento 21, Sol e mar). 

 

“Apostámos em tarifas flexíveis e no envio de newsletters aos nossos clientes, o que foi 

muito positivo, pois muitos deles visitaram-nos várias vezes no verão. Tivemos um fator 

novo, muitas pessoas vinham passar menos dias, mas vinham mais vezes, algumas só 

mesmo no próprio dia é que reservavam quarto. Para nós foi muito estranho trabalhar 

assim, porque não tínhamos tudo programado, mas tivemos de nos habituar também a 

esta nova situação (Alojamento 25, Sol e mar). 

 

“Nós fomos adaptando a forma de trabalhar com as medidas que iam saindo do governo 

e claro, as promoções também iam sendo feitas à medida que precisávamos de mais 

clientes. Depois em alturas festivas usámos muito os vouchers para atrair mais clientes” 

(Alojamento 10, Natureza). 

 

“A maior diferença das promoções, não é hoje termos mais, é nos mercados onde se 

colocam as promoções, nos períodos de tempo, na agressividade das promoções, essa é 

a diferença, porque hoje em dia a venda online só lá vai com promoções, então não há 

outra forma” (Alojamento 14, Natureza). 

 

“Um dos sucessos do negócio é diversificar bastante as Online Travel Agencies, mas 

também oferecer um sistema de reservas direto na plataforma, porque assim não 

pagamos comissões e temos mais lucro. Tentámos ser justos com as plataformas online 

e fizemos descontos muito significativos, na primeira vaga da pandemia fizemos, 30% 

e 40% de desconto e acabámos nos 50% nos meses de verão. Para tentarmos motivar os 

clientes a voltarem, voltámos a fazer 30 e 40% de desconto, mas depois se o cliente 

fizesse um comentário nas redes sociais, e se fosse o mesmo grupo a voltar, tinha 5% 

de desconto. Temos de perceber quem é o nosso mercado, quando trabalhamos para o 

mercado nacional, os preços têm de ser mais baixos, porque não há o mesmo poder de 

compra” (Alojamento 17, Natureza). 
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“Fizemos promoções em junho e julho, depois em agosto aumentámos o preço e quando 

o verão terminou voltámos a fazer promoções e reduzimos o preço novamente, porque 

é uma época mais baixa e queríamos atrair clientes” (Alojamento 18, Natureza). 

3.2.6. Recursos humanos  

Com a entrada do país em confinamento muitos alojamentos turísticos encerraram 

portas e os que não o fizeram viram as reservas caírem para números muito reduzidos. Fora do 

período de confinamento, e apesar do regresso do turismo, os números mantiveram-se sempre 

inferiores ao de anos anteriores. Pelos motivos referidos, os proprietários e diretores dos 

alojamentos turísticos viram-se obrigados a implementar novas estratégias relativamente aos 

recursos humanos. 

Como vimos anteriormente a maioria dos alojamentos colocou os seus funcionários em 

lay-off logo que tal foi possível. Outra das estratégias foi não renovar os contratos dos 

funcionários e só voltar a contratar quando houvesse necessidade. Esta foi a estratégia preferida 

dos empreendimentos turísticos do produto turístico city break, mas que apenas um alojamento 

do produto natureza e três do produto turístico sol e mar seguiram. Embora, o gozo antecipado 

de férias seja uma das estratégias adotadas durante a pandemia, como comprovam diferentes 

estudos (Hao, et al., 2020; Alves et al., 2020), apenas um alojamento do produto sol e mar 

referiu ter optado por esta prática. 

Com a redução do trabalho, alguns alojamentos implementaram a redução do horário de 

trabalho e aproveitaram para dar formação ao staff, não só sobre as novas regras de segurança, 

limpeza e higienização, mas também para atualizar os conhecimentos dos funcionários. Das 

entrevistas realizadas, compreende-se que todos os alojamentos turísticos de sol e mar o 

fizeram, cinco do produto turístico city break adotaram a mesma prática, mas apenas um do 

produto turístico natureza o fez. Isto deve-se, segundo os entrevistados, ao facto de serem 

alojamentos de menor dimensão e com menos funcionários. Apenas quatro estabelecimentos 

permaneceram em funcionamento, o que não permitiu a realização de formações. 

 

“Aproveitámos o facto de termos os trabalhadores em casa para lhes darmos formação 

através do Centro de Emprego” (Alojamento 6, City break). 
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“Comecei a colocar os funcionários com reduções de horário de 40% e neste momento 

tenho quase tudo a 100%. Não há receita, nem reservas, o telefone não toca” 

(Alojamento 20, Sol e mar). 

 

“Ao staff não demos formação no sentido de que não contratámos ninguém para dar 

formação, mas eu tive as formações do Turismo de Portugal e depois passei o que 

aprendi ao staff. Nunca foi preciso encerrarmos, não somos um alojamento muito 

grande, temos um número reduzido de funcionários e por isso temos uma relação quase 

familiar e tivemos de os apoiar também” (Alojamento 11, Natureza). 

 

“Todos os contratos a termo mantivemos, e ainda temos a garantia, devido ao número 

de pessoas que temos, de conseguirmos pô-las a gozar férias. A formação do nosso staff 

foi imprescindível, ninguém que aqui trabalha o faz sem ter formação. Aproveitámos 

até o tempo que estivemos fechados para termos formação, isso foi uma coisa boa, tanto 

o Centro de Emprego, como o Turismo de Portugal trabalharam muito bem a 

proporcionar formações” (Alojamento 28, Sol e mar). 

 

3.2.7. Tecnologia 

A pandemia de COVID-19 veio impulsionar o desenvolvimento digital nos alojamentos 

turísticos. Com a necessidade de evitar o contacto devido à transmissão do vírus, a hotelaria 

encontrou na tecnologia a solução para este problema. A pandemia veio, na realidade, acelerar 

o desenvolvimento tecnológico que há muitos anos se tinha tornado inevitável neste setor. 

Entre as principais práticas, os diretores e proprietários dos alojamentos turísticos 

referiram ter implementado novas aplicações, ter disponibilizado a utilização do cartão com 

contacless, ter criado QR Codes, ter privilegiado o check-in online e ter passado a utilizar o 

WhatsApp Business. 

 

“Nós estamos a fazer uma aplicação que é mais de uso interno, porque com a pandemia 

fomos obrigados a tirar dos quartos toda a documentação informativa ao cliente, como 

o diretório, as ementas, as cartas, as documentações da lavandaria, do room service. 

Todas essas informações que tínhamos em papel passaram para o digital. Criámos, 

juntamente com uma empresa, uma aplicação de modo que o cliente, enquanto estiver 
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dentro do hotel, continue a ter acesso a todas essas informações. Essa aplicação também 

permite aceder à página do hotel e dá códigos de desconto para os clientes que queiram 

fazer reservas no nosso website” (Alojamento 5, City break). 

 

“Passámos a usar QR Codes para as ementas do restaurante e para os diretórios que 

normalmente se encontram nos quartos. O problema maior dos QR Codes foi um cliente 

com mais idade que não se ajeitava muito com esta tecnologia, mas fomos ajudando e 

já está a funcionar muito melhor. As pessoas vão-se habituando” (Alojamento 4, City 

break). 

 

Em termos de tecnologia já tínhamos uma opção em que o cliente pode fazer o download 

de uma aplicação e depois tem a chave do quarto no telemóvel, tem um código, encosta 

à porta e abre (Alojamento 14, Natureza). 

 

“Nós já temos tudo em QR Code. Durante o tempo que estivemos fechados no primeiro 

confinamento decidimos passar tudo para QR Code, desde as cartas do bar, as cartas do 

minibar, tudo. Arranjámos um site onde isso era feito de forma gratuita” (Alojamento 

10, Natureza). 

 

“Lançámos aplicações que permitem ao cliente fazer todo o tipo de marcações dos 

serviços, de ginásio, piscina e do seu pequeno-almoço. Passou a ser tudo mais 

sustentável. Para além do cliente receber antecipadamente mais informação, o cliente 

também passou a tentar obter mais informação sobre os procedimentos dentro do hotel. 

Nós até já tínhamos esta aplicação no passado, mas hoje tem mais funcionalidades e 

utilização. Antes, os clientes não davam tanto valor, nem tinham tanta necessidade como 

hoje” (Alojamento 27, Sol e mar). 

 

“Passámos a usar com frequência o WhatsApp Business para comunicação com o 

cliente. A partir do momento em que este entra no hotel tem acesso a informações de 

horários, serviços e afins, mas também o staff passou a comunicar entre si através desta 

ferramenta. É muito mais rápido e vantajoso” (Alojamento 24, Sol e mar).
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Tabela 1: Medidas e estratégias adotadas pelos alojamentos turísticos segundo o produto turístico 
(continua) 
 Alojamento turístico 

Produto city break 
Alojamento turístico 

Produto natureza 
Alojamento turístico 

Produto Sol e mar 
Financeiras n % n % n % 
Adesão ao Lay-off 8 88,9 5 55,6 7 77,8 
Adesão ao apoio à 
retoma da atividade 

9 100 1 11,1 6 66,7 

Adesão ao Programa 
Adaptar 

1 11,1 1 11,1 2 22,2 

Adesão ao Programa 
Apoiar 

0 0 2 22,2 0 0 

Adesão às linhas de 
apoio à tesouraria 

2 22,2 4 44,4 3 33,3 

Moratórias bancárias 2 22,2 1 11,1 3 33,3 
Subtotal 22 81,5 14 51,9 21 66,7 
Higiene e sanitárias n % N % n % 
Criar plano de 
contingência 

9 100 3 33,3 9 100 

Seguir critérios de 
higiene e segurança 

9 100 9 100 9 100 

Adesão ao selo Clean 
& Safe 

9 100 6 66,7 9 100 

Subtotal 27 100 18 66,7 27 100 
Comunicação n % N % n % 
Comunicar através das 
redes sociais 

5 55,6 7 77,8 3 33,3 

Comunicar através do 
website 

1 11,1 1 11,1 2 22,2 

Subtotal 6 22,2 8 29,6 5 18,5 
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(continuação) 
 Alojamento turístico 

Produto city break 
Alojamento turístico 

Produto natureza 
Alojamento turístico 

Produto sol e mar 
Instalações n % n % n % 
Encerrar o alojamento 
turístico 

9 100 5 55,6 9 100 

Remodelação das 
infraestruturas 

1 11,1 1 11,1 2 22,2 

Subtotal 10 37 6 22,2 11 40,7 
Promoções n % N % n % 
Reduzir preços 6 66,7 7 77,8 5 55,6 
Permitir adiar datas 
reservas 

0 0 1 11,1 0 0 

Adotar tarifas 
reembolsáveis 

4 44,4 4 44,4 3 33,3 

Aderir aos vouchers 1 11,1 1 11,1 0 0 
Alargar período 
cancelamento 

0 0 1 11,1 1 11,1 

Lançamento de 
campanhas especiais 

0 0 2 22,2 1 11,1 

Subtotal 11 40,7 16 59,3 10 37 
Recursos Humanos n % N % n % 
Não renovar contratos 6 66,7 1 11,1 3 33,3 
Colocar os 
funcionários a gozar 
férias antecipadamente 

0 0 0 0 1 11,1 

Dar formação ao staff 5 55,6 1 11,1 9 100 
Reduzir o horário de 
trabalho 

0 0 1 11,1 2 22,2 

Subtotal 11 40,7 3 11,1 15 55,6 
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(continuação) 
 Alojamento turístico 

Produto city break 
Alojamento turístico 

Produto natureza 
Alojamento turístico 

Produto Sol e mar 
Tecnologia n % n % n % 
Criar novas aplicações 2 33,3 2 22,2 4 44,4 
Utilizar cartão com 
contactless 

9 100 0 0 9 100 

Realizar check-in 
online 

2 33,3 2 22,2 6 66,7 

Utilizar QR Codes 7 77,8 2 22,2 5 55,6 
Utilizar o WhatsApp 
Business 

1 11,1 0 0 1 11,1 

Subtotal 21 77,8 6 22,2 25 92,6 
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3.3. Estratégias de recuperação e perspetivas futuras 

 

 O impacto da crise pandémica na indústria hoteleira vai prolongar-se ao longo de vários 

anos, sendo indispensável que os alojamentos turísticos coloquem em campo um conjunto de 

estratégias de recuperação para que recuperem não só os turistas, mas consequentemente as 

suas receitas.  

 A hotelaria não mais vai voltar a ser igual ao que era antes da pandemia. É por isso, 

pertinente mapear estratégias de recuperação e compreender quais as perspetivas futuras que os 

proprietários e diretores dos alojamentos turísticos preveem que possam vir a alavancar a 

hotelaria no país, como revelam os seus testemunhos. 

 Entre as principais estratégias de recuperação apontadas (ver quadro 1) encontra-se a 

aposta no mercado português, enquanto atrativo do próprio mercado nacional. Segundo os 

entrevistados, o turista português voltou a redescobrir Portugal durante a pandemia e viajou 

mais “cá dentro” do que o fazia anteriormente. A redescoberta do país não só foi indispensável 

para reavivar o negócio da hotelaria, como no futuro pode ser garante da sua estabilidade, com 

estadias em épocas baixas. 

“O mercado português tem sido um angariador desse mesmo mercado, com uma ação 

de marketing mais capaz do que aquela que nós conseguiríamos realizar” (Alojamento 

8, City break). 

 

“Os portugueses aprenderam a gostar novamente de viajar em Portugal, muitos dos 

nossos clientes disseram-nos que iriam voltar mais vezes” (Alojamento 12, Natureza). 

 

 Para os diretores e proprietários dos alojamentos a marcação de férias vai passar a ser 

mais espaçada ao longo do ano, ao contrário do que sucedia antes da pandemia, com a marcação 

de férias concentrada num mês, tendencialmente de verão. Deste modo, os turistas vão evitar 

maiores concentrações de visitantes, como perspetivam os entrevistados, que consideram que 

o turismo de massa tem tendência a acabar. 

“Em relação à hotelaria vai haver um ajuste nos serviços. Quero acreditar que isto 

também mudou o comportamento das pessoas, porque se antes as pessoas gostavam de 

um sítio cheio, de confusão, de gente, hoje já não, e isso não vai passar tão depressa” 

(Alojamento 6, City break). 
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 Segundo estes, os alojamentos turísticos vão apostar em dois novos tipos de clientes. 

Por um lado, o cliente de estadias mais prolongadas e, por outro lado, os “walk-in”, aquele 

turista que marca uns dias de férias, por exemplo um fim de semana, no próprio dia. 

“As estadias longas já começaram a sentir-se durante o período da pandemia e creio que 

vão continuar depois de esta passar. O teletrabalho veio mostrar que é possível trabalhar 

em qualquer sítio e ao mesmo tempo descansar, é o teletrabalho em lazer, com todas as 

comodidades que podem ter” (Alojamento 11, Natureza). 

 

“As estadias têm tendência a aumentar, as pessoas vão ficar mais tempo, porque podem 

trabalhar à distância, isto também alavancado pela tecnologia” (Alojamento 15, 

Natureza). 

 

“Passámos a ter um cliente, que até então não conhecíamos, e que vai permanecer depois 

da pandemia. Aquele cliente que vem na autoestrada e liga para o hotel para fazer uma 

reserva para o fim de semana. Estávamos habituados a que o nosso book window fosse 

de, sensivelmente, 60 dias e isso já não acontece. Hoje marcam, se for preciso, para o 

mesmo dia” (Alojamento 27, Sol e mar). 

 
 O cliente, conhecido como o nómada digital, vai ser uma forte aposta dos gestores dos 

alojamentos turísticos, pois a pandemia veio apresentar-lhes um novo cliente, que compreendeu 

também, que é possível trabalhar a partir de qualquer parte do país e do mundo. Perante esta 

realidade a forte aposta na dotação de tecnologia nos alojamentos, é hoje imperativo, não só 

para permitir condições de trabalhos aos clientes, como para facilitar processos de trabalho 

internos.  

 A necessidade de digitalização, que a pandemia veio acelerar, não mais terá retrocesso 

e por isso, é indispensável continuar a apostar em dotar os estabelecimentos de tecnologias, que 

diminuam o uso de papel. Permitir que os hóspedes controlem a sua estadia através de 

ferramentas e diferentes plataformas é o futuro da hotelaria, onde, cada vez mais, os clientes 

querem ter acesso às diversas comodidades à distância de um clique ou de um touch. 

 Alguns alojamentos anteveem, inclusive, que as conferências e seminários passem a ser 

realizados remotamente, pelo que será necessário que se aposte em cobrar, principalmente, pelo 

uso da tecnologia nos estabelecimentos hoteleiros. 
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“Não vamos poder cobrar forte nas presenças, coffee break e almoços, vamos ter de nos 

readaptar e cobrar pelo uso da tecnologia e para isso temos de ter equipamentos e 

condições de topo” (Alojamento 3, City break). 

 

 Uma das estratégias que teve início na pandemia, mas que os proprietários e diretores 

dos alojamentos turísticos preveem manter, foi a adaptação dos menus dos restaurantes dos 

estabelecimentos hoteleiros para serviço de take-away e entregas, não só pelo próprio 

alojamento, mas também por plataformas de entrega de comida ao domicílio, como o Uber Eats 

e Glovo, entre outras. 

 Os entrevistados consideram também que haverá uma menor dependência dos diferentes 

canais de venda, como o Booking, o Trivago, entre outros. Segundo estes, os turistas procurarão 

cada vez mais fazer as suas reservas diretamente com os alojamentos, quer através do seu 

website, quer através das suas redes sociais.  

“Esta pandemia veio causar muitos constrangimentos às reservas, porque os clientes 

tinham medo de reservar e depois não poderem vir e perderem o dinheiro. As pessoas 

acabaram por perceber que é mais vantajoso tratar de tudo diretamente com o hotel. 

Muitos faziam-nos questões pelas redes sociais e acabavam logo por reservar ali. Isto 

vai ser o futuro, o que para nós é ótimo porque não temos intermediários” (Alojamento 

19, Sol e mar). 

 

 A preocupação com as questões de higiene e segurança e as medidas implementadas nos 

alojamentos turísticos são também práticas que os proprietários e diretores dos alojamentos irão 

manter. 

“Os estabelecimentos hoteleiros já tinham muitos cuidados com a higiene e com a 

limpeza, hoje temos a questão da desinfeção, da distância e isso, penso, vamos manter. 

Não quer dizer que não se vá de aqui por uns tempos diminuir a exigência da distância 

física, do uso dos elevadores por um número reduzido de clientes, mas a desinfeção e 

mesmo o álcool gel em diferentes pontos do hotel, isso vai permanecer. As pessoas 

sentem-se mais seguras” (Alojamento 5, City break). 

 

 A forma de comunicação entre funcionário, direção, fornecedores e demais 

colaboradores externos vai passar a realizar-se remotamente, sem necessidade de deslocações 

que consomem tempo e dinheiro.  
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“A forma de comunicarmos com a estrutura de trabalho, fornecedores, colegas, não vai 

voltar a ser igual, tivemos de aprender a trabalhar de outra forma com a pandemia e 

percebemos que podemos fazer as mesmas coisas remotamente. Já tínhamos os meios, 

mas estávamos muito dependentes de deslocações. O Zoom, o Skype e o Teams, vieram 

mostrar-nos que podemos fazer o mesmo poupando muito em tempo e em deslocações” 

(Alojamento 27, Sol e mar). 

 A pandemia veio provocar grandes transformações na indústria hoteleira, que obrigaram 

à implementação de diferentes medidas nos alojamentos turísticos. Perante um novo cenário, 

os diretores e proprietários dos estabelecimentos hoteleiros viram-se obrigados a implementar 

e perspetivar diferentes estratégias de recuperação que alavanquem o negócio. Não mais este 

voltará a ser igual ao que era anteriormente, foi necessário sofrer adaptações, readaptações e 

fazer surgir oportunidades no meio da crise, como ilustra o Quadro 1.  

  

 

Quadro 1: Estratégias de recuperação e perspetivas futuras  

Apostar no mercado português enquanto angariador de turistas nacionais 

Atrair os clientes “nómadas digitais” 

Apostar em campanhas de estadias longas 

Apostar na tecnologia e digitalização 

Criar produtos de venda alicerçados na tecnologia 

Adaptar o negócio do restaurante para serviço de take-away e entrega ao domicílio 

Apostar num turismo menos massificado 

Depender cada vez menos de canais de reservas externos aos alojamentos 

Adaptar o negócio a um cliente que reserva estadias ao longo de todo o ano  

Adaptar o negócio a um cliente “walk-in” 
 
Privilegiar a comunicação através de plataformas remotas 

Manter os cuidados de higiene e segurança no interior dos alojamentos 
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Para os entrevistados a implementação destas estratégias de recuperação levarão, no espaço de 

dois a três anos, a voltar a taxas de ocupação similares aos de 2019 no setor hoteleiro.  

 

Conclusões 
  

O setor hoteleiro em Portugal registou quebras a nível de dormidas de quase 70% 

durante 2020, o primeiro ano de pandemia no país. A proibição da realização de viagens, o 

encerramento de fronteiras e a insegurança associada ao desconhecimento do vírus fez com que 

os alojamentos turísticos tenham sofrido uma forte quebra nos proveitos totais. 

Apesar de já ter havido outros surtos pandémicos no mundo, a COVID-19 foi, da história 

mais recente, a pior de que há memória. 

Em Portugal, a falta de preparação para reagir face a uma crise desta dimensão levou ao 

encerramento de diferentes setores de atividades, de entre os quais a hotelaria foi dos mais 

afetados. 

Resultado dos relatos dos diretores e proprietários de 27 alojamentos turísticos de três 

dos principais produtos turísticos de Portugal Continental: natureza, sol e mar e city break, este 

estudo apresenta as principais medidas e estratégias adotadas pelos empreendimentos turísticos 

durante 2020 (ver Apêndice B).  

O relato dos entrevistados permitiu reunir o conjunto de práticas implementadas na 

hotelaria em sete níveis de ação: financeiro; segurança, higiene e sanitário; comunicação; 

instalações; promoções; recursos humanos e tecnologias.  

As principais medidas financeiras a que os alojamentos recorreram foram o lay-off, o 

apoio à retoma da atividade, a adesão ao Programa Adaptar e ao Programa Apoiar, a moratórias 

bancárias e o recurso a linhas de apoio à Tesouraria. Ao nível da segurança, higiene e medidas 

sanitárias, os alojamentos referiram seguir todas as indicações emanadas da Direção Geral de 

Saúde para evitar a propagação do vírus nos estabelecimentos hoteleiros, ter sido criado um 

plano de contingência e terem adotado o selo Clean and Safe, do Turismo de Portugal, que 

significava estarem a cumprir todas as regras de segurança, o que gerava confiança nos clientes. 

A comunicação nunca teve um papel tão importante como durante a pandemia, sem 

poder acolher clientes nos seus espaços hoteleiros: só a comunicação através das redes sociais 

e do website permitiu comunicar com o público e manter viva a sua marca. Relativamente às 

instalações, o encerramento do alojamento e a realização de obras nas infraestruturas foram 
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algumas das soluções adotadas durante o tempo de confinamento e de menor volume de 

estadias.  

Com necessidade de recuperar clientes, os alojamentos implementaram um conjunto de 

medidas promocionais para os atrair, como a redução dos preços, o adiamento das datas de 

reserva sem custos associados, a adoção de tarifas reembolsáveis, a adesão a vouchers, o 

lançamento de campanhas especiais e o alargamento do período de cancelamento da reserva. 

O encerramento dos alojamentos e a diminuição do número de reservas durante o 

primeiro ano da pandemia levou a que tivessem de ser implementadas medidas ao nível dos 

recursos humanos, que permitissem rentabilizar os recursos e não aumentar os problemas 

financeiros dos estabelecimentos hoteleiros. Neste sentido, algumas das medidas adotadas 

foram a não renovação dos contratos de trabalho, a redução do horário de trabalho, o gozo 

antecipado de férias e dar formação ao staff sobre as novas regras de limpeza e higienização e 

para atualizar os conhecimentos dos funcionários. 

A necessidade de evitar o contacto devido à transmissão do vírus, fez com que os hotéis 

tivessem de encontrar soluções tecnológicas. Com pouca expressão no setor hoteleiro em 

Portugal, a utilização de ferramentas remotas ganhou alguma dimensão com a pandemia. Os 

alojamentos turísticos criaram novas aplicações de telemóvel e utilizaram outras já existentes 

como o WhatsApp Business e implementaram QR Codes para diminuir substancialmente o uso 

do papel, passando por exemplo, as cartas de restaurante ou os diretórios dos hotéis disponíveis 

nos quartos, acessíveis através de aplicações instaladas nos dispositivos móveis. Os alojamentos 

passaram também a incentivar o uso dos cartões com contactless e a realizar o check-in online, 

evitando filas de espera na receção e o contacto com outros hóspedes e rececionistas.  

Através dos relatos dos proprietários e diretores dos alojamentos turísticos em Portugal 

Continental foi possível listar um conjunto de medidas adotadas pelos hotéis no país, que são 

representativas e indiciam boas práticas. Confirma-se a hipótese 1 - As mais variadas estratégias 

foram criadas para combater os efeitos da COVID-19 nos empreendimentos turísticos. 

Porém, a implementação destas medidas e práticas não foi uniforme nos diferentes 

alojamentos, ou seja, houve muitos estabelecimentos hoteleiros que nem sequer colocaram 

(uma parte) das medidas em prática. Esta realidade consubstancia-se numa perda de 

oportunidades para o setor. 

Como seria de esperar, as medidas de higiene e segurança foram as mais implementadas 

nos alojamentos, até porque eram o único garante de que só o seu criterioso cumprimento 
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poderia manter os estabelecimentos hoteleiros abertos. Assim confirma-se a hipótese 2 - As 

estratégias mais adotadas incidem sobre a desinfeção e higienização dos espaços. 

Os alojamentos do produto turístico natureza foram os que tiveram maior procura pelos 

turistas, em 2020, em Portugal, confirmando-se a hipótese 3, que houve maior procura por 

unidades de alojamento inseridas no turismo de natureza, do que inseridas nos produtos 

turísticos city break e sol e mar. Um turista essencialmente nacional procurava nestes 

empreendimentos turísticos no meio da natureza ar puro, distanciamento e liberdade, que 

garantisse que não haveria contacto com aglomerados populacionais, mais propensos a 

disseminar o vírus. Por contraponto, o produto turístico city break registou menos procura por 

se situar em cidades com maiores aglomerados populacionais, que os turistas queriam evitar 

por causa da probabilidade de maior contacto com outras pessoas e, consequentemente, maior 

probabilidade de transmissão do vírus. Ou seja, confirma-se a hipótese 4 - O produto turístico 

de city break foi o mais afetado pela pandemia. 

A pandemia no país veio provocar mudanças no setor, que vão permanecer nos próximos 

anos na hotelaria. Nunca uma crise em Portugal provocou, em tão curto espaço de tempo, uma 

revolução tão profunda na indústria. De verdade, o primeiro ano de pandemia em Portugal veio 

desenhar aquele que se perspetiva ser o futuro da hotelaria neste país e preparar os negócios 

para uma nova realidade através de um conjunto de estratégias de recuperação (ver quadro 1 

supra). Esta investigação mostra que a aposta na tecnologia e na digitalização por parte dos 

gestores dos alojamentos vai permanecer, e que, por isso, deve ser feita uma aposta no reforço 

tecnológico, assim como é imperativo que os estabelecimentos turísticos se adaptem a novos 

tipos de clientes e serviços. Também a última hipótese 5 - A implementação de novos processos 

de trabalho durante a pandemia vai permanecer depois desta terminar - fica confirmada. 

Quanto às limitações do estudo, indica-se a utilização de uma amostra de 27 diretores e 

proprietários de alojamentos turísticos. Não era pretensão deste estudo desenvolver uma 

investigação extensiva, mas antes recolher testemunhos válidos que revelassem, não só quais 

as medidas e estratégias adotadas pela hotelaria, como quais as vivências dos próprios hoteleiros 

no primeiro ano de pandemia.  

Embora se tenha procurado recolher testemunhos de diferentes zonas de Portugal 

Continental, e se acredite ter conseguido fazer o retrato geral da situação pandémica vivida 

pelos alojamentos turísticos, o relato dos diretores e proprietários dos mesmos referem-se ao 

seu estabelecimento hoteleiro, com as suas caraterísticas económicas e num contexto social 

específico, que podem diferir de outros empreendimentos turísticos noutras zonas de Portugal. 
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Este estudo abre portas a novas investigações sobre o impacto da pandemia na hotelaria 

nos próximos anos, até por comparação com o ano de 2020. Será igualmente pertinente utilizar 

uma metodologia similar para estudar o impacto e estratégias utilizadas durante a pandemia nos 

alojamentos turísticos na Madeira e nos Açores ou noutros setores da atividade turística. 

No seguimento deste estudo seria interessante realizar uma investigação sobre o impacto 

das medidas e estratégias adotadas pelos diferentes alojamentos turísticos junto dos clientes, 

através da aplicação de um estudo de natureza quantitativa e qualitativa 

No final da pandemia por COVID-19 dever-se-á conduzir uma investigação sobre a 

recuperação do setor hoteleiro e as aprendizagens que decorreram deste período. 
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Apêndice A- Guião de entrevista 
 

Dirigido a proprietários ou diretores de hotel 
1ª vaga (março a 
setembro 2020) 

Questões Referências 

 O hotel tinha um plano de 
gestão de crise antes da 
crise ter início? Esse plano 
estava relacionado ou 
contemplava pandemias? 
Esse plano foi útil durante a 
pandemia de COVID-19? 
De que forma?  

Luhrman (2005) 
Johnson et al (2008) 
Barton (1994) 
Higley (2006) 
Kim et al (2005) 
Leung and Lam (2004) 
Hendersen and Ng (2004) 
Johnson et al (2008) 
Ritchie and Jiang (2019) 
Niyaz (2015) 
Faulkner (2001) 
 
 

Durante a crise 
 

Recebeu algum apoio e/ ou 
indicações de medidas a 
adotar por parte do Governo 
ou outras entidades ligadas 
ao turismo? De que forma 
afetou o seu hotel? Como 
foi a vossa ação em resposta 
a estas medidas e/ou 
indicações? 

Hendersen, 2003 
Prideaux (2004) 
Ritchie (2009) 
Blake and Sinclair (2003) 
Hendersen (1999) 
Sausmarez (2005) 

Durante a crise 
 
 

Qual foi o impacto desta 
crise para o hotel? 
(quantificar) 
Quais os problemas 
enfrentados? 
-financeiro 
-emprego (recursos 
humanos) 
-clientes 
-interno 
-imagem para o exterior 

Tew, P., Lu, Z., Tolomiczenko, 
G., Gellatly, J. (2008) 
Hao et al (2020) 
Valle (2020) 
Zhang et al (2020) 
Kumar (2020) 
Bayat (2020) 
Sarwari et al (2020) 

  



  

C 
 

1ª vaga (março a 
setembro 2020) 

Questões Referências 

Durante a crise Quais as medidas/estratégias 
que tomaram para enfrentar 
a pandemia? 
-recursos humanos 
-clientes 
-comunicação 
-higiene e sanitárias 
-financeiras 
-tecnologia  
-promoção 
- instalações 
 

Moorhouse (2020),  
Juzhang Data (2020) 
Li et al. (2020) 
McKercher (2020) 
Sun et al (2020) 
Valle (2020) 
Guan, 2020 
Yunji Technology, 2020  
Leung and Lam (2004) 
Hendersen and Ng (2004) 
Kim et al (2005) 
Lo et al (2006) 
Cooper (2006) 
Johnson et al (2008) 
Hung et al (2018) 
Walters and Mair (2012) 
Luhrman (2005) 
Ritchie and Jiang (2019) 
Beirman (2003) 
Faulkner (2001) 
Ritchie (2009) 
Ritchie (2004) 
Faulkner and Vikulov (2001) 
Hystad and Keller (2008) 
Rodriguez-Toubes, D.; Fraiz, 
J.A. (2010) 
Hao et al (2020) 
 

Durante a crise Recebeu algum apoio 
financeiro e/ ou indicações 
de medidas a adotar por 
parte do Governo ou outras 
entidades ligadas ao turismo 
para os meses de verão? De 
que forma afetou o seu 
hotel? Como foi a vossa 
ação em resposta a estas 
medidas e/ou indicações? 

Hendersen, 2003 
Prideaux (2004) 
Ritchie (2009) 
Blake and Sinclair (2003) 
Hendersen (1999) 
Sausmarez (2005) 

  



  

D 
 

1ª vaga (março a 
setembro 2020) 

Questões Referências 

Durante a crise Quais as estratégias/ 
medidas adotadas pelo hotel 
para os meses de verão? 
 
- recursos humanos 
-clientes 
-comunicação 
-higiene e sanitárias 
-financeiras 
-tecnologia 
-promoção 
-instalações 
 

Beirman (2003) 
Rodriguez-Toubes, D.; Fraiz, 
J.A. (2010) 
Ritchie and Jiang (2019) 
Moorhouse (2020),  
Juzhang Data (2020) 
Li et al. (2020) 
McKercher (2020) 
Sun et al (2020) 
Valle (2020) 
Guan, 2020 
Yunji Technology, 2020 Leung 
and Lam (2004) 
Hendersen and Ng (2004) 
Kim et al (2005) 
Lo et al (2006) 
Cooper (2006) 
Johnson et al (2008) 
Hung et al (2018) 
Walters and Mair (2012) 
Luhrman (2005) 
Faulkner (2001) 
Ritchie (2009) 
Ritchie (2004) 
Faulkner and Vikulov (2001) 
Hystad and Keller (2008) 
Hao et al (2020) 
Zhang et al (2020) 
 

Durante a crise Qual foi o impacto dessas 
medidas? Quantificar 
-financeiro 
-clientes 
-Recursos humanos 
-imagem para o exterior 

Tew, P., Lu, Z., Tolomiczenko, 
G., Gellatly, J. (2008) 
Hao et al (2020) 
Faulkner and Vikulov (2001) 
 

  



  

E 
 

2ª vaga (outubro a 
dezembro 2020) 

Questões Referências 

Durante a crise Quais os principais 
problemas enfrentados? 
Qual o impacto desta 2ª 
vaga para o hotel? 

Tew, P., Lu, Z., Tolomiczenko, 
G., Gellatly, J. (2008) 
Valle (2020) 
Zhang et al (2020) 
Kumar (2020) 
Bayat (2020) 
Sarwari et al (2020) 

Durante a crise Quais as principais medidas 
tomadas para fazer face a 
esta 2ª vaga? Estas medidas 
decorreram de uma 
aprendizagem durante a 1ª 
vaga de COVID-19? 

Luhrman (2005) 
Beirman (2003) 
Rodriguez-Toubes, D.; Fraiz, 
J.A. (2010) 
Ritchie and Jiang (2019) 
 
 

Durante a crise Recebeu algum apoio e/ ou 
indicações de medidas a 
adotar por parte do Governo 
ou outras entidades ligadas 
ao turismo? De que forma 
afetou o seu hotel? Como 
foi a vossa ação em resposta 
a estas medidas e/ou 
indicações? 

Hendersen, 2003 
Prideaux (2004) 
Ritchie (2009) 
Blake and Sinclair (2003) 
Hendersen (1999) 
Sausmarez (2005) 

Durante a crise Estratégias de recuperação 
 

Carlsen (2005, 2006) 
Leung and Lam (2004) 
Hendersen and Ng (2004) 
Kim et al (2005) 
Johnson et al (2008) 
Walters and Mair (2012) 
Luhrman (2005) 
Ritchie (2004) 
Beirman (2003) 
Rodriguez-Toubes, D.; Fraiz, 
J.A. (2010) 
Chan et al (2019) 
Jiang and Ritchie (2017) 
Ritchie and Jiang (2019) 
Hao et al (2020) 
Zhang et al (2020) 
Niyaz (2015) 
 

  



  

F 
 

 Questões Referências 
 Perspetivas futuras, 

aprendizagens e mudanças 
que podem ter decorrido 
desta crise 

Niyaz (2015) 
Further, Scott et al. (2008) 
Faulkner (2001) 
Blackman and Ritchie (2008) 
Faulkner and Vikulov (2001) 
Lo et al (2006) 
Ritchie and Jiang (2019) 
Hao et al (2020) 
Zhang et al (2020) 
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Apêndice B -Tabela 1: Medidas e estratégias adotadas por cada alojamento turístico do produto turístico City break 
(Continua) 

City break 
Estratégias 
e Medidas 

 Alojamento 
turístico 1 

Alojamento 
turístico 2 

Alojamento 
turístico 3 

Alojamento 
turístico 4 

Alojamento 
turístico 5 

Alojamento 
turístico 6 

Alojamento 
turístico 7 

Alojamento 
turístico 8 

Alojamento 
turístico 9 

Financeiras           
 Adesão ao Lay-

off 
                 

 Adesão ao 
apoio à retoma 
da atividade 

                  

 Adesão ao 
Programa 
Adaptar 

          

 Adesão ao 
Programa 
Apoiar 

         

 Adesão às 
linhas de apoio 
à tesouraria 

           

 Moratórias 
bancárias 

           

Higiene e 
sanitárias 

          

 Criar plano de 
contingência 

                  

 Seguir critérios 
de higiene e 
segurança 

                  

 Adesão ao selo 
Clean & Safe 

                  

  



  

H 
 

(continuação)           
City break 
Estratégias e 
Medidas 

 Alojamento 
turístico 1 

Alojamento 
turístico 2 

Alojamento 
turístico 3 

Alojamento 
turístico 4 

Alojamento 
turístico 5 

Alojamento 
turístico 6 

Alojamento 
turístico 7 

Alojamento 
turístico 8 

Alojamento 
turístico 9 

Comunicação           
 Comunicar 

através das 
redes sociais 

              

 Comunicar 
através do 
website 

          

Instalações           
 Encerrar o 

alojamento 
turístico 

                  

 Remodelação 
das 
infraestruturas 

          

Promoções           
 Reduzir preços                
 Permitir adiar 

datas reservas 
         

 Adotar tarifas 
reembolsáveis 

             

 Aderir aos 
vouchers 

          

 Alargar período 
de 
cancelamento 

         

 Lançamento de 
campanhas 
especiais 

         

  



  

I 
 

(conclusão)           
City break 
Estratégias 
e Medidas 

 Alojamento 
turístico 1 

Alojamento 
turístico 2 

Alojamento 
turístico 3 

Alojamento 
turístico 4 

Alojamento 
turístico 5 

Alojamento 
turístico 6 

Alojamento 
turístico 7 

Alojamento 
turístico 8 

Alojamento 
turístico 9 

Recursos 
Humanos 

          

 Não renovar 
contratos 

               

 Colocar os 
funcionários a 
gozar férias 
antecipadamente 

         

 Dar formação ao 
staff 

              

 Reduzir o 
horário de 
trabalho 

         

Tecnologia           
 Criar novas 

aplicações 
            

 Utilizar cartão 
com contactless 

                  

 Realizar check-
in online 

            

 Utilizar QR 
Codes 

                

 Utilizar o 
WhatsApp 
Business 

          

 

 



  

J 
 

Apêndice B- Tabela 2: Medidas e estratégias adotadas por cada alojamento turístico do produto turístico Natureza 
(Continua) 

Natureza 
Estratégias 
e Medidas 

 Alojamento 
turístico 10 

Alojamento 
turístico 11 

Alojamento 
turístico 12 

Alojamento 
turístico 13 

Alojamento 
turístico 14 

Alojamento 
turístico 15 

Alojamento 
turístico 16 

Alojamento 
turístico 17 

Alojamento 
turístico 18 

Financeiras           
 Adesão ao Lay-

off 
              

 Adesão ao apoio 
à retoma da 
atividade 

          

 Adesão ao 
Programa 
Adaptar 

          

 Adesão ao 
Programa Apoiar 

           

 Adesão às linhas 
de apoio à 
tesouraria 

              

 Moratórias 
bancárias 

              

Higiene e 
sanitárias 

          

 Criar plano de 
contingência 

            

 Seguir critérios 
de higiene e 
segurança 

                  

 Adesão ao selo 
Clean & Safe 

               

  



  

K 
 

(continuação)           
Natureza 
Estratégias e 
Medidas 

 Alojamento 
turístico 10 

Alojamento 
turístico 11 

Alojamento 
turístico 12 

Alojamento 
turístico 13 

Alojamento 
turístico 14 

Alojamento 
turístico 15 

Alojamento 
turístico 16 

Alojamento 
turístico 17 

Alojamento 
turístico 18 

Comunicação           
 Comunicar 

através das redes 
sociais 

                

 Comunicar 
através do 
website 

          

Instalações           
 Encerrar o 

alojamento 
turístico 

              

 Remodelação das 
infraestruturas 

          

Promoções           
 Reduzir preços                 
 Permitir adiar 

datas reservas 
          

 Adotar tarifas 
reembolsáveis 

             

 Aderir aos 
vouchers 

          

 Alargar período 
cancelamento 

          

 Lançamento de 
campanhas 
especiais 

           

  



  

L 
 

(conclusão)           
Natureza 
Estratégias e 
Medidas 

 Alojamento 
turístico 10 

Alojamento 
turístico 11 

Alojamento 
turístico 12 

Alojamento 
turístico 13 

Alojamento 
turístico 14 

Alojamento 
turístico 15 

Alojamento 
turístico 16 

Alojamento 
turístico 17 

Alojamento 
turístico 18 

Recursos 
Humanos 

          

 Não renovar 
contratos 

          

 Colocar os 
funcionários a 
gozar férias 
antecipadamente 

         

 Dar formação ao 
staff 

          

 Reduzir o horário 
de trabalho 

          

Tecnologia           
 Criar novas 

aplicações 
           

 Utilizar cartão 
com contactless 

         

 Realizar check-in 
online 

           

 Utilizar QR 
Codes 

           

 Utilizar o 
WhatsApp 
Business 

         

  



  

M 
 

Apêndice B- Tabela 3: Medidas e estratégias adotadas por cada alojamento turístico do produto turístico Sol e mar 
(continua) 

Sol e mar 
Medidas  Alojamento 

turístico 19 
Alojamento 
turístico 20 

Alojamento 
turístico 21 

Alojamento 
turístico 22 

Alojamento 
turístico 23 

Alojamento 
turístico 24 

Alojamento 
turístico 25 

Alojamento 
turístico 26 

Alojamento 
turístico 27 

Financeiras           
 Adesão ao Lay-

off 
                 

 Adesão ao apoio 
à retoma da 
atividade 

               

 Adesão ao 
Programa 
Adaptar 

           

 Adesão ao 
Programa Apoiar 

         

 Adesão às linhas 
de apoio à 
tesouraria 

            

 Moratórias 
bancárias 

            

Higiene e 
sanitárias 

          

 Criar plano de 
contingência 

                  

 Seguir critérios 
de higiene e 
segurança 

                  

 Adesão ao selo 
Clean & Safe 

                  

  



  

N 
 

(continuação) 
Sol e mar 
Medidas  Alojamento 

turístico 19 
Alojamento 
turístico 20 

Alojamento 
turístico 21 

Alojamento 
turístico 22 

Alojamento 
turístico 23 

Alojamento 
turístico 24 

Alojamento 
turístico 25 

Alojamento 
turístico 26 

Alojamento 
turístico 27 

Comunicação 
 

          

 Comunicar 
através das redes 
sociais 

            

 Comunicar 
através do 
website 

           

Instalações           

 Encerrar o 
alojamento 
turístico 

                  

 Remodelação das 
infraestruturas 

           

Promoções 
 

          

 Reduzir preços               

 Permitir adiar 
datas reservas 

         

 Adotar tarifas 
reembolsáveis 

            

 Aderir aos 
vouchers 

         

 Alargar período 
cancelamento 

          

 Lançamento de 
campanhas 
especiais 

          

  



  

O 
 

(conclusão) 
Sol e mar 
Medidas  Alojamento 

turístico 19 
Alojamento 
turístico 20 

Alojamento 
turístico 21 

Alojamento 
turístico 22 

Alojamento 
turístico 23 

Alojamento 
turístico 24 

Alojamento 
turístico 25 

Alojamento 
turístico 26 

Alojamento 
turístico 27 

Recursos 
Humanos 

          

 Não renovar 
contratos 

            

 Colocar os 
funcionários a 
gozar férias 
antecipadamente 

          

 Dar formação ao 
staff 

                  

 Reduzir o horário 
de trabalho 

           

Tecnologia           
 Criar novas 

aplicações 
             

 Utilizar cartão 
com contactless 

                  

 Realizar check-in 
online 

               

 Utilizar QR 
Codes 

              

 Utilizar o 
WhatsApp 
Business 
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