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Atividade turística com "forte redução" cai perto de 90% em
fevereiro
Lisboa, 31 mar 2021 (Lusa) - O  setor do alojamento turístico registou 208,2 mil hóspedes
e 472,9 mil dormidas em fevereiro, o que corresponde a "uma forte redução" homóloga
de 86,9% e 87,7%, respetivamente, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE).

Lisboa, 31 mar 2021 (Lusa) - O setor do alojamento turístico registou 208,2 mil hóspedes e 472,9 mil
dormidas em fevereiro, o que corresponde a "uma forte redução" homóloga de 86,9% e 87,7%,
respetivamente, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas rápidas da atividade turística, desde o início da pandemia, fevereiro foi o
terceiro mês com maior redução do número de dormidas, tendo sido apenas ultrapassado pelos meses
de abril e maio de 2020 (-97,4% e -95,8%, respetivamente).

As dormidas de residentes diminuíram 74,8% (-61,0% em janeiro) e as de não residentes recuaram
94,4% (-87,2% no mês anterior).
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APAVT pede manutenção dos apoios e regras claras para
reabertura
O presidente da APAVT , Pedro Costa Ferreira, defendeu hoje numa audição parlamentar
a continuação dos apoios às empresas no momento da retoma, que será o “mais crítico”,
e pediu regras claras para a retoma das viagens: “vacine-se e descomplique-se”.

O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, defendeu hoje numa audição parlamentar a continuação
dos apoios às empresas no momento da retoma, que será o “mais crítico”, e pediu regras claras para a
retoma das viagens: “vacine-se e descomplique-se”.

“Temos de continuar com um sistema de apoios, que será apenas coerente e apenas minimamente
justo se continuar”, afirmou Pedro Costa Ferreira, segundo uma notícia da agência Lusa, citada na
imprensa portuguesa.

“O momento da retoma é efectivamente o momento mais crítico do ponto de vista da tesouraria. […]
Temos de continuar com um sistema de apoios, que será apenas coerente e apenas minimamente justo
se continuar, e permitirá que os anteriores apoios não caiam em saco roto”, afirmou o presidente da
APAVT, ouvido pelos deputados da comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das
medidas de resposta à pandemia.

Pedro Costa Ferreira considerou ser necessário ter regras claras para a reabertura da actividade, bem
como a harmonização das restrições às viagens, para que o sector do turismo consiga ser o “motor” da
recuperação económica.

“Estamos a complicar muito as questões relacionadas com a retoma, mantemos uma produção
legislativa muito grande, mantemos declarações de ministros infelizes, como foi agora a do ministro da
Administração Interna”, indicou o presidente da APAVT, questionando, segundo a SIC Notícias: “Porquê
dizer que os ingleses não podem chegar a Portugal, se ainda por cima estão ingleses a chegar a
Portugal? Quer dizer, tudo é muito confuso”.
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“A nossa palavra de ordem é: vacine-se e descomplique-se”, frisou Pedro Costa Ferreira.

O sector tem resistido, mas está sacrificado e vai ter “dificuldades em levantar-se”, uma vez que as
empresas estão endividadas e algumas delas até tecnicamente falidas. A APAVT acredita no entanto que,
com as medidas adequadas, daqui a três anos essas mesmas empresas estarão recuperadas.

“Abram a economia e a sociedade sem legislar sobre se se pode pôr o cotovelo ao postigo ou o nariz
fora da janela, vamos cingir-nos ao que é fundamental, para que todos possamos começar a trabalhar”,
frisou Pedro Costa Ferreira.

O presidente da APAVT deixou ainda críticas à decisão de não se permitir tirar o passaporte, a não ser
que se comprove que existe um motivo de força maior para viajar. “Este atropelo legislativo como que
banalizou a entrada na nossa vida privada”, lamentou, considerando que tirar o passaporte é um direito
dos cidadãos.

Para o futuro do turismo, a APAVT espera que haja menos sazonalidade e mais território turístico,
considerando ainda importante “vencer o desafio dos mercados distantes”, como o brasileiro,
americano, chinês ou indiano. “Para tal, será fundamental que o hub aéreo português se mantenha e,
para isso, a TAP tem de ser manter, por um lado. Por outro lado, que avancemos com o novo
aeroporto, seja onde for. […] O aeroporto é uma questão estratégica e não percebo como é que uma
questão conjuntural [crise pandémica] volta a atrasar questões estratégicas. Tem de haver uma
resposta no quadro da aviação, uma vez que o nosso país está muito dependente do turismo”,
defendeu.

Clique para ver mais: APAVT

Clique para ver mais: Agências&Operadores
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The Patio Suite Hotel vai substituir o antigo Alpinus de Albufeira
Sete milhões de euros foram investidos no T he Patio Suite Hotel, no concelho de
Albufeira, com inauguração agendada para dia 25 de Maio. A nova unidade resulta da
reconversão total do antigo Alpinus Hotel, que encerrou portas em 2019.

Sete milhões de euros foram investidos no The Patio Suite Hotel, no concelho de Albufeira, com
inauguração agendada para dia 25 de Maio. A nova unidade resulta da reconversão total do antigo
Alpinus Hotel, que encerrou portas em 2019.

Inaugurado em 2002, e passados 20 anos, o Alpinus Hotel dá lugar ao The Patio Suite Hotel, cuja
renovação integral custou à DHM – Discover Hotel Management, a nova entidade gestora, cerca de 7
milhões de euros, colocando a nova unidade hoteleira como um dos maiores investimentos deste grupo
hoteleiro nacional.

Para além de quartos completamente renovados, alguns com terraços e vista sobre os campos de golfe,
o novo hotel, com seis pisos, vai ainda dispor de um lobby em open space onde, para além de os
hóspedes poderem fazer o check-in/check-out, podem usufruir de uma praça de alimentação, onde é
possível encontrar vários ‘food corners’, dois restaurantes, incluindo uma hamburgueria, e várias
esplanadas.

Igualmente, os apartamentos, cujas tipologias variam entre o T1 e o T2, foram totalmente remodelados
tendo agora uma decoração mais moderna, toda ela em tons claros, neutros e verdes, e em
consonância com a região onde este hotel se insere. Possuem também varanda e cozinha equipa, ideal
para famílias.

Destacam-se ainda a criação de duas novas esplanadas, numa unidade que oferece também duas
piscinas exteriores, estando projectado para uma segunda fase de intervenção a construção de uma
piscina interior e de um ‘rooftop’.
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Covid-19. Prazo para aderir às moratórias públicas de crédito
termina esta quarta-feira
Apesar de inicialmente desenhada para vigorar até setembro de 2020, a moratória
pública vai manter-se ativa até 30 de setembro de 2021, mas haverá algumas diferenças
e exceções.

O prazo para empresas e particulares aderirem às moratórias de crédito públicas termina esta quarta-
feira, sendo que quem o fizer agora poderá, no máximo, adiar o pagamento dos créditos até ao final
deste ano.

Em março de 2020, o Governo anunciou a disponibilização de moratórias de crédito (conhecidas por
moratórias públicas), o que permitiu a milhares de famílias e empresas afetadas pela pandemia
suspender o pagamento dos créditos (juros e/ou capital), alargando o prazo do empréstimo.

De então para cá, a medida foi alvo de vários prolongamentos. Assim, e apesar de inicialmente
desenhada para vigorar até setembro de 2020, a moratória pública vai manter-se ativa até 30 de
setembro de 2021, mas haverá algumas diferenças e exceções. É que, como a adesão pode ser feita
até esta quarta-feira e se pode beneficiar da medida durante um máximo de nove meses, as empresas
ou os particulares que o fizerem nesta altura ficarão “protegidos” pela moratória até ao final deste ano.

As regras determinam que apenas podem ainda aderir às moratórias públicas os créditos que foram
formalizados até 26 de março de 2020 e quando estejam em causa clientes que ou nunca aderiram
antes a esta medida ou que beneficiaram dela por um período inferior a nove meses. No caso dos
particulares, a moratória abrange crédito à habitação, crédito hipotecário e locação financeira de imóveis
destinados à habitação e ainda os créditos ao consumo com finalidade de educação.

Para as empresas, a moratória pública trará, por outro lado, algumas diferenças a partir de abril:
enquanto as empresas inseridas em setores particularmente afetados pela pandemia continuarão a
beneficiar da suspensão do pagamento do capital em dívida e dos juros até setembro, as restantes
poderão manter a suspensão do pagamento de capital, mas em abril começam a pagar a parte relativa
aos juros. Além disto, as empresas do turismo, cultura entre outros setores mais afetados pela
pandemia, disporão ainda de um prazo adicional de 12 meses para reembolsarem o capital em dívida.

Recentemente, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou que o Governo está “a
trabalhar afincadamente” para estender a maturidade das moratórias bancárias dos setores e empresas
cuja retoma de atividade será mais lenta.

“Relativamente às moratórias bancárias que terminam, no seu conjunto, no final de setembro, estamos
a trabalhar afincadamente para podermos estender a maturidade relativamente aqueles setores e
empresas que, em função das características da sua atividade, vão demorar mais tempo a recuperar”,
disse o ministro numa conferência de imprensa em 12 de março.
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Atividade turística com “forte redução” cai perto de 90% em
fevereiro – INE
O setor do alojamento turístico registou 208,2 mil hóspedes e 472,9 mil dormidas em
fevereiro, o que corresponde a "uma forte redução" homóloga de 86,9% e 87,7%,
respetivamente

O setor do alojamento turístico registou 208,2 mil hóspedes e 472,9 mil dormidas em fevereiro, o que
corresponde a “uma forte redução” homóloga de 86,9% e 87,7%, respetivamente, segundo dados hoje
divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas rápidas da atividade turística, desde o início da pandemia, fevereiro foi o
terceiro mês com maior redução do número de dormidas, tendo sido apenas ultrapassado pelos meses
de abril e maio de 2020 (-97,4% e -95,8%, respetivamente).

As dormidas de residentes diminuíram 74,8% (-61,0% em janeiro) e as de não residentes recuaram
94,4% (-87,2% no mês anterior).

ICO // CSJ

6/36



DINHEIRO VIVO

31/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 0

FMI perspetiva um crescimento mais rápido em 2021 mas
desigual
O crescimento mundial está a acelerar, impulsionado pelos Estados Unidos e China,
afirmou esta terça-feira a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), que
apontou também os riscos de uma recuperação desigual entre países.

"Em janeiro, projetávamos um crescimento mundial de 5,5% em 2021. Agora esperamos uma nova
aceleração" da expansão, afirmou Kristalina Georgieva, num discurso proferido antes das reuniões de
primavera do FMI e do Banco Mundial.

A diretora-geral do FMI não indicou números precisos, uma vez que o relatório da instituição com as
novas perspetivas para a economia mundial só será publicado no dia 06 de abril.

Mas avançou que a revisão em alta do crescimento se explica "em parte devido ao apoio político
suplementar", incluindo o pacote de relançamento económico no valor 1,9 biliões de dólares da
administração norte-americana liderada por Joe Biden e "em parte" aos efeitos esperados ao longo do
ano com as campanhas de vacinação contra a covid-19 em muitas economias desenvolvidas.

Esta melhoria é fruto de um "extraordinário esforço" de enfermeiros, médicos, trabalhadores de setores
essenciais e de investigadores em todo o mundo, afirmou, enquanto os governos adotaram medidas
orçamentais "excecionais" num montante acumulado de 16 biliões de dólares.

Sem esse apoio, a contração do Produto Interno Bruto (PIB) mundial registada em 2020 (-3,5%) teria
sido "três vezes mais significativa", sublinhou a dirigente do FMI.

O FMI constata também "uma recuperação a várias velocidades cada vez mais impulsionada por dois
motores: os Estados Unidos e a China", que fazem parte de "um pequeno grupo de países" que vão
ultrapassar os níveis anteriores à crise até ao fim deste ano.

Para Kristalina Georgieva, "um dos maiores riscos continua a ser a incerteza extremamente elevada".
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"Tudo depende da trajetória da pandemia", explicou, numa altura em que os avanços em matéria de
vacinação são desiguais e novas variantes do vírus travam as perspetivas de crescimento, "em particular
na Europa e na América Latina".

Além disso, pode haver "mais pressão" nos mercados emergentes "vulneráveis" com capacidades
orçamentais limitadas.

"Muitos estão fortemente expostos a setores fortemente atingidos, como o turismo", apontou.

Esses países também são aqueles com acesso restrito a vacinas, ao mesmo tempo que estão expostos
a um risco "elevado" de sobrendividamento.

Georgieva mostrou-se preocupada com as repercussões que uma recuperação acelerada pode vir a ter
nesses países.

"Um crescimento sustentado dos Estados Unidos pode beneficiar muitos países, graças a um aumento
das trocas comerciais", afirmou, mas com uma recuperação económica sem sincronia a nível mundial, se
os países avançados aumentarem fortemente as taxas de juro, isso vai aumentar os custos de
financiamento da dívida de um certo número de países emergentes que já têm dificuldades na
recuperação.

Nestas circunstâncias, a líder do FMI recomendou aos países que se concentrem na saída da crise,
acelerando a produção e distribuição de vacinas e defende também a continuação da ajuda aos mais
vulneráveis.

Georgieva lembrou que o FMI concedeu mais de 107 mil milhões de dólares em novos financiamentos a
85 países e decidiu um alívio do serviço de dívida a 29 dos seus membros mais pobres.

Na África subsaariana, o financiamento do FMI no ano passado foi cerca de 13 vezes mais elevado do
que a média anual da década anterior.

O FMI quer aumentar as suas reservas e capacidade de empréstimo em 650 mil milhões de dólares
através de uma nova emissão de Direitos Especiais de Saque.
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Short film promoting Algarve tourism wins international prize
A short film launched last year by the Algarve tourism board (RT A) was awarded a Gold
Star in T he Golden City Gate, an international film-print-multimedia competition held in
Germany.

 

A short film launched last year by the Algarve tourism board (RTA) was awarded a Gold Star in The
Golden City Gate, an international film-print-multimedia competition held in Germany.
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The film, entitled ‘O Algarve fica-te bem’ (The Algarve looks good on you), won in the category “Tourism
Destinations – Regions”.

The event – held at the same time as the ITB Berlin tourism fair, which this year took place virtually –
aims to celebrate the best promotional films in the tourism industry.

The Algarve’s film was singled out as the best in the world in its category and was created to woo
tourists back to the region, which has been hit hard by the effects of the pandemic.

The short film features couple Raquel and Miguel, known on Instagram as ‘Explorerssaurus’, one of the
most successful influencers in the business, as they enjoy a trip to the Algarve.

Algarve tourism boss João Fernandes is delighted about the distinction, which he says is all the more
special for giving international credibility to the work that has been done to promote the region after
“everything that has happened in the last year”.

“Very soon we will be able to discover just how good the Algarve really ‘looks on us’ and how we can
enjoy everything our tourism sector has to offer. This award strengthens the message that the region is
ready to welcome tourists safely,” he said.

michael.bruxo@algarveresident.com
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As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!
Saiba quais são as praias com melhor vista, água, areais e localização! Estas são as
melhores praias do Algarve de paragem obrigatória!

 

Uma seleção feita com as melhores praias do Algarve. Esta seleção não foi fácil, dada a riqueza das
praias existentes, eis as 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho! O Algarve já foi escolhido o
Melhor Destino de Praia da Europa (em 2019, sendo que já tinha sido premiado em 2012, 2013, 2015,
2016 e 2017) pelo World Travel Awards, sendo fácil perceber as razões. Há muito sol, praias fantásticas,
areais fantásticos, águas cristalinas que seduzem para o mergulho, praias com segurança e
infraestruturas de excelência.

O Presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, no momento de receber o prémio, fez questão de
sublinhar algumas das razões que justificam este prémio, afirmando: “A beleza das praias algarvias e a
diversidade de paisagens naturais, que vão desde extensos areais dourados a pequenas enseadas
escondidas entre as falésias.”

Assim, faz todo o sentido fazer uma seleção das melhores praias do Algarve que tem sido
frequentemente premiado.
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As 10 melhores praias do Algarve para férias de
sonho!

As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

1 – Praia da Barreta (Ilha Deserta)
Na famosa Ilha Deserta, encontra-se a memorável Praia da Barreta, situando-se à entrada da Barra
Nova (Barra Faro-Olhão). Sendo pouco frequentada e estando deserta, ela proporciona momentos
verdadeiramente maravilhosos.

 

Há muitas mais aves para observar do que pessoas para conviver. Não terá dificuldade em estender a
toalha, pois ao longo dos seus 11 quilómetros de extensão, irá encontrar sempre um espaço perfeito
para apanhar banhos de sol.

As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

2 – Praia do Burgau (Vila do Bispo)
No município de Vila do Bispo, pode encontrar a maravilhosa Praia do Burgau. A fortificação do século
XVII e as ruínas de uma torre elevada do século XVI são algumas das atrações locais.

O areal desta praia estende-se ao longo de uma pequena enseada abrigada. Os restaurantes são outro
dos atrativos, pois pode aproveitar para saborear o peixe fresco que é pescado na região.

As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

3 – Praia dos 3 Irmãos (Portimão)
A Praia dos Três Irmãos conquista todos os que a vestem. Esta praia é uma baía abrigada pelos
imponentes rochedos, encontrando-se situada na ponta leste do extenso areal do Alvor. Há bares e
restaurantes para os quais pode fugir nas horas de maior perigo de exposição solar. No momento da
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fuga, aproveite para comer o melhor da gastronomia local. Entre as maiores atrações locais, estão a
pequena gruta, que faz as delícias das crianças.

As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

4 – Praia da Ilha de Cabanas (Tavira)
Em Tavira, pode usufruir dos maravilhosos encantos da Praia da Ilha de Cabanas, uma praia
deslumbrante com um areal enorme que atinge os sete quilómetros de extensão. Esta bela praia tem um
encanto semelhante ao de outras praias famosas do Algarve, mas não tem a mesma multidão, podendo
assim gozar de uma tranquilidade incomum num destino paradisíaco.

No entanto, para conseguir chegar a esta praia, tem mesmo de apanhar um pequeno barco na Marginal
de Cabanas. Neste espaço tão especial e escondido, há um restaurante que fará com que tenha vontade
de lá regressar frequentemente.

As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

5 – Praia da Fábrica (Cacela Velha)
Em Cacela Velha (que integra o concelho de Vila Real de Santo António), pode encontrar a Praia da
Fábrica. Para pisar o areal desta praia, tem de fazer um percurso de barco. O restaurante Casa da Igreja,
localizado no centro de Cacela, permite-lhe saborear umas ostras deliciosas.

As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

6 – Praia do Algar de Benagil (Lagoa)
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A Praia do Algar de Benagil é uma das mais famosas, estando localizada nos arredores de Lagoa. É
conhecida pelas suas grutas e algares.

As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

7 – Praia da Cova Redonda (Porches)
O areal da Praia da Cova Redonda é pequeno, encontrando-se entre falésias, numa pequena baía
presente na freguesia de Porches, no concelho da Lagoa. A transparência da água e a brancura da areia
proporcionam um momento de rara tranquilidade, ideal para o “dolce far niente”!…

As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

8 – Praia da Ilha de Culatra (Faro)
A pequena povoação de pescadores faz parte da paisagem, pois existem muitas embarcações de pesca
e mariscadores que podem ser vistos na Praia da Ilha da Culatra. O pequeno passadiço de 500 metros
de extensão permite fazer a travessia pela povoação até chegar à praia.

As águas tranquilas tornam esta praia um local interessante. Quem gosta de dar os seus mergulhos tem
nesta praia águas quentes, que farão com que não queira abandonar a água…

As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

9 – Praia de Dona Ana (Lagos)
No interior das falésias calcárias da pequena península de Ponta da Piedade, é possível encontrar a
encantadora Praia da Dona Ana, em Lagos. Um espaço que parece saído dos nossos sonhos, com uma
paisagem encantadora, como plano de fundo arrebatador. Há ainda bons restaurantes, onde pode
saborear a boa comida local.

14/36



As 10 melhores praias do Algarve para férias de sonho!

10 – Praia de Odeceixe (Aljezur)
A Praia de Odeceixe é uma das 7 Maravilhas – Praias de Portugal. Esta praia representa uma das
melhores experiências que se pode viver no Algarve. Estando situada no concelho de Aljezur, esta praia é
fascinante, reunindo características únicas que a tornam especial.

A paisagem é deslumbrante, nomeadamente do topo das suas arribas, destino por muitos procurado
para fazer a observação de aves.
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VidaMar apresenta novo website | Ambitur
Para ir ao encontro das necessidades e desejos dos clientes, os VidaMar Hotels & Resorts
acabam de lançar um novo site para as duas unidades, no Algarve e na Madeira,
mantendo a sua filosofia de inovação e hospitalidade premium.

Para ir ao encontro das necessidades e desejos dos clientes, os VidaMar Hotels & Resorts acabam de
lançar um novo site para as duas unidades, no Algarve e na Madeira, mantendo a sua filosofia de
inovação e hospitalidade premium.

Pensado para ser mobile friendly, o novo site exibe uma imagem mais dinâmica, moderna e visualmente
impactante, sendo mais intuitivo na sua utilização. Foram também introduzidos novos métodos de
pagamento, mais simplificados para que não haja qualquer dificuldade na reserva das estadias e serviços,
mantendo a segurança nas operações.

“A presença no online faz parte do dia-a-dia. Tudo está mais tecnológico e é nos sites dos hotéis que se
procuram todas as informações para a tomada de decisão sobre as férias. A reestruturação e melhoria
deste canal digital representa um investimento no futuro, num ano especialmente difícil para o turismo
português”, afirma Virgínia Saraiva, vice-presidente do Conselho de Administração do grupo português.

A responsável acrescenta que “68% dos nossos potenciais hóspedes utiliza smartphones para aceder ao
site pelo que o desenvolvimento da nova plataforma foi efetuado a pensar mais nesta vertente mobile.”

Para assinalar o lançamento do novo site, os Vidamar Hotels & Resorts apresentam ainda outra
novidade, o Best Price Guarantee, a garantia de obtenção do melhor preço que assegura aos clientes
que, caso encontrem um valor para a sua reserva inferior ao oferecido no site das unidades VidaMar, o
mesmo será igualado, beneficiando ainda de um desconto adicional de 5%.
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Vila. O adeus do mestre
Criou, com o seu amigo Lisa, um dos santuários gastronómicos do Algarve: a adega Vila
Lisa. Cozinheiro e pintor, Vila morreu na quarta-feira.

Viva Vila Se alguém disser que a gula é um pecado E um dia for ao Vila Lisa comer Sai de lá a dizer: “seja
eu danado Se o inferno me oferece tais prazeres” Ria de alhada, sopa de cação, Rabo de boi, amêijoas,
lulas fritas Pargo no forno, migas ou chambão Por menos pecam santos e ermitãs. …E peco eu, que me
faltou talento Para louvar do Vila a inspiração É preciso ter mão no condimento!... E se em tudo há-de
haver uma lição É qu’e melhor a ementa que o soneto A ementa é divina, os versos não António-Pedro
Vasconcelos

Foi com estes versos que o realizador português, amigo e cliente de Vila, disse o que lhe ia na alma
numa das passagens pela Mexilhoeira Grande, Algarve. “Um grande na Mexilhoeira. O Vila Lisa é um oásis
luso de bem comer”, escreveu o papa da crítica gastronómica portuguesa, de seu nome José Quitério.

Já se percebeu que José Duarte Martins da Silva, vulgo Vila, que morreu na quarta-feira, aos 77 anos,
ficará ligado à história da gastronomia portuguesa e não só. Nascido na Mexilhoeira Grande, José Vila
lembrava há seis anos, numa entrevista ao SOL, o que se recordava da infância.

“A lembrança que tenho dessa altura da Mexilhoeira é a da família e convivência com amigos. Lembro-
me de gostar muito disto. E de ir comer a casa da minha avó, que me convidava para ir comer feijão
com arroz e sandes de toucinho… Era quase só isso que se comia. Lembro-me da minha mãe, que era
fantástica, dava-me educação, e o meu pai não. Não me dava nem deixava de me dar. Mas a minha

17/36



mãe olhava para mim e eu respeitava. Até ela falecer”.

“O adro da igreja era o local de eleição onde se juntava a malta à noite no verão. O Vila costumava subir
para o muro e dizia que ia cantar para a Mexilhoeira inteira. E punha-se a cantar Maria do Céu. Isto nos
anos 60, era ele puto, devia ter 13 anos. Eu tenho menos seis anos que ele. Eu era de outra geração
mas na altura já acompanhava assim à ilharga estas aventuras. Ele já era velho (risos)”, contava na
mesma entrevista o seu amigo de uma vida, o Lisa.

Vender quadros para beber copos Com 13 anos, já Vila ia para as tascas de Olhão, depois de pintar algo
com o seu amigo Benjamim. Antes tinha sido expulso da escola de Lagos. “Tentei namorar com a filha
de uma professora (risos). Depois disso ainda estudei em Silves e só depois em Faro. Quando estudei
em Faro vivia na Luz de Tavira, na casa do meu padrinho, que era padre”, contou.

Com a sua paixão por recitar poemas de Vargas Vila no largo da igreja, acabou por ficar com o apelido
do escritor. “Foi o pessoal da terra que me deu o nome”, disse. A sua faceta de pintor ilustra bem a sua
forma de vida. “Os quadros que pintava na altura não tinham nada a ver com os que pinto agora, como
é lógico. Tenho alguns em casa a óleo que talvez sejam dessa altura. Mas o objetivo de pintar nessa
altura, para além de ser para beber copos, era quase para sobreviver.

A cada rifa que vendia pagava uma rodada à malta que estava no António José, na Luz de Tavira”. E
contou ainda: “Nem sei como arranjava os pincéis e as tintas, só sei que os tinha. Sempre me
desenvencilhei e sempre fui muito explosivo, acho que a vida é feita para se viver, não é para se estar
acomodado. Sempre pensei isso e ainda hoje penso. Desde puto que tenho ação para tudo”,
acrescentou.

Antes de ir para a tropa, ganhou a alcunha de Zé Bandido “porque andava descalço de inverno e era
vadio na linguagem desta gente, e andava de barba já nessa altura”.

Um bar na Guiné Com 20 anos foi para a tropa, fazendo a comissão na Guiné. “Montei lá um bar e tudo.
Eu era de engenharia e só ia para o mato desarmar minas, mas não sabia. A minha especialidade era
minas e armadilhas mas nunca passei cartão a isso. Vá lá que nunca me aconteceu nada. Quando fui
para a Guiné aluguei um quarto grande em Bafatá onde estava à frente daquela secção. Mandava em
dois soldados (risos). Não havia quartel. No quarto fiz uma divisória e fiz uma espécie de bar, uma coisa
para beber copos, e convidava gajos porreiros que ia conhecendo para irem lá à noite. Só entravam
desfardados. E entravam com um peúgo preto e outro branco, unidos venceremos. Gente contra a
guerra”.

No regresso da guerra, inscreveu-se na Ar.Co e numa escola de mosaico. Por essa altura dava-se com
Manuel da Fonseca, com Ary dos Santos e frequentava o Galo no Parque Mayer. Até que chegamos a
1981, ano em que abriram a adega. “Aí acho que posso intervir. Numa bela manhã de verão na Meia
Praia, para aí em julho, aparece-me o Vila com um colchão repimpa debaixo do braço, daqueles colchões
antigos que se levava para a praia. Ele andava sempre com um desses, era cheio no início do verão e só
era vazado no fim (risos dos dois). Disse-me que ia almoçar mas que estava chateado porque os
restaurantes só tinham comida da escola hoteleira. Isto foi em 80. Perguntei-lhe qual era o problema. Ele
responde-me que eu tinha uma casa na Mexilhoeira vazia e que podíamos abrir uma casa de comidas.
Achei que era mais uma ideia maluca do Vila”, recordou Lisa na referida entrevista.

O Zé Bandido “Como já dissemos, era conhecido em Lagos como o Zé Bandido. Naquele dia fui dar um
mergulho mas não pensei mais no assunto. Só que meteu-se-lhe aquilo na cabeça e acho que eu ainda
nem tinha acabado o mergulho e já estavam os pedreiros a partir a casa”, continuava Lisa.

“A casa era do meu pai, que era uma pessoa muito conservadora, muito antiga, chega aqui, vê esta
confusão toda e manda embargar a obra. Lá falámos com ele e depois da hora de almoço já estava a
ajudar os pedreiros a trabalhar. Foi convencido a aderir ao projeto”.

O sucesso foi quase imediato, apesar das condições austeras da casa. Mesas e bancos corridos. Depois
de Miguel Esteves Cardoso ter colocado a Vila Lisa no mapa, cedo personagens como António-Pedro
Vasconcelos, Mário Soares, Eduardo Barroso ou Laurinda Alves se mostraram também rendidos.

Alguns famosos internacionais também ajudaram a dar algum colorido à fama da Vila Lisa. “James
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Gandolfini, o Tony Soprano, dormiu em cima da mesa! Aquela ali (apontam para uma das mesas
corridas). E encheu a mesa, era muito grande (risos). Comeu um prato de sopa e depois foi-se deitar.
Ele veio com o Robert De Niro”, recordaram os dois amigos na entrevista.

Mas o primeiro estrangeiro famoso talvez tenha sido Serge Gainsbourg. “Trazia uma série de raparigas e
rapazes novos com ele e depois andava do lado de fora, de janela em janela, a pedir bacalhau, que nós
não tínhamos. Depois não comia nada, só fumava Gitanes à janela, sempre de copo na mão. Só bebia
vinho, não comia, andava sempre de pé. Um dia lá lhe fizemos bacalhau, passou a noite inteira a gritar
‘bacalao’ mas não comeu nada (risos). Vinha de táxi do hotel Penina, o táxi ficava ali fora à espera dele.
No início ainda contávamos o dinheiro que ele deixava, depois deixámos de o fazer. Se chegasse,
chegava. Mas a maioria das vezes sobrava, uma vez a conta dele era 25 contos e ele deixou 45.
Quando era para pagar, agarrava no maço de notas, nem via quanto era”.

Quem conheceu bem e muito conviveu nos últimos anos com Vila foi Bernardo Reino, vulgo Gigi. “Eu já
tinha uma ligação ao Vila desde as comezainas nos meus tempos de Sintra na Adega Saraiva, em
Nafarros.Nas minhas férias na Prainha, no Alvor, fui várias vezes ao Vila, e ainda nem sonhava virar
tasqueiro de Praia. Depois foram anos seguidos e juntos fomos cimentando uma amizade eterna, sendo
que uma das grandes fotos do Vila está no meu restaurante – do livro dele Coisas da Terra e do Mar.
Muito eu brincava com ele até naquela dos incautos que se sentavam e lhe pediam a carta. E ele
respondia: ‘Mas os meus amigos vêm cá para ler ou para comer?’. Ainda não assimilei, o Vila era eterno.
Ainda há poucos dias o ‘obriguei’ a ligar para a Tia Matilde onde num almoço homérico entrámos ao
meio-dia e saímos à meia-noite”, recordou o dono do célebre restaurante da Quinta do Lago.

19/36



FUGAS

31/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: 0

Morreu o cozinheiro e pintor Vila, um mestre da culinária algarvia
Era o senhor do Vila Lisa, afamado restaurante da Mexilhoeira Grande, com quase quatro
décadas de história. José Duarte Martins da Silva, também pintor, conhecido por Vila,
tinha 77 anos.

José Duarte Martins da Silva, popularmente conhecido como Vila, do restaurante Vila Lisa, na Mexilhoeira
Grande (Portimão), morreu esta terça-feira aos 77 anos.

O nome do mestre da arte de bem cozinhar à moda algarvia está associado ao “outro lado” do turismo
algarvio, que os turistas sempre procuram e raramente encontram numa região que perdeu identidade a
favor da internacionalização. Como é que um tasco se transforma num dos ícones da restauração? O
Vila descobriu a receita, recuperando a tradição e os sabores que vinham de longe, muito longe.

Vila, no início dos anos de 1970, meteu-se a fazer petiscos para os amigos, quando estava de férias,
vindo de Lisboa. Os seus petiscos rapidamente ganharam fama, e o antigo funcionário da câmara de
Sintra acabaria por ganhar também algum proveito: decidiu abrir um restaurante na Mexilhoeira Grande,
a sua terra natal, com um seu amigo, José Lisa.

Assim, nasceria a Adega Vila Lisa, em 1984 - um espaço gastronómico sem direito a escolha de ementa.
O cliente senta-se e a casa serve o “prato do dia” - melhor será dizer os “pratos”, porque o Vila fazia
questão de dar a conhecer o que o mar e o barrocal melhor têm para oferecer. Nos últimos cinco anos,
a diabetes atacou e o cozinheiro, que também se dedicava à pintura, e viu-se atirado para uma cadeira
de rodas.

Vila foi um pseudónimo artístico que ajudou a construir o mito, que o próprio associava à leitura dos
poemas do colombiano Vargas Vila (1860-1933). Porém, alguns dos seus amigos achavam que se devia
ao facto de ter uma figura física semelhante a Pancho Villa, um dos comandantes da Revolução
Mexicana. Na cozinha, dava primazia aos ingredientes que, noutros tempos, alimentavam a gente pobre
– cavala e sardinhas e sopa de grão do barrocal.

No entanto, foi essa a fórmula do sucesso junto de alguns clientes, fartos da nouvelle cousine da
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hotelaria de cinco estrelas. António Pedro Vasconcelos, José Júdice, Miguel Sousa Tavares e muitas
outras figuras ligadas ao cinema e ao jornalismo escreveram crónicas que fizeram eco desses paladares
que deixam memória.

O reconhecimento da projecção pública alcançada, recorda o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA), João Fernandes, traduziu-se no convite para participar como parceiro da RTA, por várias vezes,
em acções de promoção do destino”. Vila, sublinha, deixa o “legado de saberes e sabores”, que foram
dados a conhecer a tantas celebridades nacionais e internacionais - entre as quais, destaca, o actor
Robert de Niro.
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Marroquinos que desembarcaram no Algarve vão ser expulsos do
país
Os três homens de nacionalidade marroquina detidos em Vila Real de Santo António após
terem chegado ao Algarve numa embarcação com cerca de dezena e meia de ocupantes
vão ser expulsos do país.

Os três homens de nacionalidade marroquina detidos em Vila Real de Santo António após terem chegado
ao Algarve numa embarcação com cerca de dezena e meia de ocupantes vão ser expulsos do país.

Decisão foi anunciada esta terça-feira pelo tribunal de Vila Real de Santo António. Os três homens ficam à
guarda do SEF, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Faro, a aguardar o desenrolar do
processo.

Os homens foram intercetados na segunda-feira pela PSP, horas depois de o barco ter sido apreendido
pela Polícia Marítima (PM) na praia de Santo António. A lancha rápida, com cerca de sete metros de
comprimento, foi encontrada cerca das 8.10 horas durante uma ação de patrulhamento.

Segundo o capitão do Porto de Vila Real de Santo António, Rui Vasconcelos de Andrade, "estava no
areal, sem ocupantes, e tinha a bordo nove jerricans, alguns ainda com combustível e vários
mantimentos". De imediato, foi difundido um alerta para a PSP, GNR, Polícia Judiciária e SEF e
desencadeadas buscas nas imediações da praia e numa mata, "mas ninguém foi encontrado",
acrescentou.

Mais tarde, a PSP abordou três homens, na via pública. O subintendente da PSP do comando de Faro,
Hugo Marado, explicou que uma patrulha viu os três cidadãos "no centro da cidade com ar de alguma
fadiga e desorientação, certamente fruto do desconhecimento do local onde se encontravam". Como já
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havia conhecimento prévio da apreensão da embarcação, os agentes procederam à abordagem. Apenas
um tinha documentos de identificação, mas, "nos contactos que a PSP fez junto do SEF, apurou-se que
todos entraram em Portugal de forma irregular, o que levou à detenção dos três".

Os homens acabaram por assumir que chegaram à região na embarcação encontrada na praia. "As
informações recolhidas junto dos três detidos levam-nos a crer que se trata de um grupo maior de 15
ou 16 elementos", acrescentou o subintendente. Os detidos deverão ser presentes a tribunal durante a
tarde.

Recorde-se que, entre dezembro de 2019 e setembro de 2020, entraram na costa algarvia 97 cidadãos
marroquinos em seis desembarques distintos.
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Covid-19: Prazo para aderir às moratórias públicas de crédito
termina hoje
O prazo para empresas e particulares aderirem às moratórias de crédito públicas termina
hoje, sendo que quem o fizer agora poderá, no máximo, adiar o pagamento dos créditos
até ao final deste ano

Em março de 2020, o Governo anunciou a disponibilização de moratórias de crédito (conhecidas por
moratórias públicas), o que permitiu a milhares de famílias e empresas afetadas pela pandemia
suspender o pagamento dos créditos (juros e/ou capital), alargando o prazo do empréstimo.

De então para cá, a medida foi alvo de vários prolongamentos. Assim, e apesar de inicialmente
desenhada para vigorar até setembro de 2020, a moratória pública vai manter-se ativa até 30 de
setembro de 2021, mas haverá algumas diferenças e exceções.

É que, como a adesão pode ser feita até hoje e se pode beneficiar da medida durante um máximo de
nove meses, as empresas ou os particulares que o fizerem nesta altura ficarão ‘protegidos’ pela
moratória até ao final deste ano.

As regras determinam que apenas podem ainda aderir às moratórias públicas os créditos que foram
formalizados até 26 de março de 2020 e quando estejam em causa clientes que ou nunca aderiram
antes a esta medida ou que beneficiaram dela por um período inferior a nove meses.

No caso dos particulares, a moratória abrange crédito à habitação, crédito hipotecário e locação
financeira de imóveis destinados à habitação e ainda os créditos ao consumo com finalidade de
educação.

Para as empresas, a moratória pública trará, por outro lado, algumas diferenças a partir de abril:
enquanto as empresas inseridas em setores particularmente afetados pela pandemia continuarão a
beneficiar da suspensão do pagamento do capital em dívida e dos juros até setembro, as restantes
poderão manter a suspensão do pagamento de capital, mas em abril começam a pagar a parte relativa
aos juros.

Além disto, as empresas do turismo, cultura entre outros setores mais afetados pela pandemia, disporão
ainda de um prazo adicional de 12 meses para reembolsarem o capital em dívida.
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Recentemente, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou que o Governo está “a
trabalhar afincadamente” para estender a maturidade das moratórias bancárias dos setores e empresas
cuja retoma de atividade será mais lenta.

“Relativamente às moratórias bancárias que terminam, no seu conjunto, no final de setembro, estamos
a trabalhar afincadamente para podermos estender a maturidade relativamente aqueles setores e
empresas que, em função das características da sua atividade, vão demorar mais tempo a recuperar”,
disse o ministro numa conferência de imprensa em 12 de março.

LT // MSF
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Apoios sociais: Governo vai alterar diploma para incluir cultura e
turismo
O Governo opôs-se ao aumento do valor dos apoios, mas mostra-se disponível para
alterar o diploma já promulgado pelo Presidente da República para manter a sua
promessa de estender os apoios aos independentes e gerentes até 30 de junho em
quatro setores: turismo, cultura, eventos e espetáculos.

O Governo está disponível para voltar a alterar o diploma promulgado pelo Presidente da República para
garantir que o chamado "apoio à redução de atividade" dos trabalhadores independentes, empresários
em nome individual ou gerentes dos setores do turismo, da cultura, dos eventos e dos espetáculos, com
atividade paralisada, se mantém até dia 30 de junho, data que poderá ir além do horizonte de
desconfinamento.

Apesar de a medida não constar do diploma que foi promulgado pelo Presidente da República – o que, tal
como o Negócios noticiou esta segunda-feira, se deve ao facto de Parlamento e Governo terem alterado
um diploma praticamente ao mesmo tempo – o Executivo garante agora que fará as correções
necessárias para não deixar cair a medida.

"O Governo está disponível para fazer as alterações necessárias para que estes apoios se mantenham",
respondeu fonte oficial do Ministério do Trabalho (MTSSS) à questão colocada ainda na segunda-feira. O
Executivo, que se opôs ao aumento do valor, confirma assim a informação inicialmente avançada esta
tarde pelo Observador.

Em causa está a possibilidade de os trabalhadores independentes, empresários em nome individual,
gerentes e membros de órgãos estatutários com funções de direção terem direito ao apoio à redução de
atividade até 30 de junho, desde que estejam em situação de comprovada paragem total da sua
atividade ou setor.

Esta possibilidade, que ainda está dependente de uma portaria que concretize quais CAE's abrangidos,
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tinha sido introduzida pelo Governo num diploma da semana passada, uma semana depois de o
Parlamento ter enviado a sua própria versão do decreto para o Presidente da República.

A intenção dos deputados, tal como o Negócios tem vindo a explicar, foi aumentar o valor dos apoios,
que passa a basear-se na faturação do ano de 2019 (mais alta por anterior à pandemia) em vez de se
basear nos base que serviu de cálculo aos descontos nos últimos doze meses (mais baixa, em muitos
dos casos), o que na prática acabava por enquadrar grande parte dos independentes no valor mínimo de
219,4 euros.

O problema é que como o Parlamento não teve em conta a alteração mais recente feita pelo Governo –
que é mais recente – acabou por garantir o aumento do apoio no mesmo ponto e artigo em que o
Governo o alargava, o que poderia anular o alargamento.

Nas contas do Bloco de Esquerda, que se baseia em estimativas oficiais do Governo, o apoio pode
aumentar em cerca de 300 euros por mês.

Questionados sobre o assunto pelo Negócios, na segunda-feira, nem os deputados, nem o gabinete do
presidente da Assembleia da República, nem o Governo explicaram como se conjugariam as duas
alterações, que na versão promulgada se anulam.

Esta terça-feira, em declarações ao Negócios, o deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro
desvalorizou a questão, sublinhando, por um lado, que o alargamento a estes quatro setores não é
imediato – depende da tal regulamentação ds CAE – e que, por outro lado, havendo vontade será
possível conjugar o alargamento do Governo com o aumento decidido pelos deputados.
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Airbnb saúda quadro comum de informação fiscal para
plataformas digitais
"Queremos ser um bom parceiro em matéria fiscal e esta medida permitir-nos-á
trabalhar com mais governos para ajudar os anfitriões a seguir as regras", adianta a
companhia norte-americana criada em 2007 e que está já presente em mais de 220
países no mundo, num total de mais de 100 mil cidades com a

A Airbnb saudou esta terça-feira o acordo alcançado entre os Estados-membros da União Europeia (UE)
para a criação de um quadro comum de informação fiscal para plataformas digitais, que vai obrigar a que
as vendas sejam comunicadas ao Fisco.Na semana passada, o Conselho da UE, atualmente presidido
por Portugal, adotou novas regras para melhorar a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade,
passando a obrigar os operadores de plataformas digitais a comunicarem os rendimentos obtidos pelos
vendedores.Hoje, a plataforma de alojamento turístico Airbnb veio reagir a tal adoção, afirmando num
comunicado enviado à agência Lusa “congratular-se” com estas novas regras que irão “apoiar uma
abordagem mais coerente, normalizada e internacional à partilha de informação” por parte das receitas
obtidas através das plataformas.“Queremos ser um bom parceiro em matéria fiscal e esta medida
permitir-nos-á trabalhar com mais governos para ajudar os anfitriões a seguir as regras”, adianta a
companhia norte-americana criada em 2007 e que está já presente em mais de 220 países no mundo,
num total de mais de 100 mil cidades com anúncios ativos.Em causa estão novas regras para responder
aos desafios colocados pela economia digital, adotadas há uma semana pelo Conselho da UE e que vão
entrar em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023, abrangendo plataformas digitais localizadas tanto
dentro como fora da UE (como Facebook ou Instagram).Através de uma revisão da diretiva europeia
relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, passa a existir a partir dessa data uma
obrigação para os operadores de plataformas digitais de comunicarem os rendimentos obtidos pelos
vendedores nas suas plataformas e para os Estados-membros de trocarem automaticamente esta
informação, explicou na altura o Conselho da UE no comunicado.Em concreto, de acordo com o
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Conselho, as novas regras permitirão às autoridades fiscais nacionais detetar os rendimentos obtidos
através das plataformas digitais e determinar as obrigações fiscais relevantes.Esta revisão visa que as
regras europeias de fiscalidade se passem a estender aos negócios promovidos através por exemplo de
redes sociais como Facebook ou Instagram, que têm vindo a crescer, nomeadamente devido à
pandemia e às medidas restritivas adotadas às vendas físicas.Porém, apesar de este crescente número
de pessoas e de empresas utiliza plataformas digitais para vender bens ou fornecer serviços, tais
rendimentos não são normalmente declarados e os impostos não são pagos.Esta situação leva a que os
Estados-membros acabem por perder receitas fiscais e cria desigualdades face aos comerciais e lojas
tradicionais.Em julho de 2020, a Europeia propôs regras para maior transparência fiscal na UE, visando
obrigar quem ganha dinheiro através das plataformas ‘online’ a pagar impostos consoante as receitas
arrecadadas, para assim evitar a evasão fiscal. Ler mais
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PCP apresenta proposta para simplificar estacionamento de
autocaravanas - Renascença
Os comunistas consideram que o quadro legal de utilização de autocaravanas em
Portugal é marcado por "contradições e incoerências" e que o seu enquadramento
jurídico "deve ser claro, justo e coerente".

O PCP apresentou uma proposta para simplificar e esclarecer o regime de estacionamento e
aparcamento de autocaravanas, eliminando o conceito de "pernoita" dentro do veículo, como
reivindicado por associações do setor.

No projeto de lei, os comunistas consideram que o quadro legal de utilização de autocaravanas em
Portugal é marcado por "contradições e incoerências" e que o seu enquadramento jurídico "deve ser
claro, justo e coerente", assegurando "locais próprios e com características adequadas para o
estacionamento e possibilidade de aparcamento, onde tal se possa realizar em respeito pelo meio
ambiente e pela segurança dos cidadãos".

O partido pretende "simplificar os conceitos e as regras em vigor para esta atividade", eliminando do
atual Código da Estrada "o absurdo conceito de "pernoita"" e de "permanência" de ocupantes no veículo
em algumas horas do dia para determinar se o veículo está estacionado, pois isso ignora "a dimensão da
autocaravana enquanto meio de transporte" e considera "apenas estes veículos como meio de
alojamento".

"A anterior versão do Código da Estrada já previa um conjunto de normas aplicáveis a todos os tipos de
veículos quanto às possibilidades e locais de estacionamento, independentes da consideração de
permanência de pessoas no seu interior durante a imobilização do mesmo, abrindo-se agora esta
exceção única para as autocaravanas", justifica o PCP.

Além disso, acrescentam os comunistas, "a ideia de discriminação negativa é inevitável quando se verifica
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não existirem outras normas legais que proíbam a pernoita no interior de veículos estacionados".

O PCP considera ainda que tanto o aparcamento, como o estacionamento e circulação de autocaravanas
já estão previstos e regulamentados para que sejam feitos em locais autorizados, integrando a "esfera
de competências das autoridades locais", pelo que devem ser estas autoridades competentes a decidir,
"ao invés de uma espécie de proibição geral absurda".

"O PCP compreende a necessidade de adoção de medidas que previnam e combatam as situações e
comportamentos abusivos relacionados com o aparcamento e utilização de autocaravanas ou veículos
similares em locais onde essa prática não é permitida, mas a forma como o Governo entendeu legislar
nesta matéria é precipitada, desajustada e discriminatória", escrevem.

O PCP defende ainda que "quando o problema é a falta de fiscalização e o incumprimento da lei, a
solução não é certamente alterar a lei de forma injusta", mas aplicá-la "consoante os regulamentos
locais definidos pelas autoridades competentes" e tendo em conta as realidades concretas de cada
território.

As alterações ao Código da Estrada entraram em vigor em janeiro, consagrando a proibição de
aparcamento e pernoita de autocaravanas fora dos locais autorizados.

Foi atribuída competência fiscalizadora à GNR, à PSP, à Polícia Marítima e aos municípios para atuarem
fora das vias públicas e áreas protegidas em situações de pernoita e aparcamento de autocaravanas ou
rulotes fora dos locais autorizados.

As novas medidas têm sido contestadas pela Associação Autocaravanista de Portugal e pela Federação
Portuguesa de Autocaravanismo, por serem consideradas restritivas e discriminatórias.
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Eduardo Jesus: "Madeira não compra nem nunca comprou
prémios"
A Madeira não compra, nem nunca comprou prémios". Esta a reação de Eduardo Jesus,
Secretário Regional do Turismo a própósito da polémica dos prémios "Travel Awards".

A Madeira não compra, nem nunca comprou prémios". Esta a reação de Eduardo Jesus, Secretário
Regional do Turismo a própósito da polémica dos prémios "Travel Awards".

Eduardo Jesus assegura que a Madeira "Não compra nem nunca comprou prémios". Mais, o responsável
pelo turismo madeirense, recusou tecer qualquer comentário à 'polémica" instalada o garantindo que na
Madeira "não funciona assim". "Aqui na Madeira não funcional assim. Naturalmente que não vou
comentar a circunstância e o local que originou essa polémica porque não conheço esses casos, mas o
que posso garantir é que a Madeira não compra prémios, nunca comprou prémios, nem está interessada
em comprar prémios. Aliás, seria um enorme contra-senso no que diz respeito à credibilidade do
destino", disse aquele responsável.
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Agências de viagens estranham o “desnorte e a falta de
clarificação comercial” na TAP
T ransportadora portuguesa ficou fora dos programas de verão dos operadores
turísticos, numa altura difícil de retoma com a pandemia, o que pode ser "lesivo" para
todo o sector do turismo, aponta o presidente da APAVT

Numa altura em que está em profunda reestruturação, a TAP tem estado de costas viradas para os
operadores turísticos, ao ponto de ter ficado de fora da programação de 'charters' de verão que
permitem pacotes mais económicos em destinos populares para os portugueses, como Porto Santo ou
Cabo Verde. Segundo o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), tal pode ser "lesivo" para todo o sector.
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ALGARVE
Não podemos ser surpreendidos!

Os empresários não vivem de ilusões, nem de sonhos.

Confrontam-se todos os dias com responsabilidades concretas, que derivam da realidade económica,
financeira e social da sua atividade.

No Algarve conhecemos o quadro resultante do impacto da violenta crise do Turismo em toda a nossa
economia.

Temos de ter consciência da gravidade do momento que vivemos.

E que, para o enfrentar, temos de conhecer a realidade de forma clara.

Temos razões para estar preocupados. Não podemos é ser surpreendidos!

Temos de ter uma ideia correta do processo que conduziu à atual situação e dos fatores que
condicionam a sua evolução.

Vejamos - de forma simplificada - algumas questões que o NERA tem vindo a referir.

Causas e natureza da crise. Impacto na economia. Estado atual da crise. Fatores que condicionam a sua
superação. Condicionantes da sua evolução. Perspetivas de retoma. Atitude.

As causas e a natureza da crise.

Estamos perante uma crise económica mundial que, contrariamente a anteriores, não tem uma origem
económico-financeira.

Foi gerada por uma pandemia global, impossível de ser dominada pelos instrumentos tradicionais.
Situação ainda agravada pelas dificuldades de atuações concertadas, mesmo entre países do mesmo
continente. Veja-se a Europa. Veja-se a União Europeia. Foi a pandemia que gerou a crise económico-
financeira mundial. Que atingiu também Portugal. E sobretudo o Algarve.

Impacto na Economia. Pesadas consequências em todos os países.
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Esta crise ao afetar a mobilidade das pessoas a nível nacional e internacional tem consequências
profundas em toda a economia mundial e sobretudo num dos seus setores mais importantes - o
Turismo - que caiu cerca de 75% em 2020 - atingindo desde logo os principais mercados - EUA, França,
Alemanha, Reino Unido, Espanha, Itália, etc. E também Portugal onde o Turismo tem um peso relevante.

A crise não está dominada. Ninguém sabe quando estará.

Não está dominada porque foi subestimada a sua origem e porque os países, as instituições
internacionais falharam na definição de uma estratégia comum e uma ação coordenada. Prevalecendo
interesses políticos e económicos nacionais. Navegando à vista. Cada um por si.

Numa crise que nunca poderá ser dominada num só país.

É fundamental ter consciência das incertezas geradas pelas atitudes erráticas e oportunistas, desde logo
de países europeus. Vão continuar.

Fatores base para superar a crise.

Impõe-se uma estratégia clara e coerente, nacional e internacional. Prioridade número um, desde logo
para Portugal, é que a aplicação das medidas de combate à pandemia, seja generalizada e acelerada no
quadro das estratégias necessárias: combater, conter e eliminar os focos de COVID 19 nos territórios e
intensificar o programa de vacinação ao conjunto das populações.

Objetivo: construir uma segurança sanitária global.

Obstáculos ao sucesso da estratégia.

A situação sanitária dos residentes em Portugal depende em primeiro lugar das medidas adequadas.

Mas não basta termos uma estratégia nacional correta, pois estamos perante um inimigo que não
controlamos e muito menos dominamos.

São vários os fatores que não dominamos.

Dependemos também da eficácia das estratégias sanitárias de outros países. Dos milhões de turistas
estrangeiros que nos vistam, das viagens que os portugueses fazem ao estrangeiro.

A evolução da pandemia nos países europeus deve ser uma preocupação permanente.

Todos os dias somos surpreendidos por alterações de medidas restritivas de estados europeus. Proibição
de viagens. Exclusão de corredores aéreos. Quarentenas à entrada ou à saída. Exigência da vacinação ou
teste.

Ou notícias preocupantes. O escândalo da vacina AstraZeneca. Guerra de vacinas entre União Europeia e
Reino Unido. Anúncios de estados de emergência anulados poucas horas depois (Alemanha). Anúncios de
autorização de viajar para uma data (Reino Unido) e pouco depois negados. Anúncio de passaporte
verde, já posto em causa por vários países. Etc. Enfim, surpresas diárias nos dois sentidos que só geram
incertezas sobre a evolução da crise.

Perspetivas de retoma. Que devemos fazer.

Dada a origem e especificidade da crise gerada pela pandemia, tendo em conta as atuações
tendencialmente nacionais e não coordenadas entre países, que geram incertezas, é muito difícil de
prever e definir estratégias consistentes numa perspetiva de retoma. Não basta o «otimismo» ou a
«esperança» e as «certezas» dos governos.

Uma certeza: enquanto a pandemia não estiver controlada – pelo menos na Europa e, claro, em
Portugal – os riscos de continuação da crise mantêm-se. O que condiciona a mobilidade, a realização de
viagens, o Turismo.
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Como o NERA tem vindo a referir, as instituições internacionais de Turismo a começar pela OMT, mas
também a WTTC, assim como os grandes operadores internacionais, as associações de transporte aéreo
(IATA), grandes investidores na área do turismo, todos apontam para a perspetiva de uma retoma lenta
este ano, que pode reforçar-se em 2022 e ganhar melhor expressão em 2023, 2024…

É para esta perspetiva que temos que ganhar consciência e força.

Uma aposta certa para Portugal.

Como deve Portugal atuar perante a natureza e complexidade da crise global gerada pela pandemia –
vírus mortal invisível, mobilidade das pessoas condicionada, falta de estratégia comum dos países,
medidas políticas unilaterais de cada país, interesses económicos e políticos, incertezas sobre o que pode
acontecer numa viagem, etc.?

Uma primeira aposta certa para Portugal é ter como prioridade combater, isolar e liquidar o vírus em
todo o país e concluir rapidamente o plano nacional de vacinação para travar a sua expansão.

Com isso ganhamos em duas dimensões.

Desde logo conquistando e garantindo um bom ano de mercado interno.

A boa imagem sanitária, por outro lado, torna-se trunfo decisivo para uma recuperação mais rápida nos
principais mercados internacionais.

Se, entretanto, a conjuntura global melhorar, estaremos em boas condições para a aproveitar.

Se não ganharmos a batalha contra o vírus perdemos nas duas direções.

Sendo evidente que na base desta estratégia simples, deve estar a defesa e o reforço das nossas
Empresas e do Emprego, imprescindíveis para enfrentar estas difíceis batalhas.

É isso que devemos fazer com realismo e serenidade. O Algarve está nesta batalha.

Vítor Neto

Presidente da Direção do NERA

Loulé, 30 de março de 2021
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