
PÚBLICO

06/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3715

REACH: 0

Algarve no vermelho preocupa autarcas e hoteleiros
A região tenta resistir ao escancarar das portas aos turistas
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Sem raves, com mesa marcada e consumo mínimo. Quatro
empresários olham para o futuro de uma noite que tarda em
desconfinar
As discotecas estão fechadas há mais de um ano. Hernâni Miguel, o guineense que fez o
Bairro Alto nos anos 80, Mário Carvalho, ex-Indústria, Zé Black (Le C lub) e Paulo
Dâmaso, Grupo K e vice-presidente da AHERESP, antecipam cenários do que poderá ser a
nova vida dos bares e pistas de dança: vamos deixar de dançar até ao romper do dia,
vamos valorizar mais os espaços abertos, o barman tem de voltar a ser um confidente, as
mesas serão marcadas e o consumo mínimo estará de volta para ajudar às contas dos
empresários.

“Vou beijar, vou dançar Vou hum hum até me cansar Toda a noite, toda a noite...”

O refrão da música “O coração não tem idade (vou beijar)”, cantada por Toy, consta do álbum “Toda a
Noite Hmmm Hmmm”.

Pelos dias de hoje esta alusão não é mais que uma memória de arquivo audiovisual. Ninguém dança.
Nem nos cansamos a dançar. Escutamos o silêncio. A ausência de barulho é total. Não há “noite” há
mais de um ano.

Sair à noite para dançar, para “deixar-nos ir”, para cruzar olhares e tentar a sorte com alguém no meio
de da pista, para sair de uma escuridão suada e enfrentar um raio de sol que nos acompanha até casa...
Esta é uma imagem distante da realidade que vivemos.

A indústria da noite fechou aos primeiros vestígios da pandemia. Desde então, as portas das discotecas
nunca mais abriram. A música não voltou a tocar e nem se sabe quando e de que forma voltaremos a
ouvir a coluna a abanar.

A “Febre de Sábado à Noite” evaporou-se. Deixou John Travolta a dançar sozinho e empresários e
clientes mergulhados no enredo de “Footloose”, filme de 1984 que retratava uma pequena cidade
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americana onde dançar era proibido. E, já agora, película através do qual Kevin Bacon saltou para o
estrelato.

Alguns antecipam que os tempos que se seguem em muito se vão assemelhar com os roaring twenties,
os année folles, ou, traduzindo, os loucos anos 20 que marcaram a década de 1920, período que se
seguiu à pandemia da gripe espanhola, em 1918.

Mais de cem anos e uma pandemia depois, é o regresso dos excessos, a explosão de eventos sociais, as
festas de rua, em paralelo com uma renovada liberdade sexual e um crescimento económico. Está
tudo ao virar da esquina. Será?

Para já, um "cheirinho" do que nos sopra do outro lado do Atlântico. De Nova Iorque.

Em género de pré-época, David Byrne, músico e ex-líder da banda Talking Heads, é um dos curadores do
projeto "Social! The social distance dance club", que mais não é do que uma noitada pensada para
dançar em tempos de distanciamento social, respeitando as diretrizes relacionadas com a pandemia do
novo coronavírus.

No Park Avenue Armory, em Manhattan Upper East Side, 100 participantes com bilhete, uma máscara,
temperatura medida e testes rápidos de COVID-19 à entrada, podem, de uma forma um tanto ou
quanto burlesca, dar um pé de dança enfiados numa bolha.

O SAPO24, no entanto, centrou atenções em Portugal. Foi de Lisboa ao Porto. Ouvi Hernâni Miguel, o
guineense que catapultou a noite do Bairro Alto e Mário Carvalho, a mão que embalou o mítico Indústria.
Da Invicta desceu até ao Algarve, onde escutou Zé Black, das loucas noites algarvias, e regressou à
capital, para conversar com Paulo Dâmaso, administrador do Grupo K.

Escutou quatro “homens” da noite, vozes experientes de quem abdicou dos serões no sofá em família
para olhar, de pé, por outra.

Hernâni Miguel é uma das figuras emblemáticas da noite lisboeta. Do Targus, no Bairro Alto, ao
Impossibly Funky, no Lx Factory, estas são as casas que transportam o nome deste guineense que um
dia decidiu colocar o Bairro Alto no mapa da cena noturna de Lisboa. Hoje está à frente do Tabernáculo,
o restaurante-bar na Rua de São Paulo e do Blues, o restaurante colado ao elevador da Bica.

O caminho para o regresso à vida social noturna, diz, é só um: “As pessoas virão para a rua. Não há
hipótese”.

Com mais de quatro décadas vividas ao som da música que se toca fora de horas, antecipa uma
redefinição do que será a “nova” noite.

Para já, “começará mais cedo, porque temos a limitação dos horários”, diz, antecipando uma revisão
horária em bares e discotecas onde "deixará de haver o horário latino”.

E enquanto estas as pistas de dança não abrem, “as pessoas vão ouvir música nos bares que tenham
esplanadas, isto se as câmaras municipais não vetarem”, avisa. Cabe também às autarquias "ajudar as
pessoas a virem para a rua”, acrescenta.

Hernâni Miguel acredita que o diálogo entre a cidade, as pessoas e os bares “será possível se as juntas
de freguesias se aproximarem" dos proprietários destas casas.

"A Administração do Porto de Lisboa, por exemplo, antecipou-se e a capital pode ganhar nova
aproximação ao rio”, diz, referindo-se ao novo poiso de Jamaica, Europa e Tóquio, os emblemáticos
bares do Cais de Sodré que viajarão até à beira do Tejo.

O futuro da noite passará também pela “redefinição do espaço público”, aponta Hernâni Miguel. E dá uma
sugestão: “é preciso liberalizar a música na rua até as 22h00 para permitir a quem pode ter esse
protagonismo tocar perto das esplanadas”. Da mesma forma, é urgente “parar a perseguição a estes
músicos que ganham à moeda para dentro do chapéu”, suplica.
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Antecipa, igualmente, uma maior união entre os espaços de esplanada, restaurante e bar. “Se o bar tiver
possibilidade de fazer uma esplanada vais deixar de saber o que é o bar e o que é o restaurante”,
advoga.

Quando lhe perguntamos que novo mundo estará à espera dos noctívagos, Hernâni Miguel não tem
dúvidas: “A noite vai ficar em banho-maria”, antecipa. “A febre de sábado à noite vai pausar”. E vai mais
longe: "as raves, tal como eram, vão desaparecer”, garante.

Quando as discotecas reabrirem “haverá gente com muito receio”, antevê. Mas o medo não toca a
todos: “os putos de 16 e 17 anos não têm medo, vão tomar de assalto e invadir as pistas”, assegura.
“Os gajos mais velhos, como eu e como tu, com família, com filhos, têm mais receio. Uma coisa é
estares numa esplanada com dez amigos. Outra e estares fechado lado a lado com quem não
conheces”, compara.

Na Invicta, Mário Carvalho é um nome incontornável da noite portuense. Leva “mais de 30 anos ligado a
discotecas”.

Foi gerente e dono do Indústria, mítico espaço dançante na Foz, cuja marca expandiu para Lisboa, Braga
e Vila Nova de Cerveira. Esteve igualmente no Plano B, pegou no Pérola Negra e transformou-a em
“discoteca normal”. No portfólio conta ainda com o seu café Lusitano, um “bar gay friendly” com 15
anos celebrados no ano da pandemia.

“Não tenho grande otimismo”, expressa, secamente. “Logo de início antecipei que seria demorado. Um
vírus que se transmite pelo contacto e proximidade é antítese dos bares e discotecas”, remata. O
pessimismo tolda-lhe o verbo: “espero que sejam dois anos para voltar à normalidade. E espero que a
vacina funcione, que se consiga a imunidade de grupo, para os bares e discotecas funcionarem”.

Entre incertezas do que poderá ser o novo “sair à noite”, deixa uma garantia: “A noite que chega ao dia
neste momento é uma miragem. É prematuro [pensar nisso], talvez mais para o final do ano”.

As diferenças geracionais devem marcar o ritmo do regresso, diz. “Pista de dança, beijos e abraços...
Percebo que os mais jovens não tenham medo, mas as pessoas maduras vão ter receio”. Até porque,
reflete, “os mais novos, se permitido, entram logo nas pistas, algo que até já acontece em festas
ilegais”.

Sustenta ainda que as discotecas “estão sujeitas a abrirem e não terem ninguém. Em especial as que
não tenham espaço ao ar livre, que são a maior parte”, atesta.

Questionado sobre um eventual regresso à normalidade, aquela em que tudo segue como era dantes,
responde a olhar para o umbigo. Da sua parte, após um investimento feito no outono passado para
transformar o seu espaço num restaurante-bar, joga à defesa: “Penso reabrir assim, mas aguardo para
ver os horários. E para ver a reação do público que estava habituado a entrar e ter uma pista para
dançar e beber uns copos. Agora poderá ser diferente”, descreve.

Mário Carvalho debruça-se ainda sobre as possibilidades de regresso atiradas para cima da mesa. “O
número limitado de pessoas parece inviável. Com lotação limitada os negócios não são viáveis”,
sustenta. “O serviço de mesa exige mais funcionários, vigilantes, as despesas são maiores, mas a
faturação será menor. Pode ser um passo em falso e muitas empresas podem entrar em falência total”,
alerta.

E não são os únicos problemas que vê: “os apoios do Estado são tardios. Temos falência envergonhada
e vários empresários terão ficado pelo caminho”, informa.

As rendas são o lado B das dificuldades. “O governo só anunciou apoios a partir de janeiro de 2021 e
deixou de fora o arrendamento de 2020. Esse débito em relação às rendas poderá provocar mais
falências porque terão de ser pagas até janeiro de 2022”, refere, pedindo “um prolongamento destas
moratórias”.

“O meu nome é José Abreu, o nome artístico é Zé Black”, apresenta-se. Vive de e para a noite “há 35
anos, ou mais”. DJ e Relações Públicas, estava “à frente do Le Club, em Santa Eulália”, no Algarve, e tem
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a agora o Calypso Bar.

Recorda com saudades a noite que fez nascer a sul. “Criámos em Albufeira, no verão e na Páscoa, uma
noite monstruosa durante duas décadas. Era uma diversão social, no verdadeiro sentido da palavra. E
isso desapareceu”, lamenta.

Feitas as apresentações, deita as cartas sobre o que poderá ser o futuro dos espaços anteriormente
reconhecidos pela bola de espelhos no teto.

“São muitos anos de noite, faço parte dessa geração. Perspetivo que a noite sofrerá uma grande
mudança a todos os níveis. Será uma nova dança para a noite”, sorri.

“Temos que voltar para trás para andar para frente”, diz, partilhando aquela que é já uma “ideia quase
fixa”: “[A noite] Vai ter de mudar e recuar aos anos 80, o que de certa forma já estava a acontecer,
numa filosofia estranha de mesas reservadas”, diz.

Zé Black sustenta que o futuro do negócio encontra no passado o modelo de salvação. E faz um roteiro
de saída à sexta à noite: “Tem de haver uma ligação. [A noite] começa com um jantar, passa para um
bar e não um bar-discoteca, para socializar. Como era antigamente”, diz.

“Os barmen eram amigos e terão de voltar a ser. Os bares têm que começar a ser bares e os barmen a
serem barmen. Isto ao invés da lógica da discoteca. Tem de mudar a 1000 por cento”, acrescenta.

O seu desejo é que haja espaço nesta nova noite para a sua geração: "Quando não tiver um espaço
para a gente da minha geração é melhor fechar a noite”.

Segue-se um desejo: o regresso do porteiro, o “Portas”, como é apelidado por quem está do lado de
fora à espera de entrar. Mas não um qualquer: “[Antigamente] quem estava à porta tinha o mínimo de
formação. Dizia 'boa noite' e sabia dialogar com quem não podia entrar. Isso tem de voltar”, apregoa.

Recorda as porteiras Ana Mara e Margarida Martins, do Frágil, no Bairro Alto, em Lisboa. “Aí não entrava
qualquer um e quem ia para uma discoteca tinha que ter uma certa indumentária”, recua.

Tal como Hernâni Miguel e Mário Carvalho, Zé Black antecipa que os miúdos vão liderar no regresso das
noites dançantes. Deixa, por isso, um aviso aos seus pares. “Os empresários têm que começar a educar
os miúdos”, dispara.

Prevê que as “discotecas para 2 mil pessoas vão acabar”. A ausência de sustentabilidade financeira é a
razão: “abri a Locomia com o Tó Ricciardi e DJ Vibe como DJ’s. Hoje contratar um DJ custa 50 mil
euros. Há dificuldade em ganhar esse dinheiro”, refere.

O tema dos horários é transversal aos quatro “homens” da noite. “[os bares] terão que ter um horário
normal. Das 10h00 às 24h00 ou das 17h00 às 01h00”, aponta. Nas discotecas, “trabalhar até as 4h00
ou 5h00 e já está bom. Quem ia até às 9h00 da manhã não trouxe nada de bom”, assevera.

No que lhe toca, tem a expectativa de abrir o bar no final do ano. Enquanto espera para ver, desvenda o
que quer fazer: “Quero abrir algo com cultura. Quero voltar a pôr jazz, bossa nova para ir buscar uma
faixa etária que não tem espaço. Aqueles que acabam o jantar e perguntam: onde vamos agora?”.

Paulo Dâmaso de Andrade é CEO do Grupo K, fundado pelos irmãos Gonçalo e João Rocha em 1988
(Kremlin, Kapital e Urban Beach, no portfólio) e vice-presidente da AHRESP, para a área de bares e
discotecas.

“O revenge spending não sei se acontece de imediato”, interroga-se. “Será uma retoma progressiva à
medida que transmitimos confiança aos clientes”, crê.

Coube-lhe encerrar esta viagem pelo futuro da noite. “Não consigo antecipar o que será”, admite. “É
uma decisão política e científica. A Direção-Geral da Saúde irá decidir quando será possível retomar a
atividade”, diz. “Neste momento não há notícias sobre o regresso. A AHRESP está a programar a
abertura com o Ministério da Saúde, Economia e DGS, mas não há data. Aguardemos”, reitera.
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Para o regresso, há quem atire para a mesa a realização de testes rápidos. “Não faz sentido” responde.
“E se fores a três sítios durante a noite, correr as capelinhas, será que te obrigam a fazer três testes. E o
custo? Será comparticipado pelo Estado?”, questiona.

Interrompemos o raciocínio. Entre testes e receios, poderá a saída noturna passar a ter um só um só
poiso, questionamos. “É uma possibilidade”, perspetiva.

A conversa regressa às contas. Analisa o preço das bebidas em comparação com o custo dos testes.
“Nos últimos 20 anos o preço das bebidas manteve-se na mesma tabela, mas os custos associados têm
aumentado. Taxas, IVA, imposto do álcool, segurança e pagamento de licenças reduziram as margens e
não vejo como os estabelecimentos terão capacidade para absorver mais um custo (teste)”, exclama.

Na qualidade de responsável pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares apresenta ainda uma
solução. “Defendemos, uma vez que os espaços oferecem espetáculos, as pessoas pagarem um bilhete
repartido, cada qual sujeito a um imposto (IVA) diferente. A bebida a 23%, o espetáculo (música) a 6%”,
apresenta. “É o regresso do consumo mínimo”, simplifica Paulo Dâmaso.
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AMBITUR
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FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889
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Madeira vai avançar para vacinação do setor turístico | Ambitur
A Madeira vai ter todo o pessoal docente e não docente vacinado contra a covid-19 até
ao final da semana, e pretende avançar para o setor do turismo, anunciou ontem o
secretário da Saúde do arquipélago, citado pela agência Lusa.

A Madeira vai ter todo o pessoal docente e não docente vacinado contra a covid-19 até ao final da
semana, e pretende avançar para o setor do turismo, anunciou ontem o secretário da Saúde do
arquipélago, citado pela agência Lusa.

“Após a educação, aquilo que está a ser planeado é a nível do turismo e similares, porque a hotelaria vai
permitir continuar a recuperar a nossa economia”, revelou Pedro Ramos.

O responsável destacou que a Madeira tem conseguido ter vacinas “sempre disponíveis” e referiu que no
primeiro trimestre a região recebeu 49 mil vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, e em abril vai ter cerca de
59 mil.

“Depois, entre maio e junho, vamos receber vacinas da Pfizer, da Astrazeneca e também da
Johnson&Johnson, e isso vai dar um número muito superior às 200 mil vacinas na região”, adiantou.
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RTP MADEIRA

06/04/2021
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ALCANCE • REGIONAL
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AVE: € 505
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Setor do turismo é o próximo a ser vacinado
A Madeira vai ter todo o pessoal docente e não docente vacinado contra a Covid-19 até
ao final da semana, e pretende avançar para o setor do turismo, anunciou esta segunda-
feira o Secretário Regional da Saúde.

“Com as vacinas administradas esta segunda-feira no Madeira Tecnopolo, são cerca de 1.200
professores, ultrapassaremos as 50 mil doses administradas na Madeira”, afirmou Pedro Ramos, que,
juntamente com o Secretário da Educação, Jorge Carvalho, marcou presença na ação de testagem PCR
a 2.200 os alunos da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal. O governante complementou que
a vacinação do pessoal docente e não docente “termina em 11 de abril, tendo sido vacinadas 3.600
pessoas na semana anterior à Páscoa e mais 6.000 do ‘staff’ educativo esta semana”. Assim, “todo o
‘staff’ educativo, auxiliares, técnicos, todas as áreas de apoio, a educação especial, toda a gente vai
estar vacinada até final desta semana”, salientou. Jorge Carvalho argumentou que a testagem dos
alunos “fazia todo o sentido”, porque está programada a “retoma das aulas presenciais para o ensino
secundário na próxima quinta-feira, e do 3.º ciclo na segunda-feira”, o que vai permitir um regresso “com
alguma tranquilidade”. O governante recordou que na Região “os outros graus de ensino sempre
estiveram em regime presencial” e “também vão ser testados”. Por seu turno, o Secretário da Saúde e
Proteção Civil destacou a importância da nova campanha de testagem a toda a população estudantil da
Região, argumentando que se registaram vários surtos na área da Educação, com cerca de 500 casos.
“Vamos no quarto período de testagem PCR”, indicou, mencionando que estão a ser testados 40 mil
alunos e professores, tendo sido apenas registados 30 casos positivos em março, o que representa “um
número muito baixo em relação à população que tinha sido testada”. Pedro Ramos destacou que a
Madeira tem conseguido ter vacinas “sempre disponíveis” e referiu que no primeiro trimestre a Região
recebeu 49 mil vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, e em abril vai ter cerca de 59 mil. “Depois, entre maio
e junho, vamos receber vacinas da Pfizer, da Astrazeneca e também da Johnson&Johnson, e isso vai dar
um número muito superior às 200 mil vacinas na Região”, adiantou. Por isso, as autoridades de saúde da
Madeira vão começar a administrar as vacinas a pessoas de “outros serviços críticos”. . “Após a
educação, aquilo que está a ser planeado é a nível do turismo e similares, porque a hotelaria vai permitir
continuar a recuperar a nossa economia”, revelou. O responsável também enfatizou que o número de
casos está a diminuir a Região, tendo sido registados menos de 20 casos por dois dias consecutivos: “O
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nosso objetivo é termos menos de 10 casos por dia e nessa altura, sim, teremos mais confiança para
começar a alargar todas as medidas”. C/Lusa
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JORNAL ECONÓMICO
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19: Madeira avança para vacinação do setor do turismo
depois de concluído processo na educação
O pessoa docente e não docente deve estar todo vacinado contra o coronavírus até ao
final desta semana.

A Madeira deve ter todo o pessoal docente e não docente vacinado contra a covid-19 até ao final da
semana, e deve avançar logo de seguida para o setor do turismo, anunciou o secretário da Saúde, Pedro
Ramos.“Com as vacinas administradas no Madeira Tecnopolo, são cerca de 1.200 professores,
ultrapassaremos as 50 mil doses administradas na Madeira”, afirmou Pedro Ramos, que, juntamente
com o secretário da Educação, Jorge Carvalho, marcou presença na ação de testagem PCR a 2.200 os
alunos da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal.O governante complementou que a vacinação
do pessoal docente e não docente “termina a 11 de abril, tendo sido vacinadas 3.600 pessoas na
semana anterior à Páscoa e mais 6.000 do ‘staff’ educativo esta semana”.Assim, “todo o ‘staff’
educativo, auxiliares, técnicos, todas as áreas de apoio, a educação especial, toda a gente vai estar
vacinada até final desta semana”, salientou.Jorge Carvalho argumentou que a testagem dos alunos
“fazia todo o sentido”, porque está programada a “retoma das aulas presenciais para o ensino
secundário na próxima quinta-feira, e do 3.º ciclo na segunda-feira”, o que vai permitir um regresso “com
alguma tranquilidade”.O governante recordou que na região “os outros graus de ensino sempre
estiveram em regime presencial” e “também vão ser testados”.Por seu turno, o secretário da Saúde e
Proteção Civil destacou a importância da nova campanha de testagem a toda a população estudantil da
região, argumentando que se registaram vários surtos na área da Educação, com cerca de 500
casos.“Vamos no quarto período de testagem PCR”, indicou, mencionando que estão a ser testados 40
mil alunos e professores, tendo sido apenas registados 30 casos positivos em março, o que representa
“um número muito baixo em relação à população que tinha sido testada”.Pedro Ramos destacou que a
Madeira tem conseguido ter vacinas “sempre disponíveis” e referiu que no primeiro trimestre a região
recebeu 49 mil vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, e em abril vai ter cerca de 59 mil.“Depois, entre maio
e junho, vamos receber vacinas da Pfizer, da Astrazeneca e também da Johnson&Johnson, e isso vai dar
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um número muito superior às 200 mil vacinas na região”, adiantou.Por isso, as autoridades de saúde da
Madeira vão começar a administrar as vacinas a pessoas de “outros serviços críticos”.“Após a educação,
aquilo que está a ser planeado é a nível do turismo e similares, porque a hotelaria vai permitir continuar a
recuperar a nossa economia”, revelou.O responsável também enfatizou que o número de casos está a
diminuir a região, tendo sido registados menos de 20 casos por dois dias consecutivos: “O nosso
objetivo é termos menos de 10 casos por dia e nessa altura, sim, teremos mais confiança para começar
a alargar todas as medidas”.O Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 estabelece três fases, a
começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto
da população.A estimativa aponta para que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase, outras 50
mil na segunda fase e, por fim, 100 mil pessoas.O presidente do Governo da Madeira, Miguel
Albuquerque, já afirmou publicamente que o objetivo é ter 70% da população da região (de cerca de 260
mil habitantes) vacinada até ao final de setembro.Desde 16 de março de 2020, o arquipélago regista
8.447 casos confirmados de covid-19, com 8.016 recuperações e 71 óbitos associados à pandemia.A
pandemia provocou pelo menos 2.853.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,2 milhões de
casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.879
pessoas dos 823.335 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-
Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan,
uma cidade do centro da China. Ler mais
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DN

06/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOARES

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

“Passaporte de vacinação sim mas sem abdicar da testagem”
Mentora de plano de desconfinamento alerta que é necessário primeiro garantir
segurança de uma série de pressupostos. Já Berta Nunes aposta na retoma do turismo.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOARES

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

“Passaporte de vacinação, sim mas sem abdicar da testagem”
Mentora de plano de desconfinamento alerta que é necessário primeiro garantir
segurança de uma série de pressupostos. Já Berta Nunes aposta na retoma do turismo
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DN

06/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 315

REACH: 0

BREVES
Hotelaria do Algarve com o pior março
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DIÁRIO AS BEIRAS

06/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • CÁ DENTRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 351

REACH: 0

Hotelaria do Algarve com o pior março dos últimos 25 anos
A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de quatro
por cento, pelo que este foi o pior março dos últimos 25 anos, re-velou a Associação dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
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CORREIO DOS
AÇORES

06/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 146

REACH: 0

Taxa de ocupação global média por quarto no Algarve foi de 4%
em Março
No Algarve, a taxa de ocupação global média por quarto foi de 4% durante o passado
mês de Março, valor este que fica 86% abaixo do valor registado em 2020, e 92,2%
abaixo do valor registado no ano de 2019, conforme avançou a Associação Dos Hotéis E
Empreendimentos Turisticos Do Algarve (AHETA).
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

06/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3785

REACH: 0

Hotelaria do Algarve teve o pior Março dos últimos 25 anos -
Diário Imobiliário
A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em Março foi de 4%, pelo
que este foi o pior Março dos últimos 25 anos, revelou hoje a AHETA.

A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em Março foi de 4%, pelo que este foi o
pior Março dos últimos 25 anos, revelou hoje a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA).

De acordo com os dados provisórios avançados pela maior associação empresarial do sector, a taxa de
ocupação global média por quarto na região registou uma quebra de 86% em relação ao mesmo período
de 2020 e de 92,2% em comparação com 2019.

Segundo a AHETA, o mês de Março foi o pior em nível de ocupação de quartos desde 1996, ano do início
dos registos e da fundação da associação que integra a maioria dos hotéis e empreendimentos turísticos
do Algarve.

O volume de vendas registou uma descida de 91,6% em relação a 2020 e de 94,8% relativamente ao
mesmo mês de 2019.

No resumo da evolução mensal, a AHETA precisa que o mercado externo desceu 94,4% e o nacional
acompanhou a tendência com uma redução de 21,6% nas unidades de alojamento do Algarve.

Lusa/DI

20/64



DINHEIRO VIVO

06/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 5976

REACH: 0

Hotelaria do Algarve com o pior março dos últimos 25 anos
O mercado externo desceu 94,4% e o nacional acompanhou a tendência, com uma
redução de 21,6% nas unidades de alojamento do Algarve.

A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de 4%, pelo que este foi o
pior março dos últimos 25 anos, revelou esta segunda-feira a Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com os dados provisórios avançados pela maior associação empresarial do setor, a taxa de
ocupação global média por quarto na região registou uma quebra de 86% em relação ao mesmo período
de 2020 e de 92,2% em comparação com 2019.

Segundo a AHETA, o mês de março foi o pior em nível de ocupação de quartos desde 1996, ano do início
dos registos e da fundação da associação que integra a maioria dos hotéis e empreendimentos turísticos
do Algarve.

O volume de vendas registou uma descida de 91,6% em relação a 2020 e de 94,8% relativamente ao
mesmo mês de 2019.

No resumo da evolução mensal, a AHETA precisa que o mercado externo desceu 94,4% e o nacional
acompanhou a tendência com uma redução de 21,6% nas unidades de alojamento do Algarve.

"Em valores acumulados dos últimos 12 meses a ocupação/cama regista uma descida média de 68,3%
e o volume de vendas uma descida de 64,9%", conclui a associação.
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TVI24

06/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 13423

REACH: 0

O Algarve registou o pior mês dos últimos 25 anos em ocupação
hoteleira
O Algarve registou o pior mês dos últimos 25 anos em ocupação hoteleira

O Algarve registou o pior mês dos últimos 25 anos em ocupação hoteleira
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TVI24

06/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6022

REACH: 0

Hotelaria do Algarve com o pior março dos últimos 25 anos
Taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de 4%
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A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de 4%, pelo que este foi o
pior março dos últimos 25 anos, revelou esta segunda-feira a Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com os dados provisórios avançados pela maior associação empresarial do setor, a taxa de
ocupação global média por quarto na região registou uma quebra de 86% em relação ao mesmo período
de 2020 e de 92,2% em comparação com 2019.

Segundo a AHETA, o mês de março foi o pior em nível de ocupação de quartos desde 1996, ano do início
dos registos e da fundação da associação que integra a maioria dos hotéis e empreendimentos turísticos
do Algarve.

O volume de vendas registou uma descida de 91,6% em relação a 2020 e de 94,8% relativamente ao
mesmo mês de 2019.

No resumo da evolução mensal, a AHETA precisa que o mercado externo desceu 94,4% e o nacional
acompanhou a tendência com uma redução de 21,6% nas unidades de alojamento do Algarve.

“Em valores acumulados dos últimos 12 meses a ocupação/cama regista uma descida média de 68,3%
e o volume de vendas uma descida de 64,9%”, conclui a associação.
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OBSERVADOR

06/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5985

REACH: 0

4% de taxa de ocupação. Hóteis do Algarve com o pior mês de
março desde que há registo
A taxa de ocupação global média por quarto na região registou uma quebra de 86% em
relação ao mesmo período de 2020 e de 92,2% em comparação com 2019. Foi o pior
março registado.
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A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de 4%, pelo que este foi o
pior março dos últimos 25 anos — ou seja, desde que há registo —, revelou esta segunda-feira a
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com os dados provisórios avançados pela maior associação empresarial do setor, a taxa de
ocupação global média por quarto na região registou uma quebra de 86% em relação ao mesmo
período de 2020 e de 92,2% em comparação com 2019.

Segundo a AHETA, o mês de março foi o pior em nível de ocupação de quartos desde 1996, ano do
início dos registos e da fundação da associação que integra a maioria dos hotéis e empreendimentos
turísticos do Algarve. O volume de vendas registou uma descida de 91,6% em relação a 2020 e
de 94,8% relativamente ao mesmo mês de 2019.

No resumo da evolução mensal, a AHETA precisa que o mercado externo desceu 94,4% e o nacional
acompanhou a tendência com uma redução de 21,6% nas unidades de alojamento do Algarve. Em
valores acumulados dos últimos 12 meses a ocupação/cama regista “uma descida média de 68,3% e
o volume de vendas uma descida de 64,9%“, conclui a associação.
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JORNAL DO ALGARVE

06/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1375

REACH: 0

Hotelaria: Algarve teve o pior mês de março dos últimos 25 anos
A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de 4%, pelo
que este foi o pior março dos últimos 25 anos, revelou hoje a Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

 

A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de 4%, pelo que este foi o
pior março dos últimos 25 anos, revelou hoje a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA).

De acordo com os dados provisórios avançados pela maior associação empresarial do setor, a taxa de
ocupação global média por quarto na região registou uma quebra de 86% em relação ao mesmo período
de 2020 e de 92,2% em comparação com 2019.

Segundo a AHETA, o mês de março foi o pior em nível de ocupação de quartos desde 1996, ano do início
dos registos e da fundação da associação que integra a maioria dos hotéis e empreendimentos turísticos
do Algarve.

O volume de vendas registou uma descida de 91,6% em relação a 2020 e de 94,8% relativamente ao
mesmo mês de 2019.

No resumo da evolução mensal, a AHETA precisa que o mercado externo desceu 94,4% e o nacional
acompanhou a tendência com uma redução de 21,6% nas unidades de alojamento do Algarve.

“Em valores acumulados dos últimos 12 meses a ocupação/cama regista uma descida média de 68,3%
e o volume de vendas uma descida de 64,9%”, conclui a associação.
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POSTAL

06/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1470

REACH: 0

Hotelaria do Algarve com o pior março dos últimos 25 anos
A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de 4%
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A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de 4%, pelo que
este foi o pior março dos últimos 25 anos, revelou hoje a Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com os dados provisórios avançados pela maior associação empresarial do setor, a taxa de
ocupação global média por quarto na região registou uma quebra de 86% em relação ao mesmo período
de 2020 e de 92,2% em comparação com 2019.

Segundo a AHETA, o mês de março foi o pior em nível de ocupação de quartos desde 1996, ano do início
dos registos e da fundação da associação que integra a maioria dos hotéis e empreendimentos turísticos
do Algarve.

O volume de vendas registou uma descida de 91,6% em relação a 2020 e de 94,8% relativamente ao
mesmo mês de 2019.

No resumo da evolução mensal, a AHETA precisa que o mercado externo desceu 94,4% e o nacional
acompanhou a tendência com uma redução de 21,6% nas unidades de alojamento do Algarve.

“Em valores acumulados dos últimos 12 meses a ocupação/cama regista uma descida média de 68,3%
e o volume de vendas uma descida de 64,9%”, conclui a associação.

Os números refletem o impacto provocado pela pandemia de covid-19 que começou a fazer sentir-se no
início do mês de março de 2020 na atividade turística em Portugal e no Algarve em particular.

A maioria das unidades de alojamento no Algarve encerraram em março de 2020, tendo 85% dos hotéis
reaberto no início de julho. Mas, apenas 20% se mantiveram a funcionar no mês de dezembro.

Em agosto do ano passado, as unidades de alojamento turístico do Algarve chegaram a atingir taxas de
ocupação média/quarto na ordem dos 60%, mas ainda assim inferiores em 33,8% em relação ao
mesmo período de 2019.

De acordo com dados avançados pela associação de hoteleiros, em 2020 a procura externa caiu 75,1%,
o que representou menos 14,2 milhões de dormidas e menos 3,2 milhões de hóspedes, tendo a procura
interna descido 21,2% (menos 1,1 milhões de dormidas e menos 280 mil hóspedes).
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A maioria das unidades de alojamento algarvias continua de portas fechadas, estimando que a abertura
possa ser feita de forma gradual e de acordo com a evolução da situação pandémica em Portugal e na
Europa, numa região que tem o britânico como o seu principal mercado emissor de turistas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.853.908 mortos no mundo, resultantes de mais de
131,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.885 pessoas dos 823.494 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China.
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

06/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3785

REACH: 0

Vistos Gold: Espanha está a tirar proveito da instabilidade que se
vive em Portugal - Diário Imobiliário
What´s Now Golden Visa? Ricardo Sousa, CEO da Century Ibérica, garante que a
Espanha está a tirar proveito da instabilidade que se vive hoje em Portugal e muitos
investidores começam a olhar e a perguntar por Espanha

Perceber e debater como as alterações ao programa dos Vistos Gold vão ter impacto no mercado
imobiliário, juntou Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Ibéria, Rita Lopes da Morais Leitão, José Roquette,
administrador do Grupo Pestana, Luís Gamboa, Chief Operating Officer da VIC Properties, José Cardoso
Botelho, Managing Director da Vanguard Properties, Pedro Vicente, Administrador da Habitat
Invest,Bhavik Chunilal, da EY e Hugo Santos Ferreira, Vice-presidente Executivo da APPII, num webinar
promovido pela Century 21, e que contou com o apoio da Associação Portuguesa dos Promotores e
Investidores Imobiliário – APPII e a Morais Leitão.

Segundo Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Ibéria, estas alterações e medidas avulso como  a dos
vistos gold têm impacto sobre todos os portugueses. “No caso da Century 21, mais de 80% das
transacções que fazemos de norte a sul do país são com portugueses e famílias portuguesas, com um
valor médio de 140 mil euros, um valor possível ao poder de compra da classe média portuguesa e 60%
com recurso a crédito bancário”.

O CEO da Century 21 Ibéria avançou ainda, que na cidade de Lisboa “temos uma população com um
rendimento superior e aí o valor médio de transacção é cerca de 300 mil euros, abaixo daquilo que é o
poder de aquisição e onde 20% é o cliente internacional e parte destes procuram os vistos gold.

É importante pensarmos que  Portugal tem desafios e uma complexidade na economia que vai muito
além do imobiliário. Pôr o foco no imobiliário, na construção, na habitação como a causa dos problemas
e onde tem de estar a solução, é uma perspectiva errada”.

Ricardo Sousa, acrescentou ainda que “temos um problema demográfico. Segundo os cenários
divulgados, em 2030 devemos ter nove milhões de cidadãos, de acordo com a perspectiva da tendência
demográfica manter a linha descendente. Isto significa que temos de ganhar atractividade para ganhar
escala num mercado global”.

Lembrou ainda, que se nos focarmos em 2012 quando este programa começou, e o impacto que teve,
ele não aconteceu só nas transacções imobiliárias realizadas ou no no investimento que entrou, a
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consequência focou-se também no sentimento de confiança, seja por parte dos investidores, seja na
dinâmica que trouxe ao mercado mas acima de tudo, ao sentimento de confiança nas famílias. “Porque
este programa não tem nada a ver com os portugueses mas foi através deste programa dos residentes
não habituais, que foi restituido o sentimento de confiança dos portugueses e às famílias portuguesas. E
não podemos esquecer que o verdadeiro motor do mercado imobiliário são os portugueses e as famílias
portuguesas”.

Instabilidade legislativa e fiscal afasta investidores

“Esta instabilidade legislativa e fiscal afasta investidores e diminui o sentimento de confiança e convém
lembrar que Lisboa é o nosso verdadeiro mercado global. Se olharmos para a cidade que tínhamos em
2012 e a que temos hoje, o orgulho na cidade actual é imenso e é através desse centro de atracção,
que actualmente é de facto um destino à escala global, que podemos direccionar clientes para outras
zonas de investimento. Esse é um dos objectivos actuais nas alterações ao programa mas impôr isso,
está errado”.

Ricardo Sousa, salientou que se se olharmos lá para fora, outros países têm essa porta de entrada,
como Vancouver, Toronto, Sidney e tantas outras cidades. “Hoje, estamos a limitar esta porta de
entrada a zonas que não são reconhecidas e atractivas. Essa limitação como imposição irá penalizar
mais o interior do país do que beneficiar. A nossa missão é promover essas zonas”.

O responsável admitiu também, que o impacto do programa dos Vistos Gold tem sido muito além da
regeneração dos centros históricos. “Não podemos olhar só para o centro histórico da cidade de Lisboa
mas sim uma perspectiva metropolitana, com todos os concelhos envolventes numa visão mais
integrada e observar as sinergias. E a regeneração que aconteceu em Portugal nos últimos anos, em 
particular nas cidades de Lisboa e no Porto, foi o facto de acrescentar valor às cidades”.

Ricardo Sousa garantiu que o impacto dos vistos gold na dinâmica das cidades, sobretudo de Lisboa e
Porto, foram visíveis em todos os sentido. “Não foram só os edifícios a serem reabilitados, muitas das
zonas da cidade foram regeneradas, como por exemplo, as partes públicas, cidades mais verdes e até as
cidades envolventes  foram reiventadas, ganharam mais vida e tornaram-se mais dinâmicas. No entanto,
a cidade de Lisboa ainda tem gaps importantes na malha urbana como por exemplo, o projecto da VIC
Properties na Matinha que vai regenerar uma zona abandonada da capital”.

Espanha está a tirar claramente proveito desta instabilidade que se vive hoje em Portugal

Sobre a visão ibérica, Ricardo Sousa admitiu que a perspectiva empresarial iberica faz sentido. "Portugal
era o ilustre desconhecido e utilizávamos Espanha como plataforma para promover o nosso país e as
diversas regiões da Península Ibérica, agora a nível de investimento competimos, não só a nível de país,
como de cidades.

Estamos num mercado global, posicionar a Península Ibérica e existir uma estratégia comum de
comunicação não será por aí o caminho mas terá de passar por cada região, cada município, cada região
de turismo, a fazer esse trabalho de promoção, porque o mercado é altamente concorrencial.
Concorremos com países muito mais evoluídos do que o nosso nesse âmbito e Espanha está a tirar
claramente proveito desta instabilidade que se vive hoje em Portugal e muitos investidores que hoje
estão atentos a Portugal começam a olhar e a perguntar por Espanha”.

Não aprovo a ideia da especulação dos preços

Sobre a ideia de que o programa tenha originado uma especulação de preços nas Áreas Metropolitanas,
o CEO da Century 21 Ibéria, afirmou: “Não aprovo a ideia da especulação dos preços, sobretudo na
cidade de Lisboa quando o edifício é reabilitado, toda a zona envolvente é regenerada, acrescenta-se
valor e se as casas têm hoje outro valor é porque são outros imóveis que estão a ser comercializados,
que foram alvo de forte investimento, o que os valorizou. Portugal mudou de escala, temos um país que
foi modernizado e ainda temos muito para fazer.

Obviamente, se queremos que  o interior se desenvolva e que exista investimento no interior e que
esses clientes vão para esses territórios, as casas que se vão vender e a procura que vai haver vai ter
um impacto no mercado mas de valor acrescentado”.

32/64



33/64



AMBITUR

06/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • GOLFE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: 0

RESORTS DA KRONOS HOMES NO ALGARVE REABREM CAMPOS
DE GOLFE
A Kronos Homes, a marca de promoção imobiliária residencial da Kronos, reabriu esta
segunda-feira os espaços ao ar livre dos restaurantes dos dois resorts no Algarve, o
Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, e o Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha.

A Kronos Homes, a marca de promoção imobiliária residencial da Kronos, reabriu esta segunda-feira os
espaços ao ar livre dos restaurantes dos dois resorts no Algarve, o Palmares Ocean Living & Golf, em
Lagos, e o Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha.

As esplanadas dos respetivos Clubhouses estão prontas para receber os clientes com a mesma
qualidade e requinte de sempre. Com vistas panorâmicas para o mar, o Clubhouse do resort Palmares
Ocean Living & Golf foi concebido pelo ateliê RCR Arquitectes, distinguido com o Prémio Pritzker de 2017,
o mais prestigiado galardão internacional da arquitetura. O restaurante do Clubhouse, inaugurado em
novembro sob a liderança do Chef Louis Anjos, reconhecido por uma estrela Michelin, oferece uma
gastronomia de cariz Mediterrânico, com alguns dos bivalves mais importantes do estuário do Alvor –
que rodeia parte do resort – bem como peixe fresco, carne e alguns apontamentos internacionais. No
restaurante do Amendoeira Golf Resort, perto de Silves, em Alcantarilha, destaca-se também a
gastronomia mediterrânica.

Para além dos restaurantes, esta segunda-feira reabriram ainda os campos de golfe dos dois resorts da
Kronos Homes. Também os escritórios de vendas, em ambos os locais, já estão novamente em
funcionamento.

“Estamos entusiasmados com a reabertura das nossas esplanadas amplas e rodeadas de natureza, que
garantem uma experiência verdadeiramente ao ar livre e em segurança. A reabertura destes espaços de
lazer e de desporto é importante não só para os residentes e visitantes dos resorts, mas também para a
economia do Algarve e do país”, afirma Alda Filipe, diretora comercial da Kronos Homes em Portugal.

Os três campos de classe mundial do Amendoeira Golf Resort, com 18 buracos cada, e o campo de golfe
iluminado de nove buracos para jogar ao entardecer ou anoitecer estão agora disponíveis para os
amantes desta modalidade. O mesmo acontece em Lagos, no campo do Palmares Ocean Living & Golf,
que conta com três percursos de golfe de 9 buracos interligados, concebidos pelo arquiteto de renome
Robert Trent Jones Jr, que leva os golfistas até ao oceano através de 27 buracos.

Os resorts têm o selo Clean and Safe, cumprindo todas as recomendações do Governo e das
Autoridades de Saúde. Para segurança de todos, os processos de check in e check out foram
simplificados, diminuindo assim o contacto pessoal. Foram colocados higienizadores em pontos
estratégicos do resort e as receções estão equipadas com máscaras, luvas, termómetros para
verificação de temperatura corporal e kits de primeiros-socorros.
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Ryanair só teve 5% do seu programa de voos ‘normal’ em Março
A low cost Ryanair informou hoje que em Março teve apenas 5% da sua operação
“normal”, o que se traduziu numa quebra de 10,4 milhões de passageiros em relação ao
mês homólogo de 2019, pré pandemia de covid-19, e de 5,2 milhões em relação a Março
de 2020, primeiro mês de forte impacto da pandemia na Europa.

A low cost Ryanair informou hoje que em Março teve apenas 5% da sua operação “normal”, o que se
traduziu numa quebra de 10,4 milhões de passageiros em relação ao mês homólogo de 2019, pré
pandemia de covid-19, e de 5,2 milhões em relação a Março de 2020, primeiro mês de forte impacto da
pandemia na Europa.

Os dados publicados pela Ryanair indicam que baixou de 10,9 milhões de passageiros transportados em
Março de 2019 para 5,7 milhões em Março de 2020 e meio milhão em Março deste ano, que representa
um novo decréscimo de 91% em cima dos -48% verificados um ano antes.

A informação da low cost mostra que, assim, no conjunto do primeiro trimestre transportou 2,3 milhões
de passageiros, com uma quebra média em 91,5% que significa um decréscimo de 24,7 milhões em
relação período homólogo de 2020 e eleva para 28,5 milhões o decréscimo em relação ao primeiro
trimestre de 2019.
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Easyjet considera que testes não devem ser obrigatórios para
países sem restrições
O presidente executivo da companhia aérea britânica de baixo custo defende que o
Governo de Boris Johnson deve aliviar as regras, apontando que realizar testes Covid
custa mais do que as passagens aéreas da Easyjet.

O CEO da companhia aérea Easyjet, Johan Lundgren, criticou os planos do governo de Boris Johnson
relativamente à testagem obrigatória para todos os passageiros. Em declarações à “BBC Radio”,
Lundgren mostrou-se desapontado com o plano de abertura do primeiro-ministro, que obriga os
passageiros a apresentar dois testes negativos para as viagens, mesmo para os destinos de baixo
risco.De acordo com o CEO da companhia aérea britânica, não será necessário para os turistas
cumprirem quarentena quando chegam ao Reino Unido dos países da lista ‘verde’, mas os testes
realizados antes e após a viagem podem ter um custo de 200 libras (234,63 euros), um valor que
muitos potenciais passageiros não conseguirão pagar.“Não abriríamos as viagens internacionais para
todos, apenas para aqueles que conseguem pagar”, disse Johan Lundgren à “BBC Radio”, declarando que
os testes apresentam um custo muito elevado no retorno do turismo. Para o executivo da Easyjet, os
custos dos dois testes obrigatórios excedem os preços dos bilhetes regulares.No passado domingo, o
governo de Johnson apresentou um plano baseado no risco de transmissão dos países para reiniciar as
viagens para o exterior. O risco está avaliado em três níveis de cor, ‘verde’, ‘âmbar’ e ‘vermelho’, e
avaliam o risco de transmissão e também o processo de vacinação. Boris Johnson mostrou “esperança”
que as viagens não essenciais internacionais se iniciem a 17 de maio, data em que as viagens entre o
Reino Unido e Portugal devem retomar.Johan Lundgren apontou que o sistema de semáforos proposto
pelo governo de Boris Johnson faz sentido, mas que não faz sentido pedir aos passageiros dois testes
PCR negativos quando se tratam de viagens para os países classificados com o nível ‘verde’. “Isso não
faz sentido, porque pode aumentar os custos e as complexidades”, disse no programa de rádio.À “BBC”,
Lundgren apontou que a Easyjet está em conversas com o governo sobre as questões da reabertura ao
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turismo, tendo considerado que o anúncio do primeiro-ministro foi vago relativamente à retoma e às
regras que devem ser seguidas. Ler mais
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Falta de contacto com colegas e subida de custos entre fatores
mais negativos do teletrabalho
Os funcionários públicos apontam a falta de contacto com colegas e o aumento de
despesas como os pontos mais negativos do teletrabalho, e a redução do tempo em
deslocações como o mais positivo, indica um estudo realizado pela DGAEP

Lisboa, 06 abr 2021 (Lisboa) —

Através de entrevistas aos dirigentes e trabalhadores de 29 entidades da administração central direta e
indireta, o estudo “A adaptação dos modelos de organização do trabalho na administração pública
central durante a pandemia de covid-19: dificuldades e oportunidades”, que é hoje apresentado, procura
não só avaliar como correu a adaptação à forma de trabalhar imposta pela pandemia, como identificar
pontos fortes, e fracos, potencialidades e ameaças do teletrabalho.

Os resultados do inquérito revelam que a redução do contacto presencial com os colegas é para 78%
dos funcionários públicos um dos pontos negativos do teletrabalho. Mas não é o único: 66% dos
inquiridos aponta o aumento de gastos com Internet, energia, computadores e outros elementos
necessários para trabalhar em casa, 63% a possibilidade de trabalhar mais horas sem dar por isso,
havendo ainda 57% que consideram como ponto negativo o perigo de maior isolamento social.

Por outo lado, a maior parte (72%) considerou o ganho de tempo pelo facto de se evitarem
deslocações casa-trabalho-casa como uma das maiores vantagens do teletrabalho, havendo 54% que
apontou também o efeito positivo na conciliação da vida profissional e familiar e 52% que veem nesta
organização do trabalho imposta pela pandemia um contributo para se repensar de forma estrutural os
modelos de organização do trabalho na Administração Pública.

De acordo com o estudo, entre os trabalhadores que estiveram em teletrabalho — e que chegaram aos
68 mil durante o primeiro confinamento geral, em 2020 — mais de um terço (37,02%) afirmou que a
entidade empregadora não lhe disponibilizou quaisquer meios ou equipamentos para poder realizar a sua
atividade em teletrabalho.

A estes somam-se 28,28% que admitem que houve uma disponibilização parcial de meios, sendo que
34,7% afirmam ter havido disponibilização dos meios e equipamentos necessários para o teletrabalho.

“De entre as entidades estudadas, foram os trabalhadores das direções-gerais os mais penalizados com
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a ausência de distribuição de meios tecnológicos (cerca de 49%)”, refere o estudo, assinalando que “dos
dados recolhidos resulta evidente que sem os meios tecnológicos particulares fornecidos pelos próprios
teletrabalhadores, o teletrabalho na Administração Pública central durante a pandemia ter-se-ia revelado
de execução muito mais difícil.

Este estudo, a que a Lusa teve acesso, e que é hoje apresentado num ‘webinar’ que conta com a
participação da ministra Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e do
secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, teve respostas de 4.445 trabalhadores, num
universo dos mais de 42 mil funcionários de 29 entidades como a Autoridade Tributária e Aduaneira, a
Autoridade para as Condições do Trabalho, o Instituto dos Registos e Notariado, várias direções-gerais e
secretarias gerais de diferentes ministérios ou o Turismo de Portugal.

Apesar de até março de 2020, apenas pouco mais de 1% destes trabalhadores ter tido alguma
experiência de teletrabalho, o estudo indica que a quase totalidade dos trabalhadores que teve de
trabalhar a partir de casa não revelou problemas de adaptação.

“O nível de conhecimentos informáticos da maioria dos trabalhadores não se revelou como óbice à
possibilidade de trabalharem em regime de teletrabalho. Com efeito, das 29 entidades inquiridas, 21
afirmaram que os conhecimentos informáticos dos trabalhadores se revelaram suficientes para poderem
trabalhar remotamente”, assinala o estudo.

Os dirigentes entrevistados também não reportaram a existência de desafios desiguais de adaptação ao
teletrabalho de carreira para carreira, tendo indicado a comunicação como o maior desafio do
teletrabalho, seguindo-se a coordenação das equipas e o problema dos equipamentos.

Quando questionados sobre o local em que, no futuro, poderiam desenvolver o seu trabalho em regime
de teletrabalho, a esmagadora maioria dos inquiridos (88%) “elege o domicílio como o lugar de eleição”.

A maioria (68,86%) também é da opinião que o teletrabalho fomenta a conciliação da vida profissional,
familiar e pessoal e apenas 16,69% pensam de maneira inversa.

LT // EA
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O Algarve tem registado uma alta incidência de casos de Covid-
19
O Algarve tem registado uma alta incidência de casos de Covid-19

O Algarve tem registado uma alta incidência de casos de Covid-19
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Pandemia aumenta desigualdades que ameaçam a coesão
europeia, alerta ING
O banco holandês analisou o peso das áreas de atividade mais vulneráveis à Covid-19,
verificando que os seus trabalhadores se encontram sob maior risco de cair em pobreza
de longo prazo e que a recuperação se tem processado a duas velocidades entre estes
sectores e a restante economia.

A pandemia e o aumento das desigualdades que dela resulta estão a colocar em causa a coesão
europeia, dado o carácter assimétrico da crise despoletada, tanto ao nível doméstico em cada Estado-
membro, como entre países, segundo um relatório do banco ING. A análise aponta para o risco de
desigualdades de longo-prazo, sobretudo junto dos trabalhadores menos qualificados e dos mais
jovens.Longe do “Grande Equalizador” inicialmente apregoado, as diferentes composições das
economias europeias e das suas forças laborais têm levado a impactos muito distintos entre país e entre
sectores, com o departamento de análise económica e financeira do banco holandês a salientar a
amplitude das quedas no número de horas trabalhadas por Estado-membro. Estas variaram entre os
26% na Grécia e os 7,5% nos Países Baixos.O efeito da Covid-19 tem sido maior em áreas de atividade
que requerem contacto humano ou mobilidade, onde se incluem o turismo, hotelaria e restauração, mas
também o retalho ou o sector imobiliário, além de indústrias ligadas ao sector automóvel ou outros
transportes. Em Portugal, Espanha e Grécia estes sectores representam cerca de 40% da atividade
económica, enquanto que na Irlanda compõem menos de 25% da economia.Ao mesmo tempo que
expõem os países no qual têm um peso mais relevante, estes sectores comparam negativamente com
outros serviços no que respeita, por exemplo, a horas trabalhadas. Como tal, os trabalhadores destas
áreas encontram-se mais vulneráveis do que os de outros serviços, sendo também frequentemente
mais jovens ou menos qualificados, além de apresentarem uma maior incidência de contratos
temporários.Em Portugal, esta percentagem de vínculos é superior nos sectores identificados como
vulneráveis pela análise do banco do que na economia como um todo, sendo que apenas Espanha,
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Países Baixos (ambos com 40%) e Itália (43%) apresentam percentagens mais elevadas de contratos
temporários nestas áreas de atividade.Por outro lado, a recuperação tem sido feita a duas velocidades,
comparando sectores vulneráveis e os restantes. As economias grega e espanhola, por exemplo,
registam ainda quebras na ordem dos 16% e 15%, respetivamente, nas atividades consideradas
vulneráveis, enquanto que o resto da economia se encontra apenas 2% abaixo dos níveis de valor
acrescentado bruto no pré-Covid.Assim, perante a necessidade de novos confinamentos na primeira
metade de 2021 e a baixa probabilidade de retoma das atividades presenciais num futuro próximo, face
a um programa de vacinação lento e ineficiente, o banco considera improvável observar-se melhorias no
imediato. A demora na retoma poderá levar a um terceiro efeito, o de um excesso de oferta nos
sectores vulneráveis aliado a uma onda de insolvências que limitará salários e a duração dos contratos
durante ainda mais tempo. Ler mais
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Hoteleiros açorianos querem comunicação centrada na segurança
da região
O delegado nos Açores da Associação da Hotelaria de Portugal, Fernando Neves, disse
ser “fundamental” que o arquipélago se afirme como “região segura” quanto à Covid-19,
uma vez que a comunicação tem passado “sempre” pelo “lado negativo”.

“Mais do que divulgar o nosso produto, que também é importante, nesse momento é fundamental dizer
às pessoas que podem vir para os Açores porque estão seguras. Temos de comunicar que somos uma
região segura”, declarou Fernando Neves à agência Lusa.

O responsável pela Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) no arquipélago apontou críticas à gestão
da comunicação feito pelo Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, que tem passado “sempre
pelo lado negativo”.

“Nós comunicamos sempre do lado negativo: são precisas mais vacinas, o nosso sistema de saúde é
mau, não temos hospitais em muitas ilhas. Estamos a passar uma imagem de debilidade e insegurança.
Era importante termos mais assertividade”, assinalou.

Além disso, acrescentou, a região está a “comunicar mal a situação pandémica”, também devido às
mudanças “repentinas” nas políticas de contenção da Covid-19.

“Estamos a comunicar mal a situação pandémica com a incerteza do que se passa. Nós não podemos,
de um dia para o outro, mudar as regras. Os turistas e os empresários têm de saber com o que contar”,
defendeu.

N a Páscoa, disse, “eram poucas as reservas, mas notava-se apesar de tudo algum movimento, mas
acabaram por existir muitos cancelamentos”.
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O empresário deu o exemplo da Região Autónoma da Madeira, que apesar de ter mais casos de Covid-
19 do que os Açores, “consegue passar uma imagem de grande segurança”.

“A Madeira, por exemplo, teve muitas mais dificuldades do que nós ao nível de mortes e de infetados,
mas consegue passar uma imagem de segurança”, apontou

O hoteleiro referiu ainda que os “problemas comunicacionais” não são recentes, uma vez que já foram
sentidos no verão de 2020.

“N o verão passado fomos uma região ‘Covid Free’, sem casos positivos e não tivemos quaisquer
resultados positivos com isso. Fomos a região que caiu mais nos indicadores turísticos. É essa a
comunicação que precisa de ser trabalhada, temos potencial para isso”, salientou.

O delegado da AHP nos Açores defendeu igualmente a importância de a região criar um “seguro de
viagem” ou “promover um regresso a casa em segurança” em caso de contágio de Covid-19.

“O próximo verão vai depender do que nós quisermos que ele seja. É importante que nos afirmemos, se
queremos ser uma região turística e se queremos que o turismo seja um motor de desenvolvimento das
nossas ilhas”, acrescentou.

Os Açores fecharam o ano de 2020 com 292.703 mil dormidas, quando em 2019 tinham tido 971.794
mil.

Segundo os dados mais recentes do Serviço Regional de Estatística (SREA), o arquipélago açoriano
registou 31 mil dormidas em fevereiro passado, sendo que, no período homologo de 2020 e 2019, tinha
atingido as 46.027 mil e 40.072 mil dormidas, respetivamente.
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Imobiliário 2021: Hotéis vendidos com desconto, escritórios
ajustados ao teletrabalho e sustentabilidade em alta
A pandemia veio baralhar as tendências no investimento do imobiliário comercial. A
logística e os 'retail parks' vão continuar em alta bem com a sustentabilidade ambiental
nos escritórios, diz a Worx. Os desafios mais difíceis estão do lado da hotelaria e do
retalho não-alimentar

Há dinheiro, e muito, há interesse para investir e um potencial do país que se mantém intacto mas a
pandemia está a empurrar os processos de decisão dos investidores imobiliários no que diz respeito ao
investimento comercial onde se incluem o retalho, os escritórios e a hotelaria. Ainda assim, e com os
olhos postos na vacinação, espera-se que o segundo semestre deste ano permita consolidar um
resultado tão bom como o ano transato (cerca de 2,8 mil milhões de euros) em investimento comercial,
o terceiro melhor resultado de sempre do setor desde que há registos.

Uma análise da Worx sobre os efeitos da pandemia no mercado do imobiliário comercial conclui que nos
setores da hotelaria e retalho não alimentar”, tão fortemente afetados pelos condicionalismos
provocados pela Covid-19, se esperam “maiores descontos” nas transações de ativos. Em alta vão
estar a “logística, build-to-rent (BTR), retalho alimentar e setores relacionados com a saúde”, diz a Worx
no seu WMarket Review, bem como todas as questões da sustentabilidade e preocupações ambientais,
sociais e de governança “que serão incorporadas cada vez mais nas decisões dos investidores”.

De acordo com Pedro Rutkowski, CEO da Worx, “num ambiente em que as taxas de juro registam níveis
historicamente baixos, o mercado imobiliário continuará a ser visto como um excelente ativo de refúgio,
sendo esperado que o volume de investimento em imobiliário comercial se fixe em níveis semelhantes a
2020”, acrescentando que a retoma começará a ser sentida no final de 2021 e princípios de 2022.

Seguem algumas das previsões da Worx para os vários segmentos do imobiliário comercial:

Escritórios

– O mercado de ocupação de escritórios desempenhará uma performance em linha com o ano passado,
sendo que a retoma da atividade dar-se-á sobretudo na segunda metade de 2021

– Estima-se que a renda prime manter-se-á estável durante o próximo ano
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– Uma maior oferta de espaços usados originará um aumento de incentivos nos contratos de
arrendamento

– A nova oferta procurará diferenciar-se com os demais certificados ambientais

– A pandemia acelera e deixa marcas de mudanças significativas, como o hot desking (local no escritório
que pode ser usado por qualquer trabalhador), o teletrabalho e a transformação digital

– No longo prazo, estima-se um equilíbrio entre o trabalho remoto e presencial, reconhecendo a
necessidade de um espaço colaborativo para desenvolver a cultura organizacional da empresa

– A saúde e bem-estar dos colaboradores será a principal prioridade

Retalho

– Os retail parks e supermercados serão a preferência dos investidores durante 2021, dada a sua prova
de resiliência durante o último ano

– A pandemia continuará a pressionar o crescimento do e-commerce (o comércio online), apesar de
ainda haver uma grande discrepância face a outros países da União Europeia

– No geral, os proprietários mostram-se flexíveis a negociar, oferecendo, como incentivos, períodos de
carência, moratórias e contribuições de fit-out (adaptação do escritório à imagem corporativa da
empresa)

– Os proprietários dos centros comerciais continuarão debruçados sobre o regime de rendimento
variável, enquanto assistem a uma recuperação gradual do tráfego nas lojas e a um “consumo de
vingança”

– Procurar-se-ão outras alternativas, como o live commerce (transmissões de vídeos para apresentar
produtos) e a venda de produtos como um serviço

–  A pandemia vai acelerar a transformação de muitos centros comerciais em locais de vivências e
experiências, que serão um ponto de socialização, com espaços de lazer e experiências diferenciadoras
de compra

Logística

– A pandemia está a acelerar a procura por ativos no setor logístico dada a resiliência do mesmo desde
que a Covid-19 se globalizou

– A localização continuará a ser o principal requisito da procura, nomeadamente perto dos grandes
centros urbanos

– Inquilinos que visam investir num imóvel com tecnologia mais avançada procurarão contratos de maior
duração, de forma a tirar o máximo proveito do seu investimento; por outro lado, armazéns logísticos
destinados ao lastmile (a última etapa na entrega da encomenda) procurarão uma maior flexibilidade
contratual

–  O crescimento do e-commerce originará uma maior necessidade de espaços de grande dimensão,
com projetos desenvolvidos à medida do cliente

Hotelaria

– A recuperação do Turismo em Portugal continuará dependente da procura externa, que será acelerada
por via da vacinação

– Transição de alguns estabelecimentos hoteleiros para ‘mixed-use’

– Nómadas digitais como potencial segmento alvo para algumas unidades hoteleiras
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– Esperam-se maiores compromissos com os aspetos relacionados com a higiene e segurança, tirando
proveito dos avanços tecnológicos

– A recuperação deste setor será decisiva para a retoma da economia nacional, perspetivando-se, no
geral, um crescimento mais acentuado a  partir de 2022, com diferentes velocidades conforme a região
do país

– As moratórias vão adiar as vendas forçadas até ao final do ano, mercado alvo e de interesse do perfil
de investidor oportunístico
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Algarve. Eventos virtuais essenciais para preparar retoma do
turismo
Encontros online com agentes do setor tem "permitido às empresas da região continuar a
divulgar a sua oferta de uma forma direcionada e eficaz", segundo o T urismo do Algarve.

 

O Turismo do Algarve considera que a organização e participação em eventos virtuais estão a ter
"resultados muito positivos" para a região, numa altura em que se prepara a retoma do setor do
turismo. 

Perante todos os condicionamentos para viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos do setor
que, tradicionalmente, fazem parte da nossa agenda de promoc¸a~o anual, fomos obrigados a repensar
a nossa estrate´gia, de forma a podermos continuar a promover o nosso destino a` dista^ncia e a
manter a sua notoriedade junto dos nossos pu´blicos", explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve, citado num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso. 

A organizac¸a~o de webinars e workshops, a participac¸a~o em feiras online ou a promoc¸a~o de
reunio~es virtuais entre associados e agentes do setor sa~o algumas das ac¸o~es e formatos que
passaram a integrar, de forma regular, a dina^mica da atividade do Turismo do Algarve.

"Os eventos virtuais te^m sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido manter a proximidade
entre as empresas de turismo da regia~o e os agentes do setor dos va´rios mercados com que
trabalhamos e continuar a atender a`s necessidades dos va´rios segmentos que compo~em a oferta
turí stica do destino", afirma Joa~o Fernandes.
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Eventos virtuais estão a ter papel fundamental na preparação da
retoma do turismo no Algarve
A organizac ̧ão e a participac ̧ão em eventos virtuais estão a trazer resultados muito
positivos para a região e a dar um contributo decisivo para o relanc ̧amento do turismo no
Algarve

A organizac¸a~o e a participac¸a~o em eventos virtuais esta~o a trazer resultados muito positivos para
a regia~o e a dar um contributo decisivo para o relanc¸amento do turismo no Algarve. Esta e´ a
avaliac¸a~o que o Turismo do Algarve faz, ate´ ao momento, face ao esforc¸o de adaptac¸a~o de
grande parte da estrate´gia de promoc¸a~o do destino que tem vindo a ser feito relativamente a`
adoc¸a~o deste novo formato.
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“Perante todos os condicionamentos para viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos do setor
que, tradicionalmente, fazem parte da nossa agenda de promoc¸a~o anual, fomos obrigados a repensar
a nossa estrate´gia, de forma a podermos continuar a promover o nosso destino a` dista^ncia e a
manter a sua notoriedade junto dos nossos pu´blicos”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve.

A organizac¸a~o de webinars e workshops, a participac¸a~o em feiras online ou a promoc¸a~o de
reunio~es virtuais entre associados e agentes do setor, estrategicamente selecionados, sa~o algumas
das ac¸o~es e formatos que passaram a integrar, de forma regular, a dina^mica da atividade do
Turismo do Algarve, no a^mbito da sua age^ncia de promoc¸a~o turí stica para os mercados externos
– a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA).

A participac¸a~o num encontro virtual com os principais agentes que compo~em a comunidade
internacional de viagens de golfe (IGTM Links), a presenc¸a no formato online da ITB Berlim – uma das
maiores feiras de turismo do mundo -, a organizac¸a~o do Algarve Virtual Destination Showcase, um
workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias do destino para a realizac¸a~o de
eventos corporativos e associativos internacionais, ou a promoc¸a~o de sesso~es online dirigidas a
agentes de viagens do mercado irlande^s, com vista a` apresentac¸a~o das novidades da oferta turi
´stica do Algarve e dos elevados padro~es sanitários e de seguranc¸a implementados na regia~o, sa~o
apenas alguns exemplos deste novo tipo de ac¸o~es, recentemente realizadas, e que demonstram a
versatilidade e adaptabilidade assumidas pelo Turismo do Algarve na prossecuc¸a~o da sua missa~o.

“Os eventos virtuais te^m sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido manter a proximidade
entre as empresas de turismo da regia~o e os agentes do setor dos va´rios mercados com que
trabalhamos e continuar a atender a`s necessidades dos va´rios segmentos que compo~em a oferta
turí stica do destino”, afirma Joa~o Fernandes. “Por outro lado, numa altura em que as tesourarias das
empresas do setor esta~o mais fragilizadas, as iniciativas online permitem tambe´m reduzir alguns
custos, o que se traduz numa ajuda crucial nesta fase em que se prepara o regresso do turismo”,
acrescenta.

“Ainda que num futuro que queremos pro´ximo, possamos assistir ao regresso dos grandes eventos e
feiras presenciais do setor, acreditamos que estas ac¸o~es virtuais podera~o funcionar como uma
importante ferramenta complementar que, muito provavelmente, iremos continuar a integrar na nossa
estrate´gia de promoc¸a~o do destino”, conclui.
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ALGARVE | Eventos virtuais estão a ter papel fundamental na
preparação da retoma do turismo
A organizac ̧ão e a participac ̧ão em eventos virtuais estão a trazer resultados muito
positivos para a região e a dar um contributo decisivo para o relanc ̧amento do turismo no
Algarve

 

A organizac¸a~o e a participac¸a~o em eventos virtuais esta~o a trazer resultados muito positivos para
a regia~o e a dar um contributo decisivo para o relanc¸amento do turismo no Algarve. Esta e´ a
avaliac¸a~o que o Turismo do Algarve faz, ate´ ao momento, face ao esforc¸o de adaptac¸a~o de
grande parte da estrate´gia de promoc¸a~o do destino que tem vindo a ser feito relativamente a`
adoc¸a~o deste novo formato. 

“Perante todos os condicionamentos para viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos
do setor que, tradicionalmente, fazem parte da nossa agenda de promoc¸a~o anual, fomos
obrigados a repensar a nossa estrate´gia, de forma a podermos continuar a promover o nosso
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destino a` dista^ncia e a manter a sua notoriedade junto dos nossos pu´blicos”, explica Joa~o
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. 

A organizac¸a~o de webinars e workshops, a participac¸a~o em feiras online ou a promoc¸a~o de
reunio~es virtuais entre associados e agentes do setor, estrategicamente selecionados, sa~o algumas
das ac¸o~es e formatos que passaram a integrar, de forma regular, a dina^mica da atividade do
Turismo do Algarve, no a^mbito da sua age^ncia de promoc¸a~o turí stica para os mercados externos
– a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA). 

A participac¸a~o num encontro virtual com os principais agentes que compõem a comunidade
internacional de viagens de golfe (IGTM Links), a presenc¸a no formato online da ITB Berlim – uma
das maiores feiras de turismo do mundo -, a organizac¸a~o do Algarve Virtual Destination
Showcase, um workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias do destino para a
realizac¸a~o de eventos corporativos e associativos internacionais, ou a promoc¸a~o de sesso~es
online dirigidas a agentes de viagens do mercado irlande^s, com vista à apresentac¸a~o das novidades
da oferta turí stica do Algarve e dos elevados padro~es sanitários e de seguranc¸a implementados na
regia~o, sa~o apenas alguns exemplos deste novo tipo de ac¸o~es, recentemente realizadas, e que
demonstram a versatilidade e adaptabilidade assumidas pelo Turismo do Algarve na prossecuc¸a~o da
sua missa~o. 

“Os eventos virtuais te^m sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido manter a
proximidade entre as empresas de turismo da regia~o e os agentes do setor dos va´rios
mercados com que trabalhamos e continuar a atender a`s necessidades dos va´rios
segmentos que compõem a oferta turística do destino”, afirma Joa~o Fernandes. “Por outro lado,
numa altura em que as tesourarias das empresas do setor estão mais fragilizadas, as
iniciativas online permitem também reduzir alguns custos, o que se traduz numa ajuda crucial
nesta fase em que se prepara o regresso do turismo”, acrescenta. 

“Ainda que num futuro que queremos próximo, possamos assistir ao regresso dos grandes
eventos e feiras presenciais do setor, acreditamos que estas ac¸o~es virtuais podera~o
funcionar como uma importante ferramenta complementar que, muito provavelmente, iremos
continuar a integrar na nossa estratégia de promoc¸a~o do destino”, conclui.

52/64



CORREIO DE LAGOS

06/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO &

NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Algarve: Eventos virtuais colaboram na preparação da retoma do
Turismo
A Associação T urismo do Algarve (AT A) declara que a adaptac ̧ão da estratégia de
promoc ̧ão do T urismo do Algarve aos canais digitais recolhe resultados positivos.
Encontros online com agentes do sector em eventos estratégicos tem permitido às
empresas da região continuar a divulgar a sua oferta

A Associação Turismo do Algarve (ATA) declara que a adaptac¸a~o da estrate´gia de
promoc¸a~o do Turismo do Algarve aos canais digitais recolhe resultados positivos.
Encontros online com agentes do sector em eventos estrate´gicos tem permitido a`s empresas
da regia~o continuar a divulgar a sua oferta.

D e acordo com a ATA, a organizac¸a~o e a participac¸a~o em eventos virtuais esta~o a trazer
resultados «muito positivos» para a regia~o e a dar um contributo decisivo para o relanc¸amento do
turismo no Algarve. Esta e´ a avaliac¸a~o que o Turismo do Algarve faz, ate´ ao momento, face ao
esforc¸o de adaptac¸a~o de grande parte da estrate´gia de promoc¸a~o do destino que tem vindo a
ser feito relativamente a` adopc¸a~o deste novo formato.

Joa~o Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve, explica que: «Perante todos os condicionamentos
para viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos do sector que, tradicionalmente, fazem parte
da nossa agenda de promoc¸a~o anual, fomos obrigados a repensar a nossa estrate´gia, de forma a
podermos continuar a promover o nosso destino a` dista^ncia e a manter a sua notoriedade junto dos
nossos pu´blicos».

A organizac¸a~o de webinars e workshops, a participac¸a~o em feiras online ou a promoc¸a~o de
reunio~es virtuais entre associados e agentes do sector, estrategicamente seleccionados, sa~o algumas
das acc¸o~es e formatos que passaram a integrar, de forma regular, a dina^mica da actividade do
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Turismo do Algarve, no a^mbito da sua age^ncia de promoc¸a~o turí stica para os mercados externos
– a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA).

A participac¸a~o num encontro virtual com os principais agentes que compo~em a Comunidade
Internacional de Viagens de Golfe (IGTM Links), a presenc¸a no formato online da ITB Berlim – uma das
maiores feiras de Turismo do mundo –, a organizac¸a~o do Algarve Virtual Destination Showcase, um
workshop online que teve como objectivo apresentar as mais-valias do destino para a realizac¸a~o de
eventos corporativos e associativos internacionais, ou a promoc¸a~o de sesso~es online dirigidas a
agentes de viagens do mercado irlande^s, com vista a` apresentac¸a~o das novidades da oferta turi
´stica do Algarve e dos elevados padro~es sanitários e de seguranc¸a implementados na regia~o, sa~o
apenas alguns exemplos deste novo tipo de acc¸o~es, recentemente realizadas, e que demonstram a
«versatilidade e adaptabilidade» assumidas pelo Turismo do Algarve na prossecuc¸a~o da sua missa~o.

O Presidente afirma: «Os eventos virtuais te^m sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido
manter a proximidade entre as empresas de turismo da regia~o e os agentes do sector dos va´rios
mercados com que trabalhamos e continuar a atender a`s necessidades dos va´rios segmentos que
compo~em a oferta turí stica do destino», afirma Joa~o Fernandes. Acrescenta ainda que: «Por outro
lado, numa altura em que as tesourarias das empresas do sector esta~o mais fragilizadas, as iniciativas
online permitem tambe´m reduzir alguns custos, o que se traduz numa ajuda crucial nesta fase em que
se prepara o regresso do Turismo».

Por fim, conclui que: «Ainda que num futuro que queremos pro´ximo, possamos assistir ao regresso dos
grandes eventos e feiras presenciais do sector, acreditamos que estas acc¸o~es virtuais podera~o
funcionar como uma importante ferramenta complementar que, muito provavelmente, iremos continuar
a integrar na nossa estrate´gia de promoc¸a~o do destino».
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Eventos virtuais estão a ter papel fundamental na preparação da
retoma do turismo no Algarve | Ambitur
A organizac ̧ão e a participac ̧ão em eventos virtuais estão a trazer resultados muito
positivos para a região e a dar um contributo decisivo para o relanc ̧amento do turismo no
Algarve. Esta é a avaliac ̧ão que o T urismo do Algarve faz, até ao momento, face ao
esforc ̧o de adaptac ̧ão de grande parte da estratégia de promoc ̧ão do destino que tem
vindo a ser feito relativamente à adoc ̧ão deste novo formato.

A organizac¸a~o e a participac¸a~o em eventos virtuais esta~o a trazer resultados muito positivos para
a regia~o e a dar um contributo decisivo para o relanc¸amento do turismo no Algarve. Esta e´ a
avaliac¸a~o que o Turismo do Algarve faz, ate´ ao momento, face ao esforc¸o de adaptac¸a~o de
grande parte da estrate´gia de promoc¸a~o do destino que tem vindo a ser feito relativamente a`
adoc¸a~o deste novo formato.

“Perante todos os condicionamentos para viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos do setor
que, tradicionalmente, fazem parte da nossa agenda de promoc¸a~o anual, fomos obrigados a repensar
a nossa estrate´gia, de forma a podermos continuar a promover o nosso destino a` dista^ncia e a
manter a sua notoriedade junto dos nossos pu´blicos”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve.

A organizac¸a~o de webinars e workshops, a participac¸a~o em feiras online ou a promoc¸a~o de
reunio~es virtuais entre associados e agentes do setor, estrategicamente selecionados, sa~o algumas
das ac¸o~es e formatos que passaram a integrar, de forma regular, a dina^mica da atividade do
Turismo do Algarve, no a^mbito da sua age^ncia de promoc¸a~o turí stica para os mercados externos
– a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA).

A participac¸a~o num encontro virtual com os principais agentes que compo~em a comunidade
internacional de viagens de golfe (IGTM Links), a presenc¸a no formato online da ITB Berlim – uma das
maiores feiras de turismo do mundo -, a organizac¸a~o do Algarve Virtual Destination Showcase, um
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workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias do destino para a realizac¸a~o de
eventos corporativos e associativos internacionais, ou a promoc¸a~o de sesso~es online dirigidas a
agentes de viagens do mercado irlande^s, com vista a` apresentac¸a~o das novidades da oferta turi
´stica do Algarve e dos elevados padro~es sanitários e de seguranc¸a implementados na regia~o, sa~o
apenas alguns exemplos deste novo tipo de ac¸o~es, recentemente realizadas, e que demonstram a
versatilidade e adaptabilidade assumidas pelo Turismo do Algarve na prossecuc¸a~o da sua missa~o.

“Os eventos virtuais te^m sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido manter a proximidade
entre as empresas de turismo da regia~o e os agentes do setor dos va´rios mercados com que
trabalhamos e continuar a atender a`s necessidades dos va´rios segmentos que compo~em a oferta
turí stica do destino”, afirma Joa~o Fernandes. “Por outro lado, numa altura em que as tesourarias das
empresas do setor esta~o mais fragilizadas, as iniciativas online permitem tambe´m reduzir alguns
custos, o que se traduz numa ajuda crucial nesta fase em que se prepara o regresso do turismo”,
acrescenta.

“Ainda que num futuro que queremos pro´ximo, possamos assistir ao regresso dos grandes eventos e
feiras presenciais do setor, acreditamos que estas ac¸o~es virtuais podera~o funcionar como uma
importante ferramenta complementar que, muito provavelmente, iremos continuar a integrar na nossa
estrate´gia de promoc¸a~o do destino”, conclui.
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EVENTOS VIRTUAIS ESTÃO A TER PAPEL FUNDAMENTAL NA
PREPARAC ̧ÃO DA RETOMA DO TURISMO NO ALGARVE
Adaptação da estratégia de promoc ̧ão do T urismo do Algarve aos canais digitais recolhe
resultados positivos.

O encontro online com agentes do setor em eventos estrate´gicos tem permitido a`s empresas da
regia~o continuar a divulgar a sua oferta de uma forma direcionada e eficaz.

A organizac¸a~o e a participac¸a~o em eventos virtuais esta~o a trazer resultados muito positivos para
a regia~o e a dar um contributo decisivo para o relanc¸amento do turismo no Algarve. Esta e´ a
avaliac¸a~o que o Turismo do Algarve faz, ate´ ao momento, face ao esforc¸o de adaptac¸a~o de
grande parte da estrate´gia de promoc¸a~o do destino que tem vindo a ser feito relativamente a`
adoc¸a~o deste novo formato.

“Perante todos os condicionamentos para viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos do setor
que, tradicionalmente, fazem parte da nossa agenda de promoc¸a~o anual, fomos obrigados a repensar
a nossa estrate´gia, de forma a podermos continuar a promover o nosso destino a` distância e a
manter a sua notoriedade junto dos nossos pu´blicos”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve.

A organizac¸a~o de webinars e workshops, a participac¸a~o em feiras online ou a promoc¸a~o de
reunio~es virtuais entre associados e agentes do setor, estrategicamente selecionados, sa~o algumas
das ac¸o~es e formatos que passaram a integrar, de forma regular, a dinâmica da atividade do Turismo
do Algarve, no âmbito da sua agência de promoção turí stica para os mercados externos – a
Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA).

A participac¸a~o num encontro virtual com os principais agentes que compo~em a comunidade
internacional de viagens de golfe (IGTM Links), a presenc¸a no formato online da ITB Berlim – uma das
maiores feiras de turismo do mundo -, a organizac¸a~o do Algarve Virtual Destination Showcase, um
workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias do destino para a realizac¸a~o de
eventos corporativos e associativos internacionais, ou a promoc¸a~o de sesso~es online dirigidas a
agentes de viagens do mercado irlande^s, com vista a` apresentac¸a~o das novidades da oferta turi
´stica do Algarve e dos elevados padro~es sanitários e de seguranc¸a implementados na regia~o, sa~o
apenas alguns exemplos deste novo tipo de ac¸o~es, recentemente realizadas, e que demonstram a
versatilidade e adaptabilidade assumidas pelo Turismo do Algarve na prossecuc¸a~o da sua missa~o.
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“Os eventos virtuais te^m sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido manter a proximidade
entre as empresas de turismo da regia~o e os agentes do setor dos va´rios mercados com que
trabalhamos e continuar a atender a`s necessidades dos va´rios segmentos que compo~em a oferta
turí stica do destino”, afirma Joa~o Fernandes. “Por outro lado, numa altura em que as tesourarias das
empresas do setor esta~o mais fragilizadas, as iniciativas online permitem tambe´m reduzir alguns
custos, o que se traduz numa ajuda crucial nesta fase em que se prepara o regresso do turismo”,
acrescenta.

“Ainda que num futuro que queremos pro´ximo, possamos assistir ao regresso dos grandes eventos e
feiras presenciais do setor, acreditamos que estas ac¸o~es virtuais podera~o funcionar como uma
importante ferramenta complementar que, muito provavelmente, iremos continuar a integrar na nossa
estrate´gia de promoc¸a~o do destino”, conclui.

Por: ATA
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Eventos virtuais estão a ter papel fundamental na preparação da
retoma do turismo no Algarve
A organizac ̧ão e a participac ̧ão em eventos virtuais estão a trazer resultados muito
positivos para a região

 

A organizac¸a~o e a participac¸a~o em eventos virtuais esta~o a trazer resultados muito positivos para
a regia~o e a dar um contributo decisivo para o relanc¸amento do turismo no Algarve. Esta e´ a
avaliac¸a~o que o Turismo do Algarve faz, ate´ ao momento, face ao esforc¸o de adaptac¸a~o de
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grande parte da estrate´gia de promoc¸a~o do destino que tem vindo a ser feito relativamente a`
adoc¸a~o deste novo formato.

“Perante todos os condicionamentos para viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos do setor
que, tradicionalmente, fazem parte da nossa agenda de promoc¸a~o anual, fomos obrigados a repensar
a nossa estrate´gia, de forma a podermos continuar a promover o nosso destino a` dista^ncia e a
manter a sua notoriedade junto dos nossos pu´blicos”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve.

A organizac¸a~o de webinars e workshops, a participac¸a~o em feiras online ou a promoc¸a~o de
reunio~es virtuais entre associados e agentes do setor, estrategicamente selecionados, sa~o algumas
das ac¸o~es e formatos que passaram a integrar, de forma regular, a dina^mica da atividade do
Turismo do Algarve, no a^mbito da sua age^ncia de promoc¸a~o turí stica para os mercados externos
– a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA).

A participac¸a~o num encontro virtual com os principais agentes que compo~em a comunidade
internacional de viagens de golfe (IGTM Links), a presenc¸a no formato online da ITB Berlim – uma das
maiores feiras de turismo do mundo -, a organizac¸a~o do Algarve Virtual Destination Showcase, um
workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias do destino para a realizac¸a~o de
eventos corporativos e associativos internacionais, ou a promoc¸a~o de sesso~es online dirigidas a
agentes de viagens do mercado irlande^s, com vista a` apresentac¸a~o das novidades da oferta turi
´stica do Algarve e dos elevados padro~es sanitários e de seguranc¸a implementados na regia~o, sa~o
apenas alguns exemplos deste novo tipo de ac¸o~es, recentemente realizadas, e que demonstram a
versatilidade e adaptabilidade assumidas pelo Turismo do Algarve na prossecuc¸a~o da sua missa~o.

“Os eventos virtuais te^m sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido manter a proximidade
entre as empresas de turismo da regia~o e os agentes do setor dos va´rios mercados com que
trabalhamos e continuar a atender a`s necessidades dos va´rios segmentos que compo~em a oferta
turí stica do destino”, afirma Joa~o Fernandes. “Por outro lado, numa altura em que as tesourarias das
empresas do setor esta~o mais fragilizadas, as iniciativas online permitem tambe´m reduzir alguns
custos, o que se traduz numa ajuda crucial nesta fase em que se prepara o regresso do turismo”,
acrescenta.

“Ainda que num futuro que queremos pro´ximo, possamos assistir ao regresso dos grandes eventos e
feiras presenciais do setor, acreditamos que estas ac¸o~es virtuais podera~o funcionar como uma
importante ferramenta complementar que, muito provavelmente, iremos continuar a integrar na nossa
estrate´gia de promoc¸a~o do destino”, conclui.
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Eventos online de promoção do Algarve estão a ter «papel
fundamental»
«A organizac ̧ão e a participac ̧ão em eventos virtuais estão a trazer resultados muito
positivos para a região e a dar um contributo decisivo para o relanc ̧amento do turismo no
Algarve»

 

A Associação Turismo do Algarve (ATA) considerou, esta terça-feira, 6 de Abril, que os eventos
virtuais, de promoção da região, estão a ter um «papel fundamental na preparação da retoma
do turismo». 

«A organizac¸a~o e a participac¸a~o em eventos virtuais esta~o a trazer resultados muito positivos
para a regia~o e a dar um contributo decisivo para o relanc¸amento do turismo no Algarve».

Esta e´ a avaliac¸a~o que a ATA faz, ate´ ao momento, face ao esforc¸o de adaptac¸a~o de grande
parte da estrate´gia de promoc¸a~o do destino que tem vindo a ser feito relativamente a` adoc¸a~o
deste novo formato.

«Perante todos os condicionamentos para viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos do
setor que, tradicionalmente, fazem parte da nossa agenda de promoc¸a~o anual, fomos obrigados a
repensar a nossa estrate´gia, de forma a podermos continuar a promover o nosso destino a` dista^ncia
e a manter a sua notoriedade junto dos nossos pu´blicos», explica Joa~o Fernandes, presidente da ATA.
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A organizac¸a~o de webinars e workshops, a participac¸a~o em feiras online ou a promoc¸a~o de
reunio~es virtuais entre associados e agentes do setor, estrategicamente selecionados, sa~o algumas
das ac¸o~es e formatos que passaram a integrar, de forma regular, a dina^mica da atividade do
Turismo do Algarve, no a^mbito da sua age^ncia de promoc¸a~o turí stica para os mercados externos
– a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA).

A participac¸a~o num encontro virtual com os principais agentes que compo~em a comunidade
internacional de viagens de golfe (IGTM Links), a presenc¸a no formato online da ITB Berlim – uma das
maiores feiras de turismo do mundo -, a organizac¸a~o do Algarve Virtual Destination Showcase, um
workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias do destino para a realizac¸a~o de
eventos corporativos e associativos internacionais, ou a promoc¸a~o de sesso~es online dirigidas a
agentes de viagens do mercado irlande^s, com vista a` apresentac¸a~o das novidades da oferta turi
´stica do Algarve e dos elevados padro~es sanitários e de seguranc¸a implementados na regia~o, sa~o
apenas alguns exemplos deste novo tipo de ac¸o~es, recentemente realizadas.

«Os eventos virtuais te^m sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido manter a
proximidade entre as empresas de turismo da regia~o e os agentes do setor dos va´rios mercados com
que trabalhamos e continuar a atender a`s necessidades dos va´rios segmentos que compo~em a
oferta turí stica do destino», afirma Joa~o Fernandes.

«Por outro lado, numa altura em que as tesourarias das empresas do setor esta~o mais fragilizadas, as
iniciativas online permitem tambe´m reduzir alguns custos, o que se traduz numa ajuda crucial nesta
fase em que se prepara o regresso do turismo», acrescenta.

«Ainda que num futuro que queremos pro´ximo, possamos assistir ao regresso dos grandes eventos e
feiras presenciais do setor, acreditamos que estas ac¸o~es virtuais podera~o funcionar como uma
importante ferramenta complementar que, muito provavelmente, iremos continuar a integrar na nossa
estrate´gia de promoc¸a~o do destino», conclui.
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Turismo do Algarve diz que eventos virtuais são fundamentais
para preparar retoma
Entidade faz um balanço positivo dos eventos virtuais em que tem participado no último
ano e diz que vai continuar a usar estes eventos como ferramenta complementar no
futuro.

O Turismo do Algarve faz um balanço positivo dos eventos virtuais em que tem vindo a participar no
último ano, devido à COVID-19, considerando que “a organizac¸a~o e a participac¸a~o em eventos
virtuais esta~o a trazer resultados muito positivos para a regia~o e a dar um contributo decisivo para o
relanc¸amento do turismo no Algarve”.

“Perante todos os condicionamentos para viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos do setor
que, tradicionalmente, fazem parte da nossa agenda de promoc¸a~o anual, fomos obrigados a repensar
a nossa estrate´gia, de forma a podermos continuar a promover o nosso destino a` dista^ncia e a
manter a sua notoriedade junto dos nossos pu´blicos”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve.

Desde o início da pandemia, o Turismo do Algarve tem vindo a promover webinars e workshops, assim
como a participar em feiras online e a promover reunio~es virtuais entre associados e agentes do setor,
eventos que, segundo comunicado, “passaram a integrar, de forma regular a dina^mica da atividade do
Turismo do Algarve, no a^mbito da sua age^ncia de promoc¸a~o turí stica para os mercados externos
– a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA)”.

Até à data, o Turismo do Algarve participou já no encontro virtual sobre golfe IGTM Links,  edição virtual
da feira de turismo da Alemanha ITB Berlim, o workshop online Algarve Virtual Destination Showcase ou a
promoc¸a~o de sesso~es online dirigidas a agentes de viagens do mercado irlande^s são alguns dos
eventos  que merecem balanço positivo por parte do Turismo do Algarve.

63/64



“Os eventos virtuais te^m sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido manter a proximidade
entre as empresas de turismo da regia~o e os agentes do setor dos va´rios mercados com que
trabalhamos e continuar a atender a`s necessidades dos va´rios segmentos que compo~em a oferta
turí stica do destino”, acrescenta Joa~o Fernandes, destacando ainda os menores custos destes
eventos, o que é outra mais-valia em tempos de pandemia e em que as empresas estão
descapitalizadas.

Devido ao sucesso destas iniciativas, o Turismo do Algarve diz ainda que, apesar de se esperar o
regresso dos eventos presenciais, “estas ac¸o~es virtuais podera~o funcionar como uma importante
ferramenta complementar”, motivo pelo qual conta  continuar a integrar os eventos virtuais  na
estratégia de promoção do destino.
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