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Elidérico Viegas cumpre mandato até ao fim
O presidente demissionário da AHETA vai continuar a liderar a entidade até ao final do ano por decisão
"unânime" dos órgãos sociais. Recorde-se que Elidérico Viegas pediu a demissão da presidência da
AHETA no dia 29 março na sequência de uma entrevista ao i onde prestou declarações que
desagradaram aos restantes membros da direção.

O presidente demissionário da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico
Viegas, vai continuar a liderar a entidade até ao final do atual mandato que termina este ano. A informação foi avançada
esta quarta-feira através de um comunicado assinado por Carlos Cabrita, presidente da assembleia geral da AHETA,
que justifica a decisão com “a difícil conjuntura que atravessamos face à atual crise sanitária, económica e social” e ao
facto de os responsáveis considerarem “imprescindível a intervenção da associação na atenta defesa dos altos
interesses dos seus associados”.

Recorde-se que Elidérico Viegas pediu a demissão da presidência da AHETA – cargo que ocupava desde agosto de
1995 – no dia 29 março na sequência de uma entrevista ao i, publicada dois dias antes, em que proferiu algumas
declarações nas quais os restantes dirigentes da associação disseram que “não se reveem nem podem subscrever”.

Apesar da demissão os órgãos sociais da AHETA reuniram-se no dia 31 de março em reunião que juntou os membros
da assembleia geral, conselho fiscal e da direção e que serviu “para analisar a situação e tomar decisões quanto ao
futuro” ficando “unanimemente acordado que, apesar de demissionária, devido ao pedido de exoneração do seu
presidente, a atual direção manter-se-á no exercício das suas funções até ao final do mandato, altura em que serão
convocadas eleições nos termos estatutários”, informa o comunicado.

“Os corpos sociais da AHETA, imbuídos na importância da solidariedade institucional, reiteram o compromisso de
manter o melhor relacionamento com as entidades associativas nacionais e internacionais e, muito em especial, com os
órgãos da administração pública central, regional e local, assegurando o habitual e superior empenho dos seus
dirigentes em prol da recuperação da atividade turística nacional e do Algarve, em particular”, lê-se na nota.
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Braga pagou 16.830 euros pela inscrição na competição "melhor destino
europeu"
A Câmara sublinha que a inscrição foi feita por aquisição de contratação pública, sendo aquele valor que
têm de pagar quaisquer cidades portuguesas ou europeias que se queiram candidatar.

A Câmara de Braga admitiu esta terça-feira que pagou 16.830 euros pela inscrição na edição 2021 da competição
“melhor destino europeu do ano”, que venceu, mas sublinhou que aquele é o valor estipulado para todos os candidatos.

Em comunicado, a Câmara sublinha que a inscrição foi feita por aquisição de contratação pública, sendo aquele valor
que têm de pagar quaisquer cidades portuguesas ou europeias que se queiram candidatar ao prémio.

A autarquia acrescenta que, após a conquista do galardão, decidiu fazer uma campanha nacional e internacional de
promoção do destino Braga, designadamente na própria plataforma do “European Best Destination”, que foi contratada
por cerca de 70 mil euros.

“Todas estas contratações foram feitas de forma transparente e clara, publicadas no portal Base da contratação pública
que qualquer entidade ou pessoa poderá consultar”, sublinhou.

A Câmara de Braga adiantou que a campanha de promoção da cidade encetada após a atribuição do prémio, passou
também pelos meios de comunicação da especialidade e internacionais, como a Lonely Planet, Forbes ou Traveler, e
por outdoors por todo o país, tendo orçado num total de 150 mil euros.

A autarquia refere ainda que, segundo uma análise de Media Value, realizada pela Cision e referente apenas às duas
primeiras semanas após a atribuição do título a Braga, “só em meios nacionais, este valor ultrapassava já 1,9 milhões de
euros de retorno”.

O comunicado da Câmara de Braga surge na sequência das declarações, que o município classifica de “inenarráveis”,
do ex-presidente da Associação de Hotéis do Algarve sobre a alegada “compra” de reconhecimentos turísticos
internacionais.

Segundo a Câmara, “foram vários aqueles que procuraram cavalgar tal menção para atacar e denegrir a cidade de
Braga, sugerindo expressa ou implicitamente que o mesmo tinha acontecido com o reconhecimento da cidade como
Melhor Destino Europeu em 2021?.

A “cavalgada”, acrescenta, é protagonizada tanto por aqueles que, a nível nacional, “convivem mal com os múltiplos
êxitos de Braga em diversas frentes e que não hesitam em tentar minorar a cidade, as suas instituições e os seus
cidadãos”, como por outros, “nos meandros políticos locais, que procuram usar esses ataques a reconhecimentos que
tanto desconforto lhes causam para visar os responsáveis do município, sem cuidar de que é o bom nome de Braga que
estão a pôr em causa”.

“Para os primeiros, se Lisboa ou Porto são reconhecidas internacionalmente, é um ato de justiça para com os seus
méritos próprios. Se Braga conquista exatamente o mesmo reconhecimento, é porque cuidou de comprar a organização
e manipular o processo”, refere a Câmara de Braga.

Em relação aos críticos locais, a Câmara destacou “o ridículo que transparece da sua frustração com os sucessos do
concelho”.
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Desconfinamento enche esplanadas
Foi uma agradável surpresa a reação das pessoas
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Ryanair avisa que vai transportar menos pessoas devido a atrasos na
vacinação
Até março de 2022, a Ryanair prevê transportar cerca de 80 milhões de passageiro, um valor próximo do
limite mínimo da sua estimativa anterior, sendo que o valor máximo era de 120 milhões de passageiros.

A Ryanair previa uma grande retoma dos voos e do turismo quando a União Europeia anunciou a chegada das vacinas
contra a Covid-19. No entanto, o atraso em todo o processo prejudicou as perspetivas da companhia aérea para o
presente e próximo ano, depois da Ryanair apresentar um prejuízo financeiro menor do que o esperado para o ano fiscal
de 2020, revela a “Reuters”.

A companhia aérea irlandesa voou 27,5 milhões de passageiros entre abril de 2020 e março de 2021, um valor abaixo
dos 149 milhões de passageiros transportados entre abril de 2019 e março de 2020, antes da pandemia atingir o mundo.
Até março de 2022, a Ryanair prevê transportar cerca de 80 milhões de passageiro, um valor próximo do limite mínimo
da sua estimativa anterior, sendo que o valor máximo era de 120 milhões de passageiros.

“As restrições e bloqueios de viagens na Páscoa e uma recuperação atrasada do tráfego no pico do verão de 2021,
devido ao lento lançamento das vacinas contra a Covid-19 na União Europeia significa que o tráfego do ano fiscal de
2022 provavelmente estará no limite inferior da nossa faixa previamente divulgada”, apontou a empresa em comunicado.

Embora ainda seja cedo para divulgar perspetivas para o novo ano financeiro, os executivos da Ryanair esperam situar-
se “perto do ponto de equilíbrio” entre o lucro e as perdas. Segundo a “Reuters”, a empresa Goodbody Stockbrokers
estima que a companhia aérea fique ligeiramente abaixo da previsão de lucro de 252 milhões de euros até março de
2022.

A companhia aérea irlandesa só irá apresentar os seus resultados anuais no próximo dia 17 de maio, mas é esperado

5/52



que anuncie um prejuízo líquido entre os 800 e 850 milhões de euros, significando uma diminuição face à previsão
anterior de 850 a 950 milhões de euros.
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ETC: 56% dos europeus otimistas quanto às férias de verão | Ambitur
A Comissão Europeia de Viagens (ETC) acaba de divulgar mais um relatório sobre as perceções e
intenções de viagem a curto prazo, a nível doméstico e inter-regional na Europa.

A Comissão Europeia de Viagens (ETC) acaba de divulgar mais um relatório sobre as perceções e intenções de viagem
a curto prazo, a nível doméstico e inter-regional na Europa.

O desejo dos europeus por viajar disparou para o nível mais elevado desde que este inquérito da ETC se iniciou, em
setembro de 2020, com 56% dos inquiridos a planear fazer uma viagem até final de agosto. 22% de todos os europeus
que participaram tencionam viajar entre maio e junho de 2021, e 36% defende uma viagem mais tarde no verão.

29% dos viajantes apontam o período de maio e junho, enquanto 46% preferem julho e agosto para a sua próxima
viagem. Quanto à escolha do destino, 49% querem viajar para outro país europeu e 36% optam por permanecer dentro
do seu próprio país.

As férias permanecem o principal motivo de viagem dos europeus: 66% dos viajantes vão viajar em lazer – uma subida
do marco de 56% antes da pandemia – enquanto que visitar amigos e familiares é a principal razão para 19% dos
viajantes.

O impacto das vacinas contra a Covid-19 sobre a vontade de viajar é positivo: 48% de todos os europeus inquiridos
sentem-se muito mais confiantes no que diz respeito a planear viagens nos próximos seis meses como resultado dos
avanços da vacinação. 31% mostram-se neutros, e 21% continuam muito céticos.

O interesse por férias junto ao mar continua em força: 34% dos viajantes preferem este tipo de viagem. Uma preferência
pela natureza e o ar livre é declarada por 15% dos inquiridos e é especialmente forte entre os mercados da Europa
Central.

Mais de metade dos viajantes (52%) mostra vontade de fazer a sua próxima viagem de avião, embora no Reino Unido
pareça ter havido uma redução da confiança nas viagens aéreas, com uma diminuição de 11% nesta preferência. As
viagens de carro permanecem como as segundas mais populares para 36% dos europeus no que diz respeito a planos
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de viagem a curto prazo.

Apesar dos esforços dos países da UE para impulsionar o turismo, os europeus continuam a enfrentar desafios para
manter os seus planos originais de viagem: somente 9% de todos os inquiridos não alteraram os seus planos.

No que diz respeito à saúde individual, as viagens aéreas são mencionadas por 17% de todos os europeus que
participaram no estudo da ETC como sendo a parte mais preocupante da viagem, seguindo-se a ida a bares e
restaurantes (13%).

Embora as medidas de quarentena sejam a principal preocupação dos viajantes (16%), há cada cada vez maior
ansiedade (11%) relativamente às limitações a atividades disponíveis no destino.

Perceção para o período de janeiro de 2021 vs janeiro 2020 O relatório também é complementado por perceções dos
viajantes no que diz respeito a destinos para o período de janeiro de 2021 face a janeiro de 2020.

36% de todas as referências nas redes sociais de viagens são efetuadas pelo grupo etário 35-44. Em janeiro de 2021, o
Índice do Produto Turístico – avaliação da satisfação com a oferta de destinos europeus – era de 60%, representando
uma redução de 7% face a janeiro de 2020, e uma pequena diminuição de 4% em relação a dezembro de 2020. Esta
ligeira melhoria pode indicar que tanto turistas como destinos estão lentamente a adaptar-se ao turismo na era Covid-19.

O Índice de Satisfação Hoteleira durante janeiro de 2021 foi de 64% – igual a janeiro de 2020 e apenas ligeiramente
abaixo do nível de 66% de dezembro de 2020. Neste caso também a estabilidade indica uma adaptação ao “novo
normal”, diz a ETC.

Recomendações para os destinos – À medida que as preocupações entre os viajantes no que diz respeito à experiência
no destino aumentam, os organismos nacionais de turismo devem comunicar com clareza que atrações estão abertas
no momento e que restrições/normas se aplicam a visitantes. Uma mensagem consistente e transparente será
essencial para gerir as expectativas dos viajantes e reconstruir a confiança; – Desenvolver e comunicar protocolos
Covid-19 para bares e restaurantes é fundamental. Campanhas que adotem uma abordagem mais divertida e envolvente
em relação às medidas da Covid-19 iriam aumentar a confiança e responder às ansiedades sanitárias de visitar esses
espaços; – Para receber turistas que viajam de carro e amantes da natureza, os destinos poderiam oferecer itinerários
especiais, experiências diferentes e paragens divertidas em família ao ar livre. Um bom exemplo seriam listas de música
local para acompanhar as viagens de carro, tornando a experiência mais imersiva.; – Viagens responsáveis devem estar
no topo da retoma do turismo. Os destinos devem adotar iniciativas tais como “brand story telling” cultivando uma
“sensação de atenção”, em parceria com associações e organizações ambientais, e incluir hóspedes em eventos e
atividades das comunidades locais.

Recomendações para as empresas/atividades – Após uma longa espera, as empresas devem aproveitar o sentimento
positivo em relação às viagens e a confiança do consumidor para os períodos da primavera- verão. Promoções do tipo
compre agora – poupe depois, upgrades gratuitos e campanhas de novo marketing vão motivar clientes hesitantes; – À
medida que muitos destinos de sol e praia anunciam datas de abertura, os hotéis independentes e os resorts podem
reforçar a formação do pessoal na adaptação às novas circunstâncias, desenvolvendo ainda mais o pensamento
resiliente, implementando protocolos de saúde e segurança e usando valores de marca para proporcionar umas férias
despreocupadas aos hóspedes; – Para três em cada quatro europeus, viajar é um momento de estar com a
família/parceiro. Por isso, as marcas turísticas podem comercializar-se como o cenário ideal para as famílias e
parceiros partilharem tempo de qualidade e experiências extraordinárias; – Com a consensualização de corredores
turísticos entre países e o aumento das reservas diretas, os fornecedores de serviços – alojamento, companhias aéreas
e rent-a-cars – podem colaborar em pacotes de descontos em alojamento e fly/drive, e promovê-los diretamente junto do
seu público alvo.
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Novos registos de alojamento local caem para metade. Algarve continua
a liderar
Número de novos registos de alojamento local caiu para metade no primeiro trimestre. Faro continua a
concentrar a maior fatia, o que mostra a esperança que o setor ainda tem no Algarve.

O alojamento local sentiu o impacto da pandemia nas reservas e isso trouxe um abanão ao mercado. De olhos postos
no passado, mas também no futuro, o número de empresários a entrar para o arrendamento de curta duração caiu para
metade no primeiro trimestre do ano. Ainda assim, as esperanças estão a ser depositadas no Algarve, que continua a
liderar no número de novos registos.

Entre janeiro e março de 2021, foram registados 1.154 novos imóveis de alojamento local, de acordo com os dados do
Registo Nacional de Turismo (RNT) consultados pelo ECO. Este número mostra uma diminuição de 53% face aos
quase 2.500 novos registos observados no primeiro trimestre de 2020.

Numa análise mais fina, Faro destacou-se ao concentrar 35% (400) dos novos registos em todo o país, o que mostra
que as esperanças continuam a ser depositadas no Algarve, tal como nos anos anteriores.

Atrás aparece o Porto com 194 novos imóveis registados como alojamento local, seguindo-se Lisboa com 159.
Novamente, estes números mostram que os destinos citadinos estão a perder adesão, tal como já tinha referido o
presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) em entrevista ao ECO, notando o aumento da
procura por destinos do interior.

Com ocupações de 20%, situação do alojamento local é “crítica e delicada” Ler Mais

Na mesma entrevista, Eduardo Miranda explicou que “as pessoas ainda acreditam no turismo” e “sabem que esta crise
é passageira”. Referindo que continua a haver pessoas a entrar para o arrendamento de curto negócio, tal como os
números mostram, o responsável admitiu, contudo, que “agora as pessoas ponderam muito mais”.

O número de novos registos de alojamento local tem vindo a cair desde 2018. Nesse ano, houve 23.010 novos registos,
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enquanto em 2019 esse número caiu para 13.726, mostram os dados do RNT. Em 2020, ano de pandemia, contaram-se
apenas 6.784 novos imóveis registados.

O ECO tentou contactar a ALEP para perceber de forma mais aprofundada a evolução destes indicadores, mas tal não
foi possível.

Veja no mapa o número de de novos registos

Número de novos registos de alojamento local no 1.º trimestre de 2021 comparado com o 1.º trimestre de 2020. | Fonte:
Registo Nacional de Turismo.
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Resorts da Kronos Homes no Algarve reabrem campos de golfe
As esplanadas do Clubhouse do Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, e do Clubhouse do
Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, já estão disponíveis para receber clientes
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A Kronos Homes, 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", avança a Kronos Homes em comunicado.

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 Homesem 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.

Os hotéis de ambos os resorts abrem para reservas a partir do próximo dia 15 de abril.

Sobre a Kronos Homes
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Kronos Homes é a marca de promoção imobiliária residencial da Kronos. Nasce com o objetivo de liderar o mercado
espanhol, com projetos de elevada qualidade e design que supõem um novo standard de excelência no mercado
residencial, tanto de projetos de residência principal e segunda residência.

A responsabilidade, o rigor e o compromisso com o trabalho definem os valores da nossa empresa para satisfazermos
os nossos clientes em todas as etapas do projeto e a superar as suas expectativas. #PURE DESIGN é a evolução do
conceito viver com estilo, que define o nosso compromisso pela criação de uma arquitetura com um desenho único,
singular, inovador, que atende ao autêntico.
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Empresas de congressos e eventos preveem retoma a partir de setembro
Para a Apecate é importante que "a abertura do sector seja feita em conformidade com os critérios de
saúde e não com outros", mas também que se pense em definir "fundos de apoio à retoma" das
empresas.

O presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (Apecate), António
Marques Vidal, apontou que a retoma do sector do eventos poderá decorrer entre setembro e outubro.Durante audição
com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, António Marques Vidal explicou que “as
empresas estão a negociar os eventos para setembro, outubro”, mas sublinhou que o processo está a ser lento, sendo
que a primeira reunião com a Direção Geral de Saúde (DGS), sobre a retoma dos eventos, aconteceu “há menos de 15
dias”.“Os eventos não se abrem de um dia para o outro”, afirmou António Marques Vidal acrescentando que “não haver
regras torna inviável qualquer situação” onde seja possível os eventos voltarem a atividade. “É importante que este
diálogo exista, mas que exista com consistência, com rapidez para criar regras claras para que o sector consiga
organizar”, pediu.Para a Apecate é importante que “a abertura do sector seja feita em conformidade com os critérios de
saúde e não com outros”, mas também que se pense em definir “fundos de apoio à retoma porque as empresas estão
sem dinheiro, sem funcionários”.Quanto aos apoios, António Marques Vidal admitiu que numa fase inicial “conseguiram
minimizar os impactos”, mas numa fase seguinte revelaram-se “poucos e muito curtos”. “Eram anunciados como
grandes apoios, mas depois na prática apareciam imensos constrangimentos”, contou o presidente da Apecate
assegurando que os problemas que surgiram “evitaram que as empresas tivessem acesso a muitos dos apoios”.“O que
funcionou bem foi as linhas do micro credito promovidas pelo turismo Portugal”, assumiu António Marques Vidal
reforçando que quanto aos restantes apoios funcionaram “umas vezes melhor, outras vezes pior”.A associação pediu
ainda que fosse estabelecida uma coordenação para o sector dos eventos. “Temos 10 tutelas e temos mais dois
ministérios que é o de coesão e que é o de planeamento que são financiadores e não se consegue trabalhar com 10
tutelas com cada uma a dizer as suas regras e as suas taxas e a ter a suas interpretações”, afirmou. Ler mais
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Madeira recebeu na Páscoa sobretudo portugueses do continente.
Hotéis de cinco estrelas tiveram mais ocupação
A TAP reforçou as ligações à ilha no período da Páscoa, que passaram de dois para três voos diários, e
também a Easyjet alargou as rotas ao Funchal com dois voos por dia de Lisboa e quatro por semana à
partida do Porto

Não foi o que a Madeira esperava, o resultado turístico da Páscoa de 2021, mas ainda assim os hotéis da região
conseguiram ter neste período alguma afluência de portugueses vindos do continente. A proibição de circular entre
concelhos que vigorou neste período não se aplicou aos cidadãos que viajaram até às regiões autónomas, e que tinham
de fazer as necessárias deslocações ao aeroporto, pelo que a TAP e a Easyjet reforçaram as ligações aéreas com vista
a atender a um maior movimento.

"Esta Páscoa tivemos na região taxas médias de ocupação de 25%, em que houve uma grande componente do
mercado nacional", adianta Nuno Vale, diretor da Associação de Promoção da Madeira (APM), referindo que neste
período houve um reforço de voos da TAP, que passaram de duas a três frequências por dia, e também da Easyjet, que
assegurou voos de Lisboa ao Funchal duas vezes por dia, e do Porto quatro vezes por semana.

Estas taxas de ocupação nos hotéis da Madeira e do Porto Santo, maioritariamente de portugueses continentais,
referem-se a hotéis de padrão elevado. "A clientela que veio na Páscoa procurou hotéis de categoria superior, os de
cinco estrelas tiveram mais ocupação, o que é interessante", faz notar o responsável da APM.

"Face às expectativas que tínhamos para a Páscoa, os resultados não foram os que ansiávamos, mas dado o contexto
dos principais mercados estarem fechados, estes números são positivos", considera Nuno Vale.

Com os principais mercados da Madeira ainda fechados ao turismo, designadamente Reino Unido e Alemanha, também
se destacaram na região no período da Páscoa os mercados da Europa de leste, além do mercado nacional. 

"A Europa de leste está a olhar a Madeira com atenção e como um destino seguro nesta altura de pandemia", frisa o
responsável. Entre as novas rotas programadas para o Funchal, destaca-se a de Vilnius, na Lituânia, que arrancou a 23
de março com um voo semanal previsto até outubro, mas que segundo o responsável da APM se irá tornar numa
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"operação de ano inteiro" para a região. O operador destes voos é a Itaka, que também está a assegurar para a Madeira
ligações à Polónia.

"A Polónia nunca suspendeu a operação para a Madeira durante a pandemia", refere o diretor da APM, lembrando que à
rota que já existia do Funchal para Varsóvia, o operador Itaka decidiu este ano acrescentar o destino de Cracóvia.

"Temos ainda operações programadas da Roménia, que se forem bem sucedidas continuam ao longo do ano inteiro",
refere Nuno Vale, lembrando ainda a operação da Suíça para a Madeira, assegurada pela Edelweiss, que foi retomada a
3 de abril.

MAIS PORTUGUESES CONTINENTAIS NA MADEIRA EM
AGOSTO DE 2020
Apesar das restrições que ainda existem nos principais países emissores, a começar pelo Reino Unido (destino
fechado) e a Alemanha (que mantém Portugal na lista vermelha de viagens), o diretor da Associação de Promoção da
Madeira assume que "vai ser um começo mais lento" do que o desejado, mas acredita que o verão na região será
"bastante forte". 

"Nas reservas para o verão, já há operações com taxas de ocupação a 100%, o que dá a indicação de um período de
verão forte, e muito do lado do mercado nacional", salienta Nuno Vale.

"Vemos o mercado nacional este verão como um mercado de aposta", destaca ainda o responsável, lembrando que
houve um aumento de portugueses continentais na região em agosto de 2020, face aos resultados no mês homólogo do
ano anterior, e antes da pandemia.

Outra tendência antecipada pelo responsável da agência de promoção da Madeira é um efeito prolongado do verão por
mais tempo, uma vez que de momento "os mercados internacionais estão a adiar as suas férias".

De momento, o Reino Unido é um dos mercados relevantes para a Madeira que permanecem fechados, e no ano
passado as regras adotadas pelos britânicos ao nível dos corredores aéreos acabaram por prejudicar a região, cujos
dados do surto eram mais favoráveis face ao todo nacional.

Mas o Governo britânico acabou por adotar no final do verão um critério regional para decidir os corredores aéreos - com
resultados visíveis para a Madeira - o que se espera que continue a adotar em 2021 ao decidir a reabertura para os
cidadãos viajarem. "Foi um grande passo Inglaterra começar a olhar regionalmente para os corredores aéreos", constata
Nuno Vale.

E Portugal como um todo, apesar de ter passado um período difícil com a covid-19, "atualmente está numa situação de
controlo pandémico comparativamente melhor à de outros países", nota ainda o responsável da Associação de
Promoção da Madeira.

MADEIRA CRIOU UM 'CORREDOR VERDE' PARA OS
VACINADOS E RECUPERADOS E UM 'CORREDOR
AZUL' PARA QUEM PRECISA DE FAZER TESTE
O destaque vai para a criação de um "sistema inovador" criado na Madeira desde o início da pandemia, e que tem vindo
a evoluir, no objetivo de manter a economia aberta na região, mas com "segurança" para o destino ou para quem chega.
Recorde-se que as regras de confinamento ditadas em Portugal continental não se aplicam nas regiões autónomas (que
têm o seu próprio quadro de regras sanitárias, decididas pelos governos regionais), e por exemplo os hotéis têm podido
manter-se abertos com spas, ginásios, cabeleireiros ou outros serviços a funcionar.

"Não há muitos destinos no mundo que já tenham implementado um procedimento para facilitar as viagens com a
pandemia, e nós fizemo-lo deste cedo", sublinha o diretor da Associação de Promoção da Madeira.

A Madeira já tinha um 'corredor azul' no aeroporto Cristiano Ronaldo no Funchal, para quem chegava com teste feito à
covid, e em fevereiro deste ano criou um 'corredor verde' para quem chega vacinado ou recuperado da doença, o que
garante um período de imunização. Trata-se de um sistema semelhante e antecipado ao que a Comissão Europeia
prepara para o 'passe europeu de viagens', que prevê ter pronto até ao início de junho.

"Quando houver o futuro 'passaporte verde' europeu adotaremos todas essas regras", refere o responsável da APM. Até
lá, a Madeira "aceita como válidos todos os boletins de vacinas de cada um dos Estados".
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Quem chega à Madeira com teste negativo à covid realizado até 72 horas antes da viagem pode passar pelo 'corredor
azul' do aeroporto. As pessoas que chegarem sem teste feito poderão fazê-lo gratuitamente no aeroporto, sendo
encaminhadas para os seus hotéis até saberem o resultado.

"Apesar de exigir teste à chegada, a Madeira assume todos os custos médicos, de estadia ou alimentação se aconteceu
alguma coisa à pessoa no nosso território e acabou por testar positivo", enfatiza o responsável da APM, frisando ser
"uma grande salvaguarda e que dá segurança" aos viajantes e aos países de origem.

"Nunca deixámos de ter a economia a funcionar, e o foco está em ter as entradas controladas, para quem vem testado,
vacinado ou recuperado", enfatiza Nuno Vale, frisando ainda que quem chega tem de cumprir as regras sanitárias que
vigoram no destino, como uso de máscara na rua, distanciamento entre pessoas no mínimo de dois metros, e recolher
obrigatório a partir das 19 horas.

O diretor da Associação de Promoção da Madeira lembra ainda que a região foi a primeira a nível nacional a decretar uso
obrigatório de máscara na via pública no ano passado. "A região fechou ao turismo em março, só reabrimos em julho e
com muita segurança, como a exigência de testes à chegada. Isso permitiu ter a situação muito controlada e deu um
capital de confiança à Madeira, permitindo-lhe uma imagem internacional como destino seguro", conclui Nuno Vale.
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Direção da AHETA mantém-se até final do mandato | Ambitur
Depois de, no final de março, o atual presidente da direção da AHETA, Elidérico Viegas, ter apresentado a
sua demissão após algumas declarações ao jornal I, com as quais “os restantes membros da mesma
direção não se revêm nem pode subscrever”, conforme comunicado enviado à imprensa na altura,
Carlos Cabrita, presidente da Assembleia Geral da associação dos hotéis e empreendimentos turísticos
do Algarve avança hoje a informação de que foi “unanimemente acordado que, apesar de demissionária,
devido ao pedido de exoneração do seu presidente, a atu

Depois de, no final de março, o atual presidente da direção da AHETA, Elidérico Viegas, ter apresentado a sua demissão
após algumas declarações ao jornal I, com as quais “os restantes membros da mesma direção não se revêm nem pode
subscrever”, conforme comunicado enviado à imprensa na altura, Carlos Cabrita, presidente da Assembleia Geral da
associação dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve avança hoje a informação de que foi “unanimemente
acordado que, apesar de demissionária, devido ao pedido de exoneração do seu presidente, a atual Direção manter-se-á
no exercício das suas funções até ao final do mandato, altura em que serão convocadas eleições nos termos
estatutários”.

A AHETA explica, na mesma nota, que está empenhada na “recuperação da atividade turística nacional e do Algarve, em
particular”, e justifica que reconhece “a difícil conjuntura que atravessamos face à atual crise sanitária, económica e
social” pelo que considera “imprescindível a intervenção da Associação na atenta defesa dos altos interesses dos seus
associados”
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Nova lei dos apoios aos trabalhadores mantém ajuda no turismo e
cultura até Junho
Publicação em Diário da República da lei que altera as regras do apoio à redução da actividade
compatibiliza as mudanças introduzidas pelo Parlamento com as mudanças que o Governo introduziu
pelo meio.

O diploma que altera as regras do apoio à redução da actividade dos trabalhadores independentes, empresários em
nome individual e gerentes de empresas foi publicado no Diário da República desta quarta-feira e esclarece uma das
dúvidas que se colocou quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou as mudanças
introduzidas pelo Parlamento ao decreto-lei do Governo: saber se os trabalhadores do turismo, cultura, eventos e
espectáculos já não abrangidos pelo dever de suspensão da actividade ou encerramento de estabelecimentos
continuariam a poder aceder a este apoio nos próximos meses.

A redacção final da lei assegura que, tal como o Governo pretendia, o apoio continuará a existir até 30 de Junho para os
trabalhadores destes sectores, se estiverem em paragem total da sua actividade ou da actividade do sector, mesmo que
já não obrigados ao dever de encerramento ou suspensão (para os restantes trabalhadores, o apoio só existe para quem
esteja obrigado à suspensão das actividades ou ao encerramento de instalações e estabelecimentos).

A dúvida sobre o que aconteceria ao apoio financeiro aos trabalhadores do turismo, cultura, eventos e espectáculos
colocava-se por causa de um problema na numeração do decreto-lei original.

Quando, no início de Março, os partidos votaram as alterações ao decreto-lei do Governo, o diploma do executivo ainda
não previa aquela excepção para os trabalhadores da cultura, turismo, eventos e espectáculos. A oposição votou um
diploma do BE que, além de alterar o primeiro número do artigo 3.º da lei (sobre o universo dos beneficiários),
acrescentava um novo numero (sobre o período usado como referência para o cálculo da prestação social), fazendo
com que o artigo passasse a ter quatro números.

Só que, entretanto, ainda antes de o Presidente da República promulgar essas mudanças, o Governo fez a sua própria
alteração ao diploma — para incluir aquela extensão aos trabalhadores daqueles sectores de actividade — e, ao fazer
esse aditamento, a base de trabalho continuava a ser o diploma original, que então só continha três números. E, para
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poder acrescentar mais regras, teve de acrescentar mais números, ou seja, um quarto e um quinto número.

No momento em que Marcelo Rebelo de Sousa dá luz verde ao apoio, colocava-se o problema de compatibilização entre
os dois diplomas relativamente ao artigo 4 da lei, por existirem dois textos distintos (e sobre matérias diferentes) para
esse mesmo parágrafo.

Essa dúvida acabaria por ser resolvida na fase da consolidação da legislação em Diário da República, pela Imprensa
Nacional Casa da Moeda, sendo um artigo mais longo, com seis números, resultado da ordenação dos dois textos.

No final do artigo, prevê-se, por iniciativa do Parlamento, que, para efeitos de cálculo do apoio, a Segurança Social tem
de considerar “o rendimento médio anual mensualizado do trabalhador no ano de 2019”, em vez de a comparação ser o
ano de 2020.

Esse é um dos focos de tensão entre o Governo e os partidos da oposição. De um lado, o BE (autor da proposta) e os
restantes grupos parlamentares alegam que não alteraram a fórmula de cálculo do apoio, mas apenas o período de
comparação usado no cálculo; do outro, o Governo entende que os partidos mexeram na fórmula de cálculo, porque não
alteraram apenas o período de comparação, mas o que é tido em conta nessa comparação, porque, segundo a ministra
do Trabalho, em vez de a Segurança Social ter em consideração o “rendimento mensal relevante”, terá de ter em conta
o “rendimento médio anual mensualizado”.

Mas os partidos que aprovaram a lei entendem que isso não acontece porque se mantém a fórmula de cálculo original
prevista na lei para a qual este diploma remete, porque aí se prevê que o apoio varia em função da remuneração
registada como base de incidência contributiva.

Ouvida no Parlamento na terça-feira, Ana Mendes Godinho afirmou que a Segurança social terá de alterar os sistemas
informáticos para processar os apoios de acordo com as novas regras e insistiu que há uma diferença entre o que está
redigido e aquilo que era a intenção dos partidos, desafiando os partidos a clarificarem a norma.

Além do apoio à redução da actividade dos trabalhadores independentes, também foram publicados no Diário da
República desta quarta-feira os outras medidas promulgadas por Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos quais
António Costa fez um pedido urgente de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional: o alargamento do apoio
excepcional da Segurança Social aos pais em teletrabalho com filhos em casa até aos 12 anos (em vez de serem
abrangidos apenas os pais com filhos até ao primeiro ciclo do ensino básico); e instrumentos de gestão de profissionais
de saúde em resposta à pandemia.

As novas regras entram em vigor na quinta-feira.
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Portugal eleito destino ideal para passar férias por quem viaja em
autocaravana ou procura conforto dos resorts
O destino é o mais pretendido por quem viaja em autocaravana ou procura o conforto dos resorts.
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O destino é o mais pretendido por quem viaja em autocaravana ou procura o conforto dos resorts.

Numa altura em que as viagens de avião estão reduzidas ao mínimo, reformados estrangeiros e nómadas digitais
encontraram em Portugal o refúgio ideal para fugir da pandemia.

Atraídos pela segurança que o país desperta face ao vírus e em alojamentos tão diversos como resorts cinco estrelas e
autocaravanas, são cada vez mais os visitantes que optam por fazer as suas férias em Portugal.

Os resorts 5 estrelas receberam famílias e turistas sozinhos que chegaram em busca da tranquilidade que Portugal
proporciona. Muitos fizeram das unidades hoteleiras a sua casa, pois, mais do que fazer turismo, usam-nas como
morada e ponto de partida para continuarem ou retomarem as suas vidas quotidianas. Alguns trabalham ali
remotamente.

O mesmo acontece com os turistas que viajam em autocaravana. Aqui os visitantes dividem-se entre os nómadas
digitais e os reformados que chegam, sobretudo ao Algarve ou zonas costeiras, onde permanecem largas temporadas,
incluindo durante o inverno.

Em comum todos estes visitantes referem Portugal como um país acolhedor e, acima de tudo, seguro.
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VILA VITA Parc Resort & Spa lança site novo | Ambitur
O VILA VITA Parc acaba de lançar o seu website totalmente renovado, que pretende facilitar a
comunicação e divulgação do melhor que o resort tem para oferecer, com destaque especial para as
experiências que convidam à proximidade e criação de afetos com a região algarvia. Este lançamento
coincide com o regresso gradual dos serviços e facilidades do resort durante este mês de abril.

O VILA VITA Parc acaba de lançar o seu website totalmente renovado, que pretende facilitar a comunicação e divulgação
do melhor que o resort tem para oferecer, com destaque especial para as experiências que convidam à proximidade e
criação de afetos com a região algarvia. Este lançamento coincide com o regresso gradual dos serviços e facilidades do
resort durante este mês de abril.

Com uma nova imagem, conteúdos mais dinâmicos e uma maior interatividade, o novo www.vilavitaparc.com
proporciona uma experiência de navegação mais intuitiva, adaptada a todos os dispositivos e focada nas melhores
práticas, procurando assim refletir a sofisticação, o dinamismo e a autenticidade, valores pelos quais o resort é bem
conhecido.

Entre as várias novidades, o destaque vai para as Experiências, quer pela relevância e atualidade do tema, quer pela
importância estratégica que representa para o VILA VITA Parc, por serem locais, inclusivas e sustentáveis a nível do
turismo e terem, por isso, um impacto considerável no apoio e preservação da cultura e tradição da comunidade
envolvente.

A nova plataforma pretende ser, desta forma, o começo da viagem em si, pela forma simples e inspiradora com que
apresenta um alargado leque de experiências, que combinadas com as imensas possibilidades de serviço que o VILA
VITA proporciona, deixam já antecipar as memórias e emoções que vão permanecer, no final, no regresso a casa.

“Mais do que renovar o site visualmente, quisemos responder aos novos desafios que a atualidade nos tem vindo a
apresentar. Após uma extensa pesquisa e interpretação cuidada das necessidades dos nossos hóspedes,
redesenhámos toda a jornada do utilizador, criamos novos conteúdos e desenvolvemos o site com melhor performance.
Basicamente, numa era que vê o marketing do turismo em constante mudança, o desafio foi alinhar a experiência digital
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com o serviço personalizado, pelo qual o VILA VITA é já reconhecido. Acreditamos que este novo site vai permitir
encurtar distâncias, ao disponibilizar conteúdo inspirador, de forma mais intuitiva, contínua e adaptada a uma realidade
cada vez mais rápida e multicanal.” comenta Kurt Gillig, diretor-geral do VVP.

Brevemente, para além da adição de novos idiomas, o site contemplará ainda uma total remodelação do blogue, assim
como a possibilidade de personalizar a navegação, de acordo com motivações e interesses de quem o visita.

Entretanto, o resort, de momento a oferecer estadas com serviços restritos e refeições pelo room service, começa a
implementar uma gradual reabertura dos seus restaurantes (dentro e fora do resort), bares, piscinas, VILA VITA Spa by
Sisley Paris, Health Club e atividades desportivas, lojas V-Life e Creche, a partir de dia 5 de abril até 3 de maio, em
conformidade com as medidas de desconfinamento anunciadas pelas entidades oficiais.
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Lisboa: 2022 será o ano recuperação da hotelaria
Lisboa está entre as cidades da Europa que poderão recuperar em 2022 o Produto Interno Bruto (PIB),
até atingir níveis pré-pandémicos.

Lisboa está entre as cidades da Europa que poderão recuperar em 2022 o Produto Interno Bruto (PIB), até atingir níveis
pré-pandémicos.

Este é o resultado de uma recenter análise efectuada pela Oxford Economics onde se destaca que Lisboa é uma das
cidades que vai recuperar mais rapidamente os seus serviços de alojamento e restauração.

A Oxford Economics refere 2022 como o ano de recuperação em níveis pré-pandémicos, realidade que não ocorre, por
exemplo, com as artes, entretenimento e lazer.

Das 30 cidades que foram analisadas pela Oxford Economics para a elaboração deste relatório, todas registaram queda
do PIB em 2020, que provavelmente será revertida em 2021. E é aqui que se destaca o caso da cidade de Lisboa, que,
após um cair acima de seis por cento, pode crescer à volta de quatro por cento. No conjunto das 30 cidades analisadas,
os dados significam um forte crescimento durante os anos de 2021 e 2022, a par de desenvolvimentos mais modestos a
partir do ano de 2023.

Relativamente a Lisboa, assinala-se um crescimento médio entre 2019 e 2025 da ordem dos cinco por cento, acima dos
três por cento de Roma, mas muito distantes das cidades do Oriente que apresentam um crescimento médio superior a
13%.
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Braga pagou para ser o Melhor Destino Europeu? Autarquia nega e fala
em processo “transparente”
Em esclarecimento público, a autarquia afirma que a inscrição no concurso que deu a Braga o título de
Melhor Destino Europeu foi feita “de forma transparente, correcta e honrosa”. A polémica surgiu depois
de um artigo do Polígrafo que tem por base q

Com mais de 109 mil votos, Braga conquistou, este ano, o título de Melhor Destino Europeu para visitar. O triunfo foi
anunciado a 10 de Fevereiro: depois de ter deixado escapar o prémio em 2019 para Budapeste, a cidade minhota
conseguiu, em 2021, ultrapassar 20 cidades e trouxe o título para o Minho. A inscrição nessa corrida, promovida pelo
European Best Destinations (EBD), foi “feita por aquisição de contratação pública” e custou ao município 16.830 euros,
indica a autarquia em esclarecimento público. Este contrato, bem como outros três disponíveis para consulta do portal
Base, têm como entidade adjudicatária Maximilien Didier Lejeune, responsável máximo do EBD, e não a própria
organização de promoção turística no espaço europeu.

A nota de imprensa do município bracarense surge após declarações de Elidérico Viegas, então presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), numa entrevista ao jornal INevitável no final
de Março, que puseram em causa a legitimidade dos prémios turísticos. Questionado sobre o “empurrão” que a eleição
de Portugal como “destino turístico preferido na Europa” pelos utilizadores do site da EBD poderia dar ao sector no país,
Elidérico Viegas respondeu que as eleições são “feitas por entidades privadas que se regem por princípios económicos,
de rentabilidade económica”; “(…) como tal, pagamos e ficamos no lugar que queremos”, lê-se ainda.

O mesmo jornal cita um “destacado empresário”, num artigo que seguiu a polémica instalada no sector turístico após a
entrevista a Elidérico Viegas, que corrobora as acusações do ex-presidente da AHETA: “Quer ganhar a nomeação de
melhor destino? Pague 500 libras e vai ver que aparece no site da organização como nomeado. Quer ganhar o prémio?
Então tem de negociar com eles o valor. É simples e é assim que funciona.”

O rastilho seguiu até ao Minho depois de o Polígrafo ter publicado um artigo que dá como “Verdadeiro” o facto de a
Câmara de Braga ter pagado 86 mil euros ao presidente da organização que, entre outros, atribui o prémio de “Melhor
Destino Europeu”. Este ano, para além do contrato acima referido, datado de 1 de Fevereiro e que serviu para a
“aquisição de serviços de promoção de Braga como destino seguro nos mercados internacionais”, o município celebrou
um contrato para a “aquisição de promoção turística internacional” com o valor de 70 mil euros — novamente com
Lejeune, mais uma vez adjudicatário individual. Em 2019, ano em que a cidade ficou em segundo lugar na competição,
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também se celebraram contratos com o responsável máximo do EBD: um a 16 de Setembro, para a “aquisição de
serviços de concepção de sítio da World Wide Web”, no valor de 8940 euros; outro, de 9980 euros, de 8 de Fevereiro
desse ano, serviu para a “aquisição de Serviços de Promoção da Cidade de Braga entre os melhores destinos Europeus
para visitar em 2019”. Fazendo as contas, a Câmara Municipal de Braga pagou mais de 105 mil euros a Lejeune em dois
anos.

“Contratações foram feitas de forma transparente e clara”
No esclarecimento público, a autarquia afirma que a inscrição na competição europeia foi feita “de forma transparente,
correcta e honrosa”. “Quaisquer cidades portuguesas ou europeias que se queiram candidatar a este prémio” têm de
pagar a sua inscrição, indica a mesma fonte. No site do EBD, lê-se que “taxas de participação são solicitadas aos
destinos” concorrentes, mas isso não quer dizer que paguem “para vencer”. E caso os destinos não consigam pagar,
“podem ser convidados gratuitamente”. A organização esclarece ainda que o ranking depende “do número de votos [que
cada destino] recolheu”, não sendo possível pagar para subir na lista. Lejeune garantiu ao Polígrafo que “não há qualquer
ligação entre o valor da participação e os resultados”.

Pelos vistos, também se pode arrecadar um quinto lugar sem apresentar candidatura e sem pagar qualquer valor: foi o
que aconteceu com Cascais em 2020, de acordo com o Polígrafo, ao qual a autarquia informou não ter “qualquer registo
dessa entidade [o EBD] nos pagamentos”. Por outro lado, a Câmara Municipal do Porto (cidade que ganhou o título em
2017) afirmou que nesse processo “existiu apenas o pagamento de um montante de 2.500 euros para avaliação de
candidatura e inscrição no processo”. “Várias cidades concorreram e apenas 30 seguiram para a fase final. Lisboa foi,
inclusive, uma das cidades que pagou o montante e ficou de fora, pelo facto de a organização privilegiar uma cidade por
país”, acrescenta a autarquia, num e-mail enviado ao PÚBLICO. “Durante todo o processo e anos subsequentes, não foi
investido sequer um cêntimo à entidade EBD, do CEO Maximilien Lejeune”, frisa a autarquia.

A Câmara Municipal de Braga salienta que nunca teve “qualquer hesitação em tornar públicos os termos em que
participou” nesta competição, bem como os contratos celebrados “com esta plataforma, o seu proprietário e todos os
parceiros e fornecedores”. Relativamente aos contratos de 2019, a autarquia refere que o processo seguiu a mesma
linha de transparência.

Já a “campanha nacional e internacional de promoção do destino Braga” foi decidida “à luz” da conquista do título.
Ambas “reforçaram a visibilidade do nome de Braga no país e em todo o mundo, sobretudo nos meios de comunicação
da especialidade e internacionais (…), mas também com a presença física em outdoors por todo o país”, e custaram
“quase 150 mil euros”. Este valor inclui “a promoção na própria plataforma” do EBD que custou ao município 70 mil
euros. A autarquia reitera que “todas estas contratações foram feitas de forma transparente e clara, publicadas no portal
Base da contratação pública que qualquer entidade ou pessoa poderá consultar”. O retorno após a atribuição do título a
Braga superou o investimento: “Só em meios nacionais, este valor ultrapassava já” o total de 1 milhão e 900 mil euros.

A Câmara de Braga indica ainda que “foram vários aqueles que procuraram cavalgar” as menções de Elidérico Viegas
“para atacar e denegrir” a cidade, identificando-os como “aqueles que (…) convivem mal com os múltiplos êxitos de
Braga” e “aqueles outros, nos meandros políticos locais, que procuram usar esses ataques a reconhecimentos (…) para
visar os responsáveis do município, sem cuidar de que é o bom nome de Braga que estão a pôr em causa”. “Se Lisboa
ou Porto são reconhecidas internacionalmente, é um acto de justiça para com os seus méritos próprios. Se Braga
conquista exactamente o mesmo reconhecimento, é porque cuidou de ‘comprar’ a organização e manipular o processo”,
lê-se ainda.
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NOTÍCIAS AO MINUTO
07/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: 0

Turismo. Novos registos de alojamento local descem para metade
O Algarve continua a liderar no número de novos registos.

Os novos registos de alojamento local caíram para metade no início deste ano, de acordo com dados do Registo
Nacional de Turismo (RNT). Entre janeiro e março de 2021 foram registados 1.154 novos imóveis de alojamento local,
menos 53% em relação ao mesmo período do ano passado.

A notícia, sublinhe-se, foi avançada pelo ECO que revela ainda que o Algarve continua a liderar no número de novos
registos.

De acordo com dados da Confidencial Imobiliário, quase 4.700 fogos saíram do alojamento local em Lisboa e Porto no
quarto trimestre do ano passado.

"O universo de apartamentos T0 e T1 ativos no alojamento local sofreu uma queda expressiva quer em Lisboa quer no
Porto no 4.º trimestre de 2020, observando-se a saída de atividade de 4.690 fogos no conjunto das duas cidades face a
igual período do ano anterior", pode ler-se num comunicado da Confidencial Imobiliário.

Leia Também: AHRESP lança inquérito sobre nova portaria no Alojamento Local
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TSF ONLINE
07/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 0

Madeira vai usar cães para detetar infetados no aeroporto
Governo da Madeira anuncia que vai ser feito um ensaio piloto com recurso a dois cães farejadores.

O Governo da Madeira está a desenvolver um projeto com recurso a cães farejadores para deteção de pessoas
infetadas com SARS-CoV-2 no aeroporto, anunciou o presidente do executivo, Miguel Albuquerque.

"Estamos já a trabalhar em cooperação com os tratadores e, obviamente, será uma das áreas que estamos a
desenvolver e que, em primeiro lugar, será, talvez, instalado no aeroporto", disse, indicando que o projeto está ainda em
fase de ensaio.

O governante falava à margem da abertura da exposição retrospetiva da obra do fotógrafo madeirense João Pestana
(1929-2017), no Museu de Fotografia da Madeira, no Funchal.

"Estes cães estão dotados da capacidade de detetar se a pessoa é portadora ou não portadora do vírus", explicou,
admitindo que, se o projeto for bem-sucedido, o governo regional poderá suspender a obrigatoriedade de apresentação
de teste PCR negativo para entrada na região, em vigor desde 01 de julho de 2020.

Miguel Albuquerque reforçou que esta "nova metodologia", cujo enquadramento legal será revelado mais tarde, tem uma
"grande fiabilidade".

"Já estão a utilizar [cães farejadores] em alguns países e nós queremos fazer um ensaio aqui na Madeira", disse,
reforçando: "Vamos fazer esse ensaio piloto. Não vamos generalizar, mas é um ensaio piloto que pode resultar. É algo
que nós queremos experimentar".

Miguel Albuquerque referiu que deverão ser utilizados dois cães.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil
habitantes, regista 350 casos ativos de Covid-19, num total de 8.466 confirmados desde o início da pandemia, e 71
óbitos associados à doença.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de
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casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.887 pessoas dos 824.368 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.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
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JORNAL DE NEGÓCIOS
07/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Grupo Pestana oferece 45 milhões ao BCP para transformar Hotel
Madeira Palácio em habitação
'A hotelaria está fraca e em 2020 conseguimos alguns bons resultados na parte imobiliária', justifica o
CEO do grupo, José Theotónio, que em declarações ao Eco diz que oferece 45 milhões de euros ao BCP
pelo imóvel.

O Grupo Pestana quer oferecer 45 milhões ao BCP para comprar o Hotel Madeira Palácio, que está parado há mais de
uma década, com o objetivo de transformar o imóvel em habitação.O valor da proposta é revelado esta quarta-feira pelo
Eco, depois de o Jornal da Madeira ter adiantado que o Grupo Pestana está em conversações com o BCP.

"Fizemos uma proposta, eles [BCP] fizeram uma contraproposta e nós aceitámos", refere José Theotónio, CEO do
grupo, que diz ao jornal que o valor ainda não está fechado, dependendo das condições de financiamento e do eventual
exercício de direito de preferência por parte dos moradores.

"A hotelaria está fraca e em 2020 conseguimos alguns bons resultados na parte imobiliária. O nosso interesse é
exatamente esse: a componente imobiliária", justifica. Em 2018 foi noticiada a compra do Madeira Palácio pelo Gupo
Enotel, por 40 milhões de euros. De acordo com a imprensa regional, o grupo tinha a intenção de aumentar em 46% o
projeto, que passaria a ter 728 camas, além de uma unidade hoteleira independente, mas as condições terão sido
rejeitadas pelo BCP. O Hotel Madeira Palácio foi inaugurado em 1972 pela cadeia norte-americana Hilton, que deixou de
gerir o hotel na década seguinte.
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VIDA IMOBILIÁRIA
07/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • HOTELARIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 0

REACH: 0

Algarve regista o pior março de que há registo
A taxa de ocupação média dos hotéis do Algarve não ultrapassou os 4% no mês de março.

 

A hotelaria do Algarve registou o mês de março mais fraco de sempre. Segundo os números da AHETA, divulgados
desde 1996, a uma ocupação global média por quarto fixou-se nos 4%, 86% abaixo do valor registado em 2020, que já
tinha sentido os primeiros impactos da pandemia, com uma descida homóloga de 92% face a março de 2019.

No mês em analise, o mercado nacional desceu 21,6%, e o internacional 94,4% face ao ano anterior.
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Já o volume de vendas registou uma descida de 91,6% face a março do ano passado, que tinha já registado uma
descida de 94,8% face a igual mês de 2019.

Segundo a AHETA, em termos acumulados, nos últimos 12 meses a ocupação por cama registou uma descida média
de 68,3% no Algarve, ao passo que o volume de vendas desceu, em média, 64,9%.
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CORREIO DA MANHÃ
07/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

Voos para Brasil
Sindicatos dos pilotos da aviação civil quer fim da proibição de voos da TAP para o Brasil
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OBSERVADOR
07/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: 0

O turismo não tem bazuca?
Já temos pouco tempo! Precisamos de definir uma estratégia bem definida e não apenas rabiscar umas
ideias para dizermos que estamos preparados.

O setor do turismo arrisca-se a passar ao lado do envelope de financiamento que Bruxelas irá fazer chegar a Portugal
para o período 2021 a 2027. Portugal precisa de se preparar com cuidado e com uma estratégia bem definida para este
desafio. E parece que muito há ainda a fazer. Não nos podemos esquecer que o turismo foi o setor que mais contribuiu
para tirar Portugal da crise de 2010-2014, que inclusivamente conduziu o país a um resgate por parte do FMI e à vinda da
Troika para Portugal.

O turismo será, certamente, um dos sectores que mais irá puxar Portugal para sair desta crise causada pela pandemia.
Quando as restrições à circulação de pessoas forem levantadas, vamos voltar em força à ribalta do turismo mundial e
voltaremos a receber muitos turistas. No entanto, precisamos de uma estratégia bem definida para podermos beneficiar
plenamente dos financiamentos que aí vêm e não voltar a repetir os erros anteriores à chegada da pandemia, em que o
setor já era visto nalguns locais com preocupação por se ter tornado excessivo, causado fenómenos de gentrificação e
ter criado muitos problemas.

Há quatro pontos fundamentais que precisam ser considerados devidamente na elaboração de uma estratégia para o
setor e para nos posicionarmos para a ‘bazuca’. Em primeiro lugar, há que referir que o turismo não é um setor prioritário
no âmbito dos financiamentos do FEDER e Fundo de Coesão para 2021-2027. Estes financiamentos ascendem a 242
mil milhões de euros para toda a Europa, sendo que Portugal irá receber cerca de 16 mil milhões de euros. A Comissão
Europeia definiu 5 Objetivos de Política (OP) para o futuro: uma Europa mais inteligente (OP1), mais sustentável (OP2),
melhor conectada (OP3), mais social (OP4), e mais próxima dos cidadãos (OP5). Contudo, alerte-se que o turismo não
tem um envelope financeiro próprio no âmbito da maior parte destas medidas, pelo que as empresas e as organizações
vão ter de se posicionar fora da existência de um quadro próprio de apoio.

Ciente da importância estratégica que o Turismo pode vir a ter para puxar pelas economias a saírem da crise, a
Comissão Europeia adicionou um sub-eixo especificamente para o turismo designado Objetivo Política Específica para o
Turismo (OP4.5), no âmbito do OP4, ligando o turismo à cultura, à sustentabilidade e à inclusão e inovação social. Daqui
se conclui, que há razões acrescidas para que Portugal desenhe uma estratégia para apoiar os empresários da área do
turismo, porque em áreas como competitividade, digitalização, ambiente, cidades, etc., o sector terá de competir
diretamente com todos os outros setores que, habitualmente absorvem muitos mais fundos. Isto é, há que preparar o
turismo para poder absorver os financiamentos do Objetivo 4.5 e para poder aceder a todas as outras linhas de
financiamento.

Em segundo lugar, refira-se que o Plano de Recuperação e Resiliência e o Plano Costa e Silva são claramente
insuficientes para o turismo. Nestes documentos não é apresentada uma visão e uma estratégia claras que definam um
rumo para o turismo. Nesse sentido, torna-se desde já prioritário, que Portugal desenhe uma estratégia específica para
poder aproveitar devidamente os financiamentos que aí vêm e que não estão devidamente enquadrados nestes planos
nacionais.

Em terceiro lugar, refira-se que o país precisa de criar uma política de atuação que assegure que o financiamento chega
não apenas às organizações do setor público e às grandes empresas capazes de submeterem projetos. Note-se, que a
maior parte das empresas do turismo são “nano-empresas”, de cariz familiar, afastadas das tecnologias de informação
e comunicação, e sem grande consultoria financeira (muitas delas quase que nem conseguem pagar a um TOC).
Assim, é fundamental equacionar-se a criação de um “novo quadro de administração”, que inclua os organismos do
Estado, mas que também integre as associações do setor, dado que estão mais próximas da economia e dos
problemas que as afetam. É, pois, urgente que o país crie rapidamente uma “nova rede institucional” para ligar o setor
público às empresas e organizações. Isto não passa por criar mais organizações e burocracia, antes pelo contrário,
passa por articular e por a trabalhar, em conjunto, todo o potencial organizacional que existe no país e que é muito bom
se for utilizado devidamente. E no que concerne às organizações do setor público, há que evitar a duplicação de
atribuições e competências, que servem apenas para consumir recursos e aumentar a burocracia e a lentidão dos
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processos.

Em quarto lugar, devemos ser ‘inteligentes’ e criar boas Estratégias Regionais Inteligentes (RIS3) para o turismo. Refira-
se que Portugal não tem aproveitado devidamente o elevado potencial que o turismo possui para induzir desenvolvimento
e prosperidade em setores como a agricultura, florestas, produtos tradicionais, e alargamento da base económica e
inclusão social. O turismo que aí vem deve estar articulado com aquilo que o país tem e que produz, e ser mais
democrático, no sentido de incluir os negócios e as pessoas locais. Muitas das formas de turismo, verticalizadas e
erosivas das comunidades locais, sob a forma de eucalipto, devem ser absolutamente evitadas. O setor do turismo
precisa de otimizar não apenas os benefícios diretos que deixa fundamentalmente na hotelaria e restauração, mas deve
estar igualmente associado a estratégias inteligentes que puxem pelas economias locais e envolvam todas as pessoas.
Chama-se a isso turismo sustentado e sustentável!

Já temos pouco tempo! Precisamos de definir uma estratégia bem definida e não apenas rabiscar umas ideias para
dizermos que estamos preparados. Precisamos de criar uma estratégia que, na área do turismo, acrescente presença e
visão ao Plano Recuperação e Resiliência e ao Plano Costa e Silva.

Há que ter consciência que podemos vir a falhar o desafio que está prestes a chegar! É imperioso preparar o setor do
turismo e não falhar esta oportunidade de oiro!
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JORNAL DE NOTÍCIAS
07/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 0

Braga rejeita ter comprado prémio de Melhor Destino
Em causa contratos com o presidente da organização europeia
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CORREIO DA MANHÃ
07/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÉ PINTO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Salários de maio cada vez mais ameaçados
Alfredo Casimiro foi nomeado CEO da empresa de handling e afastou Paulo Leite Neto por “quebra de
lealdade”
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DN
07/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CÉU NEVES

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 0

“A Feira da Ladra é a mãe das feiras, vem toda a gente”
A Feira da Ladra voltou nesta terça-feira para os que têm banca fixa, depois da pararem a 16 de janeiro
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DN
07/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

Receitas geradas no turismo duplicaram depois da troika
Imobiliário e indústria automóvel ajudaram Portugal a recuperar nos dez anos após a ajuda financeira
internacional
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JORNAL I
07/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 0

Eventos virtuais são fundamentais
A organização e participação em eventos virtuais estão a levar resultados muito positivos para a região
do Algarve e a dar um contributo decisivo para o relançamento do turismo na região

45/52



MSN
07/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6220

REACH: 0

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 Turismo 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 n̂cia 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 m̂ica da atividade do Turismo do Algarve.

"Os eventos virtuais te m̂ 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 turi´stica do destino", afirma Joa~o
Fernandes.
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O TURISMO
07/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • FEIRAS E EVENTOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 2480

REACH: 0

Turismo do Algarve aposta no online para a promoção do destino
Encontros online com profissionais do sector tem "permitido às empresas da região continuar a divulgar
a sua oferta de uma forma direccionada e eficaz", afirmou a Turismo do Algarve.

Divugação
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Encontros online com profissionais do sector tem "permitido a`s empresas da regia~o continuar a divulgar a sua
oferta de uma forma direccionada e eficaz", afirmou a Turismo do Algarve.

A Turismo do Algarve considera que a organização e participação em eventos virtuais estão a ter "resultados muito
positivos" para a região, no momento de preparação da retoma do sector do turismo. 

O presidente da Entidade Regional de Turismo, explicou 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".

João Fernandes salientou que "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
turi´stica do destino".
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Algarve prepara retoma do turismo com eventos virtuais
A organização e a participação em eventos virtuais estão a trazer resultados muito positivos para o
Algarve e a dar um contributo decisivo para o relançamento do turismo na região, assim garante o
Turismo do Algarve

A organização e a participação em eventos virtuais estão a trazer resultados muito positivos para o Algarve e a dar um
contributo decisivo para o relançamento do turismo na região, assim garante o Turismo do Algarve, que tem adaptado
grande parte da estratégia de promoção do destino a este novo formato. “Perante todos os condicionamentos para
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viajar e o cancelamento das grandes feiras e eventos do setor que, tradicionalmente, fazem parte da nossa
agenda de promoção anual, fomos obrigados a repensar a nossa estratégia, de forma a podermos continuar a
promover o nosso destino a` distância e a manter a sua notoriedade junto dos nossos públicos”, explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. 

A organização de webinars e workshops, a participação em feiras online ou a promoção de reuniões virtuais entre
associados e agentes do setor, estrategicamente selecionados, são algumas das ações e formatos que passaram a
integrar, de forma regular, a dinâmica da atividade do Turismo do Algarve, no âmbito da sua agência de promoção
turística para os mercados externos – a Associação Turismo do Algarve (ATA). A participação num encontro virtual com
os principais agentes que compõem a comunidade internacional de viagens de golfe (IGTM Links), a presença no
formato online da ITB Berlim – uma das maiores feiras de turismo do mundo, a organização do Algarve Virtual
Destination Showcase, um workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias do destino para a
realização de eventos corporativos e associativos internacionais, ou a promoção de sessões online dirigidas a agentes
de viagens do mercado irlandês, com vista a` apresentação das novidades da oferta turística do Algarve e dos elevados
padrões sanitários e de segurança implementados na região, são apenas alguns exemplos deste novo tipo de ações,
recentemente realizadas, e que demonstram a versatilidade e adaptabilidade assumidas pelo Turismo do Algarve na
prossecução da sua missão. “Os eventos virtuais têm sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido
manter a proximidade entre as empresas de turismo da região e os agentes do setor dos vários mercados com
que trabalhamos e continuar a atender às necessidades dos diversos segmentos que compõem a oferta
turística do destino”, afirma João Fernandes. 

Para o presidente do Turismo do Algarve, 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. “Ainda que num futuro que queremos próximo, possamos assistir ao
regresso dos grandes eventos e feiras presenciais do setor, acreditamos que estas ações virtuais poderão
funcionar como uma importante ferramenta complementar que, muito provavelmente, iremos continuar a
integrar na nossa estratégia de promoção do destino”, conclui João Fernandes.
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Eventos virtuais estão a ter papel fundamental na preparação da retoma
do turismo no Algarve
A organização e a participação em eventos virtuais estão a trazer resultados muito positivos para a
região e a dar um contributo decisivo para o relançamento do turismo no Algarve

A organização e a participação em eventos virtuais estão a trazer resultados muito positivos para a região e a dar um
contributo decisivo para o relançamento do turismo no Algarve. Esta é a avaliação que o Turismo do Algarve faz, até ao
momento, face ao esforço de adaptação de grande parte da estratégia de promoção do destino que tem vindo a ser feito
relativamente à adoção 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 promoção anual, fomos obrigados a repensar a nossa
estratégia, de forma a podermos continuar a promover o nosso destino à distância e a manter a sua
notoriedade junto dos nossos públicos”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

 A organização de webinars e workshops, a participação em feiras online ou a promoção de reuniões virtuais entre
associados e agentes do setor, estrategicamente selecionados, são algumas das ações e formatos que passaram a
integrar, de forma regular, a dinâmica da atividade do Turismo do Algarve, no âmbito da sua agência de promoção
turística para os mercados externos – a Associação Turismo do Algarve (ATA).

 A participação num encontro virtual com os principais agentes que compõem a comunidade internacional de viagens de
golfe (IGTM Links), a presença no formato online da ITB Berlim – uma das maiores feiras de turismo do mundo -, a
organização do Algarve Virtual Destination Showcase, um workshop online que teve como objetivo apresentar as
mais-valias do destino para a realização de eventos corporativos e associativos internacionais, ou a promoção de
sessões online dirigidas a agentes de viagens do mercado irlandês, com vista à apresentação das novidades da oferta
turística do Algarve e dos elevados padrões sanitários e de segurança implementados na região, são apenas alguns
exemplos deste novo tipo de ações, recentemente realizadas, e que demonstram a versatilidade e adaptabilidade
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assumidas pelo Turismo do Algarve na prossecução da sua missão.

 “Os eventos virtuais têm sido uma aposta muito positiva, que nos tem permitido manter a proximidade entre as
empresas de turismo da região e os agentes do setor dos vários mercados com que trabalhamos e continuar a
atender às necessidades dos vários segmentos que compõem a oferta turística do destino”, afirma João
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 ações virtuais poderão funcionar como uma importante ferramenta
complementar que, muito provavelmente, iremos continuar a integrar na nossa estratégia de promoção do
destino”, conclui.
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