
SIC NOTÍCIAS

18/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 191884

REACH: 0

João Fernandes, da Associação de Turismo do Algarve
João Fernandes, da Associação de Turismo do Algarve

João Fernandes, da Associação de Turismo do Algarve
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POSTAL

17/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: 0

Diretor de hotel diz que restringir viagens do Algarve é
"inaceitável"
Diretor de hotel diz que restringir viagens do Algarve é "inaceitável"

FOTO D.R.

Odiretor de uma unidade hoteleira algarvia considerou hoje “inaceitável” e “sem justificação”
as restrições impostas aos viajantes pela Alemanha, salientando que o número de infeções por
covid-19 no Algarve é “francamente baixo”.

Numa reação à decisão anunciada hoje pela Alemanha de colocar a região do Algarve e os Açores na lista
de zonas de risco face à pandemia de covid-19, com os turistas alemães a terem de cumprir uma
quarentena de dez dias no seu regresso, João Soares, diretor do Hotel Dom José, em Quarteira, admitiu
à Lusa ter recebido a decisão com “muita estranheza”.

“Nós recebemos a decisão da Alemanha com muita estranheza porque, num universo de quase 440.000
habitantes [do Algarve], estamos, ao dia de hoje, com 525 casos ativos, o que é praticamente nulo”,
afirmou João Soares, que representa o Algarve na Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).
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A medida aplica-se a partir de domingo, segundo o instituto de vigilância sanitária alemão Robert-Koch
(RKI), no entanto, os turistas provenientes do Algarve poderão interromper a quarenta ao fim de cinco
dias, caso tenham teste negativo.

João Soares reconheceu que “há alguns concelhos com uma incidência maior” na região, como é o caso
de Portimão, mas sublinhou que “o Algarve não se resume a esses concelhos” e que “é inaceitável esta
posição por parte da Alemanha”, porque “não há qualquer justificação” para ela.

“525 casos ativos, para 440 mil habitantes, pensamos que é francamente baixo”, insistiu o diretor do
hotel algarvio.

O impacto da decisão alemã vai “afetar a região pelas reservas existentes do mercado alemão, mas
também pelo contágio que isto poderá vir a ter internacionalmente”, porque há “outros países que
olharão com certeza para esta decisão da Alemanha, o que não é nada benéfico”, alertou.

“O turismo alemão tem uma incidência muito grande na zona de Portimão e Lagos, na zona de
Carvoeiro, não terá uma incidência tão grande nesta zona de Vilamoura e Quarteira, mas tem sempre
uma incidência bastante grande”, observou, frisando que, na ausência do mercado britânico, a presença
de turismo alemão “é de extrema importância”.

O diretor da unidade hoteleira algarvia defendeu, por isso, a necessidade de avançar com “uma
vacinação mais rápida” e de dar “a possibilidade à hotelaria e aos grandes empregadores do Algarve de
fazerem testes rápidos para se prevenirem, antes de acontecerem os azares”.

Outra opção “muito importante”, acrescentou, seria a possibilidade de direcionar a vacinação para o
setor do turismo e da hotelaria, “porque tão ou mais importante que os contágios, é a perceção de
segurança” e essa medida permitira “dar uma perceção de segurança completamente distinta”.

Também em declarações à Lusa, Daniel do Adro, vice-presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros
e Similares do Algarve (AIHSA), considerou que o aumento das restrições nos países europeus, como a
Alemanha, torna as viagens pouco aconselháveis nesses mercados e o impacto das restrições impostas
nas viagens para o Algarve acaba por ser “essencialmente reputacional”.

Daniel Adro admitiu, no entanto, que a realização de quarentena à chegada ao país de origem “poderia
ser um travão” para quem faz reservas e, “no limite, considerar outro destino em alternativa”.

O dirigente da AIHSA disse ainda esperar que o Algarve consiga “reverter a situação no curto prazo” e
garantir que o “controlo dos focos de Portimão e Albufeira sejam uma realidade”, permitindo que as
restrições sejam levantadas a tempo de “tornar inócua esta situação antes do verão”.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.987.891 mortos no mundo, resultantes de mais de
139 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.937 pessoas dos 829.911 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 TAMBÉM
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ECONOMIA ONLINE

19/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Restaurantes, cinemas e centros comerciais perdem acesso ao
lay-off a partir de hoje
O país entra esta segunda-feira numa nova fase do desconfinamento. Restaurantes,
cinemas, cafés e centros comerciais reabrem portas e, em consequência, perdem acesso
ao lay-off simplificado.

Portugal dá, esta segunda-feira, mais um passo no sentido do desconfinamento. Reabrem as escolas do
ensino secundário e as instituições do ensino superior, mas também os cinemas, as lojas, os teatros, os
restaurantes e os centros comerciais. Essas atividades deixam de estar submetidas, assim, ao dever de
encerramento, perdendo, em consequência, o acesso ao lay-off simplificado. Em alternativa, podem
aderir ao apoio à retoma progressiva.

Apesar do aumento gradual do índice de transmissibilidade, o Executivo de António Costa considera que
o país está em “condições de dar o próximo passo” e entrar numa nova fase do plano de
desconfinamento.

Desconfinamento continua. Isto é o que reabre na segunda Ler Mais

Assim, e conforme anunciou o primeiro-ministro, a partir desta segunda-feira, o ensino secundário e o
ensino superior voltam a ser presenciais (ainda que as universidades tenham autonomia para decidir se
regressam a esse regime ou não), reabrem os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos,
reabrem todas as lojas e centros comerciais e os restaurantes, cafés e pastelarias podem voltar a
atentar clientes no interior (à mesa e ao balcão), com o máximo de quatro clientes por mesa.

Esta nova fase de desconfinamento é, deste modo, sinónima do levantamento do dever de
encerramento para estas atividades, o que significa que estes empregadores deixam agora de ter acesso
ao lay-off simplificado, regime que tem permitido às empresas reduzir os horários de trabalho ou
suspender os contrários, ao mesmo tempo que recebem da Segurança Social um apoio para o
pagamento dos salários e beneficiam da isenção (total) das contribuições sociais.
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Em declarações ao ECO, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco,
explica que estes empregadores devem atualizar os seus pedidos de lay-off simplificado na Segurança
Social, clarificando que, a partir de dia 19, não continuarão abrangidos por esta medida extraordinária;
Ou seja, o pedido de adesão só pode cobrir o período até 18 de abril.

Desde 5 de abril que os restaurantes, cafés e pastelarias já podiam operar nas esplanadas, mas
continuavam a ter acesso ao lay-off simplificado, porque se mantinha o dever de encerramento. A partir
desta segunda-feira, o caso muda de figura e estas empresas perdem o acesso a este regime.

“Lay-off foi determinante. Moratórias serão talvez problema mais complicado” Ler Mais

Em alternativa, salienta Paula Franco, podem aderir ao apoio à retoma progressiva, que permite reduzir
os horários de trabalho (até 100%, em alguns casos), em função das quebras de faturação. Ao abrigo
desta medida, as empresas também recebem um apoio para o pagamento dos salários, mas não têm a
isenção total das contribuições sociais (no máximo, têm um desconto nessas obrigações).

Tudo somado, o popular lay-off simplificado volta a ficar, a partir desta segunda-feira, disponível para um
grupo mais diminuído de empresas, do que nos últimos meses. Continuam a ter acesso os
empregadores encerrados por imposição legal, nomeadamente os bares e discotecas de todo o país e
os empregadores dos dez concelhos que não acompanharão esta nova fase de desconfinamento, onde
se mantém o dever de encerramento mais generalizado.

O desconfinamento, que arranca esta segunda-feira, também significa que os trabalhadores
independentes e sócios-gerentes deixam, assim, de ter a sua atividade suspensa ou encerrada por
imposição administrativa e perdem o apoio extraordinário à redução da atividade, que recentemente
sofreu alterações polémicas — o Governo até já pediu a sua fiscalização ao Tribunal Constitucional — à
base de cálculo. Em alternativa, podem pedir o apoio ao rendimento dos trabalhadores à Segurança
Social, que varia entre 50 euros e 501,16 euros, na generalidade dos casos.

Os trabalhadores independentes do turismo, cultura, eventos e espetáculos, em situação de paragem
total da sua atividade ou do seu setor, mesmo não estando confinados, mantêm acesso ao apoio
extraordinário à redução da atividade (que varia entre 219,4 euros e 665 euros, na generalidade dos
casos), até ao final de junho.
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JORNAL I

19/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 0

Restaurantes aplaudem abertura de espaços interiores mas
querem mais
Ana Jacinto diz ao i que a terceira fase de desconfinamento “dá alento” aos empresários,
mas não salva setor. E pede reforço de apoios
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SIC

17/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 512350

REACH: 0

Nesta fase de desconfinamento três propostas diferentes vêm do
Algarve
Nesta fase de desconfinamento três propostas diferentes vêm do Algarve

Nesta fase de desconfinamento três propostas diferentes vêm do Algarve
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PÚBLICO

17/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CORONAVÍRUS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

Covid-19. Região do Algarve está a sofrer impacto
“absolutamente desproporcional”, explica estudo
Depois de afirmarem que “o sector do turismo continua a ser largamente penalizado pela
pandemia”, os investigadores salientaram que “no caso da região do Algarve, o
fenómeno é ainda mais expressivo”.
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Foto

Com efeito, o desemprego registado baixou regularmente de 710.652 pessoas em 2012, para 297.931
em Janeiro de 2020. RUI GAUDENCIO

O Algarve é a região do país onde a pandemia está a ter um “impacto absolutamente desproporcional” e
apresenta o maior aumento homólogo do desemprego, seguida, muito à distância, da Área
Metropolitana de Lisboa, segundo o Observatório das Desigualdades.

Um relatório agora divulgado, assinado por Inês Tavares, Ana Filipa Cândido, Jorge Caleiras e Renato
Miguel do Carmo, analisou o mercado de trabalho em Portugal continental durante o ano de 2020, com
base em dados do Instituto do Emprego e da Formação Profissional.

A primeira grande constatação do estudo “Desemprego em 2020 - Impactos da Pandemia,
Mapeamentos e Reflexões” foi “a inversão da trajectória de descida sustentada do desemprego que
vinha acontecendo desde 2012”.

Com efeito, o desemprego registado baixou regularmente de 710.652 pessoas em 2012, para 297.931
em Janeiro de 2020.

Mas um “repentino recrudescimento, mais notório a partir de Abril de 2020, inverteu esta tendência” e
colocou o total de desempregados registados em 375.150 no último mês do ano.

Os designados “desempregados imediatos”, que não beneficiaram do “layoff” simplificado, entre outras
medidas indirectas de apoio ao emprego, foram sobretudo “trabalhadores mais precários, informais,
trabalhadores independentes, falsos recibos verdes, em suma, trabalhadores vulneráveis, com vínculos
contratuais frágeis ou simplesmente inexistentes, aos quais se juntaram os que estavam em período
experimental e não continuaram”.

Mas depois do acentuado crescimento inicial o número de desempregados manteve-se “contido/
atenuado”, o que foi atribuído pelos investigadores, entre outras razões, à “reabertura"/
desconfinamentos e aos apoios directos e indirectos ao emprego.

Das várias características da população considerada, o Observatório apontou que “entre os grupos
profissionais que estão a crescer mais e a ganhar peso relativo no total de desempregados encontram-
se os trabalhadores não qualificados, os dos serviços pessoais, de protecção, segurança e vendedores, o
pessoal administrativo, os especialistas das actividades intelectuais e científicas e os trabalhadores
qualificados da indústria, construção e artífices”.
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https://www.publico.pt/2021/01/26/p3/reportagem/teletrabalho-lazer-autocaravanistas-escolhem-algarve-passar-confinamento-1947921


Por outro lado, em termos de sectores, “a larga maioria dos desempregados proveio de actividades dos
serviços e só depois, muito abaixo, da indústria (...) e, mais abaixo ainda, do sector primário”.

“Afunilando” a análise, focando na actividade económica concreta, os investigadores verificaram que “os
desempregados são provenientes sobretudo do alojamento, restauração e similares; transportes e
armazenagem; indústria do couro e dos produtos do couro; actividades imobiliárias, administrativas e
dos serviços de apoio; fabrico de veículos automóveis, componentes e outro equipamento de
transporte; e indústria do vestuário”.

 

Depois de afirmarem que “o sector do turismo continua a ser largamente penalizado pela pandemia”, os
investigadores salientaram que “no caso da região do Algarve, o fenómeno é ainda mais expressivo”.

Avançaram mesmo que no Algarve “a pandemia está a ter um impacto absolutamente desproporcional,
explicado em grande medida pelo facto de a região ser muito dependente da actividade turística, com
particular destaque para o concelho de Albufeira”.

Salientaram ainda que “os números do desemprego registado são inéditos” e que “o Algarve é a região
do país com maior aumento do desemprego em termos homólogos, seguida, muito à distância, da Área
Metropolitana de Lisboa” (AML).

Por fim, a comparação homóloga que os autores fizeram entre Maio de 2020 e 2019 indica que o
“disparo” do desemprego tem o seu maior impacto no Algarve, em particular em Albufeira.

Quando observaram as mesmas variações entre Dezembro de 2020 e 2019 apuraram, com base no
mapa por concelhos, o alastramento do problema: o “maior impacto” é sofrido por Algarve, AML e
Região Oeste, um “impacto significativo” verifica-se em alguns municípios da AML, do Algarve e do
Interior e um “menor impacto” ocorreu em municípios do Interior, sobretudo a Norte. 

O Observatório das Desigualdades é uma estrutura independente, constituída no quadro do Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa, que tem por instituições
parceiras o Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Centro de
Estudos Sociais da Universidade dos Açores.

Notícia
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https://www.publico.pt/2021/04/17/sociedade/noticia/covid19-regiao-algarve-sofrer-impacto-absolutamente-desproporcional-explica-estudo-1958938


SUL INFORMAÇÃO

19/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: 0

Algarve está a sofrer impacto “absolutamente desproporcional”
por causa da pandemia
Comparação homóloga que os autores fizeram entre maio de 2020 e 2019 indica que o
‘disparo’ do desemprego tem o seu maior impacto no Algarve, em particular em Albufeira
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O Algarve é a região do país onde a pandemia está a ter um “impacto absolutamente
desproporcional” e apresenta o maior aumento homólogo do desemprego, seguida, muito à
distância, da Área Metropolitana de Lisboa, segundo o Observatório das Desigualdades.

Um relatório agora divulgado, assinado por Inês Tavares, Ana Filipa Cândido, Jorge Caleiras e Renato
Miguel do Carmo, analisou o mercado de trabalho em Portugal continental durante o ano de 2020, com
base em dados do Instituto do Emprego e da Formação Profissional.

A primeira grande constatação do estudo “Desemprego em 2020 – Impactos da Pandemia,
Mapeamentos e Reflexões” foi “a inversão da trajetória de descida sustentada do desemprego que vinha
acontecendo desde 2012”.

Com efeito, o desemprego registado baixou regularmente de 710.652 pessoas em 2012, para 297.931
em janeiro de 2020.

Mas um “repentino recrudescimento, mais notório a partir de abril de 2020, inverteu esta tendência” e
colocou o total de desempregados registados em 375.150 no último mês do ano.

Os designados “desempregados imediatos”, que não beneficiaram do ‘layoff’ simplificado, entre outras
medidas indiretas de apoio ao emprego, foram sobretudo “trabalhadores mais precários, informais,
trabalhadores independentes, falsos recibos verdes, em suma, trabalhadores vulneráveis, com vínculos
contratuais frágeis ou simplesmente inexistentes, aos quais se juntaram os que estavam em período
experimental e não continuaram”.

Mas depois do acentuado crescimento inicial o número de desempregados manteve-se
“contido/atenuado”, o que foi atribuído pelos investigadores, entre outras razões, à
‘reabertura’/desconfinamentos e aos apoios diretos e indiretos ao emprego.

Das várias características da população considerada, o Observatório apontou que “entre os grupos
profissionais que estão a crescer mais e a ganhar peso relativo no total de desempregados encontram-
se os trabalhadores não qualificados, os dos serviços pessoais, de proteção, segurança e vendedores, o
pessoal administrativo, os especialistas das atividades intelectuais e científicas e os trabalhadores
qualificados da indústria, construção e artífices”.
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Por outro lado, em termos de setores, “a larga maioria dos desempregados proveio de atividades dos
serviços e só depois, muito abaixo, da indústria (…) e, mais abaixo ainda, do setor primário”

‘Afunilando’ a análise, focando na atividade económica concreta, os investigadores verificaram que “os
desempregados são provenientes sobretudo do alojamento, restauração e similares; transportes e
armazenagem; indústria do couro e dos produtos do couro; atividades imobiliárias, administrativas e dos
serviços de apoio; fabrico de veículos automóveis, componentes e outro equipamento de transporte; e
indústria do vestuário”.

Depois de afirmarem que “o setor do turismo continua a ser largamente penalizado pela pandemia”, os
investigadores salientaram que “no caso da região do Algarve, o fenómeno é ainda mais expressivo”.

Avançaram mesmo que no Algarve “a pandemia está a ter um impacto absolutamente desproporcional,
explicado em grande medida pelo facto de a região ser muito dependente da atividade turística, com
particular destaque para o concelho de Albufeira”.

Salientaram ainda que “os números do desemprego registado são inéditos” e que “o Algarve é a região
do país com maior aumento do desemprego em termos homólogos, seguida, muito à distância, da Área
Metropolitana de Lisboa” (AML).

Por fim, a comparação homóloga que os autores fizeram entre maio de 2020 e 2019 indica que o
‘disparo’ do desemprego tem o seu maior impacto no Algarve, em particular em Albufeira.

Quando observaram as mesmas variações entre dezembro de 2020 e 2019 apuraram, com base no
mapa por concelhos, o alastramento do problema: o “maior impacto” é sofrido por Algarve, AML e
Região Oeste, um “impacto significativo” verifica-se em alguns municípios da AML, do Algarve e do
Interior e um “menor impacto” ocorreu em municípios do Interior, sobretudo a Norte.

O Observatório das Desigualdades é uma estrutura independente, constituída no quadro do Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa, que tem por instituições
parceiras o Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Centro de
Estudos Sociais da Universidade dos Açores.
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SUL INFORMAÇÃO

18/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: 0

Postos de Turismo do Algarve reabrem esta segunda-feira
Estiveram encerrados devido às medidas de confinamento
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A maioria dos postos de turismo do Algarve reabrem ao público a partir desta segunda-feira, 19
de Abril, anunciou a Região de Turismo do Algarve.

Os postos de turismo voltam assim a estar prontos para «aconselhar, com a simpatia e o
profissionalismo de sempre, residentes e turistas com as melhores sugestões sobre o que visitar em
cada concelho, dicas sobre a gastronomia local, as melhores esplanadas para desfrutar com a família ou
amigos ou os eventos a decorrer à sua volta».

 

Notícia
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https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/289/postos-de-turismo.aspx
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SIC

19/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76853

REACH: 0

Miguel Oliveira sofreu uma queda e terminou em último
Miguel Oliveira sofreu uma queda e terminou em último

Miguel Oliveira sofreu uma queda e terminou em último
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RTP 1

19/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 74816

REACH: 0

Miguel Oliveira ficou em último lugar no Grande Prémio de
Portugal em MotoGP
Miguel Oliveira ficou em último lugar no Grande Prémio de Portugal em MotoGP

Miguel Oliveira ficou em último lugar no Grande Prémio de Portugal em MotoGP
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JORNAL I

19/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOSÉ MIGUEL PIRES

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 0

Motores. Tropeções em Portimão e a desastrosa chuva em Ímola
Fabio Quartararo venceu o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, onde Miguel O liveira
ficou em 16.º, após uma queda
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CORREIO DA MANHÃ

19/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MÁRIO PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Oliveira cai e fica em 16º
Português nos antípodas da prova da época passada
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DN

19/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

Miguel Oliveira caiu e só foi até ao fim “por respeito”
Depois da vitória histórica do ano passado, em Portimão, o piloto português da KT M teve
desta vez “um dia muito desapontante”.
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CORREIO DA MANHÃ

19/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 0

Portimão é o único concelho a recuar
Esplanadas voltam a encerrar na cidade portimonense a partir de hoje
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DN

19/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

O dia D da restauração
T rês restaurantes de Lisboa, muito diferentes mas com a mesma esperança: que esta
segunda-feira seja o primeiro dia do resto da normalidade.

No largo de São Cristóvão onde Lisboa volta a parecer uma aldeia e os sinos tocam a cada hora, o chef
José Paulo Rocha, está a reabrir as portas d"O Velho Eurico. Consegue notar-se o sorriso de excitação
do jovem por detrás da máscara preta quando visitamos o restaurante. Dali a pouco os clientes voltam
a poder sentar-se nas mesas das duas pequenas salas. É hora de ter tudo a postos depois de várias
semanas fechados. Dentro do restaurante partilham-se ideias sobre a melhor forma de arrumar o
espaço, tendo em conta as normas de segurança impostas pela covid. A jovem equipa de seis
elementos gestiluca com os seus braços tatuados os movimentos certos da arrumação das mesas e
cadeiras junto às paredes ladrilhadas de azulejos claros. Este é um ambiente diferente dos últimos dias.
Apesar do confinamento, O Velho Eurico não parou. José Paulo Rocha e a sua equipa de seis elementos
reinventaram-se. Cozinharam, promoveram os pratos nas redes sociais e entregaram, eles próprios, as
encomendas à porta dos clientes. "Foram cerca de 30 a 40 encomendas por semana, o que não foi
suficiente para cobrir toda as despesas mas deu para segurar o barco", conta o jovem chef de 23 anos.
Agora, esta segunda-feira aguardam o regresso dos clientes de acordo com as regras da terceira etapa
do desconfinamento ditadas pelo governo de António Costa.

Nada de novo para quem há um ano vive em função do que o vírus vai permitindo. José Paulo Rocha diz
que a ideia é manter o espírito da casa e alguns dos pratos com sucesso , "como o arroz de pato e
bacalhau à Brás", mas vai fazer coisas diferentes: "quero servir a comida das tascas típicas. Moelas,
caracóis, pataniscas, tenho saudades de fazer isso". O "restaurante típico" Eurico - que só mais tarde
ganhou o nome de Velho - existe naquele mesmo local há 40 anos. O antigo dono, Eurico Ferreira,
natural de Ferreira do Zêzere, por ali trabalhou durante quatro décadas, primeiro numa carvoaria que
servia petiscos e depois no restaurante, que existia paredes meias com uma mercearia das quais ficou
dono. Os anos foram passando, a servir as gentes da Mouraria até que adoeceu e vendeu o espaço.
Agora, O Velho Eurico é gerido por uma equipa jovem. Em consonância com quem o frequenta. Gente
urbana, estudantes, artistas e estrangeiros que adotaram Lisboa como sua, sabem que a nova versão
d"O Velho Eurico é uma abordagem contemporânea à típica tasca portuguesa, sem perder a tradição.
Está lá tudo, das mesas aos copos e pratos e o pão e vinho sobre a mesa, mas com um pouco mais de

28/59



requinte e conforto. Na visita que fizemos de véspera, José Paulo Rocha conta as expectativas para mais
uma abertura, não disfarçando o nervosismo da incerteza dos tempos que se vivem. Esfrega as mãos
nas calças brancas como que as aquecer para o que aí vem. O desejo, claro, é que os restaurantes não
voltem a fechar, que não exista mais confinamento e que aos poucos a azáfama de uma casa cheia com
pratos a saírem da cozinha a toda a velocidade seja o novo normal. O jovem chef não vai em euforias:
"seria bom, mas não conto que o restaurante vá encher logo no início, talvez a esplanada quando o
tempo estiver bom", diz. Mas promete resistência e resiliência. A partir desta segunda-feira o restaurante
passa a servir almoços e jantares e a ter mais catorze lugares numa esplanada com vista para os sinos
da Igreja de São Cristóvão e São Lourenço, uma das igrejas de Lisboa que não tombou com o
terramoto de 1755. Talvez seja um bom presságio.

Na zona ocidental de Lisboa, quase por debaixo do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, José António Nunes
recebe os jornalistas de braços abertos na esplanada cheia de clientes do seu Solar dos Nunes. De
camisa branca, imaculada, com alguns botões abertos que deixam transparecer um fio que certamente
segura uma cruz, fala-nos de esperança. Quase a papel químico do que disse ao DN há 12 meses. A
conversa tem lugar dentro do restaurante, quase pronto para abrir. As paredes continuam pejadas de
memórias com fotografias de gente conhecida que por lá tem passado ou de artigos de revistas e jornais
onde se contam as histórias de 33 anos do Solar. Sentado num dos recantos do restaurante José
António Nunes conta esperançoso e resignado: "Há um ano quando falámos ninguém sabia que a
pandemia ia durar tanto tempo, é o maior oceano de obstáculo que tive na minha vida, e ainda hoje não
sabemos quanto é que isto vai durar mais. O último ano tem corrido com o apoio dos amigos", como
José António Nunes faz questão de tratar os clientes.

Dentro do restaurante, que faz lembrar a Lisboa cantada por Carlos do Carmo, a esperança existe mas é
nervosa: "Tenho receio pelo futuro, não pelo setor da restauração mas pelos portugueses em geral.
Vemos o esforço que os restaurantes fazem, com todas as medidas de segurança e higiene e todo o
investimento, mas ao mesmo tempo, ouve-se falar de festas privadas às dezenas...". Diz que não sabe
falar de política mas não deixa de mandar recados para os decisores. "Não sei se a esquerda ou a direita
faria melhor que o primeiro-ministro e o Presidente da República têm feito, não queria ter as dores de
cabeça que têm e não é fácil gerir isto tudo no nosso país. Mas a restauração, sinceramente, tem sido
muito mal tratada. A taxa de desemprego no setor está a subir muito, há miséria escondida. Não sei
onde isto vai parar".

Mas há esperança? "Sim!", diz sem pestanejar. "Estou cá porque tenho esperança, sou um homem de
força e quero acabar os meus dias à frente do Solar dos Nunes. Tenho largas dezenas de mensagens no
telemóvel de amigos para continuar e não desistir". O Solar dos Nunes, fundado há três décadas pela
mãe e pai de José António Nunes e é um marco na cidade na cozinha tradicional portuguesa. Desde o
início da pandemia conseguiu manter a sua brigada de 17 funcionários em layoff. Além disso, nestes
meses, O Solar criou cinco pratos pensados para take away e para entregas em casa dos clientes, algo
nunca antes pensado. "Tivemos que aprender, que nos adaptar, fizemos entregas na Ericeira, Sesimbra,
Quinta da Marinha, cheguei a ter um fim de semana com oito carros na rua. Eu, a minha irmã, os meus
sobrinhos, os meus colaboradores, todos na rua a entregar a nossa comida. E correu muito bem". A
conversa é interrompida por um casal de clientes que faz questão de cumprimentar o dono do
restaurante e enaltecer o serviço feito na esplanada. José António Nunes sorri, agradece, muito, e
continua a conversa com cara de quem terminou mais uma missão com brio: a de servir bem os seus
"amigos". Na conversa segue-se a pergunta que ninguém quer ouvir ou responder: E se depois deste
existir um novo confinamento e os restaurantes voltarem a fechar? "Não sei, temo pela restauração,
isto já é tempo a mais", remata. Dentro do restaurante ou na esplanada, a resiliência dos Nunes
recomeça esta segunda-feira.

Noutra zona da cidade, em plena estrada da Luz com vista para as Torres de Lisboa e para os viadutos
da Segunda Circular, e sem as ânsias que outros têm do regresso dos turistas, o restaurante A Corense
já funciona a meio gás. No dia da visita, vésperas da reabertura das salas no interior, a esplanada está
cheia - são sobretudo jornalistas e comentadores dos jornais e rádios que existem nas redondezas. É
uma casa familiar, sabe isso quem a frequenta. O chefe de família, Manuel Brandão, 62 anos, está no
restaurante desde agosto 1972, primeiro como empregado da taberna que ali existia e depois, logo
jovem, a ficar com quotas da casa que ao longo do tempo foi comprando na totalidade à medida que os
outros sócios iam morrendo.

A Corense tem "um ambiente familiar acompanhado de boa comida", diz. A cozinha tem a mão de
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Rosalina Brandão, mulher de Manuel que veio, tal como ele, do concelho de Vila Nova de Cerveira. A
partilhar o serviço, o filho de ambos, Ricardo, 36 anos, formado em Belas Artes, que, em pé, afastado,
faz questão de acompanhar as palavras do pai sentado a uma das mesa despidas com os jornalistas do
Diário de Notícias. Em tempos de pandemia, o cozido à portuguesa, a feijoada, o bacalhau e as batatas
fritas, as quais vários críticos de gastronomia já enalteceram várias vezes, foram apresentados a novos
clientes, resultado da aposta que Manuel fez no take away e nas entregas, feitas pelos próprios.
"Começámos a fazer entregas em casa de pessoas que vivem aqui na zona e que não nos conheciam, e
que agora, com o interior do restaurante aberto, tenho esperança que nos passem a visitar, diz Manuel.
Conta que o take away foi uma surpresa e boa solução para pagar as despesas do dia-a-dia - a que se
juntou os apoios da junta de freguesia de e da câmara municipal - mas "não é serviço!", remata. "Falta a
venda das bebidas, do vinho, dos cafés e dos dois dedos de conversa no final", conta de avental posto,
encostado à parede de azulejos brancos e com mãos a retocar frequentemente a posição da máscara O
restaurante, que só serve almoços e encerra ao domingo, vai continuar a funcionar da mesma forma.
Manuel Brandão não vê necessidade de mudar, acredita que este regresso aos restaurantes vai ser feito
a conta-gotas "As pessoas têm um medo desgraçado. Até para fazer o pagamento automático o fazem
afastados, ao longe. É muito tempo fechados em casa a ver televisão". É precisamente a confiança e a
manutenção das regras de distanciamento que vai ditar o regresso à normalidade da maioria da
restauração, "aos poucos", como também acredita Manuel.

Três restaurantes muito diferentes, do típico tradicional para uma classe mais abastada, ao restaurante
comum com sabores elevados pela "mão" regional da cozinheira ou à nouvelle vague de jovens chefs
que enaltecem o produto e os costumes nacionais. Todos, em comum, partilham a vontade de voltar
mas com receio de como a pandemia vai temperar o futuro.

filipe.gil@dn.pt
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ECONOMIA ONLINE

19/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Barcos voltam ao Douro, mas “é preciso clientes” para que o
turismo possa navegar
Os cruzeiros do Douro estão a retomar a meio gás. Dependem do evoluir da pandemia,
abertura de fronteiras, retoma gradual da aviação e vacinação. Em 2020, a atividade
registou perdas superiores a 80%.

Antes da pandemia, os cruzeiros do Rio Douro tinham a lotação quase esgotada. No entanto, a Covid-19
agitou até as águas mais calmas e os operadores registaram, em 2020, quebras superiores a 80%.
Agora, com o país a dar passos no sentido do desconfinamento, a atividade marítimo-turística está a
começar a ligar os motores. Sujeita a restrições como a lotação até dois terços da capacidade máxima
dos barcos, não passa ainda do ralentin.

Segundo dados da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), a Via
Navegável do Douro (VND) recebeu 225.893 passageiros entre janeiro e outubro, uma quebra de 78%
face ao mesmo período de 2019. Em 2020, dos 93 operadores com autorização de circulação na VND,
apenas 61 apresentaram registo de atividade.

Os operadores turísticos estão a arrancar lentamente e alguns ainda nem arrancaram uma vez que
dependem do evoluir da pandemia, da abertura das fronteiras, da retoma gradual da aviação. Mas,
principalmente do plano de vacinação.

A Companhia Turística do Douro, que conta com cinco barcos e localiza-se no Pinhão, concelho de Alijó,
distrito de Vila Real, retomou a atividade na última semana. A responsável da empresa, Vânia Ramos,
adianta ao ECO que ” felizmente os barcos já saíram, mas está muito fraco. Não se vê muita gente“,
refere.

No dia da reabertura, a responsável da Companhia Turística do Douro conta que no primeiro horário
(10h30) transportaram apenas duas pessoas e que no próximo trajeto que iria navegar às 11h30, o
barco nem chegou a sair porque não tinham clientes. Durante a semana, tiveram algumas reservas
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essencialmente de portugueses. Vânia Ramos destaca que tal como o ano passado, este ano a procura
será do público português.

Cruzeiros no Rio Douro retomam a meio gás Ler Mais

Para a Companhia Turística do Douro, os principais constrangimentos prendem-se com a falta de
clientes. “O Pinhão vivia de turismo, o tempo está convidativo e por esta altura já tínhamos bastantes
clientes. O facto de as fronteiras estarem fechadas acaba por ser um constrangimento”, afirma a
responsável.

Apesar de a procura ser bastante baixa, a responsável da Companhia Turística do Douro, sente-se
“muito contente” com esta retoma e afirma que “ver um barco a navegar no Rio Douro é muito bom,
tendo em conta que já há muitos meses que não víamos nenhum barco”.

Vânia Ramos está confiante com esta retoma e afirma que vão conseguir ultrapassar esta crise. “Pelo
menos já estamos abertos e estamos todos motivados”. Espera uma retoma mais progressiva em julho
e agosto, meses que coincidem com as férias dos portugueses.

O Pinhão vivia de turismo, o tempo está convidativo e por esta altura já tínhamos bastantes clientes. O
facto de as fronteiras estarem fechadas também acaba por ser um constrangimento. Vânia Ramos
Responsável da Companhia Turística do Douro

Com a limitação a 66% da capacidade total, as cinco embarcações só podem transportar no máximo
140 pessoas. O percurso é do Pinhão até ao Rio Tua ou do Pinhão à Romaneira e os preços variam entre
os 10 e os 20 euros por pessoa.

A Companhia Turística do Douro disponibiliza também passeios privados, uma forma de se reinventar em
tempos de pandemia. “O ano passado foi uma realidade que teve bastante adesão”, afirma Vânia
Ramos. Acrescenta ainda que “os clientes têm um barco só para eles e tem o custo de 150 euros por
hora até 15 pessoas. Existem pessoas que não se sentem confortáveis e preferem optar por este tipo
de passeio privado”, refere.

Contrariamente a Companhia Turística do Douro, a Douro Azul, maior operadora de cruzeiros fluviais da
Europa, está preparada para arrancar com com os 12 navios hotel, cuja capacidade varia entre os 30 e
os 130 passageiros, no início de maio. Fonte oficial da empresa confirmou ao ECO que a Douro Azul
“encontra-se totalmente preparada para retomar a atividade no Douro com toda a segurança para
passageiros, tripulação e para a população da região”.

Douro Azul compra navio Vasco da Gama Ler Mais

Esta retoma está, no entanto, também relacionada com a possibilidade dos turistas viajarem para
Portugal e conseguirem entrar ao apresentar um teste negativo à Covid-19 ou o certificado de
vacinação. A Douro Azul adianta que estão a “aguardar novidades nessa variante que neste momento é
condicionante do negócio”. Não obstante, fonte oficial da empresa explica que do ponto de vista
operacional, estão “preparados para iniciar a atividade no imediato”.

“Aguardamos que o estado português abra as fronteiras a mercados importantes como o dos Estados
Unidos e Reino Unido, a clientes vacinados ou com teste negativo, pois estão todos prontos para viajar,
gostaríamos e esperamos iniciar no Douro a 1 de maio, mas infelizmente não depende de nós“, explica
ao ECO fonte oficial da Douro Azul.

Estamos totalmente preparada para retomar a atividade no Douro com toda a segurança para
passageiros, tripulação e para a população da região, mas isso não depende só de nós. Fonte oficial
Douro Azul

Apesar da imprevisibilidade, a maior operadora de cruzeiros fluviais da Europa, tem reservas para todo o
ano, sendo que 99% são do mercado internacional essencialmente americano, alemão, Inglês, francês e
suíço. “O impedimento de operar, em função das condicionantes da pandemia, não diminuiu o interesse
no Douro e nos cruzeiros em navio hotel na região”, destaca a empresa lidera por Mário Ferreira que em
2020 foi eleito personalidade do ano na indústria dos cruzeiros.
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Em 2020, a Douro Azul esteve impedida de operar grande parte do ano, ao estarem limitados cerca de
quatro meses e apenas com uma parte da frota. A empresa refere que “para alguns dos navios e
tripulações, a paragem já é superior a 18 meses”. Esta paragem abrupta causou uma quebra de negócio
superior a 80%.

Douro Azul investiu 14 milhões no navio-hotel São Gabriel Ler Mais

O valor dos trajetos da Douro Azul varia consoante o navio, o número de dias e ainda se o cliente
pretende um programa com tudo incluído, como os tours e animações. No entanto, o preço médio pode
oscilar entre 200 e 500 euros por passageiro por noite.

Do outro lado da moeda, a Tomaz do Douro, que conta com uma frota de 11 embarcações, ainda não
tem data marcada para retomar os típicos cruzeiros no Rio Douro. A diretora de marketing da empresa,
Célia Lima, explica ao ECO que estão a aguardar as diretrizes da abertura de fronteiras, dos voos, mas
sobretudo do desconfinamento. “Infelizmente começamos a ouvir de novo a notícia que pode existir
novamente um retrocesso no plano de desconfinamento. Vamos aguardar mais um pouco até ter mais
dados. Sem estas informações não faz muito sentido montar novamente a operação toda para fechar a
seguir”, afirma a diretora de marketing.

Célia Lima destaca que querem tomar uma decisão com base em novos dados para terem a “certeza
que faz sentido abrir a operação e conseguirem ter trabalho que justifique o trabalhador estar no local,
os barcos estarem a funcionar e terem pessoas a quem oferecer o serviço. Caso contrário, não faz
sentido”, afirma.

“Ouvimos que daqui a 86 dias poderemos estar na linha vermelha da bússola do desconfinamento o que
coincide com o mês de julho. Esta notícia é terrível nesta fase e deixa-nos bastante inseguros”, adianta a
diretora de marketing da Tomaz do Douro.

Douro: Cruzeiros param e empresas pedem suspensão de taxas Ler Mais

Era no mercado externo que as operadoras marítimo-turísticas encontravam os principais clientes. Célia
Lima chama a atenção que a pandemia travou a vinda destes turistas e é preciso ter em atenção este
fator. “Muitas das vezes não vamos contar com o mercado externo como até agora contávamos.
Vamos contar com o mercado interno. Temos que ir analisando isto dia-a-dia”, refere.

Na Tomaz do Douro existe algum otimismo, sobretudo com o plano da vacinação, mas também uma
“bastantes reticências relativamente à incerteza que se vive”.

Em 2020 a Tomaz do Douro registou uma quebra superior a 75% no volume de negócios, sendo que a
atividade parou durante aproximadamente meio ano. Este ano ainda não reabriu.

De acordo com o comandante da Capitania do Douro, Rui Manuel Santos, as condições para as
empresas marítimo-turísticas “são em tudo idênticas às que foram impostas” para outras atividades,
nesta segunda fase do desconfinamento. Ou seja, só podem navegar as embarcações que tenham uma
área onde os passageiros possam circular igual ou inferior a 200 metros quadrados e com uma lotação
limitada a dois terços da capacidade.

Companhia Turística do Douro Companhia Turistica do Douro Douro O barco rabelo Via ´Ouro, da Tomaz
do Douro, foi construído no estaleiro de Peniche em 2001. Tomaz do Douro Piscina do navio-hotel Douro
Spirit. Douro Azul Interior do Queen Isabel - Douro Azul Douro Azul 1 / 7
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JORNAL DE NOTÍCIAS

19/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 42

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RICARDO ROCHA CRUZ

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 0

Falcão voa com asa partida e “El Diablo” em brasa no Algarve
Miguel O liveira cai, mas mesmo assim termina a corrida no GP de Portugal. Quartararo
vence e salta para o trono
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ABRIL ABRIL

18/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TRABALHO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Greve de três dias para exigir salários em atraso
Os trabalhadores do Grupo JJW Hotels & Resorts estão desde esta sexta-feira numa
paralisação que se manterá até amanhã e estiveram esta manhã numa concentração em
frente ao Hotel Penina, no Alvor.

Os trabalhadores do Grupo JJW Hotels & Resorts estão desde esta sexta-feira numa paralisação que se
manterá até amanhã e estiveram esta manhã numa concentração em frente ao Hotel Penina, no Alvor.

 

Dezenas de trabalhadores do grupo JJW Hotels & Resorts concentrados em frente ao Hotel Penina, no
Alvor, para exigir o pagamento dos salários e subsídios em atraso. Portimão, 17 de Abril de
2021Créditos/ Sindicato de Hotelaria do Algarve

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e
Similares do Algarve (CGTP-IN), os trabalhadores estão «fartos de tantas promessas nunca cumpridas».
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Permanecem por pagar salários e subsídios há mais de um ano, situação que começou em Março de
2020, «depois dos "anos de ouro" do turismo», explica o sindicato.

Esta situação é não se compadece com o facto de a administração do grupo nunca ter recorrido aos
apoios do Estado. Para mais, segundo a Bloomberg, dona do grupo hoteleiro, o
multibilionário sheik Mohamed Al Jaber tem uma fortuna avaliada em cerca de 7,2 mil milhões de dólares,
ocupando actualmente o lugar número 370 entre as mais ricas do mundo, denuncia a estrutura sindical

O Sindicato da Hotelaria do Algarve repudia ainda «as atitudes persecutórias da direcção», e faz um
apelo aos trabalhadores para «não se deixarem intimidar com ameaças».

Na concentração de hoje, que contou com a participação de dezenas de trabalhadores, foi reafirmada a
intenção de «não parar de lutar até que os salários e os subsídios estejam pagos». E, nesse sentido,
dirigentes e delegados sindicais vão reunir na próxima segunda-feira para decidir as próximas medidas a
tomar.
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CORREIO DA MANHÃ

18/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JANETE FRAZÃO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 0

67% vão continuar a usar máscara após pandemia
Metade dos portugueses diz que irá menos a restaurantes e hotéis
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DN

18/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FRANCISCO DE ALMEIDA

FERNANDES

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Alentejo e Ribatejo combatem sazonalidade com aposta nos
Caminhos de Santiago
Região conseguiu a primeira certificação do percurso de peregrinação em território
nacional. Procura por informações sobre os caminhos “disparou” no último mês.
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Covid-19: Empresários da restauração em Faro pedem
planeamento e regras mais flexiveís
Empresários da restauração e animação noturna em Faro lamentam a falta de
informação para se prepararem para a terceira fase do desconfinamento e pedem ao
Governo mais planeamento e regras de funcionamento adaptadas aos modelos de
negócio

Com o anúncio do Governo, na passada quinta-feira, de que à exceção de Albufeira e Portimão, os
restantes concelhos algarvios avançam na segunda-feira para a nova fase de desconfinamento,
proprietários de bares e restaurantes da capital algarvia queixaram-se à Lusa de haver questões ainda
por esclarecer.

“Vamos abrir no dia 19, mas ainda não sabemos se as medidas se vão manter, se os fins de semana
vão estar fechados, qual é o horário. A ideia é tentar saber se podemos abrir ou não, a começar a
contratar pessoas, planear e projetar, porque agora está tudo parado”, afirmou à Lusa Miguel Gião.

Referindo que “60 a 70%” dos estabelecimentos não regressou ainda à atividade, o empresário disse
discordar dos horários estabelecidos pelo Governo, que “não permitem” nem a “rotatividade de clientes”,
nem uma gestão dos produtos alimentares frescos, como é o caso de um dos seus restaurantes,
dedicado ao marisco.

Para o empresário, membro da direção da Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB), o
melhor apoio para as empresas seria “deixar trabalhar [os espaços] com uma ocupação limitada a
50%”, mas com horários “justos e adaptados a cada modelo de negócio”.

Numa região muito dependente do turismo, reconheceu que “muitos dos colegas mantêm as portas
fechadas”, já que o modelo de negócio da região é direcionado para o turismo e mesmo a possibilidade
de abertura das esplanadas “não compensa”.

Com o turismo na capital algarvia a conhecer um novo fôlego nos últimos anos e o setor de restauração
em crescimento, antes da pandemia houve quem fizesse investimentos para abrir novos espaços e não
saiba agora se vai manter os planos.

André Mendonça, empresário da restauração, contou à Lusa que tem “dois espaços abertos”, um que
ainda não sabe se “irá abrir” e outros dois que “não irão abrir este ano”, depois de um ano marcado pela
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incerteza e por dificuldades.

Para o jovem empresário, também membro da direção da OCAB, a gestão dos negócios nestes meses
de pandemia “não tem sido fácil” e mesmo com o recurso ao ‘lay-off’ “é sempre difícil manter todos os
postos de trabalho”, até porque uma parte do valor “tem de ser suportado pelas empresas”.

“Empresas com faturação tão baixa como 10% têm que aguentar 30 a 40% da despesa com os
funcionários. Quem iniciou ‘lay-off’ acabou por não renovar parte dos contratos e houve
bons empregados que acabaram por ir para o desemprego”, lamentou.

Em relação à entrada na terceira fase do plano de desconfinamento, André Mendonça manifestou algum
ceticismo, afirmando não saber se os empresários poderão contar com as “condições que foram
propostas”.

“É uma incógnita. Temos de estar dia a dia a tentar perceber o que nos vai acontecer e como teremos
de adaptar o nosso negócio. Temos dois a três dias para adaptar o negócio, equipa e horários de uma
realidade para outra. É um ‘stress’ constante”, confessou.

Outra das áreas ainda sem qualquer perspetiva de abertura é a da diversão noturna, com o empresário
André Pereira a lembrar que o setor está há “13 meses parado”, sem qualquer perspetiva de abertura,
numa “total ausência de um plano junto do Governo para a abertura ou uma reorganização”.

André Pereira argumentou que há espaços que sendo ao “ar livre e tendo esplanadas” conseguem ser
adaptados à situação de pandemia, à semelhança do que foi feito no “último verão”, mas há outros,
como é também o seu caso, que “sendo fechados” não têm qualquer perspetiva.

“Vamos continuar fechados e esperar que haja algum desenlace. Há colegas que já assumiram que não
vão abrir. Há rendas caríssimas, há muitos que funcionaram para pagar [as rendas]”, conclui.

Portugal avança na segunda-feira para a terceira etapa do desconfinamento com o regresso às aulas
presenciais no secundário e superior e a reabertura de lojas, restaurantes e cafés, mas 10 concelhos não
acompanham esta nova fase.

A decisão da generalidade do país avançar para a próxima fase do processo de desconfinamento foi
anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira.

Quatro concelhos – Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior -, recuam à primeira fase do
desconfinamento e outros seis permanecem na fase atual, a segunda.

Nestes quatro concelhos, volta a ser proibido circular para fora do município, restrição que se aplica
diariamente, a partir de segunda-feira e durante os próximos 15 dias, ainda que estejam previstas
exceções, como trabalho ou assistência a familiares.

O plano de desconfinamento do Governo prevê quatro fases, duas já implementadas a 15 de março e a
05 de abril, estando a próxima prevista para 19 de abril e a última para 03 de maio.

PYD // MAD
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Algarve na lista vermelha da Alemanha: voos cancelados, mas o
impacto ainda é reduzido
O anúncio de 'confinamentos regionais' em Portugal, incluindo Portimão e a ilha de São
Miguel, já teve o efeito de a Alemanha considerar o Algarve e os Açores "zonas de risco".
E também levou ao cancelamento de voos programados de Faro para seis cidades alemãs

Ludovic Marin/Getty Images

O anúncio de 'confinamentos regionais' em
Portugal, incluindo Portimão e a ilha de São
Miguel, já teve o efeito de a Alemanha considerar
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o Algarve e os Açores "zonas de risco". E também
levou ao cancelamento de voos programados de
Faro para seis cidades alemãs
O presidente do Turismo do Algarve considerou que a inclusão da região na lista alemã de zonas de risco
já originou o cancelamento de voos, mas adiantou que o impacto no número de turistas ainda é pouco
expressivo. "Há já cancelamentos de voos, o que tem natural impacto", afirmou João Fernandes,
referindo que o impacto ainda "não é muito expressivo do ponto de vista do número de turistas, mas é
expressivo, sobretudo, para esta fase de arranque" do turismo algarvio.

Segundo aquele responsável, os voos estavam a começar a operar "com capacidades reduzidas",
através de ligações iniciadas este mês entre o Algarve e seis cidades alemãs, operadas por quatro
companhias, o que "demonstra bem a apetência que há dos alemães para visitar o Algarve".

A Alemanha colocou esta sexta-feira a região do Algarve e os Açores na lista de zonas de risco face à
pandemia de covid-19, com os turistas alemães a terem de cumprir uma quarentena de dez dias no seu
regresso. No entanto, os turistas provenientes desta região do sul de Portugal poderão interromper a
quarentena ao fim de cinco dias em caso de teste negativo.

De acordo com o presidente do Turismo do Algarve, a Alemanha é o segundo maior mercado externo
para o turismo algarvio, tendo em 2019 sido registadas 1,8 milhões de alemães em dormidas em
hotelaria classificada na região.

"Vamos aguardar que a eficácia com que habitualmente o Algarve trava o evoluir destes surtos nos
permita, na próxima revisão do Instituto Robert-Koch, podermos sair desta lista", afirmou, sublinhando
que estas avaliações são "cíclicas".

A medida aplica-se a partir de domingo, segundo o instituto de vigilância sanitária alemão Robert-Koch
(RKI).

O arquipélago dos Açores também se junta a esta lista, a par da região autónoma espanhola de Castilla-
La Mancha e os Emirados Árabes Unidos devido a elevadas taxas de incidência. Pelo contrário, a
Alemanha retirou o Reino Unido das zonas de risco face à pandemia de covid-19.

 

Notícia
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Eventos Culturais para Desconfinar em Abril no Algarve | Postos
de Turismo também Reabrem ao Público
Eventos Culturais para Desconfinar em Abril no Algarve | Postos de T urismo também
Reabrem ao Público

Com o plano de desconfinamento em marcha, os municípios algarvios, cumprindo todas as
recomendações sanitárias, voltam a programar concertos musicais, exposições de arte e outros eventos
culturais com público – e os residentes e turistas vão poder contar, desde o primeiro momento da nova
fase do plano, com a rede de postos de informação turística da Região de Turismo do Algarve para se
aconselharem sobre o que fazer e visitar em toda a região.

Assim, já no dia 19 de abril, às 19h00, a convidada de honra do 91.º aniversário do Cineteatro Louletano
, em Loulé, é Teresa Salgueiro, figura artística ímpar no nosso país e imagem emblemática de Portugal
no mundo, primeiro com o projeto Madredeus e depois a solo. Esta ocasião especial antecipa também a
celebração do 25 de abril de 1974, tendo a artista preparado a convite da autarquia local um espetáculo
cujo alinhamento presta homenagem a autores que com o seu talento, a beleza e a força da sua
música, da sua poesia e a sua capacidade de intervenção, marcaram decisivamente o nascimento da
democracia em Portugal.

Uns dias depois, a 22 de abril, às 19h30, a cantora Viviane sobe ao palco do Teatro das Figuras, em
Faro, para estrear algumas das canções do seu novo álbum de originais, ainda não editado, sem
esquecer os maiores êxitos de uma carreira a solo sem fronteiras, onde o Fado entrelaçado com outros
géneros musicais, é revisto à luz de uma sensibilidade pop apurada, elegante e sofisticada à qual dá o
nome de “Fado Mediterrânico”. Do seu repertório fazem parte canções com letras da sua autoria bem
como poemas de autores portugueses consagrados.

Entretanto, o Museu Municipal de Tavira, no Palácio da Galeria, reabriu ao público com o projeto Contra-
parede, com curadoria de Hugo Dinis, apresenta em diálogo obras dos artistas Ana Vidigal, Nuno Nunes-
Ferreira e Pedro Gomes, numa exposição itinerante. Partindo de uma discussão alargada em torno da
parede — nomeadamente, grutas pré-históricas, fachadas dos edifícios das civilizações antigas, igrejas
cristãs desde a Idade Média, fresco medieval, trompe-l’oeil renascentista, muro de Berlim, murais de
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cariz político e os grafitos —, como lugar privilegiado para a intervenção no espaço público, os artistas
questionam o espaço arquitetónico em que as obras são apresentadas e promovem um diálogo frutífero
sobre o papel da arte junto das comunidades locais em que se apresentam. Para visitar até 10 de julho,
de terça-feira a sábado, entre as 09h15 e as 16h30.

Também os monumentos afetos à Direção Regional de Cultura do Algarve, como a Fortaleza de
Sagres (Vila do Bispo) ou as Ruínas Romanas de Milreu (Faro), iniciaram a reabertura das suas
portas, depois de mais de dois meses encerrados ao público, e são uma opção de visita ao ar livre para
ficar a conhecer melhor o nosso património. Em Milreu, por exemplo, os visitantes podem falar com os
conservadores–restauradores que estão a trabalhar nos mosaicos. O horário encontra-se adaptado às
restrições em vigor.

Além disso, há mais uma boa notícia: a maioria dos postos de turismo do Algarve também reabrem ao
público a partir de segunda-feira, 19 de abril, e estão prontos a voltar a aconselhar, com a simpatia e o
profissionalismo de sempre, residentes e turistas com as melhores sugestões sobre o que visitar em
cada concelho, dicas sobre a gastronomia local, as melhores esplanadas para desfrutar com a família ou
amigos ou os eventos a decorrer à sua volta.

Descubra estas e outras sugestões de eventos que não vai querer perder em visitalgarve.pt ou na App
Algarve Eventos.

LPM
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O passaporte verde digital que nos vai permitir viajar em tempo
de vacinação, pode não ser aprovado até às férias do Verão
O passaporte verde digital que nos vai permitir viajar em tempo de vacinação, pode não
ser aprovado até às férias do Verão

O passaporte verde digital que nos vai permitir viajar em tempo de vacinação, pode não ser aprovado
até às férias do Verão
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Restauração ‘à beira da escravidão’ | MOBILIDADE | TURISMO |
AUTOMÓVEL
Restauração ‘à beira da escravidão’ | MOBILIDADE | TURISMO | AUTOMÓVEL
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Ramiro Sequeira, presidente executivo: “A minha maior
preocupação é que a TAP sobreviva”
Líder executivo da T AP diz esperar uma resposta da Comissão Europeia sobre o plano de
reestruturação em maio, considera que a sua missão é tornar a T AP sustentável e
desdramatiza a polémica em torno dos voos charter, dizendo que foi uma situação
pontual.

Ramiro Sequeira, 39 anos, está aos comandos da TAP desde o final de julho, naquela que é a maior crise
de sempre do sector da aviação por causa da pandemia de covid-19. Mostra-se seguro e sublinha a
experiência de gestão que ganhou na espanhola Iberia, onde esteve 14 anos. Diz esperar uma resposta
da Comissão Europeia sobre o plano de reestruturação em maio, considera que a sua missão é tornar a
TAP sustentável e desdramatiza a polémica em torno dos voos charter, dizendo que foi uma situação
pontual.

A ideia era que assumisse a presidência executiva da TAP de forma interina até ao final de 2020.
Esperava já ter saído?

É verdade que o convite foi para CEO interino, mas no meu dia a dia não penso nisso. Assumi a
responsabilidade desde o primeiro minuto, já me adaptei completamente à posição, sei o que está
combinado e para mim há poucas coisas mais importantes do que a palavra e a transparência. Estou
confortável.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.
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Erich Brodheim “É nos portugueses que temos de apostar. Nada
vai compensar a perda de turismo”
Erich Brodheim “É nos portugueses que temos de apostar. Nada vai compensar a perda
de turismo”

53/59



54/59



55/59



CORREIO DA MANHÃ

17/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

TAP vai receber 970 milhões só este ano | Fecho
TAP vai receber 970 milhões só este ano | Fecho
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Um país a várias velocidades
Por: Rosália Amorim
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Autarcas pedem que Governo reveja critérios de cálculo |
Restaurantes fechados às 13 é para “gestão do comportamento”
| Breves
Autarcas pedem que Governo reveja critérios de cálculo | Restaurantes fechados às 13 é
para “gestão do comportamento” | Breves
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