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Algarve pede alívio das restrições as viagens
Presidente do T urismo do Algarve diz que há “bons” indicadores para os próximos meses.
E espera boas notícias de Londres.

1/55



2/55



DINHEIRO VIVO

07/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve pede que ″na próxima revisão do estado de calamidade
não se condicione viagens a apenas as essenciais″
Presidente da Região de T urismo do Algarve assume que há "bons" indicadores para os
próximos meses, mas não esconde que "a incerteza ainda nos deixa na expectativa". E
espera boas notícias de Londres no final da semana.

Portugal já deu vários passos no processo de desconfinamento, estando a generalidade do país na fase
quatro. Mas os turistas estrangeiros continuam a ser poucos até porque Portugal mantém muitos
condicionalismos à entrada de não residentes por via aérea. Esta é uma das alterações que a Região de
Turismo do Algarve apela a que conste da próxima revisão do estado de calamidade.

"É importante que Portugal, na próxima revisão do estado de calamidade, não condicione as viagens
para Portugal apenas a viagens essenciais. Isso será determinante. Já podíamos estar a receber
viajantes com mais volume com estas condições se, também nós, não decidíssemos unilateralmente
nesse instrumento do estado de calamidade definir essa condição de apenas poderem viajar pessoas
com motivos essenciais", diz ao Dinheiro Vivo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, defendeu esta semana que "podíamos crescer mais se
já estivéssemos abertos ao Reino Unido, se já estivéssemos na lista verde e se o Reino Unido pudesse
também viajar para Portugal; se estivéssemos abertos a mercados como os EUA, da mesma forma que
estamos abertos para o Brasil; se estivéssemos abertos para outros mercados, considerando que o
risco não deve nunca ser um "risco país", mas sim um "risco pessoa"".

Lembrando que os turistas com origem no Reino Unido, Alemanha, Holanda e Irlanda quando escolhem
Portugal têm como primeiro destino o Algarve, em termos de dormidas, João Fernandes considera que é
essencial que o País passe assim a ter uma estratégia diferente da usada até aqui e que tenha, tal como
indicou o líder da entidade de turismo nacional, o risco de cada de pessoa. "Se um viajante, antes de
viajar, tem de fazer um teste PCR, se tem um conjunto de salvaguardas como estar vacinado ou estar
imune por infeção prévia, temos de libertar essa possibilidade porque ela agilizará a economia,
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nomeadamente o turismo, mas não só. Ao mesmo tempo que preservamos um risco mais reduzido
porque as pessoas que viajam já tiveram essa pré-avaliação", nota.

Esta semana, com o objetivo de incentivar o setor do turismo, muito fustigado pelas restrições aplicadas
para travar a pandemia, a Comissão Europeia propôs aos Estados-membros um alívio das restrições
atuais às viagens não essenciais dentro da UE, tendo em conta o progresso na vacinação e os
desenvolvimentos epidemiológicos à escala mundial. Bruxelas que seja autorizada a entrada na UE, por
motivos considerados não essenciais, cidadãos que tenham origem em países com uma "boa" situação
epidemiológica, bem como cidadãos que tenham já recebido a última dose recomendada de uma das
vacinas que são autorizadas no Velho Continente.

"Neste momento, e como é natural porque estamos a falar de uma região que depende em 75% de
procura externa e o Estado português ainda condiciona voos de e para Portugal apenas à lógica das
viagens essenciais, há ainda uma atividade diminuta. O desconfinamento é recente. Temos visto
fenómenos interessantes sobretudo ao fim de semana, como aconteceu no último com a abertura de
fronteiras com Espanha, que permitiu uma afluência de mais de cinco mil viaturas. Há aqui uma
expectativa interessante do ponto de vista de visitantes que não é tanto um turista que pernoita, mas é
alguém que contribuiu para o consumo no território", salienta.

Em 2020, a atividade turística a Sul contou muito com o turismo interno. O líder da RTA assume que há
reservas já para o verão, embora seja cauteloso devido à flexibilidade dos cancelamentos, e aguarda
com expectativa o que Londres terá a dizer nesta sexta-feira sobre viagens a partir de meados de maio.

"Temos vindo a verificar um aumento das reservas para o período do verão, mas ainda é tudo muito
incerto, porque como hoje as reservas têm um cariz mais flexível que num ano normal. As regras da UE
protegem o consumidor e, dessa forma, facilitam a reserva mas também o cancelamento. Os sinais que
estamos a ver são positivos do lado do mercado nacional para o verão - de julho em diante que é o
período habitual de procura do mercado interno. Em relação a Espanha temos dois meses de avanço
quando comparado com o ano anterior, quando as fronteiras só abriram a 1 de julho, temos já voos da
Irlanda (...), estamos na expectativa de, a partir de 17 de maio, ter voos com turistas a partir do nosso
principal mercado emissor que é o Reino Unido. Há sinais de esperança sobretudo para junho, julho,
agosto", diz João Fernandes.

Para os últimos meses do ano há um nível de reservas "interessante" devido à segunda época alta do
golfe, que decorre entre setembro e novembro, mas alerta há também que ter em conta o facto de
várias reservas para esta área terem no passado sido adiadas. "Há bons indicadores mas a incerteza
ainda nos deixa ainda na expectativa", remata.
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Algarve tourism boss urges Portugal to “open up to non-essential
travel”
On a day that Portugal is hoping for ‘good news’ out of the UK (click here), the Algarve’s
tourism boss has urged the government to open up the country to “non-essential travel”
in its next review of the State of Calamity

On a day that Portugal is hoping for ‘good news’ out of the UK (click here), the Algarve’s tourism boss
has urged the government to open up the country to “non-essential travel” in its next review of the State
of Calamity.
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While most of Portugal is already at ‘stage four’ of its plan to emerge from lockdown, the country is still
welcoming a marginal number of tourists as travel is restricted to “essential travel” only – a rule which
was reportedly not taken too seriously at the border last weekend (click here).

“It is important that Portugal, during its next review of the State of Calamity, does not limit travel into
Portugal only to essential travel. That will be key,” João Fernandes told Dinheiro Vivo website, adding that
the region could already be welcoming holidaymakers.

“If a holidaymaker must undergo a PCR test before travelling, and if travellers must be vaccinated or be
immune due to prior infection, we have to ‘open up’ because it will help improve the economy, especially
tourism but not only,” said Fernandes.

Fernandes also commented on last weekend’s events at the border, describing the influx of Spaniards as
an opportunity to help bolster the region’s tourism sector – even if they do not spend the night here,
they provide clientele for local businesses, he stressed.

While some bookings for this summer have already been made, the tourism chief is remaining cautious
until the UK government reveals whether Portugal will be on its ‘green list’.

“The signs we are seeing from the national market for this summer are positive. When it comes to Spain,
we have two more months than we did last year, when borders only reopened on July 1. We already
have flights coming in from Ireland. And we are hoping that, starting May 17, we will have flights with
tourists from our main market, the UK. There are signs of hope for June, July and August,” he said.

The Algarve has also registered an “interesting” number of bookings for the last months of the year,
described as the second high season for golf, but uncertainty about the future is still keeping tourism
authorities skeptical.

Link
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Algarve tourism head expects “positive” summer
As Portugal awaits the announcement of the UK “green list” for summer travel, the head
of Algarve tourism has spoken of his optimism for a “substantially better” summer this
year

As Portugal awaits the announcement of the UK
“green list” for summer travel, the head of Algarve
tourism has spoken of his optimism for a
“substantially better” summer this year.
Portugal is one of several countries which has seen FCO advice change this week in relation to visiting this
summer, hinting at the possibility that the country could be on the green list expected to be announced
by the British government.

The Foreign Office is no longer stating that only essential travel is allowed for Portugal (except for the
Azores), with similar changes also being made on the advice given for Israel and some Spanish and
Greek islands.

It is currently still illegal for British tourists to travel abroad for a holiday but this is widely expected to
change on 17 May, when the next stage of the UK road map is to be announced.

At the time of going to press, the “green list” of countries that Brits are able to travel to for holidays was
expected to be published by the end of the week.

Meanwhile, the Algarve tourism board, Turismo do Algarve, has launched a new promotional campaign
aimed at encouraging last minute bookings to the region for this summer.

The entity has announced that they are working in partnership with some of the main European airlines
and tour operators that work with the Algarve, with the objective of strengthening the destination’s
notoriety, arousing the interest of new visitors and converting that interest into bookings during the
coming summer months.

Currently there are already 26 promotional campaigns that are advancing in strategic markets for the
region: the United Kingdom, France, Germany, the Netherlands, Belgium, Denmark, Italy and Switzerland.
These campaigns, which represent an investment of around €7 million, have been launched, in phases
since April, according to the lifting of travel restrictions and the behaviour of travellers in each country.

“We are confident that this summer will be substantially better than the year before,” says João
Fernandes, president of Turismo do Algarve. “Even though unforeseen circumstances can always arise,
the signs we have regarding the resumption of demand from foreign markets are positive. Everything
points to the progressive restoration of free movement in Europe, taking into account the evolution of
the vaccination process and the advances towards the creation of the digital vaccination passport that
have already been announced by the European Commission ”, he said.

The lifting of travel restrictions in some countries, has allowed the Algarve to expect the arrival of more
foreign tourists as of May, this has also been helped thanks to airlines and tour operators working with
the tourism board.
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According to João Fernandes: “We have been counting on the huge commitment on the part of these
partners, around a common goal, which has already allowed the Algarve to recover the regular air
capacity of Faro Airport and to resume most of the missed connections in 2020.

“The feedback we have received is positive, with some of the partners already reporting a record of
increased demand for flights to the region,” he added while highlighting that partners working with the
board include airlines such as Ryanair, easyJet and British Airways, alongside renowned tour operators.

“Everything indicates that people continue to want to travel and that there is a demand that has been
repressed due to the context of the pandemic. Our expectation is that, over the next few months, the
environment will be more conducive to making reservations. As such, we want to use these campaigns
to encourage last minute bookings, showing people that they still have time to book their holidays in a
destination that is fully prepared to receive them, with security, quality and flexibility ”, he concluded.

 Link
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Circo da F1 em Portimão: take 2
Lewis Hamilton e Max Verstappen são os actores principais no plateau de Portimão. O  GP
Portugal 2021 entra na 2.ª temporada, naquele que será um filme com pouco mais de
hora e meia. Sem assistência e uma história portuguesa a decorar o pódio, poderá dar
mais um óscar ao inglês que procura no Algarve a 100.ª pole position. A dúvida é se
haverá temporada 3. Uma questão de budget e não só...

Primeiro foram 24 anos sem a Fórmula 1 em Portugal, até o Autódromo Internacional do Algarve (AIA),
em Portimão, receber no ano passado, a 25 de Outubro, o famoso circo das quatro rodas. Seis meses
depois, a montanha-russa algarvia volta a abrir portas a pilotos e máquinas. Até domingo, escudarias e
artistas pop do volante viram as atenções do mundo para o Grande Prémio de Portugal 2021, a terceira
prova da temporada.

Se o “Drive to Survive”, a popular série da Netflix sobre os bastidores da F1, entra na quarta temporada,
em Portugal os dois grandes prémios separados por apenas meio ano colocam, de novo, Portimão no
epicentro da acção. Pelo segundo ano consecutivo, esta temporada dois poderá ser acompanhada na
Eleven Sports. Devido à pandemia do coronavírus, nas bancadas não haverá público, ao contrário dos 27
mil espectadores presentes no ano passado.

Para Tiago Monteiro, “a Netflix e outros documentários proporcionam a abertura da F1 a outros públicos
e isso tem ajudado a ganhar fãs, a criar paixão na faixa etária mais jovem e a alargar a um público
feminino”, contou ao NOVO o único português a subir a um pódio, com um terceiro lugar em 2005, no
GP dos Estados Unidos, Indianápolis, numa corrida em que só seis carros andaram na pista (todos com
pneus Bridgestone) por boicote das equipas equipadas com Michelin.

“Antes, a média de fãs estava próxima dos 60 anos. Felizmente tem vindo a diminuir” e muito se deve a
este levantar do véu feito em streaming, revela Monteiro. “O acesso aos bastidores, perceber como os
pilotos pensam e gerem o stress, como equipas e engenheiros trabalham, ajuda”, reconhece o piloto
sobre quem se diz que será realizado, em breve, um documentário: “A falar do meu acidente e
recuperação.”

Escolas inglesa e alemã em luta
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Passemos ao trailer e a um aliciante que é mais do que estatística. Se em 2020 as 92 vitórias de Lewis
Hamilton colocaram o inglês no livro dos recordes (ultrapassou Michael Schumacher), pode sair no
domingo da 100.ª pole position, mais um recorde.

A acção decorre no autódromo de Portimão, construído em 2008, obra que custou 195 milhões de
euros. São 306 quilómetros de plateau, distribuídos por 66 voltas a um circuito de 4,653 quilómetros. A
duração do filme não passará das duas horas, até porque no ano passado o pano da bandeira de xadrez
baixou ao fim de 1h29m56s.Os actores principais, arriscamos escrever, serão dois. Lewis Hamilton
(Mercedes), 36 anos, sete vezes campeão mundial, actual líder com 44 pontos, e Max Verstappen (Red
Bull), holandês de 23 anos, 43 pontos e à procura do primeiro título.

Os elogios de pilotos e equipas têm sido uma constante. Para Hamilton, Portimão é uma das pistas
favoritas. No entanto, poderá não ser suficiente para o AIA se fixar no calendário do mundial. Para uma
terceira temporada, “tem de haver muitos interesses, uma certa lógica financeira para o país, para os
patrocinadores e para o campeonato. Um ‘bolo’ que resulte bem. O impacto e o sucesso televisivo
também são importantes”, explica Monteiro.

Pandemia afasta adeptos

A ausência de público nas bancadas é “triste para o espectáculo”, mas no “carro, durante a corrida,
focas-te no momento, não estás ciente da presença de público. No resto, sim, faz parte do GP, é parte
da experiência”, assinala David Coulthard.

Lamentos surgem por quem queria gente na sala. “No ano passado, tivemos 27 mil pessoas (27 289,
números oficiais); este ano, é só equipas. É constrangedor, porque antes e depois de Portimão temos
grandes prémios em zonas mais assoladas pela covid-19, com assistência e menos regras do que
tínhamos previsto para Portimão”, lamenta João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA), que prosseguiu: “Tínhamos desenhado medidas de segurança que passavam pela testagem
obrigatória, um layout diferente nas bancadas, desta vez os familiares não podiam ficar juntos e
imperaria a lógica cadeira sim, cadeira não, até para evitar o efeito visual do ano passado, reforço de
meios de vigilância e de acessos a bares e casas de banho e a proibição de bebidas alcoólicas.”

Se no ano passado as receitas somaram cerca de 28 milhões de euros, os prognósticos de há uns
meses avançavam a possibilidade de ter “40 mil pessoas nas bancadas”, atirando este ano para valores
“próximos dos 40 milhões de euros”. Mas, sem público, entram outras contas na folha de cálculo.
“Vamos ter um impacto de 6 milhões de euros”, valor que ultrapassa o investimento feito pelo Estado
(1,5 milhões). “Um dos grandes impactos da prova é a difusão internacional como destino. Portugal e o
Algarve”, diz. “No ano passado, fomos o segundo GP mais visto: 23 milhões de pessoas no dia da
corrida”, recorda. Além do alcance de audiência de “400 milhões de pessoas via televisão durante a
época”, o responsável da RTA destaca as repercussões do online. “Um post do Hamilton em casa com o
cão vale um milhão de views”, exemplifica. “Se somarmos as entrevistas na pista, as fotografias e
comentários dos pilotos nas suas redes sociais em que destacam a adrenalina do circuito, são muitos
milhões de views”, quantifica.

“A nível de eventos, seria o melhor ano de sempre”, atesta o responsável que traz outros
acontecimentos à conversa. “Masters de golfe, mundial de vela ligeira, a F1 da motonáutica e hipismo,
todos fora da época alta transportam o destino para os mercados emissores”, conclui.

Link
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A apresentação desta edição da volta ao Algarve em bicicleta
decorreu no dia de ontem
A apresentação desta edição da volta ao Algarve em bicicleta decorreu no dia de ontem

A apresentação desta edição da volta ao Algarve em bicicleta decorreu no dia de ontem
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Turismo com esperança na retoma em 2022
As notícias no Observador. Aconteça o que acontecer.

https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-das-10h-586/
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O Reino Unido deve anunciar em breve os países que podem
entrar na lista verde para os viajantes dispensados de
quarentena
O Reino Unido deve anunciar em breve os países que podem entrar na lista verde para os
viajantes dispensados de quarentena

O Reino Unido deve anunciar em breve os países que podem entrar na lista verde para os viajantes
dispensados de quarentena
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O Reino Unido divulga hoje a lista verde dos países para onde
passa a ser possível viajar sem restrições
O Reino Unido divulga hoje a lista verde dos países para onde passa a ser possível viajar
sem restrições
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Britânicos já sonham com o sol português. Preço dos voos
dispara com fim das restrições à vista
O Governo britânico anuncia hoje quais os países que deixam de estar sujeito a restrições
a partir de 17 de maio, com muitos britânicos a reservar já a sua viagem rumo ao sol de
Portugal.

Os preços das viagens aéreas entre o Reino Unido e Portugal disparam com o fim das restrições à vista.
O aumento dos preços indica que a procura de voos por turistas britânicos está a aumentar.Esta sexta-
feira o Governo de Boris Johnson vai publicar a lista de países para onde os britânicos vão poder voar a
partir do dia 17 de maio, com muitos a esperarem voar para Portugal a partir dessa data.Um voo na
British Airways de Londres Heathrown para o Algarve disparou na quinta-feira das 234 libras para as 530
libras a 17 de maio, segundo revela o Evening Standard.No caso da Ryanair, os preços entre Londres
Stansted e Lisboa dispararam das 15 libras no dia 16 de maio para as 152 libras a 17 de maio, quando
pode acabar as restrições.Já na Easyjet, um voo entre Luton e Faro custa 234 libras a 17 de maio,
descendo para as 73 libras no dia seguinte.No caso da TAP, os voos entre Londres e Lisboa no dia 16 de
maio custam 145,70 euros em classe económica. No dia seguinte, 17 de maio, sobem para os 211
euros, apesar de segunda-feira ser tradicionalmente um dia mais barato para viajar. No dia seguinte, os
preços descem para os 163,28 euros.O Reino Unido foi o maior mercado emissor de turistas em
Portugal em 2019, com 2,5 milhões de cidadãos britânicos a visitarem o país. Ler mais
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Portugal pode entrar na “lista verde” de destinos de férias do
Reino Unido
Segundo o T he T elegraph, a entrada de Portugal na lista é possível pelo facto de, neste
momento, a taxa média diária de casos em território nacional se manter
consistentemente abaixo de 500.

A possibilidade dos turistas britânicos poderem fazer férias em Portugal parece cada vez mais provável.
De acordo com o The Telegraph (acesso pago, conteúdo em inglês), Portugal deverá ser adicionado à
“lista verde” de destinos turísticos para os quais os britânicos poderão viajar este verão sem terem,
posteriormente, de fazer quarentena no regresso.

A inclusão de Portugal a essa lista de “destinos seguros” parece provável pelo facto de, neste momento,
a taxa média diária de casos em território nacional se mantém consistentemente abaixo dos 500, refere
o jornal. O valor fica, à partida, bastante abaixo do registado no Reino Unido, que tem uma taxa média
diária de novas infeções superior a 2.000. Por essas razões, o país poderá ser sugerido para integrar a
referida lista.

“Portugal deve ser verde a partir de 17 de maio”, adiantou Paul Charles, CEO da consultora de viagens
The PC Agency ao The Telegraph. O facto de ser um país com uma baixa taxa de difusão de outras
“variantes” da doença que não a britânica, com uma “baixa taxa de infeção” e onde se tem registado um
“aumento da implementação da vacinação e uma boa sequenciação genómica” apresentam-se como as
razões por trás desta assunção, acrescenta.

Espera-se que o Reino Unido inclua na “lista verde” todos os países que já tenham administrado a
primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 a 30% da população e é expectável que essa meta seja
atingida em breve por Portugal. Efetivamente, o país espera atingir a imunidade de grupo no “início” deste
verão, se a taxa de vacinação se mantiver elevada, adiantou Diogo Serras Lopes, secretário de Estado
da Saúde.
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Lisboa é uma das finalistas a Capital Europeia Verde 2019 Ler Mais

O secretário de Estado responsável pela pasta dos Transportes no Reino Unido, Grant Shapps, deverá
anunciar quais os países que fazem parte de cada um dos três grupos que compõem este “semáforo”
(verde, amarelo, vermelho) já a 7 de maio, para que o turismo internacional possa retomar no dia 17 do
mesmo mês.

Caso Portugal seja incluído na “lista verde”, os viajantes que voltem ao Reino Unido deixarão de ser
obrigados a permanecer em quarentena durante 11 dias em hotéis aprovados pelo governo,
necessitando apenas de realizar um teste PCR que comprove que não estão infetados com a doença.

As proibições de voos entre ambos os países cessou no passado mês de março, com a ministra do
Turismo, Rita Marques, a garantir que tentaria “a todo o custo evitar quarentenas e testes adicionais
Covid-19” para as chegadas internacionais, acreditando que o Reino Unido continuaria a ser o seu
principal mercado de turistas mesmo depois da pandemia.
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À espera da ″lista verde″, britânicos correm atrás de voos para
Portugal
Reino Unido vai anunciar na sexta-feira quais são os países para os quais não será
requerida uma quarentena no regresso.

A procura de voos entre o Reino Unido e Portugal está a subir, revela a Sky News, que explica que
muitos turistas britânicos esperam que Portugal seja colocado na "lista verde" de destinos de baixo risco
de infeção covid-19, que os isentará de fazer quarentena no regresso.

A lista com os destinos vai ser revelada na sexta-feira pelo governo britânico, com as viagens de turismo
a estarem proibidas para quem parte de Inglaterra até 17 de maio. O aumento dos preços surge em
resposta à procura, pelo que isso significa que muitos turistas britânicos esperam que Portugal esteja na
lista verde.

De acordo com a Sky News, um voo da British Airways do aeroporto de Heathrow para o Algarve, nesse
mesmo dia, custa 530 libras (610 euros). O mesmo voo, dois dias antes, custa 234 libras (270 euros).

Um voo da Ryanair de Stansted, outro dos aeroportos londrinos, para Lisboa no dia em que termina a
proibição custa 152 libra (175 euros). Na véspera é de 15 libras (17 euros).

A Easyjet cobra 234 libras (270 euros) de Luton, também nos arredores de Londres, para o Algarve a
17 de maio, mas no dia seguinte o voo é de apenas 73 libras (84 euros).

Na terça-feira, o The Guardian escrevia que menos de dez destinos europeus devem ficar na lista verde,
mas que Portugal devia ser um deles. Mais, que era improvável que um número significativo dos que
entrem nessa lista sejam detinos importantes de férias, pelo que isso ainda poderia beneficiar mais
Portugal. Em 2019, cerca de 2,5 milhões de britânicos visitaram o País.

O jornal escrevia que Portugal, Malta e Gibraltar devem ser países na lista verde, mas destinos populares
como Espanha ou França devem ficar na lista amarela, na qual ainda será preciso um isolamento de dez
dias no regresso a casa e um teste. Os países na lista vermelha devem ser aqueles como Brasil ou África
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do Sul, sendo que nestes casos a quarentena obrigatória tem que ser feita num hotel (pago pelos
viajantes).

O sistema de semáforo (verde, amarelo e vermelho) que o governo britânico vai instituir será revelado
na sexta-feira, com a lista a ser revista a cada três semanas.
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AHETA confirma abril com quebras de 92% em relação a 2019
Segundo dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve -
AHET A, relativamente a 2019, o mês de abril de 2021 apresentou uma taxa de ocupação
global média/quarto nas unidades de alojamento da região de 5,7%, 92,2% abaixo do
valor registado em 2019

De acordo com a mesma fonte, o mercado nacional baixou -74,5% e o externo -93,9%.
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Em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação cama regista uma descida média de -89,4%
e o volume de vendas uma descida de -90,8% face ao mesmo período de 2019.

 

Devido aos efeitos da pandemia no setor, a associação regista que as descidas são homogéneas e
afetaram, «negativamente», todos as categorias de estabelecimentos e áreas geográficas da região.

 

Link
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Ocupação por quarto no Algarve cai em abril 91,2% face a 2019 -
Associação
A ocupação média por quarto nos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve
registou, em abril, uma quebra de 91,2% comparativamente com o período homólogo de
2019, anunciou hoje a principal associação hoteleira da região
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A ocupação média por quarto nos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve registou, em abril,
uma quebra de 91,2% comparativamente com o período homólogo de 2019, anunciou hoje a principal
associação hoteleira da região.

No boletim com os dados provisórios de abril de 2021, o gabinete de estudos da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) faz a comparação com o mesmo período de 2019, o
último mês de abril em que houve uma atividade turística normal, porque em 2020 as unidades
hoteleiras estavam encerradas no âmbito do confinamento imposto para conter a expansão da
pandemia de covid-19.

“A taxa de ocupação global média por quarto foi de 5,7%, 91,2% abaixo do valor registado em 2019”,
quantificou num comunicado.

A mesma fonte destacou que “o mercado nacional baixou 74,5%”, frisando que as quebras chegaram
aos “93,9%” no que respeita ao mercado externo.

“Em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação cama regista uma descida média de 89,4%
e o volume de vendas uma descida de 90,8% face ao mesmo período de 2019”, estimou ainda a
AHETA.

A associação empresarial algarvia classificou como “homogéneas” as quebras registadas em abril,
comparativamente com o período homólogo pré-covid de abril de 2019, e reconheceu que as descidas
“afetaram negativamente, todas as categorias de estabelecimentos e áreas geográficas” da região
algarvia.

Em março, a taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve tinha sido de 4%, valor que fez
desse março o pior dos últimos 25 anos, considerou a AHETA no boletim mensal anterior.

A AHETA referiu na ocasião que a taxa de ocupação global média por quarto no Algarve tinha registado
uma quebra de 86% em relação ao mesmo período de 2020 e de 92,2% em comparação com 2019.

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

 Link
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Ocupação por quarto no Algarve cai 91,2% em Abril face a 2019
- Diário Imobiliário
A ocupação média por quarto nos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve
registou, em abril, uma quebra de 91,2% comparativamente com o período homólogo de
2019.

A ocupação média por quarto nos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve registou, em abril,
uma quebra de 91,2% comparativamente com o período homólogo de 2019, segundo anunciou
a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

No boletim com os dados provisórios de abril de 2021, o gabinete de estudos da AHETA faz a
comparação com o mesmo período de 2019, o último mês de abril em que houve uma atividade
turística normal, porque em 2020 as unidades hoteleiras estavam encerradas no âmbito do
confinamento imposto para conter a expansão da pandemia de covid-19.

“A taxa de ocupação global média por quarto foi de 5,7%, 91,2% abaixo do valor registado em 2019”,
quantificou num comunicado.

A mesma fonte destacou que “o mercado nacional baixou 74,5%”, frisando que as quebras chegaram
aos “93,9%” no que respeita ao mercado externo.

“Em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação cama regista uma descida média de 89,4%
e o volume de vendas uma descida de 90,8% face ao mesmo período de 2019”, estimou ainda a
AHETA.

A associação empresarial algarvia classificou como “homogéneas” as quebras registadas em abril,
comparativamente com o período homólogo pré-covid de abril de 2019, e reconheceu que as descidas
“afetaram negativamente, todas as categorias de estabelecimentos e áreas geográficas” da região
algarvia.

Em março, a taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve tinha sido de 4%, valor que fez
desse março o pior dos últimos 25 anos, considerou a AHETA no boletim mensal anterior.

A AHETA referiu na ocasião que a taxa de ocupação global média por quarto no Algarve tinha registado
uma quebra de 86% em relação ao mesmo período de 2020 e de 92,2% em comparação com 2019.
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O volume de vendas tinha sofrido, em março, uma descida de 91,6% em relação a 2020 e de 94,8%
relativamente ao mesmo mês de 2019, ainda segundo a AHETA, que classificou o mês de março como o
pior em nível de ocupação de quartos desde 1996, ano do início dos registos e da fundação da
associação que integra a maioria dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve.

LUSA/DI
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Ocupação de hotéis baixou 91,2% face a 2019
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) anunciou
hoje que, relativamente a 2019, o mês de abril de 2021 apresentou uma taxa de
ocupação global média/quarto de 5,7%, -91,2% abaixo do valor registado em 2019

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) anunciou hoje que,
relativamente a 2019, o mês de abril de 2021 apresentou uma taxa de ocupação global média/quarto de
5,7%, -91,2% abaixo do valor registado em 2019.

Segundo o presidente (demissionário) da associação, Elidérico Viegas, a AHETA baseia-se na comparação
entre o ano corrente e 2019 porque em 2020 a escassez de mercado “tornou esse ano insignificante
em termos comparativos”.

Entre aqueles dois anos de referência, o mercado nacional baixou -74,5% e o externo -93,9%.

Em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação cama regista uma descida média de -89,4%
e o volume de vendas uma descida de -90,8% face ao mesmo período de 2019.

As descidas são homogéneas e afetaram, negativamente, todos as categorias de estabelecimentos e
áreas geográficas, conclui a AHETA.

Link
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Média de ocupação dos alojamentos no Algarve foi de apenas
5,7% em abril
"Em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação cama regista uma descida
média de 89,4%", aponta a AHETA.

A Associação dos Hotéis E Empreendimentos Turísticos Do Algarve (AHETA) informou, esta quinta-feira,
que a taxa média global de ocupação em unidades de alojamento no Algarve foi de 5,7% em abril.Em
comunicado, a AHETA apontou que “a taxa de ocupação global média por quarto foi 5,7%”, o que
representa uma redução de 91,2% em relação ao valor registado em 2019. O mercado nacional
diminuiu 74,5% e o externo 93,9%.“Em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação cama
regista uma descida média de 89,4% e o volume de vendas uma descida de 90,8% face ao mesmo
período de 2019”, sublinha a AHETA acrescentando que “as descidas são homogéneas e afetaram,
negativamente, todos as categorias de estabelecimentos e áreas geográficas”.O Algarve e a
preocupação para com as empresas da região foram recentemente mencionadas pelo ministro da
Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira.Durante reunião plenária de quinta-feira, 6 de maio, o
governante referiu que o Governo manifesta “preocupação” para com a situação vivida por estas
empresas, mas não deixou de sublinhar o apoio que até ao momento foi cedido.“Só no sector do
turismo as empresas algarvias já tiveram um financiamento na ordem dos 355 milhões de euros, o que
reflete precisamente o impacto brutal que do ponto de vista proporcional as empresas do Algarve neste
sector sofreram relativamente ao resto do país”, apontou o governante, acrescentando que está é a
“região que em termos proporcionais mais tem tido estes apoios mas obviamente precisamos de
atenção mais particulares”. Ler mais
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Volta ao Algarve: O regresso de Fabio Jakobsen a um lugar de
memórias felizes
Fabio Jakobsen é um homem feliz por estar de regresso à Volta ao Algarve em bicicleta,
uma prova de “boas memórias” e que representa mais um passo no processo de
recuperação que, espera, possa levá-lo à Volta a Espanha.

Fabio Jakobsen tem tentado passar despercebido nesta 47.ª Volta ao Algarve: protegido pela equipa,
que pede àqueles que com ele falam para não revisitarem a traumática queda na Volta à Polónia, o
holandês evita aglomerações – antes do arranque da primeira etapa, na quarta-feira, em Lagos, foi o
único dos ciclistas da Deceuninck-QuickStep a faltar ao convívio no café -, juntando-se ao pelotão
mesmo no último momento antes do arranque da tirada.

Com o rosto oculto atrás da máscara anti-covid, que ‘esconde’ as evidentes mazelas da gravíssima
queda que sofreu no início de agosto, o jovem ‘sprinter’ não esconde a felicidade por estar de volta ao
pelotão, com os olhos a sorrirem ao mesmo tempo que solta um “oh, é realmente bom” ao falar do
regresso à ‘Algarvia’.

“Está bom tempo, é uma boa corrida, estou contente por estar aqui”, acrescenta, em declarações à
Lusa.

Jakobsen tem “boas memórias” das suas passagens pela Volta ao Algarve, “uma boa corrida de cinco
dias, com um bom percurso”, mas, este ano, garante, não será novamente o ‘rei dos sprints’, como nas
duas edições anteriores, em que conquistou a primeira etapa e a respetiva primeira camisola amarela,
além de ter vencido a classificação por pontos em 2020.

“Agora, estou ‘ocupado’ com o meu regresso, por isso, provavelmente, não serei o ‘rei dos sprints’ aqui,
mas temos o Sam Bennett, já ganhámos uma etapa com ele. A atmosfera na equipa é boa”, revela.

Bem mais discreto do que na última edição, na qual formou uma dupla a transbordar de confiança com
Remco Evenepoel, o holandês nega ter sido ele a ‘ensinar’ ao seu companheiro Bennett a fórmula para
triunfar na primeira jornada da ‘Algarvia’.

“Ele sabe como vencer, mas ajudei-o. Penso que foi um grande esforço coletivo, e o Sam finalizou-o na
perfeição. Estou feliz por estar nesta equipa”, destaca, num gesto de gratidão para um coletivo que
tanto o apoiou.
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Após oito meses de paragem, sabe que está numa fase diferente da sua promissora carreira e parece
lidar bem com isso, avançando que hoje, no final da ligação entre Faro e Tavira, não estará na disputa do
‘sprint’ final.

“Vou fazer o mesmo que fiz em Portimão: vou ajudar o Sam e, com sorte, conquistaremos outra
vitória”, diz o campeão holandês de fundo de 2019.

O ciclista da Deceuninck-QuickStep mostra-se realizado com a sua nova função de lançador de outras
‘estrelas’ do ‘sprint’, depois de, no seu regresso à competição, ter ajudado a ‘ressuscitar’ a lenda Mark
Cavendish, vencedor de quatro etapas na Volta à Turquia, após um interregno de triunfos de 1.159 dias.

“É verdade. Começamos por ajudar outros e, depois, ganhamos nós. Estou desejoso de ser eu a
ganhar, mas tenho de ir passo a passo”, lembra.

Embora seja evitado, o tema da queda na Volta a Polónia vai aparecendo pontualmente no discurso do
jovem holandês, outra das cicatrizes visíveis do terrível acidente, provocado pelo compatriota Dylan
Groenewegen, que o ‘atirou’ contra as barreiras num ‘sprint’ a 80 km/hora.

Jakobsen, que perdeu todos os dentes, à exceção de um, e teve de levar 130 pontos na face, depois de
bater violentamente com a cara nas baias de ferro que ladeavam a chegada, ficou em estado grave e foi
mesmo colocado em coma induzido pelos médicos, ficando internado durante uma semana na unidade
de cuidados intensivo do hospital de Santa Bárbara, em Sosnowiec, na Polónia.

Agora, ultrapassadas várias operações para reconstrução do rosto – foi-lhe, inclusive, retirado um osso
da zona pélvica para ser colocado nos maxilares – e um longo período de convalescença, olha para o
futuro com cautelas, adiantando à Lusa que deverá estar no Critério do Dauphiné (30 de maio a 06 de
junho) e que, depois, espera regressar à Vuelta (14 de agosto a 05 de setembro), onde há dois anos
venceu duas etapas.

Enquanto trabalha para estar na última das três ‘grandes’, Jakobsen vai espreitar a Volta a Itália, que
arranca no sábado, em Turim, e na qual a sua Deceuninck-QuickStep vai ser liderada pelo português João
Almeida.

“Penso que ele já demonstrou que pode ser um corredor para a classificação geral. Penso que poderá
fazer um bom resultado e vou seguir o desempenho dele em Itália”, assegura.
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Volta ao Algarve: Ethan Hayter veste-se de amarelo na Fóia
O britânico Ethan Hayter foi a aposta surpresa da INEOS Grenadiers para a segunda
etapa da Volta ao Algarve, triunfando no alto da Fóia, depois de percorridos 182,8
quilómetros, desde Sagres, e é o novo Camisola Amarela Turismo do Algarve
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O britânico Ethan Hayter foi a aposta surpresa da INEOS
Grenadiers para a segunda etapa da Volta ao Algarve, triunfando
no alto da Fóia, depois de percorridos 182,8 quilómetros, desde
Sagres, e é o novo Camisola Amarela Turismo do Algarve.
Algarvio João Rodrigues veste a Camisola Azul.
A etapa de ontem, quinta-feira, dia 6 de maio, teve duas fases. A primeira, logo após a passagem por
Vila do Bispo, foi marcada por uma fuga de oito corredores, que chegou a ter mais de oito minutos de
vantagem sobre o pelotão. A UAE Team Emirates assumiu as despesas da perseguição, em trabalho
para Rui Costa. Desta forma, à entrada nos últimos 30 quilómetros, onde estavam colocadas três
contagens de montanha, a margem dos escapados era já quase inexistente.

Só que, na descida da primeira para a segunda montanha, Rui Costa caiu, acabando por desistir. Foi
altura de outras equipas se mostrarem na frente do grupo, com destaque para o poderoso trabalho de
Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), que colocou o ritmo durante toda a escalada para a Pomba,
impedindo veleidades dos adversários.

O ritmo constante do campeão de fundo da Dinamarca permitiu que fosse um grupo numeroso a entrar
na subida final, de Monchique até ao alto da Fóia. A primeira metade da montanha fez-se em ritmo
constante. A movimentação decisiva aconteceu a três quilómetros do final, graças a uma aceleração do
francês Élie Gesbert (Team Arkéa-Samsic).

O ataque do chefe de fila da formação gaulesa deixou um grupo de seis homens em cabeça de corrida. O
próprio Élie Gesbert, Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), João Rodrigues (W52-FC Porto) e o
tridente da INEOS Grenadiers formado por Ethan Hayter, Sebastián Henao e Iván Ramiro Sosa.

Os dois colombianos da equipa britânica assumiram as despesas da corrida, até que, já nas últimas
centenas de metros, Ethan Hayter, o homem com melhor ponta final dos seis da frente, desferiu um
ataque imparável para cortar a meta com 4h48m43s (média de 37,989 km/h).

João Rodrigues foi segundo e Jonathan Lastra terceiro, ambos com o mesmo tempo do vencedor. O
topo da geral conta com os mesmos corredores, pela mesma ordem e com igualdade de tempo.

O vencedor da etapa, Ethan Hayter, explica que «na última descida fui prudente e atrasei-me um pouco,
perdendo algumas posições. O meu colega de equipa Carlos [Rodriguez] trouxe-me novamente ao
grupo e entrei na última subida bastante protegido. O Sebastián Henao impôs um ritmo forte, e o Iván
Sosa ajudou e coube-me ir até ao final. Estava com esperanças de fazer uma boa corrida aqui no
Algarve, mas confesso que me correu melhor do que esperava. Agora resta-me aguentar a liderança até
onde puder».

Desde a etapa anterior, só a Camisola Verde Crédito Agrícola, dos pontos, não mudou de dono,
permanecendo no corpo do irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step).

João Rodrigues assumiu o estatuto de melhor trepador, passando a equipar a Camisola Azul Lusíadas.
Sean Quinn (Hagens Berman Axeon), que no domingo ganhou a Clássica da Arrábida, é o melhor jovem
e dono da Camisola Branca IPDJ. A INEOS Grenadiers comanda por equipas.

A terceira etapa da Volta ao Algarve, marcada para hoje, sexta-feira, prevê-se de acalmia na luta pela
geral e de emoções fortes entre os sprinters. Será a viagem mais longa da prova, unindo Faro a Tavira,
ao longo de 203,1 quilómetros.

 

Link
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Volta ao Algarve. Ethan Hayter defende amarela na etapa mais
longa da prova
O ciclista britânico Ethan Hayter (INEOS) vai partir de amarelo para a terceira etapa da
47.ª Volta ao Algarve, uma ligação entre Faro e T avira que será a última oportunidade
para os "sprinters".

Depois de conquistar a liderança da geral no alto da Fóia, o jovem britânico, de 22 anos, enfrenta uma
jornada teoricamente tranquila na tirada mais longa desta edição, num total de 203,1 quilómetros. O
pelotão vai sair da capital algarvia às 12h30, rumando à meta volante de São Brás de Alportel, situada
logo ao quilómetro 18,4, antes de enfrentar as duas contagens de montanha do dia, ambas de terceira
categoria, na Portela da Corcha (km 63,4) e Cachopo (km 78,3). Antes da habitual chegada à Avenida
Zeca Afonso, em Tavira, prevista para as 17h34, os corredores vão ainda cruzar duas metas volantes,
em Alcoutim (km 137) e Vila Real de Santo António (178,5), O final da terceira tirada será a última
oportunidade para os homens mais rápidos do pelotão, nomeadamente o irlandês Sam Bennett
(Deceuninck-QuickStep), vencedor da primeira etapa, e o alemão Pascal Ackermann (Bora–hansgrohe)
lutarem por um triunfo na prova, que termina no domingo, no alto do Malhão, pelo que a liderança de
Hayter não deverá estar sob ataque. O corredor da INEOS é primeiro da geral, com o mesmo tempo do
português João Rodrigues (W52-FC Porto) e do espanhol Jonathan Lastra (Caja Rural), que ocupam,
respetivamente, o segundo e terceiro lugares daquela classificação.
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RTP 1

07/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 49877

REACH: -1

A segunda etapa da Volta ao Algarve em bicicleta foi ganha pelo
ciclista britânico Ethan hayter
A segunda etapa da Volta ao Algarve em bicicleta foi ganha pelo ciclista britânico Ethan
hayter

A segunda etapa da Volta ao Algarve em bicicleta foi ganha pelo ciclista britânico Ethan hayter

35/55



CORREIO DA MANHÃ

07/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FILIPE ANTÓNIO

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

HAYTER MAIS FORTE NA FOIA
AZAR → Rui Costa (UAE) sofre queda a 20 quilómetros da meta e desiste
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TVI

07/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TVI

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 177594

REACH: -1

E com o fim de semana à porta, temos sugestões de
escapadinhas para a aproveitar a natureza
Começamos pelo Algarve que não é só praia
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A VOZ DO @LGARVE

07/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Proposta para criação de Parque Marinho do Algarve é entregue
hoje ao Governo
A proposta final para a criação de um Parque Marinho no Algarve é hoje entregue, na
Universidade do Algarve, aos ministros do Ambiente e do Mar pela Fundação Oceano Azul
(FOA) e pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR-UAlg).

O projeto do Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado (PNMRA) foi elaborado ao
longo dos últimos três anos por 70 entidades e prevê a criação de uma comissão de cogestão com
entidades centrais e locais, num modelo de administração de proximidade.

A expectativa em relação à reação do Governo é “muito grande”, assume o diretor executivo da FOA
Emanuel Gonçalves, já que “nunca houve um processo feito desta forma, de baixo para cima”.

“O trabalho de base de consultas alargadas e de suporte técnico e científico que muitas vezes falha está
feito, o Governo terá que olhar para o dossier, analisar o que é proposto e tomar as suas decisões, mas
temos uma expectativa grande por parte da aceitação e até de uma rápida implementação”, disse
Emanuel Gonçalves à Lusa.

A intenção é salvaguardar uma zona conhecida como a Pedra do Valado, na costa de Albufeira, Lagoa e
Silves, que se prolonga por sete milhas náuticas (cerca de 12 quilómetros), constituindo o maior recife
rochoso costeiro de Portugal, onde estão identificadas cerca de 800 espécies marinhas.

O projeto do PNMRA pretende criar uma zona com 156,4 quilómetros quadrados (km2) de área global
entre o Farol da Alfanzina (a oeste) e a marina de Albufeira (a este), dividida em várias parcelas onde se
inclui uma área de quatro quilómetros quadrados (2,6%) de proteção total onde não serão permitidas
quaisquer atividades (extrativas ou não extrativas), nem passagem, prevendo-se apenas permissão para
monitorização científica e estudos de avaliação do parque, mediante autorização.

Cerca de 16,5 km2 (10,6%) são reservados a uma área de proteção parcial, onde não são permitidas
atividades extrativas (como a pesca comercial e recreativa), mas podem ocorrer atividades não
extrativas sustentáveis e devidamente regulamentadas como mergulho, passeios, desportos náuticos
não motorizados, navegação ou observação de cetáceos.

Para uma área de proteção complementar está prevista uma zona de 55,4 km2 (35,4%) a que terão
acesso embarcações até nove metros de comprimento, seguindo critérios a definir pela comissão de
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cogestão, e outra com 80,5 km2 (51,5%) que poderá ser utilizada pelas embarcações costeiras,
incluindo da pesca de cerco.

A aplicação de um regime de cogestão é um dos maiores desafios desta proposta, mas Emanuel
Gonçalves, também coordenador científico da FOA, disse que o processo participativo que sustenta a
proposta “trouxe já muito desse trabalho conjunto para cima da mesa” e que a gestão de proximidade
com objetivos nacionais é o “melhor de dois mundos”.

“Sabemos para onde queremos ir e os objetivos que queremos cumprir na proteção da natureza e
gestão dos recursos, mas por outro lado traz-se para essa gestão o conhecimento de quem está na
zona”, afirmou.

Para que a concretização no terreno seja mais célere, a proposta inclui um conjunto de estudos que
fundamentam as opções a tomar e apontam “caminhos” para a efetivação do Parque Marinho.

A Universidade do Algarve desenvolveu um estudo dedicado aos “valores naturais”, com o levantamento
das “riquezas, biológicas, geológicas e oceanográficas” da área e um outro, socioeconómico, com o
“ponto de situação” das pescas e das atividades marítimo turísticas.

Um terceiro estudo, de “dimensão jurídica”, foi elaborado pela Universidade Católica, uma vez que
sendo este projeto o primeiro do género no país, numa proposta vinda da comunidade e num regime de
cogestão, "tornou-se necessário perceber qual o regime jurídico de uma área desta natureza, que inclui
um ato de classificação, um programa especial e planos de gestão”, adiantou o responsável da FOA.

O estudo jurídico "aponta caminhos que o Governo pode tomar para constituir uma comissão de
cogestão, como dotá-la das valências e competências e quais as medidas legislativas a tomar”,
destacou.

Segundo Emanuel Gonçalves, para que a criação do PNMRA seja uma realidade “é preciso avançar com a
criação da comissão de cogestão, olhar para propostas de medidas de compensação e torná-las reais,
saber qual a capacidade de carga do sistema e aferir quantas e que tipo de licenças podem ser emitidas e
com que artes de pesca”.

“Só faremos a diferença se houver mais peixes dentro de água e mais rendimento para a atividade
económica”, destacou.

Para o investigador, é importante inverter a tendência apontada no estudo socioeconómico do CCMAR
que revelou que “nas duas últimas décadas houve uma quebra de 60% nas descargas das pescas do
Algarve,” alertando que se está a “perder a luta contra o desaparecimento dos recursos”, mas
defendendo que esta nova área de proteção pode ser um “desencadeador de uma melhor gestão dos
recursos na região”.
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JORNAL ECONÓMICO

07/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Turismo e porto animam disputa na Figueira da Foz com Santana
à espreita
Criticado pelos socialistas por continuar a presidir o T urismo do Centro, Pedro Machado
quer levar PSD a recuperar cidade que “perdeu ambição”.

As sucessivas vitórias do PS na Figueira da Foz, que só não liderou entre 1997 e 2009, não assustam
Pedro Machado, que se candidata pelo PSD apesar de continuar a presidir o Turismo do Centro de
Portugal, o que tem motivado acusações de conflito de interesses. Entrevistado no programa “Primeira
Pessoa”, disponível no site e redes sociais do Jornal Económico, o gestor de 54 anos assume o objetivo
de dar início a um ciclo “de 10 a 12 anos” à frente de um município que “perdeu ambição”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor

41/55



JORNAL ECONÓMICO

07/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 35

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Mais atenção ao turismo
Por: João Gonçalves Pereira
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SIC

07/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SIC

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 51235

REACH: -1

Vacinação no Turismo
Agora que se aproxima o Verão, na Madeira também o pessoal do setor do turismo vai
começar a ser vacinado
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JORNAL ECONÓMICO

07/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Associação de Promoção da Madeira lança campanha de
marketing junto de agências de viagens do território nacional e
dos Açores
A ação de marketing faz parte de uma série de iniciativas que a Associação de Promoção
da Madeira vai realizar ao longo do ano que visa "apresentar a nova imagem territorial,
reforçar a ligação emocional ao destino e manter o mesmo como top of mind de parceiros
e consumidores finais".

A Associação de Promoção da Madeira (AP Madeira) lançou uma campanha de marketing junto de
agências de viagens nacionais e dos Açores, com o intuito de divulgar a nova marca da região autónoma
e “manter o destino como top of mind” junto dos operadores turísticos.“A premissa foi de uma viagem
virtual ao destino e todos os agentes desafiados embarcaram nesta aventura”, refere a
associação.“Madeira. Tão tua”, é a assinatura, que juntamente como o novo logótipo “dá vida à nova
identidade territorial”.“A ação “Madeira. Tão tua” é uma viagem que começa com a leitura de um QR
Code ou envio de SMS onde, o utilizador, tem de clicar num link. Durante sete dias é desafiado a
conhecer uma nova experiência e, no final, depois de responder a um breve questionário, fica habilitado a
ganhar um prémio através de uma raspadinha virtual”, explica a associação.“Numa altura em que é
essencial relançar o turismo, esta ação aproxima o destino Madeira dos seus principais prescritores, as
Agências de Viagens, dando a conhecer a sua nova imagem de uma forma relacional e experiencial”, diz
Bernardo Serra Alegra, Managing Director da On Spot Net, agência com 17 anos de experiência a
desenvolver soluções de comunicação para as marcas.Já Nuno Vale, diretor executivo da AP Madeira,
esta nova marca da Madeira tem por objetivo “despoletar um sentimento único e ser capaz de transmitir
o nosso propósito: fazer com que cada pessoa sinta que é aqui que pertence. Pretende-se que este
sentimento de pertença seja transmitido aos parceiros que vendem o Destino em território nacional e
que cada um deles seja um Embaixador da Madeira”.A acção de marketing no território nacional e nos
Açores faz parte de uma série de iniciativas que a Associação de Promoção da Madeira vai realizar ao
longo do ano que visa “apresentar a nova imagem territorial, reforçar a ligação emocional ao destino e
manter o mesmo como top of mind de parceiros e consumidores finais”. Ler mais
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VIDA ECONÓMICA

07/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • FISCALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3780

REACH: 1800

Governo dá luz verde às taxas de carbono na aviação e nos
cruzeiros
O Governo decidiu avançar com a taxa de carbono no valor de dois euros, a incidir sobre
os passageiros de voos internacionais e de navios cruzeiro
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VIDA ECONÓMICA

07/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • ATUALIDADE /

INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Tráfego aéreo de passageiros cai para mínimos históricos
O tráfego aéreo de passageiros registou uma quebra de 60%, no ano passado, o que fez
com que se atingissem mínimos de 2003, de acordo com a Organização Internacional de
Aviação Civil
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DN

07/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Maioria das empresas volta a querer contratar mais até ao verão
A expectativa sobre o negócio para os próximos três meses também aumentou de forma
significativa em abril. Turismo com o melhor resultado desde o início da pandemia
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VISÃO

07/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

A noite às escuras: A longa asfixia dos bares e discotecas
Podíamos escrever que o Lux reabriu esta semana, mas o verbo é manifestamente
exagerado para o que se está a passar por lá. Por enquanto, ouvir música sentado e com
restrições sanitárias é o que se pode esperar desta discoteca e de qualquer outro lugar
de diversão. A noite ainda vai ter de esperar para que uma reabertura seja conjugada
com toda a propriedade

Sair à noite é liberdade. Ir a um bar é convívio. Entrar numa discoteca é dançar. E o cenário de tudo isto
em nada se coaduna com regras sanitárias apertadas, álcool gel nas mãos, máscara a tapar o rosto,
distanciamento social. Social não rima com distanciamento, já se sabe, mas há mais de um ano que
andamos neste desencontro. À noite todos os gatos se tornaram realmente pardos, com a ajuda
indispensável de estupefacientes, e escondem-se num novo negócio de festas clandestinas, à la Lei Seca.
Ou então soltam leves miares em casa dos amigos, depois de os restaurantes nos porem na rua 90
minutos antes da hora da Cinderela. Isto se a polícia não aparecer, porque alguém denunciou a alegria
contida que acaba de escapar da casa do vizinho.

No passado fim de semana, o escândalo estalou no miradouro de São Pedro de Alcântara, junto ao
lisboeta Bairro Alto. Desde janeiro, a PSP e a GNR já acabaram com 120 festas em todo o País. Há quem
defenda que se os bares e discotecas estivessem abertos, esta contabilidade seria bastante mais
desfavorável para as forças de autoridade.

Sair à noite é liberdade. Mas, como voltar a ela, 13 meses depois, se já quase deixou de ser assunto, se
o tema não consta em nenhumas das gotas deste longo plano de desconfinamento? Como resistir,
como não perder a vontade, como inventar formas de manter as portas abertas, os empregados a
trabalhar, mesmo que isso signifique não ser carne nem peixe, não faturar o suficiente para abandonar o
saldo negativo?

Sair à noite é liberdade. Não é libertinagem. Só quem nunca por lá andou é que pode imaginar cenários
dantescos e de promiscuidade constante. E não se preocupar com todos os que dependem deste
negócio.

Vergonha da noite?

“Há vergonha de se falar da noite e os empresários são marginalizados. Mas os bares e discotecas são
geridos por gente com família”, nota Cajó Ferreira, relações públicas do grupo K. “Eu que sempre fui da
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noite, sou casado, tenho três filhos, não me drogo nem sou alcoólico”, conclui.

No final de cada Conselho de Ministros em que António Costa decide sobre o quanto estica a corda do
desconfinamento, pergunta-se sobre a situação dos bares e das discotecas. Na quinta-feira, dia 29 de
abril, a mesma rotina de sempre: “Não tenho nada a acrescentar”. As justificações andam todas à volta
do mesmo. Por serem espaços de diversão à porta fechada, em que circula álcool, se ouve música alto e
se dança, tornam-se locais com condições propícias à propagação do coronavírus. Por isso, continuam
sem perspetivas de quando poderão voltar ao ativo. Nada está previsto, apesar de no meio já se falar
no futuro, no abrir apesar da pandemia, numa noite com outros contornos, mas com tudo o que a
define. A solução, qualquer que ela seja, passará sempre pela realização de testes rápidos na hora da
diversão. Só assim podem cair as máscaras e soltarem-se os abraços – o risco faz parte da vida e
especialmente da vida à noite.

A solução passará sempre pela realização de testes rápidos na hora da diversão

José Gouveia, da Associação Nacional de Discotecas (AND), sente que este é o momento para se
abrirem os pequenos bares que dão para 30 a 40 pessoas. “Quando estamos a falar de desporto ao ar
livre, de concertos ao ar livre, de toda a parte cultural, espetáculos, não faz sentido não haver espaços
de diversão noturna ao ar livre abertos”, lamentou-se à LUSA. “O importante é começar a abordar o
tema junto da Direcção-Geral da Saúde. É preciso encontrar consenso para começar, efetivamente, a
retomar a atividade”, acrescentou.

Nas conversas recentes com as Secretarias de Estado do Comércio e do Turismo, uma das propostas
que tem estado em discussão é as discotecas poderem funcionar com as regras de cafés ou pastelarias,
mantendo-se a dança proibida, como já aconteceu no verão passado. Ou seja, deixando de ser
discotecas. A AND registou também que o Governo mostrou disponibilidade para aumentar os apoios ao
setor. Mas o que eles querem é ter outra vez as casas cheias de pessoas para quem a noite não é uma
futilidade, fácil de descartar.

Um circuito musical

Enquanto essas medidas não passam de intenções, alguns teimam em abrir portas, como podem. Vai-se
para lá ainda é de dia, fecham quando antes nem tinham aberto, arranjam espaço para as mesas e
cadeiras, aumentam a lista de petiscos. Ninguém passa à posição vertical sem máscara (só para ir à
casa-de-banho). De resto, tudo se passa em cadeiras e dançar nem pensar – movimento, só da cintura
para cima.

É assim que o Lux, nem precisa de mais apresentações, volta a receber clientes, o que não é bem o
mesmo de reabrir. Não vai passar a ser o que era em março de 2020, irá manter-se naquele limbo do
verão do ano passado: esplanada em cima, com mesa e cadeiras, sala de espetáculos no primeiro piso,
pista de dança só para peças de teatro. “A programação que vamos ter agora está paga pela Câmara e
insere-se no Circuito. O Lux tem-se aguentado devido aos apoios que existem”, assume o programador
Pedro Fradique.

O Circuito é constituído por 12 salas que vão reabrir as portas para uma vasta programação, com 120
eventos a cargo de um total de 480 artistas

O Circuito é constituído por 12 salas que vão reabrir as portas para uma vasta programação, com 120
eventos a cargo de um total de 480 artistas e outros profissionais da cultura, ao longo de maio e junho.
Além do Lux, haverá música no B.Leza, Casa Independente, Casa do Capitão, DAMAS, Hot Clube de
Portugal, Lounge, Musicbox, RCA Club, Titanic Sur Mer, Valsa e Village Underground Lisboa. No cartaz,
destacam-se nomes como Menino da Mãe, Ricardo Toscano, Fogo Fogo, DJ Marfox, Amaura, Mynda
Guevara, Gala Drop, Scúru Fitchádu, P.S. Lucas ou Benjamim. Este ciclo resulta de um apoio aprovado
pela Câmara Municipal de Lisboa, saído do plano Lisboa Protege, que existe com o objetivo de assegurar
a sobrevivência destes espaços e viabilizar o regresso de artistas e técnicos ao vivo, depois de terem
estado tanto tempo mortos.

A abrir, aos bocadinhos

Ana Paula Afonso, dona da discoteca Roterdão, gostava de fazer parte deste núcleo e nem percebe
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porque ficou de fora, se até licença de recinto o seu espaço tem. Aliás, quando fechou, em janeiro, a
casa estava apenas dedicada a espetáculos de stand up e ao burlesco, depois de umas obras de
remodelação terminadas em setembro. Da autarquia, não lhe dão respostas – no entretanto as portas
mantêm-se fechadas. “As paredes até parece que encolhem. O espaço não respira”, conta, com a voz
carregada de desalento. Já teve de dispensar todos os seus empregados e agora só resta ela, que todos
os dias se esforça por inspirar e expirar, enquanto espera por melhores dias.

O vizinho Povo, na Rua Cor-de-Rosa, no Cais do Sodré, aproveitou o confinamento geral para grandes
obras e agora abre apenas como restaurante, servindo-se da esplanada que antes se enchia de gente
pela noite dentro, de copo na mão. Como este, nos últimos dias, desde que o País começou a sair da
toca, muitos foram os que se adaptaram aos horários de matiné e ao culto do estar-sentado-e-não
mexe.

Há, no entanto, histórias que ficarão por repetir, sem despedidas, como todas aquelas que aconteceram
no Jamaica, no Tóquio ou no Europa que já deixaram de existir nesta meca da noite lisboeta. Nem o seu
chão alguma vez mais se colará aos sapatos, depois de muitas cervejas entornadas. Os três bares com
ofertas musicais diferentes mudaram-se para junto do rio, não muito longe dali, no Cais do Gás, mas a
léguas do carisma que foram conquistando durante décadas, Apesar disso, alimentam a esperança de
voltar ao ativo no final de 2021, embora num formato muito mais clean.

O mítico 2001, por exemplo, a discoteca do autódromo do Estoril, também já fez a experiência de uma
semi-abertura, chamemos-lhe assim, em modo otimista, mas teve de prestar muitos esclarecimentos
nos seus canais de comunicação, por culpa de atos pouco compreensivos por parte dos clientes: “A
Catedral do Rock está aberta apenas como café. A discoteca nos moldes a que estavam habituados está
encerrada e não são permitidos determinados comportamentos. A dança, é totalmente proibida (…).
Estas leis não são da Catedral do Rock, são impostas pelo governo português. Não é do nosso agrado
ter uma pista de dança vazia e com mesas, em que as pessoas não se podem divertir como desejam
(…). Quando abordamos as pessoas para cumprirem as regras nem sempre somos bem interpretados e
na maioria das vezes verifica-se uma grave violação às regras por pessoas que não têm qualquer
respeito e não valorizam o trabalho realizado pelos elementos da administração, agindo por vezes com
violência verbal, física ou gestos menos adequados. Preferem a Catedral fechada? Ou será melhor
aproveitar o que temos de momento até abrirmos em pleno?”

Eis a dúvida que é comum a todos: manter a noite às escuras ou abrir sem identidade? Porque, afinal de
contas, sair à noite assim não é liberdade.

E lá fora, como é?Um pouco por todo o mundo, ensaia-se o regresso à noite. No Reino Unido, por
exemplo, a abertura está marcada para 21 de junho. Mas em Liverpool já se fizeram eventos-teste,
com seis mil pessoas, sem máscara, sem distanciamento e com muita música. “A ideia é as pessoas
agirem como antes da Covid”, explicou o organizador, o DJ Yousef Zaher, que se limitou a pedir que as
pessoas se testassem.O músico David Byrne, ex-líder da banda Talking Heads, é um dos curadores do
projeto Social! The social distance dance club – trata-se de uma noitada que corresponde a todas as
exigências do coronavírus. Num parque, em Manhattan Upper East Side, 100 participantes podem, a
troco de um bilhete, de uma forma um tanto ou quanto rocambolesca, dar um pé de dança enfiados
numa bolha, com máscara, temperatura medida e testes rápidos de COVID-19 à entrada.Em Hong Kong,
desde o final de abril, alguns bares podem estar abertos até às duas da manhã e receber grupos
alargados, desde que façam parte de uma vaccine bubble – os empregados e os clientes têm de provar
que já levaram, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e devem ter descarregado a
app governamental que mapeia os contactos.

53/55



DINHEIRO VIVO

07/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

São 23 os concelhos em alerta. Cabeceiras de Basto recua no
desconfinamento
Houve uma melhoria da situação pandémica no país e Governo anuncia que as condições
de acesso e permanência nas praias são semelhantes ao ano passado.

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, anunciou na conferência de imprensa do Conselho de
Ministros que a estratégia de "agir localmente" consoante a situação pandémica em diferentes regiões do
país está a resultar e a incidência a 14 dias reduziu para metade, no que chama de "sinal que a pandemia
está controlada".

Há quatro concelhos que avançam agora no desconfinamento após terem parado o processo e são eles
Miranda do Douro, Aljezur, Portimão e Valongo.

São 23 os municípios em situação de alerta, com nove concelhos a sair e seis a entrar, o que acaba por
ser uma "melhoria".

A maioria do país continua com as regras de 1 de maio, mas existem cinco exceções. Cabeceiras de
Basto recua no desconfinamento e há quatro concelhos que se mantêm na fase em que estão (Carregal
do Sal, Paredes, Resende e duas freguesias de Odemira - São Teotónio e Longueira/Almograve).

Mantém-se também a cerca sanitária nas duas freguesias do concelho de Odemira onde o risco de
incidência é maior (São Teotónio e Longueira/Almograve).

Mariana Vieira da Silva explica que também foi aprovado um decreto-lei que "define as condições de
acesso e permanência nas praias, com as regras do ano passado, com exceção da atividade desportiva
nestes locais".

A reunião do Infarmed da próxima semana já não irá acontecer, pelas melhorias recentes, indicou a
governante.

Ainda assim, o Governo pediu aos peritos "um novo olhar sobre as regras de desconfinamento à luz de
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uma maior percentagem da população vacinada", algo que deve ocorrer no final do mês de maio.

Já sobre a questão das patentes das vacinas o Governo remete a decisão para as estruturas europeias.

Mariana Vieira da Silva explicou que no caso da situação dos migrantes no Alentejo que o Governo "tem
procurado proceder a fiscalizações" e "só foi possível concluir o processo [da chegada dos migrantes ao
Zmar] durante esta madrugada", indicando que "não é a hora a que ninguém gostaria de concluir este
processo".

O objetivo passa por "testar, isolar e garantir condições de alojamento a quem não as tem".

A ministra refere que os números estão "significativamente mais baixos do que há uma semana em
Odemira, mas ainda não estão abaixo dos 120 casos" por cem mil habitantes", acrescentando que há
alterações à cerca sanitária no concelho, nomeadamente, ao nível das condições de trabalho em que as
pessoas "podem ser autorizadas a entrar". Contudo, "não estamos em condições ainda de levantar a
cerca", diz.

Para já a prioridade é o combate à pandemia e no futuro a questão das condições dos migrantes, disse a
ministra.

(o vídeo completo da conferência de imprensa)
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