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Agências de viagens: Governo sem foco compromete retoma do
turismo
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo (APAVT ) criticou hoje a
atuação do governo em relação ao setor, afirmando que a retoma está "comprometida
por falta de foco" do executivo.

Em comunicado, a entidade diz que o setor "tem vindo a assistir, nas últimas semanas, a uma enorme
perda de qualidade no que diz respeito à intervenção do Governo, que mostra sinais de cansaço, face à
crise económica, que se adensa e está longe de ultrapassada".

Na mesma nota, a APAVT garante que "há apoios que estão comunicados há meses, alguns várias
vezes, mas que tardam, não apenas a chegar às empresas, como mesmo em terem definidos os meios
e regras ao seu acesso, como é o caso dos apoios à recapitalização das empresas".

Por outro lado, lamenta a associação, "há apoios que não foram comunicados, mas que foram
colocados em letra de lei, como é o caso dos apoios do programa Apoiar.pt que é pouco claro quanto à
definição dos beneficiários", realçando o caso das agências de viagens.

"Acresce ainda que há apoios que geraram imensa confusão exatamente por não terem sido
comunicados pelo Governo", mas "constarem do diploma legal que alterou o programa e porque não
existem notícias sobre a sua implementação", acrescenta.

A APAVT salienta os decretos publicados relativamente ao 'lay-off', dizendo que se "atropelaram uns aos
outros" e assegurando que, "neste momento, decorrente dos vários mecanismos legais colocados em
vigor, as empresas, para determinada quebra de faturação, têm igual apoio em agosto e outubro, e
menor apoio em setembro".

"Entretanto, faltam escassos dias para entrarmos em setembro. Só pode ser gafe, mas já passou o
tempo suficiente para que a retificação tivesse sido publicada", adianta, acrescentando que "as regras
para operação turística continuam dispersas, confusas e inadequadas".
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Segundo a associação, "multiplicam-se os apoios à TAP, aliás sempre com o apoio da APAVT, mas, ao
contrário de vários países europeus, continua o Governo a impedir a entrada de turistas brasileiros em
Portugal, apertando assim o garrote a todo um setor, incluindo à TAP que necessita, mais do que nunca
e acima de tudo, de recomeçar a trabalhar os mercados em que tem vantagem competitiva".

A APAVT considera mesmo que esta decisão "coloca mesmo em causa o próprio 'hub' da TAP em Lisboa,
fundamental para a recuperação da companhia e do turismo de longo curso no nosso país".

"Apesar de este verão mostrar maior animação do que no ano passado, primeiro ano de pandemia, é
bom não esquecer que, face a 2019, de acordo com dados oficiais, continuamos com quebras
superiores a 70% no número de dormidas de não residentes", alerta a associação, recordando que, "no
que diz respeito a movimentos nos aeroportos nacionais, registou-se no primeiro semestre deste ano
um decréscimo de 80,4% face ao mês homólogo de 2019".

"Ou seja, estamos muito longe de recuperar o turismo internacional", remata.

"Os empresários, as empresas e os colaboradores do turismo não tiraram férias, estão a lutar para
manter os investimentos ativos e o emprego", refere, citado no mesmo comunicado o presidente da
APAVT, Pedro Costa Ferreira.

"Apenas podemos esperar do Governo clarificação dos temas, coerência nas políticas, celeridade nos
procedimentos e sobretudo, capacidade de construir e entregar apoios consequentes e previsíveis",
conclui.
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Número de empresas com despedimentos coletivos em julho cai
em 47% face a 2020
O número de empresas que iniciaram processos de despedimento coletivo em julho
totalizou 28, uma redução de 25 (47%) face ao mesmo mês de 2020 e um aumento de
quatro face a junho, segundo dados oficiais divulgados hoje.

De acordo com a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), o número de
processos em julho foi ainda menor do que o registado no mesmo mês de 2019, antes da pandemia de
covid-19, quando se registaram 38 empresas com processos de despedimento coletivo.

Por outro lado, tendo em conta a evolução mensal, julho foi o primeiro mês do ano que registou um
aumento, após cinco meses consecutivos de queda.

Dos 28 despedimentos coletivos em julho, 39% ocorreram em microempresas, 22% em médias
empresas, 21% em grandes empresas e 18% em pequenas empresas.

A grande maioria (61%) verificou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguida pelo Norte (25%),
Centro (11%) e Algarve (3%).

Por setor de atividade, os dados indicam que 25% dos despedimentos coletivos comunicados ocorreram
nas indústrias transformadoras, 11% nas atividades administrativas e dos serviços de apoio, 7% nas
atividades de informação e de comunicação, 7% nas atividades de saúde humana e apoio social, 7% no
alojamento, restauração e similares, 4% nos transportes e armazenagem e também na educação e 3%
nas atividades financeiras e de seguros.

As 20 empresas que concluíram os processos de despedimento coletivo em julho pretendiam despedir
153 trabalhadores, mas foram efetivamente despedidos 140 (dos quais 55% mulheres) e 13 foram
afetados por outras medidas não especificadas.

O principal fundamento para o despedimento foi a redução de pessoal, que afetou 56% dos
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trabalhadores, seguindo-se o encerramento definitivo da atividade (26%) e o fecho de uma ou de várias
secções (18%).

Já tendo em conta o acumulado, os dados da DGERT mostram que entre janeiro e julho foram
comunicados 230 processos de despedimentos coletivos, enquanto no mesmo período do ano anterior
o número atingiu os 420.

Por sua vez, antes da pandemia, entre janeiro e julho de 2019, o número de processos de
despedimentos coletivos foi de 185.

Ainda segundo os dados, de janeiro a julho as empresas pretendiam despedir 2.525 trabalhadores e
foram efetivamente despedidos 2.278, tendo 208 sido afetados por outras medidas e 39 processos
revogados.

Os números são inferiores aos 4.339 trabalhadores despedidos entre janeiro e julho de 2020, mas estes
dados incluem trabalhadores despedidos no âmbito de procedimentos iniciados em 2019 que só foram
objeto de decisão em 2020, explica a DGERT.

Antes da pandemia, de janeiro a julho de 2019, o número de despedidos foi inferior, tendo sido atingidos
2.163 trabalhadores.
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Portugal tem o segundo maior aumento de novas empresas na
UE
O número de novas empresas subiu mais de 36% em Portugal, no segundo trimestre,
muito acima do salto de 5,3% registado como média da União Europeia.

O número de empresas da União Europeia que declararam bancarrota, entre abril e junho, cresceu 1,8%
face aos primeiros três meses do ano, indica a nota divulgada, esta quarta-feira, pelo Eurostat. Ainda
assim, no segundo trimestre, também aumentaram os registos de novos negócios, tendo sido Portugal
o segundo país europeu com mais empresas a nascer.

“No segundo trimestre de 2021, os registos de novas empresas subiram 5,3% em comparação com o
trimestre anterior. Quanto às bancarrotas, houve um crescimento de 1,8% em comparação com o
primeiro trimestre de 2021?, revela o gabinete de estatísticas europeu.

Ainda só 116 microempresas em crise pediram apoio extra Ler Mais

As variações, quer de novos negócios, quer de empresas que fecharam portas, são ainda mais
expressivas se a comparação tiver por base não o início de 2021, mas o trimestre homólogo de 2020,
altura em que à boleia dos vários apoios extraordinários muitas falências foram “evitadas”, explica o
Eurostat. Assim, face ao período compreendido entre abril e junho do ano passado, verificou-se, no
segundo trimestre de 2021, um salto de 24% das declarações de bancarrota. Mas também os registos
de novas empresas dispararam (53%).

De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, de modo geral, o número de novos negócios vinha a
aumentar desde 2015, tendência que foi interrompida no primeiro semestre de 2020, mas conseguiu ser
retomada no terceiro trimestre desse ano. “Houve um recuo ligeiro no quarto trimestre de 2020. O
número de registos mostrou um aumento muito modesto no primeiro trimestre de 2021 e uma subida
mais notória no segundo trimestre de 2021“, detalha o Eurostat.
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Quanto às empresas que fecharam portas, entre 2015 e 2017, a tendência ia no sentido da redução das
declarações de bancarrota, mas acabou por ser invertida até ao final de 2019. Os apoios extraordinários
trazidos pela pandemia levaram a um “recuo considerável”, no primeiro semestre de 2020, mas os
últimos seis meses do ano acabaram por ficar marcados pela evolução contrária, tendência que tem
continuado em 2021, como mostram os dados divulgados esta quarta-feira.

A nota do Eurostat permite, além disso, analisar a evolução destes dois indicadores por Estado-membro.
Entre os países para os quais já há dados disponíveis, os maiores saltos em cadeia dos registos de novas
empresas foram contabilizados na Irlanda (+213,6%), Portugal (+36,1%) e Eslováquia (+19,7%). Já os
maiores recuos foram verificados na Bulgária (-4,1%), na Lituânia (-4,1%) e na Roménia (-3,5%).

Quanto às declarações de bancarrota, Lituânia (+21,5%), Eslováquia (+20,3%) e Estónia (+19,1%)
destacam-se como os países com maiores aumentos em cadeia, enquanto Roménia (-35,5%), Polónia
(-30,8%) e Holanda (-6,3%) registaram os maiores recuos. Em Portugal, houve um crescimento de
10,9% das empresas que fecharam portas, entre abril e junho, face aos primeiros três meses do ano.

Já na análise por setores, há a notar que o número de registos de novos negócios cresceu nos
transportes, informação e comunicação, finanças e seguros, tendo, em contraponto, descido nas
atividades ligadas ao alojamento e à restauração. Quanto às declarações de bancarrota, o Eurostat
adianta: “As quebras mais significativas foram nos transportes, no alojamento e restauração, no
comércio. Ao mesmo tempo, as declarações de bancarrota cresceram na construção, bem como nos
serviços de informação e comunicação”.

Em resposta à pandemia de coronavírus (e às restrições que a ela têm ficado associadas), os Governos
europeus — incluindo o português — lançaram uma série de medidas de apoio às empresas,
nomeadamente para “salvar” postos de trabalho, nomeadamente o lay-off simplificado, mas também a
flexibilização dos impostos e as moratórias bancárias. Essas ajudas têm vindo, contudo, a mudar,
tornando-se menos “atrativas”.
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A hotelaria do Algarve queixa-se de falta de pessoal em pleno
Agosto
A hotelaria do Algarve queixa-se de falta de pessoal em pleno Agosto

A hotelaria do Algarve queixa-se de falta de pessoal em pleno Agosto
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Turismo pede clareza e celeridade
A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e T urismo criticou ontem o Governo
pelo atraso na chegada de apoios ao turismo, bem como a falta de clareza no acesso aos
programas, como o APOIAR.PT
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PROJETO «ALGARVE CRAFT&FOOD» ATRAI ARTESÃOS E
PRODUTORES AGROALIMENTARES
O artesanato local e os produtos alimentares típicos algarvios são os principais
ingredientes do projeto «Algarve Craft&Food», que finalizará o roadshow iniciado em
julho em Albufeira, com duas sessões de apresentação, apresentação com o objetivo de
atrair Artesãos e Produtores Agroalimentares para o desenvolvimento de programas de
Turismo Criativo

Estas sessões de apresentação terão lugar em:

- 08 de setembro pelas 17 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal de Silves;

- 09 de setembro pelas 17 horas, no Auditório do Palácio Gama Lobo, em Loulé.

O “Algarve Craft&Food” vem apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais,
aumentando as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais. Serão
desenvolvidas um conjunto de atividades que, além de permitirem divulgar a oferta da região no
segmento do turismo cultural e criativo, junto dos mercados nacionais e internacionais (EUA e Europa),
vem em simultâneo capacitar artesãos e produtores agroalimentares locais para que, em conjunto com
designers e Chefs de cozinha, apostem na inovação e no desenvolvimento de produtos e de programas
com potencial turístico.

Este projeto é liderado pela Região de Turismo do Algarve e junta também a associação Tertúlia Algarvia
e a QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, sendo que o
projeto irá criar e promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em
locais tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio.

Este projeto é apoiado pelo aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves, no enquadramento da sua
missão que visa promover a proteção, valorização e dinamização do património natural e cultural, que
visa auxiliar na criação das condições necessárias à boa execução do projeto no seu território.

O “Algarve Craft & Food” é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa Operacional
Regional do Algarve, pelo Portugal 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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Festival interMEDio Loulé
Quando surgiu, há 14 anos, o MED foi um dos primeiros grandes festivais nacionais
dedicados à denominada “world music” e, desde então, já passaram pelos palcos no
centro histórico de Loulé mais de 400 bandas de cerca de 40 nacionalidades
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O festival Med está de regresso a Loulé
O festival Med está de regresso a Loulé

O festival Med está de regresso a Loulé
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Ora, este a ser um estranho Agosto em termos meteorológicos
Ora, este a ser um estranho Agosto em termos meteorológicos

Ora, este a ser um estranho Agosto em termos meteorológicos
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Portugal Sotheby´s Realty vai comercializar novo
empreendimento Sun Cliffs em Lagos
Resort incluirá um hotel de 5 estrelas e 72 apartamentos turísticos, contando ainda com
26 lotes de moradias

A Portugal Sotheby´s Realty, imobiliária de luxo, acaba de anunciar a comercialização em regime de
exclusividade do novo empreendimento Sun Cliffs, localizado na Ponta da Piedade, em Lagos, composto
por 26 lotes de moradias e 72 apartamentos totalmente mobilados, com tipologias entre T1 e T3, com
amplas varandas desde os 19m2 e com preços que vão desde os 325.000 euros.

O Sun Cliffs contará também com uma unidade hoteleira de 5 estrelas, com 204 quartos, operado pela
SONAE Capital. O Resort incluirá com Restaurante, bar, ginásio e SPA, campos de Padel e Clubhouse com
acesso disponível para todos os que adquiram unidades no empreendimento.

A construção do projeto já foi iniciada e ficou marcada com um evento organizado pela Sotheby´s
várias entidades como o presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira, a Administração do Grupo
Ferreira (promotores do empreendimento) e a Portugal Sotheby´s International Realty (responsável pela
comercialização exclusiva do empreendimento).

"A localização do empreendimento é de excelência, estando localizado mesmo em frente ao mar e a 5
minutos a pé das maravilhosas praias como a Praia do Camilo ou a Praia da Boneca", salienta a Portugal
Sotheby´s Realty, acrescentando que"toda esta zona será alvo de investimentos públicos e privados,
estando a sua reformulação confirmada para os próximos 2/3 anos, com novos acessos, melhorias nos
estacionamentos e no acesso às praias através da construção de novos passadiços".

Segundo o CEO da Portugal Sotheby's, Miguel Poisson: “Estamos confiantes que o Sun Cliffs terá uma
excelente aceitação no mercado, quer nacional quer internacional. Estamos com uma procura muito
grande de apartamentos no Algarve, quer de clientes nacionais para 2ª habitação como para clientes
internacionais. Pelo facto de serem apartamentos turísticos, contamos que terão uma grande procura
através do programa Golden Visa, visto que não serão abrangidos pelas novas regras do programa”.
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Resort de natureza de luxo no Sotavento Algarvio gera lista de
espera de compradores
Com 100% das primeiras unidades vendidas, o Verdelago Resort conquista portugueses,
espanhóis, brasileiros e americanos

O Verdelago Resort, localizado num dos melhores destinos de praia da Europa, entre Altura e a Praia
Verde, em Castro Marim, já tem 100% das suas primeiras unidades residenciais turísticas vendidas,
pouco mais de um mês depois do seu lançamento. A sua primeira fase de construção foi iniciada no final
de 2020 e é constituída por um conjunto de unidades de alojamento exclusivo, onde se incluem 57
unidades residenciais turísticas que estarão concluídas para entrega já em 2022, dividindo-se em 24
apartamentos (T1, T2 e T3), 26 townhouses (V2 e V3) e 7 villas (V4 +1). 45 novas unidades, que
estarão prontas antes do verão de 2023, vêm agora o seu início de comercialização antecipado face à
enorme procura registada na 1ª fase do resort. Este lançamento procura dar resposta à lista de espera
de dezenas de interessados para a realização de visitas e novas reservas que terão acesso privilegiado
aos 29 apartamentos (T1, T2 e T3) e 16 Townhouses (V3), disponíveis no mercado a partir desta
semana.

Motivos do sucesso

Estas novas unidades agora em comercialização representam a 2ª fase do Verdelago Resort, um projeto
extraordinário a nível mundial, que faz parte de uma nova geração de resorts que respondem de forma
positiva às dimensões de sustentabilidade social, económica e ambiental. Plenamente integrado na
paisagem, o empreendimento de luxo que se estende até à praia, foi concebido tendo como base as
melhores práticas, tanto na construção, como da conservação da natureza e da biodiversidade tão ricas
da zona (onde se incluem as cerca de 110 espécies diferentes de animais identificados no local, entre
camaleões, sapos, rãs, borboletas, coelhos, guarda-rios, patos reais, gaios, poupas e até cegonhas
brancas, entre inúmeros outros, monitorizados e protegidos por associações independentes), assim
como do consumo de energia, de água e da mobilidade, tendo em vista uma pegada de carbono neutra.

“O elevado sucesso deste projeto deve-se sobretudo à sua localização extraordinária – com uma frente
de mar de mais de 1 km –, à forte aposta na sustentabilidade e por acompanhar a nova realidade na
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vida das pessoas, exacerbada no contexto da pandemia, da natureza como novo luxo, ao estar inserido
numa propriedade com mais de 85 hectares de enorme biodiversidade e com um índice de construção
de apenas 8,7%”, afirma Paulo Monteiro, diretor-geral do Verdelago Resort. “É, de facto, um projecto
que sabemos irrepetível, numa zona onde não existem empreendimentos com oferta e exclusividade
semelhantes e estávamos certos do seu sucesso desde a primeira hora.  Não contávamos, contudo, que
as nossas melhores previsões, que apontavam para este atingimento apenas no final do ano se
verificassem tão rapidamente, levando-nos a antecipar a próxima fase de vendas,” acrescenta.

Embora a maioria dos interessados e dos compradores daquele que é o único resort de natureza de luxo
do sotavento algarvio, em primeira linha de mar, seja atualmente composta por portugueses, há
também muita procura por parte de clientes de outras nacionalidades, como espanhóis, brasileiros e
americanos, que apesar das parcerias com algumas imobiliárias, têm vindo a privilegiar o contato direto
com a equipa de vendas do resort, composta por pessoas da região. “Notamos que os clientes,
nacionais ou estrangeiros, procuram a envolvência da natureza, áreas generosas e espaços adaptáveis
ao teletrabalho e à possibilidade de passarem longas temporadas afastados das grandes cidades, num
novo paradigma acentuado pelo contexto pandémico, em que eles próprios se tornam agentes locais de
transformação através da adoção de um novo estilo de vida em sintonia com o ambiente, fomentado
pela filosofia do resort”, sublinha Paulo Monteiro. “Valorizam também a possibilidade de rentabilizar as
suas unidades sempre que o desejarem, e sem preocupações, com taxas garantidas elevadas”.

O Verdelago Resort, pelas suas caraterísticas únicas, é o projeto ideal para estes novos tempos. “Faz
parte da estratégia do Verdelago Resort que o empreendimento não seja apenas um local de passagem,
mas antes um local onde as pessoas queiram efetivamente viver e onde possam trabalhar online por
grandes períodos de tempo, durante todo o ano. O objetivo passa também por contribuir para combater
a sazonalidade algarvia e acompanhar uma estratégia da própria região, ao mesmo tempo que trazemos
para o sotavento algarvio uma oferta até aqui completamente inexistente, que dota de luxo a
experiência neste Algarve mais selvagem, elevando-o, sem desrespeitar as suas tradições e
autenticidade”, explica o seu diretor-geral.

O Verdelago Resort, será desenvolvido em várias fases, e contará com um aldeamento turístico e um
hotel de 5 estrelas, com relevo ímpar não só para o concelho de Castro Marim, mas para todo o
sotavento algarvio. O investimento, estimado na ordem dos 270 milhões de euros, é o maior alguma
vez realizado nesta zona do Algarve. No total, o Verdelago Resort terá 340 unidades residenciais
turísticas e um hotel de cinco estrelas com 197 quartos.

O Verdelago Resort é o primeiro Resort Turístico no País a aderir à Certificação Green Globe desde a fase
da construção, uma das mais exigentes certificações internacionais de turismo sustentável e membro
afiliado da Organização das Nações Unidas para o Turismo (OMT).
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Arrebita deu a provar o melhor da gastronomia no centro
Duas das principais ruas da cidade encheram-se, mais uma vez, de cheiros e sabores,
com propostas inovadoras de chefs de renome.
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VISÃO

26/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • SUPLEMENTO SETE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 3960

REACH: 33100

O gosto dos outros
Na T aberna Albricoque, em Lisboa, o chefe faz uma homenagem aos pratos e produtos
do Algarve. Dentro desta sua geografia de afetos, cabe ainda a beleza do rio T ejo, entre
outros prazeres à mesa
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JORNAL DE NOTÍCIAS

26/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PEIXOTO

FERNANDES

FAV: 4

AVE: € 2475

REACH: 35000

Turistas fazem quilómetro para trazer cães a banhos
Verão Sete zonas balneares não concessionadas na costa portuguesa dedicadas a
banhistas de quatro patas.
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