
Clipping 2020-03-02



Revista de Imprensa

1. BTL só será cancelada se a DGS o decretar, Opção Turismo Online, 02/03/2020 1

2. Feira de Turismo ITB Berlin cancelada devido ao Coronavírus, Sul Informação Online, 29/02/2020 3

3. PIB sofre com Covid-19 a partir de março, Expresso - Economia, 29/02/2020 5

4. Ação - Tui cai há sete sessões e atinge novo mínimo histórico, Negócios, 02/03/2020 8

5. Coronavírus - Impacto em Fátima, TVI - Jornal das 8, 29/02/2020 9

6. A economia está em "modo pânico", Sol, 29/02/2020 10

7. Coronavírus - Pandemia económica contagia Portugal. Recessão mundial à vista?, Dinheiro Vivo,
29/02/2020

11

8. "Considerar que o Hospital de Faro tem condições para ser um hospital de referência, em caso de
pandemia, é deitar areia para os olhos dos algarvios, para não lhe chamar outra coisa", Correio de Lagos
Online, 01/03/2020

17

9. Resorts vão investir 1200 milhões em cinco anos, Dinheiro Vivo, 29/02/2020 20

10. Claude Berda investe EUR85 milhões no Algarve, Expresso - Economia, 29/02/2020 21

11. Taxa turística em Faro, RTP 1 - Jornal da Tarde, 01/03/2020 22

12. Taxa turística municipal vai avançar em Loulé, Correio da Manhã Online, 01/03/2020 23

13. Hotéis cobram 1.5 euros por dormida a partir de hoje, Jornal de Notícias, 01/03/2020 24

14. "Vida Extra", SIC - Jornal da Noite, 29/02/2020 25

15. David Neeleman - Voando sobre a TAP, Notícias Magazine, 01/03/2020 26

16. Novos bilhetes para a Madeira são um “presente envenenado” - Entrevista a José Lopes, Público,
02/03/2020

27

17. Portugal, Património Mundial - As mil e uma histórias de Évora, Público - Fugas, 29/02/2020 29

18. Associação promove abaixo-assinado e teme que programa 365 Algarve termine, Postal do Algarve
Online, 29/02/2020

34

19. Associação promove abaixo-assinado e teme que programa 365 Algarve termine, Voz do Algarve Online
(A), 29/02/2020

36

20. Em março Algarve oferece-lhe cultura, desporto, animação e bons sabores, Algarve Primeiro Online,
29/02/2020

38

21. Cultura e Desporto convidam à Descoberta do Algarve - Guia de eventos de março, + Algarve Online,
28/02/2020

39

22. Eventos que animam o Algarve no mês de Março, iPress Journal Online, 28/02/2020 41

23. Cultura e desporto convidam à descoberta do Algarve, Algarve Notícias Online, 28/02/2020 43

24. Cultura e desporto convidam à descoberta do Algarve, Correio de Lagos Online, 28/02/2020 45

#A1
#A1
#A3
#A3
#A5
#A5
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A11
#A17
#A17
#A17
#A17
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A27
#A29
#A29
#A34
#A34
#A34
#A36
#A36
#A36
#A38
#A38
#A38
#A39
#A39
#A39
#A41
#A41
#A43
#A43
#A45
#A45


25. Cultura e Desporto convidam à descoberta do Algarve em março, Algarve Informativo Online,
01/03/2020

47

26. Projeto "Algarve Craft & Food" alia artesanato e gastronomia, Pporto dos Museus Online, 01/03/2020 48

27. Algarve cria projecto para valorizar artesanato e gastronomia, Opção Turismo Online, 02/03/2020 50

#A47
#A47
#A47
#A48
#A48
#A50
#A50


A1 BTL só será cancelada se a DGS o decretar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/03/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/btl-so-sera-cancelada-se-a-dgs-o-decretar/

 
Início B1A BTL só será cancelada se a DGS o decretar
 
BTL só será cancelada se a DGS o decretar
 
Março 2, 2020
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Está tudo a postos para a realização da Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer da FIL (Parque das
Nações), entre 11 a 15 de Março. Fontes próximas da organização disseram à OpçãoTurismo que a
Feira só seria cancelada se a Direcção Geral de Saúde (DGS) o decretar.
 
Este anúncio é feito após o cancelamento da ITB Berlim, a maior Feira mundial do Turismo, que
deveria decorrer entre 4 e 8 de Março, com mais de 10 mil expositores de mais de 180 países e
regiões.
 
Mais de 50 anos depois, devido à crescente propagação do novo Coronavírus, o Ministério Federal da
Saúde da Alemanha e o Ministério Federal da Economia decidiram cancelar a ITB Berlin, anunciou a
Messe Berlin, entidade organizadora do certame, após ter reunido com as autoridades federais e
estaduais alemãs. Christian Goke, CEO da Messe Berlin referiu que tiveram em conta a saúde e
segurança dos convidados, expositores e empregados muito a sério.
 
Fonte da organização afirmou que a BTL 2020 não vai ser cancelada, a não ser que haja alguma
indicação por parte do governo português ou da Direcção Geral de Saúde que proíba este género de
eventos ou outros organizados pela AIP-Associação Industrial Portuguesa.
 
Para já, o que se sabe é que a edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa vai contar com um
aumento no número de expositores presentes durante os cinco dias do certame. Existem 18 novos
destinos internacionais que vão utilizar a BTL como plataforma de promoção junto do mercado
português, alguns vão marcar presença pela primeira vez e outros regressam à feira, num
crescimento na área internacional de mais de 28%. Rio de Janeiro, Alagoas, Nigéria, Irão, Gâmbia,
República Checa, Eslováquia e Chile são alguns dos destinos que vão estrear-se no certame.
 
Haverá também uma maior participação de companhias aéreas, assim como de novas cadeias
hoteleiras, bem como de câmaras municipais e empresas de equipamentos e serviços. Nesta 32ª
edição, a BTL vai ocupar os quatro pavilhões da FIL e vai existir uma área exterior coberta para a
gastronomia.
 
No que diz respeito aos conteúdos, a BTL volta a apostar no BTL Lab, um espaço de inovação,
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novamente em parceria com a Amadeus e, este ano, com a NEST - Centro de Inovação do Turismo de
Portugal. Ao longo de três dias, o BTL Lab vai promover as BTL Talks que vão debater vários temas
com base em três eixos: pensamento estratégico sobre inovação; modelos de negócio; e tecnologia
aplicada ao Turismo.No BTL Lab vão participar cerca de 40 start-ups que vão ali promover e divulgar
os seus serviços e soluções inovadoras.
 
O BTL Festivals e os Discovery The World travel Awards são as novidades da edição 2020.
 
O Turismo de Macau marca presença, como todos os anos, na esperança de que, daqui até lá o pior do
coronavírus já tenha passado e os turistas regressem ao território.
 
Por outro lado, o Programa Hosted Buyers (operadores com poder de decisão significativo) é uma
oportunidade para promover Portugal lá fora. Este ano, vão estar presentes na BTL cerca de 300. "No
ano passado, 52% eram da Europa, mas a ideia este ano foi abrir a novos mercados, como os Estados
Unidos, Canadá e Israel.
 
O destino internacional convidado é a República Dominicana. Já o destino nacional convidado é a
Região do Porto e Norte e o município convidado é o da Anadia.
 
Entretanto, 35 empresas produtoras de vinhos vão estar na BTL, num espaço próprio, para
representar o país de Norte a Sul.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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João Fernandes reconhece a grande importância da feira alemã para os agentes turísticos algarvios,
mas acredita que os negócios não deixarão de se fazer devido a este cancelamento
 
A Feira Internacional de Turismo ITB Berlin 2020, um dos mais importantes eventos mundiais do
setor, foi cancelada devido à ameaça do Coronavírus Covid-19.
 
A Messe Berlin, entidade que organiza o certame, anunciou ontem, sexta-feira, o cancelamento da
feira, que estava para acontecer entre 4 e 8 de Março, no seguimento das indicações dadas pelo
ministérios da Saúde e Economia alemães. Por outro lado, diz a organização, tornou-se  impossível
cumprir as imposições das autoridades de saúde locais.
 
As autoridade de saúde de Charlottenburg-Wilmersdorf, em Berlim, impuseram restrições
significativamente mais apertadas para que o evento se realizasse. Entre estas exigências, as
autoridades determinaram que cada participante teria de provar à Messe Berlin que não vinha de uma
zona de risco de contágio e que não tinha estado em contacto com pessoas vindas de zonas de risco.
Não é possível à Messe Berlin satisfazer todas as exigências , lê-se num comunicado divulgado no site
oficial da Feira.
 
Este cancelamento acontece dias depois dos organizadores da feira terem garantido que tinham
assegurado todas as precauções para permitir a realização da feira, nomeadamente o reforço de
profissionais de saúde.
 
Com mais de 10 mil expositores de mais de 180 países, a ITB Berlin é de importância extraordinária
para a indústria mundial do turismo , ilustrou Christian Goke, diretor Messe Berlin. Esta foi, de resto, a
primeira vez que a feira foi cancelada, em 54 anos de história.
 
O setor turístico do Algarve, que estaria fortemente representado nesta importante feira, fica desta
forma impedido de se promover no seio do segundo maior mercado emissor de turistas para a região,
a Alemanha.
 
Em declarações ao Sul Informação, João Fernandes, presidente da ATA e da Região de Turismo do
Algarve, não esconde a importância do certame, mas desdramatiza as consequências que o
cancelamento possa ter para o turismo algarvio.
 
Obviamente, uma grande feira é um ponto de encontro importante e também é uma boa forma de
aprendizagem, porque tem seminários e workshops. É também uma boa oportunidade para fazermos
benchmarking e ver como os outros destinos estão a desenhar as suas apostas , considerou.
 
Há muitas relações, nomeadamente comerciais, que se estabelecem numa feira como esta,
principalmente no plano do Bussinnes to Bussinnes (B2B), entre a nossa oferta e os operadores
turísticos internacionais e as companhias aéreas , acrescentou.
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Mas, felizmente, hoje em dia há outros meios de comunicação, o que torna possível estabelecer estas
relações de forma mais direta, à distância. Temos hoje muitas formas de chegar a esses grandes
players , disse.
 
João Fernandes salientou ainda que, nesta altura do ano, os principais negócios já estão alinhavados.
Muitos dos contactos com operadores e companhias aéreas são estabelecidos no World Travel Market,
no último trimestre do ano anterior. A ITB é, claro, uma feira muito importante, mas não marca o
início do período de reservas .
 
Quanto à componente de contacto direto com o público,  desta feita, não teremos essa oportunidade.
Mas nós temos muitas ações que compensam esta lacuna, nomeadamente o facto de termos Fam
Trips e Press Trips, direcionadas a operadores e à imprensa internacionais, para divulgar o destino
junto do consumidor final , concluiu.
 
Hugo Rodrigues
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A Itália tornou-se um símbolo 
da quarentena depois 
da China. Na zona vermelha, 
em San Fiorano, uma mãe 
e uma filha fechadas em casa 
010 MAR/ 10 ONIOLONEW CRS 

CORONAVÍRUS 

Incerteza No cenário do FMI, a economia 
mundial vai crescer mais do que em 2019. Mas 
há muitos analistas a duvidarem do otimismo 

Vírus 
ameaça 
crescimento 
mundial 

 Paes Mamede, professor do ISCTE JORGE NASCIMENTO RODRIGUES em Lisboa. 

C
cise ou não crise no 
horizonte, voltou a 
ser a questão sha-
k esp e ariana que 
atormenta os econo-
mistas. Até há uma 
semana, o sentimen-
to generalizado era 
que o choque em 

curso provocado por um vírus desco-
nhecido vindo de um morcego num 
mercado na China seria passageiro e 
limitado. Esta semana tudo mudou e 
a previsão desdramatizada do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) no 
domingo passado na reunião do G20 
em Riade começou a ruir sobretudo 
depois do surto no norte de Itália. 

Para a zona euro, o que se passar no 
mundo é crucial. O espaço da moeda 
única é o maior bloco no comércio in-
ternacional, registando um excedente 
de €23,1 mil milhões em dezembro 
passado, e contando com quatro das 
dez principais economias exportadoras 
do mundo. Duas dessas economias, a 
Alemanha e a Itália, são dois elos fracos 
da economia mundial, com previsões 
de crescimento em 2020 entre as três 
mais fracas, se incluirmos o Japão. 

Uni crescimento este ano abaixo 
da previsão de Bruxelas de 1,2% nó 
conjunto da zona euro terá, natural-
mente, um impacto nas contas de 
Mário Centeno, pois os seis principais 
destinos da exportação portuguesa 
para o resto da zona euro pesam 60%. 
O ministro das Finanças prevê que a 
economia portuguesa se aguente em 
2020 com um ritmo de 1,9%, duas 
décimas acima da previsão da Comis-
são Europeia. Mas o economista João 
Duque, professor do 1SEG, em Lisboa, 
interroga-se se o coronavírus não po-
derá ser o "diabo" que vem estragar as 
previsões, apontando para um cresci-
mento este ano da economia portu-
guesa no intervalo entre 1,3% e 1,7%. 

Os 20 grandes do mundo endos-
saram em Riade a imagem dada por 
Kristalina Georgieva, a nova diretora-
-geral do FMI, de um desempenho em 
V do atual choque, pautado por uma 
quebra abrupta no primeiro trimes-
tre deste ano logo seguida de urna 
forte recuperação. Os dados diários 
da expansão global do coronavírus 
de Wuhan e o pânico financeiro (ver 
texto pág. 11) lançaram a dúvida so-
bre o V da economista búlgara, que já 
admitiu, no entanto, um corte de 0,1 
pontos percentuais no crescimento 
do PIB mundial este ano. A aceleração 
económica reduzir-se-ia em 2020 de 
3,3% para 3,2%, segundo o FM1. "A 
experiência cio SARS em 2002/2003 
mostra que os impactos económicos 
deste tipo de crise de saúde pública 
podem ser apenas transitórios — ao 
fim de alguns meses as economias e 
os índices bolsistas recuperam a tra-
jetória anterior à crise. Não há para 
já motivo para acreditar que seja di-
ferente desta vez", diz-nos Ricardo  

Choque em V 
é uma "falta de senso" 

Georgieva ressalvou, no entanto, que os 
economistas do Fundo vão continuar a 
avaliar o impacto até à publicação de 
novas previsões no World Economic 
Outlook a sair na terceira semana de 
abril. Entretanto, a OCDE avança com 
novas previsões na próxima segunda-
-feira, já tendo em conta o choque do 
coronavírus. A consultora britânica 
Oxford Economics estima que o corte 
no crescimento mundial poderá variar 
num intervalo entre 0,8 a um ponto 
percentual, o que empurraria o cres-
cimento para o patamar de 2%, um 
ritmo medíocre ao nível do período do 
rebentar da bolha das-dot.com, se exce-
tuarmos a recessão de 2009. 

O otimismo de Georgieva não é par-
tilhado pela maioria dos economistas 
que o Expresso ouviu. "O FMI pa-
rece estar ainda ingenuamente em 
negação", diz-nos Marc Chandler; o 
analista de Wall Street, diretor da 
Bannockburn Global Forex. Brunello 
Rosa, sócio do guru Nouriel Roubini 
na consultora que têm em Londres, 
vai mesmo mais longe. "A ideia de 
uma retoma em V é uma falta de senso 
total. A conjugação deste choque com 
outros, inclusive políticos, que estão 
em fermentação, pode, de facto, em-
purrar a economia mundial para uma 
recessão", refere-nos o economista 
italiano. "A previsão de um efeito 
negativo de apenas 0,1 pontos é ma-
nifestamente otimista", afirma Dan 
Steinbock, fundador da consultora 
asiática Difference Group. O efeito 
global no transporte marítimo a partir 
da China é particularmente importan-
te e quanto mais tempo durar a atual 
emergência pior. O índice de fretes a 
partir de Xangai já caiu 13% desde o 
início do ano dando uma ideia das dis-
rupções nas cadeias de fornecimento 
da China para o mundo (ver gráfico). 

Alemanha continua renitente 

As previsões mais recentes sobre as 
duas maiores economias do mun-
do — EUA e China — já acentuam o 
abrandamento. Para Dan Steinbock 
a economia chinesa vai dançar entre 

FRETES DA ROTA DE XANGAI 
JÁ DESCERAM 13% 
Índice ein pontos dos fretes dos contentores 
de exportações a partir do porto de Xangai 
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dois cenários — uma desaceleração 
para 5% no primeiro trimestre ou 
mesmo uma quebra. O que parece 
certo é que a meta política de 6% em 
2020 está liquidada. O FMI aponta 
para 5,6%. No caso dos EUA, a Oxford 
Economics avançou esta semana com 
dois cenários para 2020: um otimista, 
de abrandamento para 1,5% (muito 
abaixo de 2% previsto pelo FMI e de 
2,3% registado em 2019), e um pessi-
mista, em que o corte no crescimento 
pode atingir 1,7 pontos percentuais, 
com a economia a cair em recessão 
no ano de eleições presidenciais. No 
que toca à zona euro, duas das econo-
mias mais importantes — Alemanha e 
Itália — partem com uma herança de 
estagnação ou de contração no último 
trimestre de 2019. 

Em Riade, o FMI insistiu que a po-
lítica monetária e orçamental tem de 
desempenhar o seu papel na resposta 
à emergência sanitária. Os merca-
dos estão a apostar numa descida da 
taxa de remuneração dos depósitos 
por parte do Banco Central Europeu 
para -0,6% até final do ano. Os futuros 
da Euribor a 3 meses vão manter-se 
em terreno negativo pelo menos até 
dezembro de 2024. Para os EUA, os 
futuros da taxa diretora da Reser-
va Federal apontam para três cortes 
até final do ano, com uma descida do 
intervalo dos atuais 1,5-1,75% para 
0,75%-1%. Os analistas referem, con-
tudo, que a margem de manobra de 
Christine Lagarde e de Jerome Powell 
é limitada. Um impulso orçamental é 
indispensável insistiu, uma vez mais. 
o FM1 em Riade, nomeadamente ape-
lando à Alemanha, que dispõe de ex-
cedentes externos excessivos e de um 
superávite orçamental de €49,8 mil 
milhões, o segundo maior da história. 
No entanto, o ministro das Finanças 
germânico, o social-democrata Olaf 
Scholz não planeia declarar uma si-
tuação de emergência orçamental no 
país e mesmo o pacote de alívio que 
prepara para três estados poderá não 
passar constitucionalmente. 

economia@expressoimpresa.pt 

Economia 
O Covidig ameaça fazer 
estragos nas exportações, em 
parte pela via da importação. E 
já há primeiros sinais de infeção 

Em semana de Carnaval, José Alexan-
dre Oliveira, presidente da Riopele, 
devia de estar em Itália, a reunir-se 
com as principais marcas de luxo in-
ternacionais, clientes dos tecidos da 
empresa de Famalicão. "Mas todos 
desmarcaram as reuniões", explica o 
empresário, enquanto faz contas aos 
rolos de tecido que não seguiram para 
a China: "Em três meses, só as enco-
mendas de marcas de luxo chinesas 
que ficam em armazém somam meio 
milhão de euros", diz. 

Mas a este stock destinado a um 
mercado que vale 2,3% no volume de 
negócios de €79,2 milhões da empre-
sa, é preciso somar as encomendas 
que chegam à China indiretamente, 
através de marcas internacionais, as-
sim como "efeitos de contágio noutros 
clientes, em Itália e no mundo", co-
menta, certo. de que irá contabilizar 
perdas no primeiro semestre. 

Sector a sector, há uma mensa-
gem comum contra o pânico, mas as 
empresas vão admitindo que só têm 
stocks para um mês de atividade. Há 
reuniões de negócios anuladas, visitas 
a feiras canceladas, problemas logísti-
cos na cadeia de abastecimento com 
impacto previsível na produção e nas 
vendas. "Se preciso de 50 componen-
tes para fazer um casaco e faltar um 
que devia de ter vindo da China. não 
posso entregar a encomenda", resume 
César Araújo, presidente da ANIVEC, 
associação da indústria do vestuário, 
e da Calvelex, empresa que antecipou 
a paragem habitual de duas semanas 
para ganhar tempo, certo de que as 
encomendas para reposição de peças 
"estão comprometidas". 
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DOENÇA ALASTRA-SE NA EUROPA A  Direção-Geral da Saúde 
calcula  que,  na  semana  mais  crítica, poderá  haver 
21  mil  doentes em  Portugal (ver  Primeiro  Caderno, pág.  8) 

Bolsas já caíram mais 
do que no Srexif 
O pânico financeiro domina 
os mercados. O índice mundial 
bolsista já perdeu mais 
de 8% desde 20 de fevereiro 

Os mercados de ações passaram nas 
últimas duas semanas de fevereiro da 
euforia para o pânico. Antes da epide-
mia do coronavírus ter saltado da Ásia 
para a Europa e outros continentes, as 
bolsas viviam no que o guru financeiro 
Stephen Roach chamou de 'exuberân-
cia racional' com os principais índices 
`embriagados' atingindo máximos. 
Depois caíram na real, como Roach 
previa uma semana antes. Desde o 
dia 20, em apenas seis sessões até ao 
fecho deste caderno na quinta-feira, o 
índice mundial MSCI caiu mais de 8% 
e as regiões mais penalizadas foram a 
zona euro e Nova Iorque, com quedas 
acumuladas perto de 10%. A quebra 
mundial e nos EUA é já superior ao 
choque provocado pelos resultados 
do referendo britânico dando a vitória 
— inesperada — ao 'Brexit' em 2016. 
Em Lisboa, o PSI-20 perdeu 9% desde 
dia 20. 

No mercado das matérias-primas, o 
efeito do pessimismo sobre a evolução 
da economia mundial levou o preço 
do barril de Brent — de referência na 
Europa — a cair para 51 dólares na 
quinta-feira, uma queda de mais de 
13% desde 20 de fevereiro. Outras dez 
matérias-primas registaram nas úl-
timas seis sessões quebras de preço 
superiores a 5%. No outro lado da moe-
da, algumas commodities de refúgio 
para os investidores ou que são metais 
raros valorizaram-se neste ambiente 
de pânico. O preço do paládio dispa-
rou 41,5% e o do ouro mais de 8%. No 
mercado da dívida pública, as taxas 
negativas das obrigações na zona euro 
ampliaram-sede novo — na Alemanha 
e na Holanda abrangem todos os pra-
zos do stock de dívida, até 30 anos — e 

COVID-19 PROVOCA 
MAIOR QUEDA DOS ÚLTIMOS 
QUATRO ANOS 
índice MSCI mundo em pontos 

580 

560 

540 

539,82 
520 

J DÉZ. ÁN. 
2019 2020 

BOLSA DE LISBOA 
JÁ PERDEU 9% EM SEIS SESSÕES 
Índice P5I-20 em pontos 

5400 

5200 

5000 

4952 
4800 

JAN. FEV, 27 FEV. 
FONTE: INVESTING.COM 

nos Estados Unidos os juros dos títulos 
do Tesouro a 10 anos caíram para um 
mínimo histórico abaixo de 1,3%. 

Estas mudanças súbitas são própri-
as dos mercados onde o 'espírito ani-
mal' dos investidores muda de 'sen-
timento' rapidamente. Mas há que 
os ler com cautela. "Eles não sabem 
mais do que nós sabemos sobre o que 
se passa", diz-nos Charles Wyplosz, 
professor no The Graduate Institute 
em Genebra, para quem o principal 
problema para avaliar o impacto ne-
gativo nos mercados e na economia 
mundial depende "de quanto tempo 
vai durar a epidemia, mais do que a 
sua profundidade". J.N.R. 

FEV. 26 FEV. 

lusa espera contágio em março Bruxelas aberta 
à flexibilidade 

PUXÃO DE ORELHAS DE BRUXELAS 

Numa altura em que a lógica empre-
sarial obriga a trabalhar com stocks 
reduzidos, a fileira do metal, campeã 
das exportações lusas, admite ser im-
possível trabalhar com fronteiras fe-
chadas. Problemas? Para já, "só urna 
empresa de produtos metálicos que 
exporta muito para a China está a 
ponderar a hipótese de jogar com a 
redução de horários de trabalho, na 
convicção de que quando tudo norma-
lizar terá uma subida de ritmo expo-
nencial para responder aos pedidos", 
diz a associação industrial AIMMAP. 

Ninguém assume, ainda, o risco de 
faltarem produtos nas lojas nacionais, 
mas um comerciante de eletrodo-
mésticos da zona da Boavista admitiu 
ao Expresso que uma das marcas no 

Mantêm-se 
desequilíbrios, 
mas há piores 

Portugal continua na lista das 12 
economias da União Europeia com 
desequilíbrios macroeconómicos, 
segundo o relatório do semestre 
europeu publicado pela Comissão 
Europeia. No entanto, está fora do 
grupo dos piores — Chipre, Grécia 
e Itália —, com "desequilíbrios 
excessivos". Portugal, tal como 
a Croácia. Espanha e Irlanda, 
continua com "vulnerabilidades" 
associadas à dívida externa e à 
dívida pública e privada. Sublinha 
que o saldo orçamental melhorou 
em virtude da redução dos juros 
da dívida e de "um investimento 
público contido". Considera, por isso, 

mercado já fez saber que não tem 
disponível um dos seus frigoríficos 
por falta de um componente que vem 
da China. 

Afinal, no caso da China, estamos a 
falar da "fábrica do mundo", do 6° for-
necedor nacional (€2,9 mil milhões) 
e do 14° cliente do país (€603,5 mi-
lhões). Em Itália, a economia lusa tem 
o 49  fornecedor (€4,1 mil milhões) e o 
6º maior cliente (€2,6 mil milhões). 

Dor de cabeça nos contentores 

Para a Rangel, uma das maiores em-
presas portuguesas de logística a 
operar no segmento dos transportes 
internacionais, "o grande embate de 
tudo isto será em março e o primeiro 

que há "importantes défices de 
investimento". Critica o facto de se 
terem verificado "poucos progressos 
no que toca à produtividade e à 
posição líquida de investimento 
internacional". Neste último caso, 
a posição é muito negativa, mas 
reduziu-se para 101.2% do PIB em 2019. 
atrás da Irlanda, Grécia e Chipre, que 
têm a situação externa mais frágil na 
zona euro. A Comissão critica ainda 
oGoverno de António Costa por ter 
realizado "progressos limitados" nas 
reformas com que se comprometeu no 
ano passado. Numa análise mais em 
detalhe, Bruxelas considera que o país 
não fez nenhum progresso na redução 
das restrições nas profissões reguladas 
e que realizou avanços limitados na 
reforma da rede de Segurança Social. 
No entanto, elogia "algum progresso" 
na correção da segmentação no 
mercado de trabalho e nas políticas de 
transição energética. J.N.R. 

semestre vai sofrer um impacto, forte 
do coronavírus". "Como o surto coin-
cidiu com o ano novo chinês e também 
tivemos o Carnaval, tudo se diluiu um 
pouco, mas tudo o que estamos a tra-
zer este mês foi carregado em janeiro 
porque o tempo médio de transporte 
demora 35 dias, e neste momento não 
estamos a carregar nada na China", 
diz Nuno Rangel, presidente executi-
vo deste grupo que tem aqui o seu 39 
cliente no sentido das importações. 

"Há portos na China saturados com 
contentores, há barcos parados nos 
portos chineses, começa a faltar esse 
equipamento para fazer transporte 
à escala global, não há como trazer 
mercadoria da fábrica para os portos 
porque os transportes internos na 
China estão reduzidos a uns 30% e, 
quando a atividade começar a nor-
malizar, previsivelmente em três 
semanas, a pressão da procura vai 
ser grande e os preços vão disparar", 
antecipa, sublinhando que "na Ásia, 
como em Itália (29  cliente da empresa 
na importação), o vírus atacou duas 
zonas nevrálgicas para a economia 
mundial. 

No sector do turismo, as agências de 
viagens dão conta de cancelamentos 
de viagens, em particular para Itália, 
mas esta ainda é a época baixa para a 
reserva de férias. "Tudo irá depender, 
agora, da rapidez com que se conse-
guir circunscrever o surto", sustenta 
Costa Ferreira, presidente da Associa-
ção Portuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT). "Primeiro é 
de esperar urna quebra, e depois um 
crescimento muito forte", diz convicto 
de que a normalização deste quadro 
no prazo de dois a três meses permi-
tirá recuperar no segundo semestre. 

MARGARIDA CARDOSO 

e CONCEIÇÃO ANTUNES 

mmcardoso@expressoimpresa.pt 

Comissão Europeia disponível 
para dar margem de manobra 
orçamental aos países 
afetados pelo Covid-19 

Itália tenta precaver-se face às conse-
quências económicas do agravamen-
to do número de casos de infeção pelo 
novo coronavírus no país. O Gover-
no italiano é o primeiro a reclamar 
compreensão caso venha a falhar 
as metas do défice por causa desta 
epidemia. Mas uma maior margem 
de manobra orçamental é válida para 
todos os países do euro cuja econo-
mia venha a ser duramente afetada 
pelo Covid-19. 

Bruxelas ainda não consegue medir 
o impacto na economia europeia, mas 
admite que os efeitos negativos do 
surto já se fazem sentir, abrindo a 
porta a uma possível flexibilização das 
regras orçamentais. Não se trata de 
inventar nada de novo, mas de aplicar 
a flexibilidade já existente e que terá 
sempre se for avaliada a nível técnico 
e político pela Comissão Europeia. 

"No Pacto de Estabilidade e Cres-
cimento estão previstas cláusulas de 
flexibilidade ligadas a circunstâncias 
excecionais", lembrou esta semana o 
comissário da economia. Paolo Genti-
loni, que até já foi primeiro-ministro 
de Itália, conhece bem as regras e 
a realidade do país, que no passado 
beneficiou desta flexibilidade devido 
aos sismos. 

Itália é o país europeu com maior 
número de casos de Covid-19, com 
as regiões mais ricas — Lombardia e 
Veneto — a serem as mais afetadas, 
levando as autoridades a colocarem 
mais de uma dezena de localidades 
em quarentena. 

Uma preocupação acrescida para 
a terceira maior economia da zona 
euro, que tem também a segunda 
maior dívida pública em percenta-
gem do PIB, só sendo ultrapassada 
pela Grécia. Itália viu o crescimento 
desacelerar em 2019 para 0,2%, com 
uma quebra no crescimento de 0,3% 
no quarto trimestre, e as previsões de 
Bruxelas apontam para que continue 
a ser o país europeu que menos cresce 
em 2020: apenas 0,3%. O Governo de 
Giuseppe Conte aponta para 0,6%, 
mas o Banco de Itália estima que o 
efeito do coronavírus corte 0,2 pontos 
percentuais no crescimento do PIB. 

O aumento de casos nas regiões in-
dustrializadas do norte pode agravar 
ainda mais a situação económica ita-
liana, dependendo da duração do sur-
to e da resposta das autoridades. E a 
mesma lógica é válida para o resto da 
União Europeia. 

"Vemos uma diminuição das via-
gens aéreas e no turismo e efeitos 
em vários sectores da indústria", 
afirma Valdis Dombrovskis. O letão, 
vice-presidente executivo da Comis-
são Europeia, admite que "o efeito 
económico está aí". Quanto às con-
sequências, garante que estão a ser 
"monitorizadas", mas diz que só em 
maio será possível ter uma visão mais 
clara, quando forem publicadas as 
previsões económicas de primavera. 
"Há uma enorme incerteza e é difícil 
quantificar, porque não sabemos de 
que forma é que esta epidemia se irá 
espalhar", acrescenta ainda Dom-
brovskis, justificando que poderá le-
var a diferentes cenários económicos. 

SUSANA FREXES 

correspondente em Bruxelas 
economia@expresso.impresa.pt 
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DOS VISTOS 
GOLD NO LITORAL 
Em sete anos, 
o programa mal 
chegou ao interior, 
mas o Governo quer 
inverter a situação 
limitando os vistos 
nas zonas de Lisboa 
e Porto. O sector 
imobiliário está 
assustado E22 
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Um país que não consegue 
construir um aeroporto 
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Empresa prepara-se para 
premiar trabalhadores 
apesar das críticas. 
Negociações com United 
e Lufthansa no início E6 

Exportadoras nacionais 
só têm stocks para 
um mês. Bolsas vivem 
semana negra com o 
alastrar da doença EIO 

PIB sofre 
com Covid-19 
a partir 
de março 

TAP desafia 
Governo 
e mantém 
prémios 

• -. 

ESPERAMOS 
TER RESULTADOS 

,POSITIVOS EM 2021" 
O presidente do Novo Banco, 

António Ramalho, diz que o desafio 
agora é tornar o banco atrativo. Mas admite 

pedir ainda mais dinheiro ao Estado E8 

`Rei dos frangos' 
salva presidente 
do Benfica 
de divida 
nos pneus 
O Acionista do Benfica assumiu dívida ao 

Novo Banco que tinha Luís Filipe Vieira como 
avalista José António dos Santos é agora 
credor de empresa de pneus em insolvência E13 

Daniel Bessa 

UM BOM 
RESULTADO 

ão há produto sem 
trabalho. Em Portugal, 
em 2020, €210 mil 
milhões de PIB foram 
produzidos por 4,913 
milhões de pessoas 

empregadas, gerando cada unia, 
em média, €42,74 mil de produto 
(números redondos, todos eles). 

Pode ter-se mais PIB (crescer) com 
mais gente a trabalhar (emprego) 
ou com maior valor criado por 
trabalhador (produtividade do 
trabalho). Nos anos anteriores, 
em Portugal, o PIB cresceu 
excessivamente suportado por 
emprego (taxas de crescimento 
praticamente idênticas), ou seja, 
sem aumento de produtividade. 
2019 foi, deste ponto de vista, uni 
ano bom: o PIB cresceu 2% e o 
emprego cresceu apenas 1%, pelo 
que a produtividade do trabalho terá 
crescido, também ela, cerca de 1%. 

Criámos, em 2019, espaço 
para uma subida do 
salário real médio da 
ordem dos 2%, em 2020 

Este valor é muito importante 
porque suporta o crescimento 
dos salários. Se a 1% de aumento 
da produtividade somarmos 
o crescimento dos preços dos 
produtos produzidos internamente 
de cerca de 1,5% (deflator do PIB), 
também em 2019, temos espaço 
para uma subida do salário médio da 
ordem dos 2,5% em 2020. 

Como é evidente, este aumento 
de 2,5% diz respeito ao salário dos 
4,913 milhões de trabalhadores, 
em média. O que acontecerá com 
cada um deverá depender dos 
ganhos de produtividade e dos 
aumentos de preços no sector 
em que exerce a sua atividade e, 
desejavelmente, também do seu 
próprio desempenho profissional. 

Com o aumento dos preços no 
consumo travado pelos preços de 
importação (o índice de preços no 
consumidor — IPC subiu apenas 
0,3%, em 2019), criámos, em 2019, 

espaço para uma subida do salário 
real médio da ordem dos 2%. em 
2020. Um bom resultado. 

Fiscalidade 
`verde' em 
Portugal vive 
de energia e 
transportes  E18 
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DIA 

AÇÃO 

Tui cai há sete sessões e atinge 
novo mínimo histórico 

4,-

 

Friedrich Joussen é o 

presidente executivo do 

operador turístico. 

A Tui caiu 8,5% na última sessão e 
atingiu um novo mínimo histórico, 
acumulando já sete sessões em que-
da e uma perda de quase 23% só 
este mês. O operador turístico tem 
sido um dos mais penalizados pelos 
receios em torno do coronavírus e, 
na sexta-feira, foi penalizado depois 
de várias companhias aéreas, in-
cluindo a IAG e a EasyJet, terem aler-
tado para o efeito negativo que o 
surto terá nas contas deste ano. ■ 

Variação este ano: -37,09% 

Valor em bolsa: 
3.534 milhões de libras 
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Coronavírus - Impacto em Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2bae7c22-4be4-4f5e-856b-

484837318879&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O coronavírus está igualmente a ameaçar as comemorações em Fátima do 13 de Maio. O Santuário de
Fátima não exclui o cancelamento de celebrações litúrgicas perante um cenário epidémico mais grave
devido ao coronavírus. Por enquanto, há apenas a aplicação das medidas preventivas propostas pela
Direção-Geral da Saúde. Situação mais preocupante regista-se já no setor hoteleiro. Há grupos de
peregrinos estrangeiros que começaram a cancelar a presença em Portugal.
Comentários de Purificação Reis, ACISO - Ass. Comercial e Industrial de Ourém; Carmo Rodeia,
diretora de Comunicação do Santuário de Fátima.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-03-01 09:40
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-02-29 20:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-02-29 22:43
 TVI 24 - Notícias , 2020-02-29 00:14
 TVI 24 - Notícias , 2020-02-29 03:14
 TVI - Diário da Manhã , 2020-03-02 09:47
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-03-02 09:48
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As ações a nivel global caíram mais de 10% 

A economia está 
em 'modo pânico' 
João Amaral Santos 
joao.santossol.pt 

As consequências do novo coro-
navírus na economia mundial 
são para já imprevisíveis, mas o 
seu impacto tem vindo a crescer 
como uma bola de neve, afetando 
todos os setores. As preocupações 
aumentam a cada segundo, mas 
perante um cenário de colapso 
global resta às organizações in-
ternacionais procurar soluções 
para as mitigar: 

Neste contexto, as bolsas mun-
diais fecharam a última semana 
com os piores resultados desde a 
crise financeira em 2008. Com a 
propagação do surto em Itália, os 
mercados europeus e norte-ame-
ricanos não evitaram um trambo-
lhão: as ações a nível global caí-
ram a mais de 10% face aos máxi-
mo atingidos em fevereiro. 

«O coronavírus colocou os 
mercados em 'modo pãnico', 
com os 'investidores a preferi-
rem abster-se de investir a ex-
por-se ao risco», explica ao SOL 
André Pires, da XTB. O analista 
considera que «esta aversão ao 
risco deriva do receio de que,  

caso a epidemia se torne numa 
pandemia, poderemos ver di-
versas restrições ao tráfego de 
mercadorias, interrupções de 
fornecimentos ou cancelamen-
tos maciços de viagens (com 
impacto nos setores ligados ao 
turismo)». 

Neste capítulo, a dimensão do 
problema já ultrapassou a teoria. 
Para se compreender a questão, 
basta saber que os turistas oriun-
dos da China representam 255 mil 
milhões de euros/ano à escala in-
ternacional (segundo a Organiza-
ção Mundial do Turismo). A que-
bra de viagens e reservas cria um 
problema irreversível, tanto no 
mercado asiático como europeu, 

1 
FMI admitiu que vai 
rever em baixa o 
crescimento do PIB 
mundial em pelo 
menos 0,1% 

para os setores do turismo e da 
aviação. André Pires recorda que 
«os países do sudeste da Ásia 
investiram fortemente em re-
sorts e casinos para capturar 
turistas de nacionalidade chi-
nesa [e] dependem fortemente 
do turismo chinês, casos de 
Vietname, Tailândia, Camboja, 
Malásia e Singapura». «A onda 
de cancelamentos de reservas 
tem um impacto imediato nas 
companhias aéreas, hotéis e 
agência de turismo, não só de 
turistas da China, mas também 
de viajantes ocidentais, assus-
tados com a dicgPminação do ví-
rus», sublinha. Pelo resto do mun-
do, o cenário é semelhante, com 
destaque para Itália, onde os res-
ponsáveis das regiões de Friul-Ve-
neza Júlia, Véneto e Lombardia 
descrevem uma situação «à bei-
ra do colapso» - até o icónico Car-
naval de Veneza foi cancelado. 

expectável que a China, epi-
centro do surto, e segunda maior 
economia do mundo - represen-
tando 16% do Produto Interno 
Bruto (PIB) global -, venha a ser 
opaís mais afetado. Nas últimas 
previsões, o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) reviu em baixa 
ocrescimento do PIB chinês, para 
este ano em 5,6%, contra os 6% da 
estimativa anterior. O FMI admi-
tiu ainda rever em baixa as previ-
sões de crescimento mundial (pelo 
menos até 0,1%). 

«A estagnação das trocas co-
merciais é um risco real», ex-
plica André Pires, que acrescen-
ta que em causa está «um exacer-
bar da aversão do risco e do 
comportamento preventivo da 
população». 

Entretanto, FMI e Banco Mun-
dial também anunciaram planos 
de financiamento de urgência 
para países que enfrentem dificul-
dades. Já a Comissão Europeia ad-
mitiu estar a preparar medidas de 
apoio e vir a utilizar para a Itália 
as cláusulas de flexibilidade exce-
cionais previstas no Pacto de Es-
tabilidade e Crescimento, numa al-
tura em que já se fala de uma nova 
recessão no país. 

O novo coronavírus assustou os investidores 
e as bolsas mundiais viveram a pior semana 
desde a crise financeira em 2008. Os setores 
do turismo e aviação já sentem impacto. 
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Novo vírus 
ameaça 
economia. 
Recessão à vista? 

Centeno diz que Eurogrupo está preparado 
para atuar e Bruxelas admite já aliviar as metas 
do défice para fazer frente à crise. Texto: Paulo Ribeiro Pinto 

ìG 

s 

É o que os economistas chamam de 
cisne negro - um fenómeno impre-
visível, raro e de consequências in-
certas e, por vezes, severas. O coro-
navírus (covid-19, na denominação 
oficial) surgiu do nada na China e 
pode causar danos sérios na econo-
mia mundial, não ficando circuns-
crito às fronteiras do gigante asiáti-
co. E é precisamente por causa des-
se gigantismo assumido na última 
década e meia que os efeitos cola-
terais do novo vírus podem ser 
maiores. 

A importância da China nas ca-
deias de valor do comércio mundial 
e a massa de turistas que o país ali-
menta todos os anos são apenas 
dois dos canais por onde o covid-19 
pode afetar as economias de todo o 
mundo. 

O impacto é de tal forma certo 
que os principais organismos inter-
nacionais já começaram a incorpo-
rar os efeitos nas previsões mais re-
centes, retirando algumas décimas 
ao crescimento previsto para este 
ano. Por exemplo, o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) retirou 
uma décima ao crescimento global 
e quatro às previsões para o produ-
to interno bruto (PIB) chinês. A di-
retora-geral do FMI, Kristalina  

Georgieva, deixou claro na reunião 
dos governadores dos bancos cen-
trais e ministros das Finanças do 
G20 que o covid-19 é uma emer-
gência global de saúde, assumindo 
que o impacto será "relativamente 
pequeno e de curta duração", mas 
quaisquer previsões são neste mo-
mento um tiro no escuro. 

Na segunda-feira, dia 2 de março, 
a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económicos 
(OCDE) vai divulgar as previsões 
intercalares, incorporando já os im-
pactos do coronavírus nas previsões 
da instituição sediada em Paris. 

Risco de reação exagerada? 
Sendo um fenómeno imprevisível 
e de evolução rápida, a única ferra-

 

A Itália é o país 
europeu com mais 
casos. E a quarta 
economia da UE 
e o sexto cliente 
das exportações 
nacionais. 

menta para avaliar os impactos na 
economia está no passado, compa-
rando situações semelhantes à 
atual. E a mais próxima é a pneu-
monia atípica de 2003 que ficou 
conhecida como SARS (o acróni-
mo inglês de síndroma respiratória 
aguda grave). 

Os primeiros casos da doença 
surgiram na província chinesa de 
Guangdong em novembro de 
2002, mas o primeiro aviso à popu-
lação só foi feito em fevereiro de 
2003 e o alerta nacional apenas em 
abril. A doença causou a morte a 
cerca de 800 pessoas só na China. 

Mas qual foi o impacto na eco-
nomia? Um estudo de dois econo-
mistas do Banco Mundial concluiu 
que o impacto económico da SARS 
foi desproporcional à gravidade do 
surto, com o PIB a perder cerca de 
0,5 pontos percentuais em 2003. 
"Os principais impactos económi-
cos deveram-se à descoordenação, 
e por vezes pânico, de milhões de 
indivíduos na tentativa de evita-
rem a infeção, abandonando a área 
do surto ou reduzindo os contac-
tos com outras pessoas." 

As previsões revistas pelo FMI 
apontam para uma contração de 
0,4 pontos percentuais, represen-

  

tando uma variação do produto de 
5,6% em 2020. 

O problema maior ao comparar 
os dois fenómenos está na dimen-
são e no peso que a economia chi-
nesa ganhou nos últimos 17 anos. 

O PIB chinês cresceu oito vezes 
entre 2003 e 2019 de 1,7 biliões de 
dólares para 14 biliões de dólares, 
de acordo com o Banco Mundial. 
O peso no comércio internacional 
mais do que duplicou de 5,3% em 
2003 para valores a rondar os 13% 
no ano passado. É o segundo maior 
importador de bens, a seguir aos 
EUA. 

Além disso, o país é um impor-
tante fornecedor de componentes 
para diversos países, sobretudo na 
eletrónica, com o Japão, Hong 
Kong e EUA à cabeça. Ou seja, fa-

  

O número de turistas chineses 
a visitar Portugal estava a crescer 
mais de 18% na primeira metade 
do ano passado. 
VOTO. EPA 

Mário Centeno, 
presidente do 
Eurogrupo, garante 
que a zona euro 
"está pronta para 
atuar" caso o surto 
seja duradouro. 
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lhas nas cadeias de abastecimento 
podem abalar as grandes econo-
mias mundiais e não apenas pela 
queda das importações. Além dis-
so, os turistas chineses são respon-
sáveis por um quarto das despesas 
turísticas em todo o mundo. 

Europa resiste? 
A China é o maior fornecedor de 
bens da União Europeia e o segun-
do maior mercado de exportações. 
Em média, são transacionados 
bens e serviços no valor superior a 
mil milhões de euros por dia. 

Só por este valor já se percebe a 
importância económica dileta da 
China na economia europeia e 
portuguesa (ver página ao lado). 
Mas existem também os efeitos 
indiretos e a União Europeia (UE) 

1 

.0* 

está atenta. Ontem, o comissário 
europeu da Indústria, Thierry Bre-
ton, "solicitou aos Estados mem-
bros que enviem [à Comissão] da-
dos agregados sobre o impacto nas 
cadeias de abastecimento", refe-
rindo que entre janeiro e fevereiro 
cerca de 250 mil turistas chineses 
não viajaram para a UE. 

O presidente do Eurogrupo, 
o português Mário Centeno, ga-
rantiu ontem, em entrevista à 
agência Reuters, que a zona euro 
"está pronta para atuar", esperan-
do que os impactos nos mercados 
sejam "temporários". Bruxelas já 
admitiu aliviar as metas do défice, 
nomeadamente para a Itália, para 
fazer face a eventuais despesas 
não previstas com esta nova crise 
mundial. 

Caos nos mercados 

Bolsa perdeu 7,5 mil milhões 

OPINIÃO 
JOÃO 

CARVAIJI0 
DAS NEVES 

Alékk 
O pânico está instalado 
nas Bolsas - o Stoxx 
600, que reúne as maio-
res empresas cotadas 
da Europa, vive a pior 
semana desde a crise fi-
nanceira de 2008, com 
queda de mais de 10%. 
Em Lisboa, o PSI 20 acu-
mula perdas de 11,48% 
na última semana e está 
já ao nível mais baixo 
desde agosto de 2019. 
São 7,5 mil milhões de 
euros que se evapora-
ram da carteira dos in-
vestidores. 

Petróleo caiu 25% neste ano 
A ameaça de uma reces-  EM DÓLARES O BARRIL 
são devido ao encerra- 60 
mento de inúmeras fá- 58,5 

bricas e à quebra do 
consumo, por exemplo 57 

de companhias aéreas, 
por causa do coronaví-
rus está a afundar o pre- 54 

CO do petróleo - o Brent 
negoceia a pouco mais 51 

de so dólares o barril, o 
valor mais baixo desde o 
início de 2019 e urna 48 

descida de 25°/o só neste 
ano. As refinarias estão 
agora a operar a menos 
de 5o% da capacidade. 

Ouro ao máximo desde 2013 
Nunca houve tanto di- EM DÓLARES A ONÇA TROY 
nheiro investido em 1670 
ouro. Os receios de que o 
impacto do covid-19 na 
economia seja mais vas- 1660 

to do que o previsto está 
a levar os investidores a 
procurarem ativos de re-

 1650 1645,79 

fúgio. O ouro, que no ano 
passado já tinha valori- 1640 1643,41 
zado 18%, pulou para 
165o dólares a onça troy, 
o máximo desde 2013. 
E, apesar da correção, 
poderá chegar aos 185o 
dólares se a epidemia se 
prolongar. 

O impacto 
do coronavírus 

oi dado conhecimento público da nova varie-
dade de coronavírus, agora designado covid-
-19, pela primeira vez, em 31 de dezembro 
de 2019, não tendo originado, nessa altura, 
qualquer alteração significativa nos merca-

 

dos financeiros. 
Com o alastrar da doença na China, a informação do 

número de mortes e o encerramento de algumas ativi-
dades, quer culturais quer económicas, como cancela-
mento de voos, encerramento de centros comerciais, 
casinos em Macau, o índice de Xangai, que em 14 de ja-
neiro tinha alcançado um pico, caiu 12,5% até 4 de fe-
vereiro, embora já tenha vindo a recuperar e esteja ago-
ra ao nível do que estava no último semestre de 2019. 

Os investidores nas restantes praças mundiais foram-
-se mantendo serenos, mas atentos às notícias. Mas 
nesta semana, com a confirmação de casos em mais 
dois continentes, especialistas alertaram que o mundo 
não está preparado para um grande surto. Como os da-
dos evidenciam, o surto está a espalhar-se para fora da 
China. Já atinge 33 países e fortemente em Itália e Co-
reia do Sul. Os números crescem nos EUA. Há alertas 
das autoridades de saúde dos vários países e o primeiro 
caso chegou nesta semana à América Latina (no Brasil). 
Surgiu, por tudo isto, o receio de uma pandemia a nível 
global com os investidores agora mais preocupados com 
uma possível desaceleração económica mundial. Por 
isso, os principais índices bolsistas caíram nos últimos 
oito dias (até 27 de fevereiro) entre 7,5% e 11%. 

Mas nem todas as notícias são negativas. A China 
parece estar a conseguir controlar o surto no país, 
como referiu recentemente a OMS. A contagem diária 
de novas infeções tem vindo a diminuir desde 2 de fe-
vereiro por causa do bloqueio que foi feito a Wuhan, a 
cidade no centro do surto. Parece ser claro que é fun-
damental a cooperação internacional e que os esforços 
devem ser intensificados para conter o aumento de 
contágio do covid-19, com impactos humanitários e 
económicos, caso o surto persistir e se generalizar. 

À medida que vai surgindo mais informação sobre o 
surto, vai-se compreendendo melhor o impacto que 
pode ter nos negócios e na economia mundial. Esse 
impacto vai depender da capacidade de o conter. Na 
expectativa de que haja essa capacidade, o impacto 
negativo será de curto prazo e controlável, na medida 
em que estão a ser planeadas ações por parte de ins-
tâncias mundiais como o FMI para dar apoio financei-
ro aos países mais pobres, bem como os governos e 
bancos centrais estão a concentrar-se em possíveis es-
tímulos adicionais à economia. 

EM PONTOS 
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Férias canceladas. A pandemia 
económica já afeta Portugal 

- 

Cancelado. Suspenso. Adiado. 
Anulado. Fechado. É o que mais se 
vê, numa altura em que o Covid-
-19 se espalha pela Europa deitan-
do por terra planos de viagens de 
milhões de turistas. Os efeitos ain-
da não estão contabilizados, mas 
já se fazem sentir no cancelamen-
to das maiores feiras e nas férias. E 
podem piorar ainda antes da Pás-
coa, entre uma China congelada e 
uma Itália de quarentena, com os 
habituais visitantes de destinos de 
neve ou religiosos (Meca, Lurdes, 
Fátima) a ficar em terra. À hora de 
fecho da edição, no dia em que o 
número de novos casos começava 
a abrandar na China, havia perto 
de 84 mil infetados no mundo 
(2867 mortos). 

Pela primeira vez em mais de 
uma década, o tráfego aéreo global 
pode quebrar. Serão -5%, quando se 
previa uma subida de 4% para este 
ano, varrendo perto de 30 mil mi-
lhões de euros dos resultados das 
companhias de aviação, antecipa a 
Associação Internacional de Trans-
portes Aéreos (IATE), e fazendo re-
gressar os fantasmas da crise finan-
ceira de 2008 ao turismo, à indús-
tria e a toda a economia mundial. 

Por cá ainda não há infetados 
mas a economia já foi contagiada, 
ainda que a pauta oficial apele à cal-
ma. O ministro da Economia, Pe-
dro Siza Vieira, encarregou o 
IAPMEI de fazer a recolha da situa-
ção dos vários setores e segunda-
-feira há reunião de avaliação com 
representantes setoriais. 

Da Páscoa a Fátima, 
turismo vai sofrer 
Para já, a AICEP mantém o discur-
so alinhado com as declarações que 
emitiu no final de janeiro: é cedo 
para quantificar o impacto nas em-
presas nacionais e atividades eco-
nómicas Lisboa-Pequim. Mas "po-
derá haver repercussões em Portu-
gal", tendo em conta os desenvol-
vimentos em Itália, admite a enti-
dade liderada por Castro Henri-
ques. "Temos recebido contactos 
de empresas e associações e dispo-
nibilizado toda a informação e 
apoio através dos serviços aqui e 
das delegações espalhadas pelo 
mundo." A AICEP indica que, dado 
opeso e a dimensão económica da 
China, "além do impacto no co-
mércio global, também poderá ter 
efeitos. Até novembro, as exporta-

  

ções portuguesas para Pequim va-
liam 553 milhões, com o gigante 
asiático a ocupar a 15.2  posição no 
ranking de clientes dos nossos pro-
dutos. Enquanto na perspetiva for-
necedor de Portugal, assume ainda 
maior relevância: é o sexto maior. 

Quanto ao turismo, a preocupa-
ção excede em muito as fronteiras 
chinesas: se esse não é um dos 
maiores mercados emissores, a en-
trada do vírus na Europa tem já im-
pactos em várias áreas. Há cancela-
mentos em hotéis desde janeiro 
(aquando da deliberação das autori-
dades em Pequim de suspender 
viagens organizadas); reconhecen-
do "abrandamento significativo" a 
easyJet decidiu cancelar voos, prin-
cipalmente de e para Itália; o lider 
da associação de agências de via-
gens admitiu já cancelamentos. 

No segmento dos eventos, um 
dos mais fortes e que ajudam a 
combatera sazonalidade, a Associa-
ção de Turismo de Lisboa garante 
ao Dinheiro Vivo que, "até ao mo-
mento, não há conhecimento de 
cancelamentos em Lisboa". 

A semanas da Páscoa, a presiden-
te da Associação da Hotelaria de 
Portugal não quer antecipar resul-

  

tados. Cristina Siza Vieira sublinha 
que "faltam cerca de 40 dias e a ex-
pectativa é de que esteja bom tem-
po e até lá se atinja o pico e alguma 
remissão do vírus". A ser assim, não 
se estimam cancelamentos signifi-
cativos. "A não ser, mantendo-se o 
medo de viajar, terá um peso mais 
expressivo." Razão pela qual a se-
cretária de Estado do TUrismo, Rita 
Marques, admite estar, "em articu-
lação com outras áreas govemati-
vas e autoridades de saúde pública, 
atenta e a acompanhar empenha-
damente todos os desenvolvimen-
tos em tomo do Covid-19". "Os 
portugueses vão analisar a oportu-
nidade da manutenção das viagens 
com bom senso, sendo certo que a 
OMS não coloca, nesta altura, en-
traves", sublinha a governante. 

O Pestana, o maior grupo hote-
leiro nacional, assume sentir um 
impacto negativo "desde janeiro 
com abrandamento nas reservas e 
cancelamentos ou adiamentos, em 
especial de grupos". No Vila Galé, 
segundo maior, as reservas ainda 
não sofreram contágio. Mas os can-
celamentos "estão a surgir e não é 
apenas no mercado de lazer", subli-
nha Cristina Siza  Vieira, admitindo  

a probabilidade de Fátima vir a so-
frer cancelamentos por parte dos 
mercados sul-coreano e italiano. 

Investimento 
imobiliário abranda 
Face à importância que o investi-
mento estrangeiro ganhou no imo-
biliário em Portugal, o setor tam-
bém está a acompanhar a evolução 
do surto com cautela. Luís Lima ad-
mite que o investimento pode ter 
quebras. "Os investimentos sâo 
postos em causa face ao alastrar do 
vírus, muitos estão a abster-se de 
investir à medida que o número de 
casos aumenta no mundo. Com a 
possibilidade de as viagens dimi-
nuírem, e consequentemente o vo-
lume de negócios das empresas se 
reduzir, é expectável que o imobi-
liário, nomeadamente o portu-
guês, sofra. Há uma união de facto 
entre turismo e imobiliário, e tudo 
o que afeta um impacta o outro", 
destaca o presidente da Associação 
dos Profissionais de Mediação Imo-
biliária de Portugal (APEM1P). 

O impedimento às viagens - ofi-
ciais ou por receio - também resul-
ta em contágio acrescido, confor-
me demonstra o inquérito ontem 
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revelado pela pela Associação Empresa-
rial de Portugal. Dificuldades de 
abastecimento no exterior, em par-
ticular de matérias-primas mas 
também de produtos, menos enco-
mendas, cancelamento ou adia-
mento de eventos, movimenta-
ções dificultadas, fecho de fábricas 
e abrandamento económico "estão 
entre os principais constrangimen-
tos apontados pelos empresários". 
"Apesar de mais de metade das em-
presas referirem não sentir ainda , 
um quinto já reconhece efeitos ne-
gativos significativos ou muito si-
gnificativos" e quase todos aguar-
dam o embate em força nos seus 
negócios, rejeitando em absoluto a 
ideia de que a quebra internacional 
pode ser uma oportunidade. 

No calçado, Itália é a 
maior preocupação 
Importadores de componentes da 
China, os fabricantes de sapatos ad-
mitem mesmo que, se a indústria 
chinesa se mantiver parada, a si-
tuação pode complicar-se. Em cau-
sa estão solas, palmilhas e outros 
acessórios, com Pequim a contri-
buir com cinco dos 60 milhões de 
euros de componentes importados 
ao ano. Já como destino China e 
Hong Kong valem quase 30 mi-
lhões e cresceram a dois dígitos no 
ano passado, sendo o território au-
tónomo o mercado que mais valo-
riza os sapatos made in Portugal 
(63,60 euros/par, contra 43,82 na 
China continental e o valor médio 
das exportações: 23,25 euros). 

Pior é a situação de Itália, de 
onde chega praticamente metade 
dos curtumes e componentes. "Te-
mos as empresas a funcionar, mas  

se a situação se demorar será preo-
cupante. As unidades industriais 
no norte de Itália estão a meio gás, 
as informações estão a ser avaliadas 
quase de hora a hora", diz a associa-
ção do calçado. A APICCAPS adiou 
"por uma questão de bom senso" a 
reunião com os industriais que re-
presenta - e que estiveram em Mi-
lão, na Micam, há duas semanas. 

Travagem a fundo 
na roupa e tecidos 
No têxtil e vestuário, o stock de ma-
térias-primas dá para um mês. Ha-
vendo alternativas como índia, Pa-
quistão ou Turquia, os patrões (ANI-
VEC e ATP) já questionam a depen-
dência global de Pequim. "Tomá-
mos a China na fábrica do mundo", 
diz Mário Jorge Machado, da ATP, 
que lembra o Industry4Europe, assi-
nado por 149 associações setoriais e 
entregue a Bruxelas com propostas 
para a política industrial em sete 
áreas prioritárias. César Araújo, da 
ANIVEC, acredita que os "efeitos 
serão catastróficos" e em cadeia. "A 
China parou, ninguém vende. 
Grandes marcas estão em pânico." 
E lembra um estudo da consultora 
americana Bemstein, em parceria 
com o Boston Consulting Group, 
que estima que o Covid-19 poderá 
custar ao mercado de luxo 40 mil 
milhões em vendas neste ano. 

Com cerca de seis mil empresas 
e 138 mil trabalhadores, têxtil e 
vestuário exportaram 5,3 mil mi-
lhões de euros em 2019. Para a 
TMG Automotive, o mercado chi-
nês vale 12% das exportações da 
empresa de Vila Nova de Famalicão 
que fornece as fabricas de marcas 
como Mercedes, BMW e Volvo.  

São 16 milhões/ano, mas a CEO, 
Isabel Furtado, está tranquila- "Não 
podemos entrar em pânico." Mes-
mo que os técnicos italianos que se 
deveriam deslocar à fábrica na pró-
xima semana para assegurar a ma-
nutenção das máquinas tenham 
cancelado. As encomendas de ja-
neiro para Pequim ainda seguiram, 
nas seguintes há "confiança na 
norma Unção". "Não entrego nos 
locais mais problemáticos e em 
Guangzhou já há empresas a labo-
rar. De resto, a Inditex e outros 
mandam vir muita coisa da China, 
se não conseguirem importar terão 
de se abastecer na Europa." 

Com a mercadoria parada está a 
Riopele, que há dois meses não 
consegue enviar nada para a China 
- nem faturar o que já produziu. "Se 
a situação se prolongar, vamos as-
sistir a um abrandamento muito 
grande da economia mundial", diz 
o CEO da empresa de Pousada de 
Saramagos para a qual Pequim vale 
3% de uma faturação global de 80 
milhões. E se José Alexandre Olivei-
ra não compra nada à China, os seus 
fornecedores de corantes e quími-
cos, alemães e suíços, compram. "A 
maioria dos componentes da indús-
tria automóvel vem de lá..." 

Feiras e eventos 
adiados ou mesmo 
cancelados são uma 
preocupação para 
áreas que vão do 
calçado ao vinho. 

Para a Clothius, empresa de tece-
lagem de Barcelos, o problema é Itá-
lia - que compra à China. Há forne-
cedores italianos a sentir falta de 
matérias-primas, incluindo as usa-
das na extrusão de fios, e "algumas 
limitações" ao nível dos acessórios. 
Mas para Jorge Vale, que trabalha já 
com marcas como a Armani ou a 
Karl Lagerfeld, até está a subir a pro-
cura da unidade especializada em 
malha para desporto e active wear, 
por clientes "que têm encomendas 
retidas na China e urgência em en-
contrar altemativas". 

Atenção no retalho, 
cerveja e agricultura 
Também na alimentação há neces-
sidades sinalizadas: a Federação Na-
cional das Organizações de Produ-
tores de Frutas e Hortícolas (FNOP) 
está a recomendar aos 15 mil produ-
tores associados que comecem a 
planificar fatores de produção, 
como adubos, para enfrentar que-
bras de fornecimento. "A China é 
um dos centros industriais de pro-
dução", diz Domingos Santos, se as 
paragens aumentarem "corremos o 
risco de faltarem princípios ativos 
ou fitofarmacêuticos", refere o pre-
sidente da FNOP, assegurando não 
haver ainda quebras ou oscilações 
de preço por aumento da procura, 
num momento em que arranca a 
produção de frutas e hortícolas ao ar 
livre. "Há atenção e apreensão, mas 
ainda sem preocupação relativa-
mente ao impacto nas exporta-
ções", diz também Eduardo Olivei-
ra e Sousa, presidente da Confede-
ração dos Agricultores de Portugal 
(CAP). "Mas as exportações agríco-
las nacionais - as que mais cresce-

  

ram na última década e represen-
tam 20% do total da venda de bens 
transacionáveis para fora, 10,5 mil 
milhões - sentem estes movimen-
tos globais." O impacto vai depen-
der de vários fatores, "a começar 
pela duração do surto e pela gravi-
dade das medidas para o combater". 

"A maioria das empresas está a 
operar normalmente", garante Pe-
dro Queiroz, diretor-geral da Fede-
ração das Indústrias Portuguesas 
Agro-Alimentares. "Embora seja 
um mercado de grande atrativida-
de, a China representa pouco mais 
de 1% dos nossos clientes e forne-
cedores. Já Espanha, por exemplo, 
nosso principal destino, merece 
maior preocupação." Também os 
retalhistas têm escapado ao impac-
to. "A APED (Associação Portugue-
sa de Empresas e Distribuição) não 
registou alterações ao normal fun-
cionamento dos espaços comer-
ciais. Consumo e abastecimento 
decorrem com normalidade." 

Se em janeiro nada havia a decla-
rar, um mês depois a Super Bock 
"criou uma comissão interna com 
acompanhamento médico para 
monitorizar a situação do Covid-
-19", contacto médico específico 
para onde os colaboradores canali-
zam questões e informações. Foi o 
que ditou o alastrar do contágio "a 
zonas fora da China, nomeadamen-
te Itália, Japão, Singapura, Coreia do 
Sul e Irão", explica o grupo, que de-
sencoraja viagens e especificou um 
conjunto de recomendações aos 
trabalhadores, incluindo contactos 
de grupos de risco com o gabinete 
médico de forma a facilitara "moni-

 

continua na página seguinte 
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torização do estado clínico e despis-
te de qualquer possível incubação". 
A empresa liderada por Rui Lopes 
Ferreira reforçou a aposta na China 
em 2019, com a joint-venture com o 
importador local; as exportações re-
presentam um quarto das vendas, 
num volume de negócios de 458 
milhões em que a China pesa 30% 
nas vendas para fora. 

Efeitos na tecnologia 
são visíveis 
Neste momento, a Goldman Sachs 
antecipa perdas de 2% no PIB mun-
dial, com o crescimento chinês a 
abrandar de 6% para 1% no primei-
ro trimestre, fábricas a meio gás e 
empresas a fechar. Nas primeiras 
duas semanas de fevereiro, a venda 
de carros para a China caiu 92%, ba-
ter de asas que fez cair a pique a ati-
vidade das exportadoras. Sendo Pe-
quim um ávido consumidor e um 
fornecedor gigantesco - maior par-
ceiro comercial da América do. Sul, 
maior comprador de agrícolas e mi-
nerais, líder na importação de ma-
térias-primas, relevante emissores 
de turistas -, qualquer sopro ali 
causa um vendaval no mundo. 

Com a província de Hubei a con-
centrar grande número de fabri-
cantes tecnológicas, a indústria ce-
do deu mostras de ser um dos seto-
res mais afetados. A TrendForce es-
tima que as interrupções na produ-
ção tirem milhões de unidades às 
remessas globais, com o maior im-
pacto no setor dos telefones o vírus 
deve apagar 10% da produção tri-
mestral, para 275 milhões. Já nos 
computadores, a MC estima uma  

quebra de 9% nas vendas. Também 
a Xiaomi revela sentir "impacto na 
produção e disponibilidade de pro-
dutos", mas espera que "as conse-
quências estejam limitadas ao pri-
meiro trimestre". A empresa dos 
smartphones acessíveis lembra que 
metade do lucro de 2019 foi gerado 
em mercados internacionais. "É.  re-
siliente ao impacto do vírus." 

Com fábrica em Coruche, onde 
faz a montagem de telefones com 
componentes chineses, a portu-
guesa Iki Mobile tem tido "solici-
tações acima do normal para a pro-
dução de equipamentos". A unida-
de portuguesa está a assumir-se 
uma alternativa às viagens inter-
nacionais. Com as principais ope-
radoras de telecomunicações a in-
cluírem a venda de equipamentos, 
especialmente telefones, no 
portfólio de negócios, Altice, NOS 
e Vodafone asseguram estar aten-
tas mas não sentir impacto nos in-
ventários. Entre as grandes tecno-
lógicas, a Apple já avisou que não 
conseguirá cumprir as metas de re-
ceitas trimestrais e a Microsoft 
atualizou previsões trimestrais, 
acautelando o mercado para o não 
cumprimento do objetivo de 11 
mil milhões de dólares de receitas. 

Mercado interno 
de joias ressente-se 
Na joalharia já se sente o efeito do 
vírus tanto externa como interna-
mente. Se exportamos só 10% da 
produção, num total de 100 mi-
lhões ao ano, Hong Kong é o tercei-
ro destino, com uma quota de 30%. 
O adiamento do 1-1K International 
Jewellery obrigou empresas portu-
guesas a cancelar voos e hotéis e  

"vai ter impacto nas vendas, já que 
é uma plataforma para o mundo", 
diz a diretora-geral da Associação de 
Ourivesaria e Relojoaria. Fátima 
Santos admite que as empresas te-
rão de encontrar "formas criativas" 
de abordar o mercado, para chegara 
potenciais compradores. Felizmen-
te, a feira de Vicenza, que decorreu 
em Itália em janeiro, teve um nú-
mero recorde de visitantes. O clima 
de incerteza, e um certo alarmismo, 
é o que mais preocupa agora. "O 
mercado nacional estava a correr 
muito bem, por via do turismo, e 
agora há menos turistas... temos 
empresas que trabalham muito 
bem com joalharias em Paris que 
não vendem nada porque o turismo 
está parado", diz Fátima Santos. 

EUA são alternativa 
para os vinhos 
No vinho, o principal efeito do Co-
vid-19 são as exportações bloquea-
das para a China e o adiamento da 
principal feira de promoção, a 
Prowein Shangai para a segunda se-
mana de junho. São duas semanas 
apenas mas faz o evento colidir 
com o programa de promoção dos 
vinhos nacionais e provavelmente 
obrigará a ViniPortugal a cancelar 

Produtores de frutas 
já estão a planificar 
fatores de produção 
como adubos para 
enfrentar quebras 
de fornecimento. 

ações em Shenzhen e Hangzhou. 
Dos mais de 820 milhões de euros 
de vinho que o país vendeu no ano 
passado, Pequim absorveu perto de 
20 milhões. Mas embora o mercado 
chinês esteja há dois anos a fechar-
-se aos vinhos europeus, Portugal 
"ganha quota", pelo que a intenção 
é manter o nível de investimento. 
Mas há que procurar mercados al-
ternativos, reforçando, provavel-
mente, as ações nos EUA. "A admi-
nistração Trump confirmou a in-
tenção de manter a sobretaxa de 
25% sobre os vinhos de Paris, Ber-
lim, Madrid e Londres (parceiros da 
Airbus), o que pode abrir oportuni-
dades", diz Jorge Monteiro, presi-
dente da ViniPortugal. Também a 
APCOR aponta impactos "na ges-
tão diária das empresas", como o 
cancelamento de viagens e a amea-
ça de não realização de feiras, como 
as questões que mais preocupam as 
empresas da cortiça. A China é a 9.a 
entre os maiores clientes das rolhas 
portuguesas, tendo adquirido, em 
2019, cerca de 21 milhões: 2% do to-
tal das exportações nacionais. 

Mercado italiano 
preocupa metalurgia 
Para a campeã das exportações -
19,6 mil milhões de euros -, a me-
talurgia e metalomecãnica, a para-
lisação da economia chinesa não é 
"especialmente inquietante", já 
que o que ali importa "pode ser ad-
quirido cá". Rafael Campos Pereira, 
vice-presidente da AIMMAP, diz 
até que o setor está a receber enco-
mendas de moldes e peças técni-
cas, "para indústria automóvel", 
que se destinariam à China. O pro-
blema maior é a chegada do Covid-

  

-19 à Europa, em especial, quando 
Itália tem vindo a ganhar impor-
tância para a indústria portuguesa, 
que para lá exporta peças técnicas e 
componentes para tecnologias de 
produção. "Ainda não há enco-
mendas canceladas, mas, se a situa-
ção se prolongar, pode causar uma 
redução da produção. Até porque as 
empresas dos grupos internacio-
nais já estão a funcionar a meio 
gás." E o "alarmismo com as via-
gens está a piorar tudo", admite. 

Farmacêuticas e afins 
com impacto reduzido 
Com o mundo preocupado e a ur-
gência no desenvolvimento de 
uma vacina em tempo recorde, 
fora dos laboratórios o setor farma-
cêutico tem visto uma corrida a 
máscaras e produtos de desinfec-
ção, mas a Apifarma (Associação 
Portuguesa da Indústria Farmacêu-
tica) garante que o "risco de impac-
tos negativos na produção e forne-
cimento de medicamentos é mui-
to reduzido". A indústria desenvol-
veu "rigorosos métodos de gestão 
das cadeias de fornecimento que 
permitem reagir a problemas inter-
nos e a choques externos como o 
atual", explica, lembrando que há 
sempre os planos de contingência. 
"O acesso às matérias-primas para 
a produção de genéricos e biossimi-
lares não está afetado", confirma 
João Madeira, presidente da Apo-
gen, garantindo que as empresas 
estão a monitorizar ativamente as 
cadeias de stock, para antecipar 
constrangimentos. 

—Ana Laranjeira, Ana Marcela, 
Ana Sanlez, Cátia Rocha, Díogo Ferreira 

Nunes, Ilidia Pinto e Joana Petiz 

Página 15



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 14,09 cm²

  Corte: 6 de 6ID: 85174909 29-02-2020

• 
• ,.r,., `r4.. 

„-% 

RESULTADOS — P.14 CONJUNTURA — R 11 

Novo Banco Mário Centeno 
passou o "cabo da já admite 
Boa Esperança". excedente 
Prejuízo cai 25% antecipado 
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Uma praia sem 
carros: o maior 
desafio da 
nova Comporta 

A empresa de 
Barcelos que 
faz sportswear 
para a Armani 
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Coronavírus Pandemia 
económica contagia Portugal. 
Recessão mundial à vista? 

CRISE Há um novo cisne negro a ameaçar 
o já antes morno crescimento mundial. 
O gigante chinês quase parou, a Europa 
foi contagiada e Portugal já começou a 
sentir os efeitos do vírus. Centeno diz que 
o Eurogrupo está preparado para atuar 
e Bruxelas admite já aliviar as metas do 
défice para fazer frente ao abrandamento. 
Falta saber se as medidas vêm a tempo 
de evitar o pior. P. 06 a ao 
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EMPREGO — P.12 e 13 

A partir de casa, com 
horários à medida, 
menos dias por 
semana. Bem-vindo 
ao trabalho flexível 

ENTREVISTA DWTSF — P. 04 e 05 

"Nos próximos 
anos, comissões 
vão ser fator 
de concorrência 
entre bancos" 

BANCA  Rui Riso, 
candidato a liderar 
o supersindicato dos 
bancários, fala sobre 
os desafios do setor 
e considera inevitáveis 
mais saídas no Novo 
Banco. De Centeno, 
diz que dará um bom 
governador do BdP. 

ifthenpay 

  

 

Referências MuEtibanco 
para a sua empresa 
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"Considerar que o Hospital de Faro tem condições para ser um hospital de referência,
em caso de pandemia, é deitar areia para os olhos dos algarvios, para não lhe chamar
outra coisa"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/03/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=92c5e5c6

 
O presidente da Direcção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
garante que até ao momento não tem conhecimento de quaisquer cancelamentos devido ao
'coronavírus' (CODIV 19), que se alastra pelo mundo, provocando vítimas mortais. "Não estamos
alarmados, mas estamos preocupados", diz, em entrevista ao  Correio de Lagos , Eliderico Viegas, que
acusa "os nossos responsáveis, a começar pelo governo, de ignorarem os turistas e o Algarve",
apontando as lacunas existentes na prevenção do surto epidémico. E sublinha que "nas actuais
circunstâncias, o Algarve e Portugal são destinos a considerar para as próximas férias."
 
"Considerar que o Hospital de Faro tem condições para ser um hospital de referência, em caso de
pandemia, é deitar areia para os olhos dos algarvios, para não lhe chamar outra coisa"
 
Correio de Lagos - Qual é o impacto do 'coronavírus' no turismo ao nível do Algarve? Há reservas
canceladas? Que problemas sente? Há receios, pânico?
 
Elidérico Viegas - Não estamos alarmados, mas estamos preocupados. Até ao momento não temos
conhecimento de quaisquer cancelamentos. É preciso termos bem presente que ainda não foi
confirmado qualquer caso de infecção de coronavírus no Algarve e em Portugal. A AHETA encontra-se
a acompanhar a situação junto dos seus associados e entidades competentes.
 
"Os hotéis e empreendimentos turísticos dispõem de Planos de Contingência e de Saúde e Segurança
no Trabalho"
 
Correio de Lagos - Como estão os hotéis e os empreendimentos turísticos a preparar-se para esta
situação?
 
Elidérico Viegas - Os hotéis e os empreendimentos turísticos dispõem de Planos de Contingência e de
Saúde e Segurança no Trabalho e a aguardar instruções das autoridades competentes,
designadamente na área da saúde.
 
Correio de Lagos - Que conselhos dá aos turistas?
 
Elidérico Viegas - Os turistas, tal como todas as pessoas a nível mundial, estão avisados sobre os
cuidados a ter nestas circunstâncias.
 
"O sector hoteleiro e turístico continua a aguardar indicações sobre a forma de atuar" perante o
'coronavírus"
 
Correio de Lagos - E que alertas deixa ao governo e aos responsáveis da saúde no Algarve? O que
deve ser feito?
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Elidérico Viegas - Os nossos responsáveis, a começar pelo governo, ignoraram os turistas e o Algarve,
enquanto a maior e mais importante região turística portuguesa. É preciso termos bem presente que
este vírus é importado. Esquecer a maior actividade exportadora nacional e a maior e mais importante
região turística do País, revela a falta de entendimento da verdadeira substância da actividade turística
na nossa economia e da maior Sala de Visitas de Portugal.
 
O sector hoteleiro e turístico continua a aguardar indicações sobre a forma de actuar, nomeadamente:
 
- Manual de procedimentos para hotéis e empreendimentos turísticos
 
- linha telefónica de contacto para turistas estrangeiros
 
- linha telefónica para hotéis e empreendimentos
 
- acções a desenvolver em casos suspeitos
 
- acções a tomar em caso de infectados
 
- medidas a seguir se os empreendimentos entrarem em quarentena.
 
Por outro lado, à semelhança do que já se verificou em outros países, o Governo ainda não anunciou
medidas de apoio financeiro às unidades hoteleiras / empresas afectadas, quer para suportar os
custos derivados de uma eventual quarentena forçada, quer para esbater prejuízos causados por
cancelamentos.
 
Correio de Lagos - O Algarve está preparado para enfrentar este problema?
 
Elidérico Viegas - Considerar que o Hospital de Faro tem condições para ser um hospital de referência,
em caso de pandemia, é deitar areia para os olhos dos algarvios, para não lhe chamar outra coisa.
 
"Diretora Geral da Saúde está redondamente enganada e devia ter mais cuidado com as afirmações
avulsas"
 
Correio de Lagos - A Directora Geral da Saúde, Graça Freitas, aponta para um cenário de 21 mil casos
em Portugal (mais de um milhão de infetados) na fase crítica? Que repercussões poderá ter esta
situação no turismo algarvio?
 
Elidérico Viegas - Felizmente, ao que tudo indica, a Directora Geral de Saúde está redondamente
enganada. A Senhora Directora esquece que, no atual contexto, cenários e previsões são a mesma
coisa, pelo que devia ter mais cuidado com as afirmações avulsas desta natureza.
 
"Nas actuais circunstâncias, Algarve e Portugal são destinos a considerar para as próximas férias"
 
Correio e Lagos - Como encara o período da Páscoa e o Verão perante a expansão do 'coronavírus'?
 
Elidérico Viegas - Tudo vai depender da forma como o vírus se vai expandir, sobretudo nos países de
origem dos turistas, uma vez que, segundo tudo indica, a situação em Portugal não irá atingir uma
dimensão significativa.
 
Correio de Lagos - Admite que muitos turistas que habitualmente viajam, nomeadamente para países
asiáticos, optem pela Europa e, em particular, por Portugal, para passar férias?
 
Elidérico Viegas - Não tenho disso quaisquer dúvidas. Aliás, e para que conste, a imprensa estrangeira
já vem mencionando que, nas actuais circunstâncias, o Algarve e Portugal são os destinos a considerar
para as próximas férias, nomeadamente no Reino Unido.

Página 18



 
"Os fluxos turísticos oriundos da China são responsáveis por quase 20 por cento do turismo mundial"
 
Correio de Lagos - Quais os países que mais poderão ser afectados em termos de turismo devido ao
'coronavírus'. E quais os que poderão aproveitar essa situação?
 
Elidérico Viegas - Os fluxos turísticos oriundos da China são responsáveis por quase 20% do turismo
mundial. Assim sendo, todos os destinos procurados pelos chineses estão seriamente afectados, tal
como as correntes turísticas para a China, reduzidas praticamente a zero.
 
Correio de Lagos - E que conselhos dá aos portugueses que viajam para outros países?
 
Elidérico Viegas - Tudo indica que o vírus tenderá a abrandar nos próximos tempos, sobretudo por
razões climáticas. Contudo, ir para fora cá dentro, nunca terá feito tanto sentido como na actualidade.
 
José Manuel Oliveira
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Resorts 
vão investir 
1200 milhões 
em cinco anos 

Mais de 80% do turismo 
residencial está 
concentrado no Algarve. 
Associação quer 
promover mais equilíbrio. 

Quinta do Lago, Vale do Lobo e 
Comporta são alguns dos mais cé-
lebres, mas há em Portugal deze-
nas de complexos turísticos de 
luxo. Nos próximos cinco anos de-
verão nascer mais: os 22 associados 
da Associação Portuguesa de Re-
sorts (APR) preveem investir 1,2 
mil milhões de euros até 2025. 
O bolo inclui a construção de no-
vas unidades, mas também am-
pliações e remodelações. 

Os sócios da APR detêm em con-
junto 35 resorts, que representam 
um volume de negócios de 650 
milhões de euros, distribuídos por 
60 mil camas. Pedro Fontainhas, 
diretor executivo da associação, dá 
conta de um setor "cada vez mais 
especializado", que tenta atrair so-
bretudo europeus em busca de se-
gundas residências, que "vêm à 
procura de um conceito e não de 
um teto para dormir". 

Mais de 80% dos resorts em Por-
tugal estão concentrados no Algar-
ve, encontrando-se as restantes 
unidades distribuídas pelo Alente-
jo e arredores de Lisboa. Um dos 
objetivos da APR é promover o 
"equilíbrio" deste tipo de turismo, 
nomeadamente no norte do país, 
onde o conceito ainda não chegou. 

Uma das empresas associadas da 
APR que quer contribuir para a 
nova fase do turismo residencial é 
a Discovery Hotel Management 
(DHM), um fundo que se dedica a 
comprar unidades hoteleiras em 
declínio e a recuperá-las. Entre 
março e junho deste ano, o DHM 
vai inaugurar quatro empreendi-
mentos, em Albufeira, Évora, 
Monte Real e Lousã. O investi-
mento total foi de 15 milhões de 
euros, revela Frederico de Brion 
Sanches, administrador do grupo, 
em declarações ao Dinheiro Vivo. 

O grupo tem a ambição de se 
tomar o quarto maior grupo hote-
leiro português nos próximos 
"dois ou três anos". Através de 
aquisições, o DHM vai investir 
cerca de 200 milhões de euros 
para "mais do que duplicar" as 
atuais 1600 camas. 
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UMA PENTHOUSE POR €3 MILHÕES 
A Vanguard tem uma proposta de compra de €10 mil 
por metro quadrado pelo último andar do bloco 1. 
O projeto deverá estar pronto em abril de 2022 e conta com 
256 apartamentos, distribuídos por seis blocos FOTOS D.R. 
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Claude Berda investe €85 milhões no Algarve 
O milionário francês — parceiro de Paula Amorim na Comporta — está a construir casas de luxo à beira-mar 

HELDER C. MARTINS 

A Vanguard Properties, do mi-
lionário francês Claude Berda, 
um dos maiores investidores 
privados no imobiliário em 
Portugal, vai reforçar o seu in-
vestimento no Algarve com um 
projeto em Armação de Pera. 

Com um investimento pre-
visto de €85 milhões, o Bayline 
é um projeto residencial com-
posto por seis blocos, num total 
de 256 apartamentos, numa 
propriedade de dois hectares 
entre a Praia dos Pescadores 
e a lagoa. 

"O terreno foi adquirido há 
dois anos, mantivemos os ín-
dices de construção e decidi-
mos reformular o projeto para 
o tornar mais sofisticado do 
ponto vista arquitetónico, dos 
serviços à sustentabilidade", 
afirmou ao Expresso o diretor-
-geral da Vanguard Properties, 
José Cardoso Botelho. Como 
principal "trunfo", o Bayline 
tem localização frente à baía 
da Praia Grande, com uma 
frente de praia de sete quiló-
metros até aos Salgados, o que 
fará deste projeto um dos últi-
mos a construir no Algarve tão 
próximo da linha de mar. "Um 
dos blocos fica a cerca de 30 
metros da praia", acrescenta 
Cardoso Botelho. 

O projeto de arquitetura foi 
entregue a Miguel Saraiva e 
os trabalhos de construção, a 
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cargo da construtora Casais, 
arrancaram em dezembro e 
deverão ficar concluídos em 
abril de 2022. Segundo o dire-
tor-geral da empresa, o Bayline 
tem já 600 potenciais clientes 
identificados, oriundos de Por-
tugal, Reino Unido, Irlanda, 
França, Suíça e Rússia. 

"Antes da fase de comercia-
lização tivemos 32 reservas e 
no início de março vamos co-
meçar a assinar os contratos",  

adiantou. "Até junho deste ano 
deveremos conseguir vender 
pelo menos 200 unidades." 
Para Cardoso Botelho, a atestar 
o interesse pelo Bayline está a 
proposta de €10 mil por metro 
quadrado recebida para o últi-
mo andar do bloco 1, um valor 
que considera inédito no Al-
garve, com exceção da Quinta 
do Lago. O intervalo de preços 
por metro quadrado dos apar-
tamentos desce até aos €3900  

e as tipologias são Ti, T2 e T3. 
Quanto ao reflexo da saída 

do Reino Unido da União Eu-
ropeia no mercado algarvio, 
o diretor-geral da Vanguard 
diz que "em zonas já conheci-
das pelos investidores ingleses 
nota-se um certo aumento da 
procura com o 'Brexit'". 

"Ao contrário do que acon-
tecia há uns anos, quando as 
pessoas pretendiam comprar 
uma moradia em zonas mais  

isoladas, hoje dão primazia à 
proximidade de zonas urba-
nas", acrescentou. 

Cardoso Botelho considera 
que há sinais visíveis na rea-
bilitação de Armação de Pera 
e um dos bons indicadores 
da tendência é a compra de 
todos os apoios de praia pelo 
Vila Vita, um dos hotéis mais 
premiados do Algarve. Outro 
sinal é o reforço do sistema 
de abastecimento de águas e  

saneamento da vila, projeto 
municipal que conta com 25% 
do investimento apoiados pela 
Vanguard Properties. 

Na região, a empresa de Clau-
de Berda tem em fase de licen-
ciamento a reconversão de um 
antigo aparthotel entre Ancão e 

- a Quinta do Lago, avaliado em 
€25 milhões, e está a terminar 
o White Shell, na Senhora da 
Rocha (Porches). 

hmartins@expresso.impresa.pt 
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Taxa turística em Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ec3ec63-fe4c-4aaf-abac-

a472d527663b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O município de Faro começa hoje a cobrar uma taxa turística no valor de um euro e meio por dormida.
A autarquia espera arrecadar meio milhão de euros em 2020.
Declarações de Carlos Baía, vereador da Câmara Municipal de Faro.
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Taxa turística municipal vai avançar em Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/03/2020

Meio: Correio da Manhã Online Autores: José Carlos Eusébio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=afff1545

 
Hóspedes vão ter de pagar 1,50 euros por dia, até ao máximo de sete dias consecutivos.
 
Loulé vai avançar com a criação da taxa turística municipal, apurou o CM. A proposta já foi aprovada
em reunião de câmara e deverá ser agora votada na Assembleia Municipal. O valor a cobrar será de
1,50 euros por dia, até ao máximo de sete dias consecutivos.
 
A taxa será aplicada aos hóspedes, independentemente da nacionalidade ou residência, com idade
igual ou superior a 13 anos, que se alojem nos empreendimentos turísticos e estabelecimentos de
alojamento local do concelho. O valor será cobrado nos meses de março a outubro.
 
Na proposta da câmara é referido que a medida visa garantir "a sustentabilidade do destino turístico
do concelho de Loulé e fomentar o investimento para manter o nível de qualidade dos espaços
públicos, dos equipamentos que os integram e das infraestruturas turísticas".
 
A cobrança fica a cargo dos empresários turísticos, que devem fazer refletir o valor, de forma
autónoma, na fatura dos hóspedes. Em contrapartida, terão direito a uma comissão de valor igual a
2,5% das taxas cobradas.
 
A autarquia salienta que a aplicação desta medida "tem sido uma prática em diversas cidades e
destinos turísticos da Europa", bem como já está em vigor "em vários concelhos" portugueses.
Em 2018, a maioria dos autarcas algarvios concordou em implementar a taxa turística. Segundo um
estudo feito pela AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, a mesma deverá render 3,3 milhões
de euros à Câmara de Loulé, sendo a segunda da região a arrecadar maior receita - em primeiro lugar
surge Albufeira, com 10,6 milhões de euros.
 
...
 
José Carlos Eusébio
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Hotéis cobram 1,5 
euros por dormida 
a partir de hoje 

Município de Braga espera arrecadar cerca de 
meio milhão de euros mas devolverá 2,5% a hotéis 

Sandra Freitas 
locais@jn.pt 

musmo A taxa turística de 
1,5 euros por dormida co-
meça hoje a ser aplicada nos 
empreendimentos hotelei-
ros de Braga. Os meses entre 
novembro e fevereiro ficam 
excluídos da medida, além 
das estadias motivadas 
comprovadamente por tra-
tamento médico, visitantes 
com incapacidade igual ou 
superior a 60% ou alojados 
na sequência de declaração 
de emergência social ou 
Proteção Civil. 

A taxa é destinada a hóspe-
des com mais de 16 anos e o 
valor só pode ser cobrado 
até um máximo de quatro 
noites seguidas. A expecta-

  

tiva do Município é arreca-
dar, num ano, cerca de meio 
milhão de euros, sendo que 
2,5% do valor de cada esta-
dia será devolvido às unida-
des hoteleiras "pelo traba-
lho", disse recentemente o 
vereador Altino Bessa. 

Na altura, o responsável 
falou de uma cobrança que 
acredita que vai "benefi-
ciar" o setor, mas muitas 
dúvidas se levantaram da 
parte da plateia. Há quem 
defenda que a cidade pode-
rá perder "competitivida-
de" em relação a concelhos 
vizinhos que ainda não co-
bram pelas dormidas. Ou-
tros lamentaram uma me-
dida "exagerada" e que po-
derá afastar turistas espa-
nhóis. • 
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"Vida Extra"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ee09c44-fe2b-4d75-b21a-

9d0ea7155e46&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hoje, vamos visitar Pedralva, uma aldeia da Costa Vicentina, onde 50 casas que estavam
abandonadas, foram recuperadas e recebem agora turistas, mas começamos pelos sabores asiáticos
que são novidade no Porto.
Comentários de Ha Nguyen, chef e proprietária Vietview; Ricardo Faria, chef Kyoto na Baixa; Ricardo
Teixeira, proprietário Kyoto na Baixa; Isabel Esteves, comunicação e marketing Boa Bao; Chris Gielen,
chef e proprietário Boa Bao; Carlos Saraiva, funcionário Aldeia da Pedralva; Pedro Pedroso,
administração Aldeia da Pedralva; David Marques, chef.

 
Repetições: SIC Notícias - Vida Extra , 2020-02-29 03:29
 SIC Notícias - Vida Extra , 2020-03-01 17:41
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PERFIL 
POR Alexandra Tavares-Teles 
FOTO Reinaldo Rodngues/Global Imagens 

1 

Descende de americanos e holandeses. Nas-
ce no Hospital Samaritano, em São Paulo, a 
cidade brasileira onde o pai, jornalista da Uni-
ted Press Internacional, é então correspon-
dente. Tem seis anos quando a família re-
gressa a Salt Lake City, no Utah, EUA. Cedo 
aprende a esquiar em Park City, estação de 
esqui daquele estado, e cedo adere à Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
(volta ao Brasil anos mais tarde como mis-
sionário mórmon). É crente convicto, casa-
do e pai de nove filhos. Tem seis irmãos. 
Alto, grisalho precoce, é o fundador da 

JetBlue, empresa exemplo da aviação debai-
xo custo dos Estados Unidos. Nos anos 1990 
inventa o e-ticket (bilhete eletrónico), redu-
zindo custos e simplificando o embarque. 
Desenvolve o sistema de reservas online 
Open Skies. Oferece televisão, filmes pay-
-per-view e canais de rádio via satélite, raros 
em companhias low cost. Sem licenciatura 
concluída, é mestre honorário da Universi-
dade de Harvard. Há quem o considere o mais 
imaginativo magnata da aeronáutica desde 
Howard Hughes. O compare, em criativida-
de, a Jeff Bezos, da Amazon. A Sergey Brim e 
Larry Page, da Google. E há, também, quem 
o apode de "gringo, lobista e mentiroso" - Sér-
gio Cabral Filho, ex-governador do Rio de Ja-
neiro e autor dos insultos, está preso por cri-
mes, vários de corrupção. Em 2012, apoia a 
candidatura de Mitt Romney, atualmente se-
nador pelo Utah, à presidência dos EUA. 

É obcecado por números. Desde sempre. 
Aos 20 anos, funda uma agência de viagens 
que desenvolve e cresce sobretudo pela ven-
da de bilhetes para o Havai. Com 24, trans-
forma a Morris Travel, outra agência de via-
gens de Salt Lake City, numa companhia aé-
rea regular, a Morris Air. É um sucesso, tra-
ça-lhe o futuro. Cria aWestJetAálines, com-
panhia aérea de baixo custo no Canadá, pre-
cursora do que viria a ser aJetBlue, a sua pri-
meira e mais impressiva imagem de marca. 
Em 11 de junho de 2015, em parceria com 

Humberto Pedrosa (Grupo Barraqueiro),ven-
ce a corrida àprivatização daTAPAir Portugal 
e assume o controle de 45% do capital da com-
panhia de bandeira portuguesa, cujos resul-
tados negativos o colocam agora em guerra 
aberta como outro acionista, o Estado portu-
guês.Ajomalistas ebiógrafos garante que não 
é movido pelo dinheiro. Que o que o desafia 
verdadeiramente é a competitividade. Em 
2016, a revista "Forbes" inscrevia o seu nome 
na lista dos 70 maiores bilionários do Brasil. 
Um bilionário "simples", garantem. Dão 
como exemplo a sede daJet Blue, em Queens, 
Nova Iorque, marcada pela mesa de snooker. 
E, sobretudo, pelo relógio-calculadora do em-
presário. Na verdade, tempo é dinheiro. 

DAVID GARY 
NEELEMAN 

Cargo 
Empresário 
Nascimento 
16/10/1959 
(60 anos) 
Nacionalidade 
Brasileira e 
americana 

David Neeleman 
Voando sobre a TAP 
De venda de bilhetes para o Havai à comparação com 
Howard Hughes ou Jeff Bezos. De São Paulo a Salt 
Lake City, onde se faz mórmon. Do maior acionista 
privado da TAP dizem ser um "bilionário simples". 
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Novos bilhetes para a Madeira  
são um “presente envenenado”
José Lopes Director da EasyJet, diz que se avançar o novo 
modelo de subsídio de mobilidade da Madeira isso levará a 
empresa a actuar junto de Bruxelas e dos tribunais

Saída da EasyJet das ligações entre 

Portugal Continental e a Madeira, 

menos turistas e mais custos para o 

Orçamento do Estado serão os 

efeitos, caso avance, o novo sistema 

de pagamento de bilhetes aéreos 

para os residentes da Madeira, de 

acordo com o seu director. E, 

segundo José Lopes, caso isso 

aconteça (falta ainda conhecer a 

regulamentação), a EasyJet “vai 

defender os interesses” da empresa 

e dos seus accionistas, “até às 

últimas consequências”, o que 

envolverá a Comissão Europeia e os 

tribunais.  

De acordo com as regras ainda em 

vigor há direito a reembolso quando 

o custo do bilhete é superior a 86 

euros no caso de residentes. As 

novas regras estipulam que o 

viajante passe a pagar desde logo 

apenas o valor que tem de ser 

desembolsado, anulando assim o 

pagamento total do bilhete no acto 

de compra, e o reembolso.  

Por que é que a EasyJet diz que 

tem de abandonar a ligação 

entre o Funchal e as cidades de 

Lisboa e do Porto, caso avance a 

nova forma de pagamentos dos 

bilhetes dos residentes prevista 

no Orçamento do Estado? 

Devido a duas questões. Uma tem a 

ver com um problema técnico, 

porque se vier a ser implementada 

esta alteração à lei isso obriga, por 

parte da EasyJet, à criação e 

desenvolvimento de um processo 

de compra feito de raiz e 

completamente separado para os 

passageiros residentes na Madeira. 

Estamos a falar de algo que 

corresponde à implementação de 

um desenvolvimento tecnológico 

em duas rotas num universo de 1110 

rotas. Não só é complexo como para 

uma multinacional, em termos de 

pipeline de desenvolvimento 

tecnológico, não é dos mais 

prioritários. Isso faz com que a 

criação das alterações para a 

implementação desta lei, a ser 

aplicada, nunca seria concretizável 

em menos de três anos. 

Qual é a outra questão? 

Existe depois um problema que tem 

a ver com o algoritmo de gestão dos 

voos. A EasyJet é uma empresa 

low-cost, e todas as low-cost fazem a 

gestão dos seus voos através da 

estimulação da procura. O modelo 

garante, por norma, um load factor 

[taxa de ocupação] elevado que no 

nosso caso está entre os 90% e os 

92%, e para chegar a esse valor, ao 

longo do tempo que o voo está à 

venda, vamos estimulando, 

baixando preços se o número de 

passageiros que estiver a comprar 

for abaixo do que precisamos — 

para chegar ao tal load factor — ou 

subindo preços se tivermos procura 

acima dos valores expectáveis. 

Se tivermos um modelo como 

este, que faz com que quase um em 

cada três passageiros — os 

residentes representam 30% do 

total dos consumidores das rotas 

domésticas — não for sensível à 

utuação de preço, eu não consigo 

estimulá-los com as variações e não 

consigo assim prever, em termos da 

gestão da rentabilidade do voo, qual 

é a receita que vou ter no dia do voo 

partir. E se eu não consigo gerir, não 

consigo operar. Cria à EasyJet, e a 

todos os outros operadores do 

segmento low-cost, um problema de 

gestão de rentabilização. 

Mas então mesmo que não 

houvesse uma questão 

tecnológica, do ponto de vista do 

modelo de negócio a medida... 

...entra em choque com o modelo 

de negócio. Por alguma razão a 

Transavia, que também opera nesta 

rota embora só a partir do Porto, já 

fez declarações públicas a dizer 

também que não é implementável. 

Este novo modelo, em que as 

pessoas não terão de adiantar 

dinheiro e pedir depois o 

reembolso, fará mesmo com que 

as pessoas deixem de reservar o 

voo com antecedência? 

Se o preço é sempre o mesmo, ou 

tem o limite máximo de 86 euros, as 

pessoas não se vão preocupar em 

antecipar a sua compra porque têm 

Entrevista
Luís Villalobos

a garantia de que o preço não vai 

subir. Tendencialmente, e já vimos 

isso no modelo actual, com a 

criação de um intervalo [de custo], 

a maior parte dos residentes, que 

tem capacidade nanceira para 

avançar com o dinheiro, não sente 

qualquer tipo de efeito de 

concorrência. Já se assistiu a um 

aumentar das tarifas médias desses 

passageiros, que tendem a deixar 

para mais tarde, mas como há neste 

momento um valor superior, que 

são os 400 euros, as pessoas não 

compram após esse montante. No 

modelo que foi votado não existe 

sequer um limite superior, pelo que 

as pessoas vão tender para comprar 

à última da hora, com os preços 

reais, que estão por detrás da sua 

tarifa, a dispararem. E isso terá 

também um efeito perverso para o 

turismo regional. 

Porquê? 

O facto de todos estes passageiros 

passarem para uma compra de 

última da hora e, com esse 

movimento, fazerem disparar o 

preço do chamado “last minute” 

aumenta o custo real para o Estado, 

estimando-se que passe para mais 

de 200 milhões de euros... 

Qual é o custo agora? 

Ultrapassa já os 45 milhões. E antes 

do modelo actual, que era o que nós 

considerávamos o mais equilibrado 

embora precisasse de ajustes, era de 

seis milhões. Depois, no primeiro 

ano em que o modelo actual foi 

implementado, quadruplicou logo 

para 24 milhões, e em 2019 o valor 

ultrapassou os 45 milhões. Tem sido 

um atirar de dinheiro para o sistema 

só para alimentar a ine ciência, e 

acreditamos que vai passar agora os 

200 milhões/ano. O outro impacto 

que isto trará é nos turistas que 

compram à última da hora, e que 

são os que têm maior poder 

económico. São os que compram 

voos mais caros e, com isso, ajudam 

a rentabilizar a rota e a haver tarifas 

baratas. Porque para existir tarifas 

baratas também têm de existir 

tarifas caras. E são os turistas que 

mais dinheiro gastam nos hotéis, na 

restauração, etc., da Madeira. Se de 

Procura do Centro da Europa “também sofreu um

Tem sentido o efeito do novo 
coronavírus nos voos que 
envolvem Portugal?  
De momento não estão 
previstos cancelamentos entre 
Portugal e Itália. Notámos 
alguma quebra na procura, 
mas em menor escala que em 
outros mercados, 
provavelmente relacionado 
com o facto de termos tido o 
fim-de-semana grande do 
Carnaval. Não existem, neste 
momento, nenhumas 
recomendações de entidades 
de saúde para não voar ou 
adiar viagens. 
E quais os principais impactos 
a nível europeu? Quais os 

níveis de quebras a 
envolverem a Itália?  
Após o aumento da incidência 
de infecções pelo Covid-19 no 
Norte da Itália, vimos um 
abrandamento significativo da 
procura e na taxa de ocupação 
de e para as nossas bases 
italianas. Mas essas rotas 
apenas representam uma 
pequena percentagem da 
nossa oferta total. A procura 
nos mercados emissores do 
Centro da Europa também 
sofreu um abrandamento. 
Estamos a acompanhar e nos 
casos que demonstre ser 
necessário ajustaremos a oferta 
à procura. 
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que modelo não protege os 

madeirenses da sazonalidade. E não 

consigo compreender porque é que 

se criam sistemas ine cientes, com 

milhões do Orçamento do Estado 

de forma desnecessária, sem 

resolver o problema que realmente 

tem de ser resolvido e que é 

proteger os madeirenses da 

sazonalidade. E isso é ter um valor 

que essas pessoas tenham 

disponíveis para gastar e que seja 

ajustado mensalmente ao efeito da 

sazonalidade. 

Mas se a lei avançar como está, a 

EasyJet desiste das rotas ou vai 

tentar lutar por outras 

instâncias? 

Se avançar numa direcção de 

ruptura, o que eu espero que não 

aconteça, e nos expulsar da rota, 

iremos defender os interesses da 

nossa empresa e dos nossos 

accionistas, até às últimas 

consequências. 

Os principais 
concorrentes da 
EasyJet não são as 
outras 
companhias low- 
-cost

luis.villalobos@publico.pt

DANIEL ROCHA
importante é que, quando esta 

saída rápida esteja concluída, seja 

possível utilizá-la. Porque o que se 

começa a falar é que há vozes que 

estão a tentar com que tenhamos 

uma saída rápida construída na 

Portela e que depois não seja 

possível os operadores 

utilizarem-na. O que seria algo 

muito estranho, porque estamos a 

falar de uma melhoria na 

infra-estrutura que irá trazer 

melhoria de cerca de 10% na 

utilização da pista. 

Mas qual seria a lógica de ter 

uma pista rápida para não ser 

usada? 

Também não sei qual é a lógica, mas 

que existem movimentações para 

tentar impedir que ela seja utilizada, 

existem. 

Por parte de quem? 

De alguns operadores e de alguns 

players relacionados. O que temos 

feito é, em parceria com a ANA, 

apresentar argumentos e provas de 

que a utilização das saídas rápidas, 

já na primeira fase, é possível, 

vantajosa e não é um risco para a 

segurança operacional. 

Ao contrário do que diz a TAP? 

Não vou comentar quem é que 

estará a opor-se. Depois, há todas as 

outras medidas que estão a começar 

a ser implementadas, como a 

utilização de algum espaço [aéreo] 

que foi libertado pelos militares, 

que é muito bem-vindo. Temos de 

continuar todos a trabalhar para 

maximizar os crescimentos de 

capacidade. São demasiados anos 

sem crescimento em Lisboa.  

Sendo a EasyJet uma low-cost, de 

ponto a ponto, como é que se 

explica o facto de rejeitar o 

aeroporto do Montijo, se e 

quando este avançar? 

Por uma questão de ADN. A EasyJet 

é o maior operador europeu em 

aeroportos principais. O tráfego 

aéreo ponto a ponto é o mais 

sensível ao tempo. Os principais 

concorrentes da EasyJet não são as 

outras companhias low-cost, são 

companhias tradicionais. Nós 

movimentamo-nos no mesmo tipo 

de segmento, de negócios e 

passageiros com algum poder de 

compra. Não fazia sentido 

abdicarmos do nosso modelo de 

negócio normal para irmos operar 

sem ser num aeroporto principal.

repente temos um movimento dos 

residentes para essa zona tarifária, a 

tarifa de última da hora irá subir e a 

maior parte desses turistas vai ver o 

preço aumentar e optar por outros 

destinos. O impacto negativo vai ser 

não só através do OE, e de 

consequências para o turismo caso 

fossemos expulsos da rota, mas 

também com uma diminuição dos 

turistas que mais poder económico 

têm.  

Uma vez publicada a lei, faltará a 

regulamentação do nosso 

sistema de preços. É aí que 

espera novidades? 

É aí que eu espero que exista um 

passo atrás. E que não se concretize 

um cenário em que não consigamos 

operar. A EasyJet tem mais de 20% 

de quota de mercado aeronáutico 

da ilha. Vamos continuar, da nossa 

parte, a fazer o que sempre zemos, 

que é apostar nestas rotas porque 

acreditamos que têm potencial, e 

que não precisam de subsidiação.  

Mas que tipo de alteração é que 

está à espera? 

Espero uma alteração, por um lado, 

que facilite a vida dos madeirenses, 

dos residentes. Porque isso é algo 

que tenho vindo a solicitar. 

Deixar de ter de pedir 

reembolsos é facilitar a vida aos 

madeirenses... 

É, mas é um presente envenenado. 

Deixarem de existir os reembolsos e 

depois passarem a ter menos oferta 

no mercado ou muitos madeirenses 

deixarem de ter emprego porque o 

turismo vai entrar em crise, 

parece-me um presente 

envenenado. O processo de 

reembolso é arcaico, tem de evoluir 

para métodos automáticos, e essas 

são sugestões que temos feito desde 

2012. Até agora nada foi feito nesse 

sentido, mas muito pode ser feito 

para facilitar esse processo. 

E se a lei avançar como está, a 

EasyJet sai de facto? 

Não teremos outra hipótese. A lei, a 

ser implementada como está agora 

previsto, expulsa a EasyJet do 

mercado. Mas esperamos que isso 

não suceda. É importante que se 

implemente o automatismo [dos 

reembolsos] para os residentes e há 

uma outra questão que está na 

génese disto tudo, e que é o facto de 

os residentes se queixarem de 

preços altos pontuais, nas alturas de 

pico do turismo, como no Verão. O 

que temos dito, reiteradamente, é o 

m abrandamento” face ao vírus

Houve já uma forte reacção 
negativa por partes das bolsas. 
Se a situação se prolongar o 
turismo, com a aviação pelo 
meio, são certamente dos 
sectores mais penalizados... 
como podem reagir?  
É muito cedo para determinar 
qual será o impacto do surto de 
Covid-19 nas previsões e 
orientações do ano actual, tanto 
para as empresas aéreas quanto 
para as empresas de turismo. 
Ainda não podemos determinar 
o impacto do surto e é algo que 
actualizaremos o mercado 
oportunamente. 
A EasyJet possui uma das 
avaliações mais fortes da 

aviação, com uma classificação 
BBB+, que nos diferencia de 
muitas outras companhias 
aéreas e permite-nos lidar com 
situações como esta quando 
elas surgem. Continuaremos 
vigilantes. 
Qual o objectivo da realocação 
de aviões para o Verão de 
2020, agora anunciado? Tentar 
aumentar receitas nesse 
período, se tudo estiver 
resolvido, para compensar as 
perdas deste momento?  
No momento, queremos garantir 
que a oferta de lugares seja 
adequada à procura, por isso 
estamos a controlar a situação e 
a avaliar todas as opções.  

E que últimas consequências são 

essas? 

Terão de ser a vertente jurídica, 

quer através da Comissão 

[Europeia], que já está alertada 

sobre o que é que se está a passar, e 

com que já estamos a conversar, e 

também os tribunais. 

O presidente da TAP afirmou 

que a empresa não vai crescer 

mais porque o Aeroporto 

Humberto Delgado não lhe dá as 

condições necessárias. A EasyJet,  

sente as mesmas restrições? 

É público que o aeroporto de Lisboa 

tem neste momento grandes 

restrições operacionais. Felizmente, 

estão a começar a avançar 

investimentos que irão trazer 

algumas das soluções. Começou a 

construção das saídas rápidas, que 

era algo há muito esperado, e que 

esperamos que estejam concluídas 

em breve. Agora, o que é 

As pessoas vão 
tender para 
comprar à última 
da hora 
José Lopes 
Director-geral da EasyJet
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a De Évora “dá para contar mil e 

uma histórias”. É esse o “encanto”. 

“É uma cidade onde temos de olhar 

com muita atenção para as coisas e, 

quanto mais olhamos, mais vamos 

descobrindo”, aponta André Carnei-

ro, arqueólogo e professor na Uni-

versidade de Évora. A cidade é, na 

realidade, feita de “várias Évoras”: a 

romana, a medieval, a renascentista, 

a liberal; a invisível, a mitológica, a 

real; a progressista, a conservadora, 

a rural. E foi precisamente pela for-

ma “como as diferentes realidades 

se combinam” e chegam aos dias de 

hoje num conjunto “harmonioso” 

que a UNESCO classi cou o centro 

histórico da cidade como Património 

Mundial em 1986. 

Passear por Évora é saltar constan-

temente entre séculos. Só no Largo 

do Conde de Vila Flor encontramos 

os períodos mais marcantes retrata-

dos a pedra, como se de uma montra 

histórica se tratasse. Ao centro, o 

templo romano, “o grande emblema 

da cidade”. Em redor, vestígios do 

antigo castelo nas torres que an-

queiam o Palácio de Cadaval; o Con-

vento dos Lóios (hoje pousada), o 

Palácio da Inquisição (Centro de 

Artes e Cultura) e o Paço Arquiepis-

copal (museu de Évora), erguidos no 

século XVI; a Biblioteca Pública, do 

século XIX; e, atrás, as torres da Sé 

Catedral, “testemunho” da cidade 

medieval, “uma das mais bonitas e 

emblemáticas do território portu-

guês”, “com um acervo artístico e 

patrimonial formidável”. 

Bastaria focarmo-nos no templo 

para vermos erguerem-se muitas 

histórias. Segundo o arqueólogo, o 

imponente edifício, que uma excur-

são de turistas asiáticos se apressa a 

fotografar, é hoje “um dos templos 

romanos mais bem conservados” da 

Península Ibérica e “bilhete-postal” 

da cidade. Fazia o “coroamento” da 

praça do Fórum, que seria muito 

Talvez não tenha sido o mito romano que se quis 
fazer crer, mas se houve cidade do Renascimento 
em Portugal foi Évora, dizem-nos. O traçado 
urbanístico intramuros cristalizou-se e as fachadas 
ajudam a contar todos os pergaminhos de uma 
cidade com “mil e uma histórias”. 
Mara Gonçalves (texto) e Rui Gaudêncio ( fotos)

Évora 
Cidade  
múltipla, bipolar, 
encantadora

maior do que esta onde nos encon-

tramos actualmente, então “cora-

ção” da cidade fundada pelos roma-

nos. “Temos de imaginar um conjun-

to de pórticos à volta desta praça, 

onde funcionavam vários lugares de 

convívio e de comércio.” 

O que vemos hoje em dia é o 

“esqueleto do edifício” que aqui terá 

existido, porventura reconstruído 

no século III para acrescentar à 

pedra rude local pormenores feitos 

em mármore de Estremoz, como os 

capitéis em estilo coríntio. Na época 

romana, “nada disto se via”. “Tudo 

era estucado e pintado.” Tinha um 

tanque de água em volta e estátuas 

“colossais” ao longo da escadaria, 

das quais sobrevivem apenas “frag-

mentos minúsculos”, em exposição 

no museu. 

No entanto, ao contrário daquilo 

que os intelectuais vão querer fazer 

crer no século XVI, este seria dedica-

do ao culto imperial e não a Diana, 
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deusa da caça. A própria cidade seria 

mais pequena e menos importante 

do que aquilo que é descrito na épo-

ca. Inferior em termos de estatuto 

em relação a Beja (“a grande colónia 

romana do território português”), 

Évora seria “uma cidade para os indí-

genas”, construída para “reunir as 

populações que viviam aqui na 

zona”, que vão habitá-la e “gerir o 

território” em volta. Mas sempre que 

houve vontade de “embelezar e recu-

perar Évora em função da grandeza 

que já teve”, o referencial foi sempre 

esta cidade romana, “inclusivamen-

te a cidade que não foi mas que é 

construída miticamente”, como no 

foral de 1501, em que se refere “Évo-

ra, colónia romana”, estatuto que 

nunca terá tido, ou a lenda de que o 

Quinto Sertório teria vindo pessoal-

mente fundar a cidade (e, para pro-

vá-lo, vão ser forjadas no século XVI 

falsas lápides romanas, em exposi-

ção no museu). 

Entretanto, o templo terá sido par-

cialmente destruído e, mais tarde, 

integrado no circuito da muralha, 

como se fosse uma das torres. Tinha, 

inclusivamente, “umas ameiazinhas 

tipo castelo medieval”. Foi, depois, 

utilizado como matadouro e açougue 

municipal, armazém do Palácio da 

Inquisição. Até que, no século XIX, 

surgem planos para demoli-lo e “fazer 

aqui uma grande praça moderna”. 

Mas um conjunto de intelectuais da 

cidade junta-se “para digni car e res-

tituir o templo” à sionomia que tem 

hoje e é nesse âmbito, conta André 

Carneiro, que é feita “a primeira esca-

vação de arqueologia urbana em Por-

tugal”. 

 

Cidades ocultas 

Apesar de ter sido sempre o orgulho 

local, esse passado romano é, ainda 

hoje, muito pouco visível. Embora 

“fortíssima” em termos de “turismo 

e de atractividade”, a cidade nunca 

teve “uma aposta lógica e coerente” 

de investigação arqueológica e histó-

rica que, num segundo momento, 

permitisse “criar um espaço” onde 

“contar histórias” sobre os passados 

da cidade, critica o arqueólogo. “O 

mundo islâmico está quase esqueci-

do, o romano a mesma coisa.” No 

entender de André Carneiro, falta um 

museu que mostre e interprete o ren-

dilhado histórico que se pressente ao 

caminhar pelas ruas (parte do acervo 

do actual, promovido a museu nacio-

nal em 2017, “veio de Beja”). Faltam 

livros sobre a cidade que “apeteça 

comprar”, merchandising criativo e 

inovador. 

Évora, argumenta, “vive muito de 

um turismo diário”, com dezenas de 

excursões que partem de Lisboa e 

regressam no mesmo dia, “também 

porque não tem um conjunto de dis-

positivos” direccionado para um tipo 

de público que, confessa, não sabe 

“se a cidade já atrai mas que, even-

tualmente, poderia atrair”. Um tipo 

de turista que não quer somente tirar 

umas fotogra as e provar a gastrono-

mia local, mas car mais tempo para 

conhecer as histórias, as tradições, as 

gentes. No entanto, sente que isso 

poderá estar a mudar com as gera-

ções mais novas. 

“Há um ditado aqui no Alentejo 

que diz: ‘estamos em cima do burro 

e não o estamos a ver’.” Às vezes, é 

preciso que venha alguém de fora 

para mostrar-nos a preciosidade que 

temos entre os dedos. Ou, neste caso, 

que a UNESCO atribua o selo de Patri-

mónio Mundial a Évora e com isso 

arraste autocarros de turistas para 

que a população dê valor à cidade. 

Mas não basta pensar que “é bom 

para o turismo”, defende. “As pró-

prias pessoas da terra têm de perce-

ber o que é este sítio.” E André vê nos 

jovens da cidade esse “desejo” reno-

vado. “Há uma espécie de fome, de 

apetite por conhecer mais qualquer 

coisa”, aponta. “Noto que temos mais 

alunos de Évora e [estão] motivados 

para conhecer e trabalhar sobre o 

património, sobre a sua cidade por-

que ela se tornou um destino turísti-

co. E se é destino turístico, é preciso 

criar discurso e construir novas nar-

rativas.” 

Quando André Carneiro veio traba-

lhar para o Alentejo, no nal da déca-

da de 1990, recorda-se de não encon-

trar migas nos menus dos restauran-

tes por ser considerado uma “comida 

de pobre”. Foi o turismo, diz o 

arqueólogo, natural de Lisboa, que 

“nos obrigou a olhar para nós [pró-

prios] de outra maneira”. Há 15 anos, 

a Alcarcova de Baixo, por exemplo, 

rua estreitíssima que agora percorre-

mos, estava “praticamente morta”. 

Hoje em dia, cobre-se de esplanadas 

e “restaurantes gourmet, chiques”. 

Mais à frente, o segundo momento 

romano da visita, escondido por pare-

des de vidro nas traseiras da Direcção 

Regional de Cultura do Alentejo. Para 

visitar é preciso contornar o edifício 

e pedir permissão na recepção, sujei-

ta à boa vontade do funcionário de 

serviço. Como não temos tempo, 

espreitamos de fora os vestígios das 

dependências de uma antiga casa 

romana, provavelmente datada do 

século I e que terá sido “sacri cada” 

com a construção da muralha, já no 

século III, espinha dorsal deste arco 

de casario branco. “Não nos aperce-

bemos, mas [a muralha] faz a parede 

de trás destas casas todas.” Vemo-la 

surgir atrás do balcão quando esprei-

tamos um dos restaurantes da rua. À 

excepção do templo, o património 

romano permanece maioritariamen-

te “oculto”: escondido sob o que foi 

depois edi cado ou resguardado em 

lugares inusitados, como aqui ou no 

interior do edifício da câmara muni-

cipal, onde é possível ver a estrutura 

de um banho quente daquele que 

seria um enorme espaço termal roma-

no. 

As “cidades antigas”, diz André, 

estão todas aqui. Mas “só pontual-

mente as vemos”. E, por vezes, é pre-

ciso um olhar atento e conhecedor 

para não tomar o novo pelo velho. 

Como a caixa de água, na Rua Nova, 

com colunas de pedra. “Muitos pen-

sam que é um edifício romano, mas 

é do século XVI”, obra de Miguel de 

Arruda, o arquitecto que vem “liderar 

este processo de grande renovação 

urbana da cidade”. Mais uma vez, é o 

“peso desta cidade romana”, muitas 

vezes ccionado, empolado, que con-

diciona muito do que vai ser construí-

do nessa época. 

 

A obra “mais italiana”  
em Portugal 

Regressemos, então, a esse século de 

ouro com o historiador Francisco 

Bilou, técnico no Museu de Évora e 

antigo responsável do posto de turis-

mo da cidade. Évora vai crescer mui-

to no século XVI devido à presença 

do rei e da corte, que se estabelecem 

aqui durante alguns períodos de tem-

po, o mais longo entre 1532 e 1537, “no 

apogeu do império português, do 

Renascimento”. O terramoto de 1531 

em Lisboa deixa a corte apavorada e, 

sem alternativas, vem para Évora. O 

rei “acaba por gostar e car”. “Aqui 

estão os infantes, os grandes senhores 

da corte, o núncio apostólico, os 

embaixadores com que Portugal 

mantém nessa altura relações de pro-

ximidade, os artistas todos.” Nos 

registos paroquiais da altura, é fre-

quente surgir o embaixador francês 

como padrinho de casamentos e bap-

tizados, conta o historiador. 

A cidade conhece um grande des-

envolvimento urbanístico. Erguem-se 

palácios e casas senhoriais, cons-

troem-se e ampliam-se conventos e 

igrejas. Faz-se o Aqueduto da 

À esquerda, 
 a fachada da 
Igreja da 
Graça, a “obra 
mais italiana” 
da cidade; em 
cima, uma 
caixa de água 
do antigo 
aqueduto, 
também do 
século XVI

c 
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Água de Prata, rasgam-se novos bair-

ros e praças. O chafariz das Portas de 

Moura é uma “das principais peças 

de arte pública” construídas nessa 

altura, a mando do cardeal D. Henri-

que, irmão de D. João III e então arce-

bispo de Évora. “É uma obra clara-

mente renascentista, já maneirista 

dada a pureza das formas, e tem gra-

ça porque reproduz a lógica do logó-

tipo do Património Mundial”, aponta 

Francisco Bilou. No topo, uma esfera, 

“sempre associada ao mundo natu-

ral”, e, em baixo, um quadrado a 

representar a “obra humana”. “O 

mundo construído em comunhão 

com o mundo natural.” 

Um pouco mais à frente no percur-

so, pela Rua da Misericórdia, encon-

tramos aquela que é para o historia-

dor a “obra mais italiana” de Évora, 

“quase no país” inteiro: a igreja da 

Graça. “É uma obra-prima da nossa 

arquitectura, concebida por dois 

artistas famosíssimos na época e que 

foram, do ponto de vista da arquitec-

tura e da escultura, os melhores do 

século XVI: Miguel de Arruda e Nico-

lau de Chanterenne.” A capela, conta, 

terá sido feita para ser panteão real 

de D. João III, que vivia em Évora nes-

sa altura e “achava que morria cá”, 

mas o monarca acabou por regressar 

a Lisboa e está sepultado na igreja do 

Mosteiro dos Jerónimos, juntamente 

com o pai, D. Manuel I, e o irmão, car-

deal e futuro rei, D. Henrique. 

Mas concentremo-nos nos porme-

nores da fachada, que são de “um 

atrevimento estilístico que só apare-

cerá na tratadística italiana 50 anos 

mais tarde”, desde o duplo frontão às 

colunas a imitar os templos da Anti-

guidade, ou as esculturas de armas e 

troféus de guerra, “uma coisa com-

pletamente pagã e romana”, aponta-

va momentos antes André Carneiro. 

Em destaque, surgem quatro guras 

de tronco desnudo, os “meninos da 

Graça” que, no nal do século XIX, 

“até se conheciam por nomes popu-

lares” e a havia a crença de que con-

versavam entre eles nas noites de São 

João, recorda Francisco Bilou. Terá 

sido uma “ousadia” colocar “homens 

nus” na fachada de “um templo con-

sagrado a Nossa Senhora”. “Uma ino-

vação sem paralelos no nosso país” e 

que acabará por “não ter sequência”. 

A igreja ca pronta em 1540. Um ano 

depois, a Inquisição instala-se o cial-

mente em Évora. E, em 1545, começa 

em Trento o concílio que responderá 

à reforma protestante com apertados 

cânones sobre como praticar e apre-

sentar a fé católica. A simbologia ins-

crita na Graça seria “inconcebível” a 

partir daí. 

É uma “cidade bipolar”, esta Évora 

do século XVI, de nia André Carnei-

ro, quando por aqui passámos. “Por 

um lado, muito conservadora e tradi-

cional, com um clero muito marcado 

na cidade, muitos conventos e uma 

Inquisição muito activa”. Por outro, 

é “a grande cidade do Humanismo 

português”, “a cidade do Renasci-

mento”, “do conhecimento”, onde 

vai nascer, por esta altura, a segunda 

universidade do país, a mais antiga 

construída de raiz para esse efeito, 

gerida pela Companhia de Jesus (vai 

ser encerrada com a expulsão dos 

jesuítas no século XVIII e só volta a ser 

universidade depois do 25 de Abril). 

A ideia, contava André Carneiro 

enquanto visitávamos o edifício, era 

formar aqui as elites que depois iriam 

“gerir o país e o território que se esta-

va a abrir com os Descobrimentos”, 

procurando atrair “os grandes profes-

sores e alguma da elite intelectual do 

reino para criar uma cidade muito 

arejada, cosmopolita e europeia”. Nas 

salas de aulas do piso térreo, encon-

tra-se “uma das maiores colecções de 

azulejos profanos do território portu-

guês”, utilizados como ilustração dos 

conteúdos leccionados nas aulas. Já o 

actual salão de actos foi originalmen-

te uma capela e, nos tempos em que 

o edifício foi liceu, funcionava aqui o 

ginásio. Ao fundo da sala, estão dois 

retratos, paradoxalmente guras sím-

bolo do período de maior pujança da 

cidade e do seu m: o cardeal D. Hen-

rique, com os “projectos de arquitec-

tura para a construção deste espaço” 

entre as mãos, e o sobrinho-neto, D. 

Sebastião. Com a morte de ambos 

dá-se a crise de sucessão da coroa por-

mais larga. As antigas portas princi-

pais da cidade vão ser, entretanto, 

transformadas em praças, com alte-

rações substanciais durante o arce-

bispado do cardeal D. Henrique, mas 

os arruamentos continuam a chegar 

a elas como artérias rumo ao coração. 

Na Praça do Giraldo, “todos estes 

caminhos ligam às cidades costeiras” 

mais próximas e, contornando a cer-

ca mais antiga, para Norte, as antigas 

judiaria e mouraria. “Do lado orien-

tal, [do Largo] das Portas de Moura 

sai um conjunto de caminhos dirigi-

dos às cidades de fronteira.” 

Esta nova muralha, aponta Fran-

cisco, “já engloba as grandes cercas 

monásticas de São Francisco, São 

Domingos e outras”. “É uma espécie 

de planeamento urbano já a pensar 

na ampliação futura. De tal maneira 

que ainda resistia, praticamente 

intacta, até ao século XIX.” No enten-

der do historiador, este é também um 

dos factores que valeram a Évora a 

classi cação de Património Mundial 

da UNESCO: é “um dos exemplos de 

cidade portuguesa medieval mais 

bem conservada” e uma “espécie de 

matriz” que depois “explica a in uên-

cia portuguesa na arquitectura” de 

cidades brasileiras como Salvador da 

Bahia ou Olinda. 

A “coerência da arquitectura 

menor dos séculos XVI, XVII, XVIII”, 

escreve a UNESCO, é uma “qualidade 

tuguesa que culmina com a perda de 

soberania e o início do reinado da 

dinastia lipina. 

A partir daí, “esta dinâmica perde-

se completamente”. Esta “cidade de 

cultura e de erudição termina” e 

Évora torna-se o grande palco da 

Inquisição em Portugal (estima-se 

que terão sido aqui julgadas mais de 

22 mil pessoas até à sua extinção, em 

1821). “Quando andamos na cidade 

praticamente não vemos edifícios do 

século XVI. Há uma espécie de deca-

dência.” 

 

Um mapa cristalizado 

Francisco Bilou há-de estender um 

mapa para que possamos ver essa 

cidade que se “cristalizou no tempo” 

após a perda da independência. A 

corte nunca mais voltará à cidade e 

“Évora perde o pé”. Com a partida 

das elites, o investimento estanca. 

Para além de algum casario popular, 

praticamente nada mais é construído 

até ao século XIX, quando o Libera-

lismo vem tentar “dar-lhe outra vida” 

e restituir a glória perdida. Mas sobre 

isso falaremos já perto da Igreja de 

São Francisco. Por agora, é a “estru-

tura radial” que vemos perfeitamen-

te desenhada no mapa. 

Uma “cidade circular”, com as duas 

cinturas de muralha: a tardo-romana, 

do século III, e outra, medieval, bem 

 
 
 
 
À volta de Évora 
 
Há sítios de visita 
imprescindível, como a 
Igreja de São Francisco e a 
icónica Capela dos Ossos, a 
Igreja da Graça, a Sé 
Catedral, a Universidade de 
Évora ou o Museu Nacional 
Frei Manuel do Cenáculo. 

 
Para lá da cidade, não deixe 
de passar pelo recinto 
megalítico dos Almendres, o 
maior conjunto de menires 
estruturados da Península 
Ibérica e o monumento 
megalítico europeu mais 
antigo até agora descoberto 
(V milénio a. C.). 

 
Se preferir conciliar a 
História com momentos na 
natureza, a ecopista pelo 
antigo ramal ferroviário de 
Mora oferece um percurso 
fácil de percorrer a pé ou de 
bicicleta; já o percurso da 
Água da Prata leva-o pelos 
caminhos do velho aqueduto 
e os percursos de Monfurado 
unem campos agrícolas, 
monumentos megalíticos, 
como a Anta Grande do 
Zambujeiro, e pequenas 
aldeias. 

 

Quanto aos prazeres da 
mesa, o Fialho não necessita 
de apresentações, assim 
como o D. Joaquim ou a 
Enoteca da Cartuxa. Fora das 
muralhas, André Carneiro 
sugere o Moinho do Cú Torto 
ou a Casa Cravosa. E 
Francisco Bilou o Convento 
do Espinheiro ou A Bruxa 
d’Évora. O cozido de grão ao 
balcão d’A Choupana 
cumpriu todos os requisitos. 
E, claro, para terminar, prove 
um doce conventual na 
pastelaria Pão de Rala.

i
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única da cidade”. “Esta unidade é 

encontrada de uma forma geral nas 

inúmeras casas baixas, caiadas de 

branco, decoradas com azulejos e 

varandas de ferro forjado, cobertas 

por telhas ou terraços, que delimitam 

as ruas estreitas, de con guração 

medieval.” 

Para voltar a encontrar planos 

urbanísticos de relevo na cidade é 

preciso avançar até ao século XIX. Se 

o templo romano foi salvo pela acção 

local nessa altura, o mesmo não se 

pode dizer de alguns dos edifícios que 

se erguiam junto à igreja de São Fran-

cisco. Depois de um período de deca-

dência, “isto tudo era um mar de 

ruínas”, aponta Francisco Bilou num 

gesto largo. O convento foi demolido. 

E do Paço Real que aqui existiria, nas-

cido “no contexto do mosteiro” e que, 

Aos 12 anos, Gaudêncio já trabalha-

va, na lial dos Armazéns do Chiado 

que existia onde é hoje uma agência 

do Banco Montepio. Nasceu mesmo 

aqui atrás, na Travessa do Cavaco, 

conta. “Quando eu era miúdo, éra-

mos 21. Agora não há lá nem um.” Só 

naquela ruazinha, havia uma “grande 

padaria”, uma taberna, os celeiros 

comuns. Lembra-se de virem “carros 

puxados por mulas descarregar ali o 

trigo”. Ou de estar um polícia sinalei-

ro aqui mais em baixo, ao virar a Ave-

nida da República, ainda que os car-

ros se contassem pelos dedos de uma 

mão. 

“Aí por volta de 1960 é que isto 

começou a ter um outro desenvolvi-

mento.” Ao lado, Francisco Bilou 

recorda que, 20 anos depois, Évora 

será “a primeira cidade do país a ter 

um Plano Director Municipal”. “Do 

ponto de vista urbanístico, a cidade 

deu um salto imenso” após o 25 de 

Abril, aponta. “Nos anos 1970, havia 

30 e tal bairros clandestinos.” Um dos 

primeiros projectos foi torná-los habi-

táveis: criar infra-estruturas, água 

canalizada, saneamento básico, 

arruamentos. “Foi um trabalho com-

plicadíssimo.” É de Siza Vieira o pro-

jecto do bairro social da Malagueira, 

o primeiro da cidade. 

Há 50 anos, quando Ercília Zambu-

jo veio morar para Évora, no dia em 

que se casou com um homem da ter-

ra, as mulheres “pouco iam” a cafés 

ou a pastelarias como a sua, Pão de 

Rala, a primeira de doçaria conven-

tual alentejana da cidade, aberta há 

22 anos. O trajecto cava-se pelo tra-

balho e pelo cuidar doméstico. Ao 

m-de-semana, iam ao parque infan-

til com as crianças ou “dar uma volti-

nha à Praça do Giraldo”. “A gente 

chamava-lhe a volta dos tristes.” 

Naquele tempo, praticamente não 

apareciam turistas. “Eram pessoas aí 

das aldeias e das vilas que vinham à 

cidade.” Agora, há “mesmo muito, 

muito” turismo. 

Natural de Vila Viçosa, Ercília jura 

amores à cidade adoptada, “a mais 

bonita do país”. Compreende que 

tantos queiram visitá-la e gosta de 

ver “sempre muita gente” pelas ruas. 

Nos últimos anos, nota que se têm 

recuperado prédios que estavam 

muito degradados e como, “há dois 

ou três anos”, o preço das casas 

subiu muito. “São muito caras, [por-

que] há muito poucas para vender.” 

Na rua onde mora, até “estão todas 

habitadas”, mas algumas já estão 

afectas ao alojamento local. Ao m-

de-semana, são as gentes de Lisboa 

que assomam a Évora. “Vêm fugir do 

barulho da cidade”, acredita Ercília. 

“Acho que até os universitários vêm 

para aqui e tornam-se muito calmos, 

porque a cidade é muito calma. Até 

os turistas são calmos”, ri-se. Uma 

cidade cristalizada que avança, sem 

pressas, à espera do dia em que se 

tornará áurea outra vez.

No sentido dos ponteiros do 
relógio: o claustro (em cima) e o 
salão de actos (direita) da 
Universidade de Évora; chafariz 
da Praça do Giraldo; vestígios 
das antigas termas romanas no 
actual edifício dos Paços do 
Concelho; Gaudêncio Manuel 
Martins vive e trabalha no 
centro histórico há 92 anos

entretanto, teria já crescido muito, 

praticamente nada resta. Parte do 

edifício terá sido demolida para criar 

um jardim público, lá ao fundo; outra 

estrutura terá dado lugar ao mercado 

municipal, aqui em baixo. Mantém-se 

apenas a galeria que terá sido manda-

da construir por D. Manuel I, actual-

mente em obras para acolher “um 

centro interpretativo da cidade e um 

espaço de exposições”, avança o his-

toriador. 

 

Do “são porco”  
à “volta dos tristes” 

Também a Praça do Giraldo vai sofrer 

alterações já no virar do século. O 

edifício manuelino onde funciona-

vam os Paços do Concelho e a cadeia 

foi demolido para dar lugar à agência 

do Banco de Portugal. A Praça Grande 

recebeu o nome que conserva até 

hoje, homenagem ao general que a 

terá conquistado aos mouros no tem-

po de D. Afonso Henriques. “É uma 

praça que herda os valores da Anti-

guidade”: de um lado, o templo [a 

igreja de Santo Antão, “uma das mais 

antigas da cidade”, que remonta aos 

Templários, ainda que o edifício 

actual seja do século XVI], do outro 

lado, uma parte administrativa e judi-

cial [antiga Câmara Municipal, trans-

ferida para a Praça do Sertório] e, 

depois, as lojas, de um lado e do outro 

do largo. Ainda hoje, é este o princi-

pal eixo comercial de Évora e, tal 

como no Fórum romano, é o coração 

social da cidade. 

Não foi há tanto tempo assim que a 

terça-feira deixou de ser “dia de são 

porco” na Praça do Giraldo ou no 

mítico Café Arcada, “uma espécie de 

bolsa de valores feita espontanea-

mente pelos lavradores” da região 

que, à terça-feira, aqui se encontra-

vam para fazer negócio e licitar os 

animais. Francisco recorda-se bem 

desse tempo. “Conheço até uma his-

tória muito engraçada de um casal de 

franceses que, nos anos 1970, princí-

pio dos 80, vieram a Évora, chegaram 

num dia de são porco e só viram 

homens [na praça]. Ficaram assusta-

dos e foram-se embora.” 

Na meninice de Gaudêncio Manuel 

Martins, hoje com 92 anos, Évora era 

uma “cidade provinciana”, descreve. 

Para lá das muralhas, havia hortas e 

pouco mais. A agricultura era, nessa 

altura, “a fortaleza económica de 

Évora”. Tudo era produzido a mús-

culo. “Tínhamos uma cordoaria, 

fazíamos as redes, os capachos, 

espartaria.” Algumas das velhas fun-

ções ainda surgem escritas sobre a 

montra, mas a loja foi tendo muitas 

vidas ao longo dos anos. Quando 

abriu, ainda a Câmara Municipal 

estava na Praça do Giraldo. “Por bai-

xo, tinha uns estabelecimentos e em 

1890 começou ali o pai do meu padri-

nho, que foi quem depois me deixou 

o estabelecimento.” 
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Budapeste 
A cidade cool 
que sabe 
divertir-se

Portugal, Património Mundial 
As mil e uma histórias  
de Évora 
 
Mão Cheia 
Já abriu o restaurante dos 
cozinheiros com mais de 65 anos
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Associação promove abaixo-assinado e teme que programa 365 Algarve termine
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9d340f03

 
A associação DeVIR, sediada em Faro, lançou um abaixo-assinado na defesa do apoio financeiro do
Governo aos programas culturais no Algarve
 
O diretor artístico da associação disse à Lusa temer que o 365 Algarve termine este anoFoto D.R.
A associação DeVIR, sediada em Faro, lançou um abaixo-assinado na defesa do apoio financeiro do
Governo aos programas culturais no Algarve e o seu diretor artístico disse à Lusa temer que o 365
Algarve termine este ano.
 
"Estamos no final de fevereiro e a senhora secretária de Estado do Turismo veio ao Algarve, falou de
todos os projetos que tinha intenções de apoiar e nunca mencionou o 365", disse à Lusa o diretor
artístico da DeVIR, José Laginha.
 
O diretor artístico da associação justificou, assim, o lançamento do abaixo-assinado, realçando que,
por esta altura, no ano passado, "há muito" que estavam abertas as candidaturas, mas "nada disso
está a acontecer e ninguém sabe porquê".
 
"Esta é a maneira de pressionarmos a senhora secretária de Estado a dizer o que vai acontecer: se há
ou não 365 no próximo ano", insistiu, deixando antever que o programa, financiado pelo Governo e
destinado à oferta cultural em época baixa na região, poderá "não acontecer".
 
A Lusa tentou contactar a secretaria de Estado do Turismo, sob a tutela do Ministério da Economia,
mas fonte do ministério remeteu uma resposta para mais tarde. A Lusa pediu esclarecimentos
também ao Ministério da Cultura, sem resposta em tempo útil.
 
Segundo José Laginha, o abaixo-assinado só surge agora porque acreditou que depois da
apresentação do Orçamento do Estado, a secretaria de Estado do Turismo, encabeçada por Rita
Marques, divulgaria "o que iria fazer", mas "até agora não saiu nada".
 
Considerando que esta situação "pode ser um mau sinal", o dirigente defendeu ser este o momento
para lançar o documento e criar alguma pressão, "antes que a senhora [secretária de Estado] diga que
não".
 
O promotor afirmou que, com esta iniciativa, não se pretende defender que se "mantenha o 365", mas
sim que o Governo "não descapitalize" ou deixe de apoiar atividades culturais que aconteçam no
Algarve fora da chamada época alta.
 
No documento, a associação desafia a governante a esclarecer se vai "apoiar o 365 ou outro projeto
qualquer" com o mesmo financiamento "ou mais ainda", se for possível.
 
"Não é um abaixo-assinado a favor do 365, mas a pedir que a secretaria de Estado do Turismo não
deixe de apoiar atividades culturais no Algarve, numa ação que vem já desde 1970. Não é algo novo",
relembrou José Laginha.
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Sendo uma das regiões que gera uma elevada receita pela atividade turística, a associação defende
que haja esse retorno que "agora também acontece em Lisboa e Porto".
 
Contudo, realça José Laginha, essas duas cidades possuem um dinamismo próprio e uma oferta
cultural "muito significativa e diversificada, algo que não acontece no Algarve".
 
"Trata-se de um retorno financeiro que tem o objetivo de manter e até aumentar a oferta para os
turistas", sublinhou, acrescentando que a mensagem do documento é que o "turismo invista na
cultura, para ter mais turismo".
 
O abaixo-assinado, promovido pela associação DeVIR, desafia hoteleiros, agentes culturais,
empreendedores, autarcas, jornalistas, artistas, espectadores e cidadãos interessados, a unir-se na
defesa da cultura no Algarve.
 
Há 31 minutos
 
Lusa
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Associação promove abaixo-assinado e teme que programa 365 Algarve termine
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ea1636d9

 
A associação DeVIR, sediada em Faro, lançou um abaixo-assinado na defesa do apoio financeiro do
Governo aos programas culturais no Algarve e o seu diretor artístico disse à Lusa temer que o 365
Algarve termine este ano.
 
"Estamos no final de fevereiro e a senhora secretária de Estado do Turismo veio ao Algarve, falou de
todos os projetos que tinha intenções de apoiar e nunca mencionou o 365", disse à Lusa o diretor
artístico da DeVIR, José Laginha.
 
O diretor artístico da associação justificou, assim, o lançamento do abaixo-assinado, realçando que,
por esta altura, no ano passado, "há muito" que estavam abertas as candidaturas, mas "nada disso
está a acontecer e ninguém sabe porquê".
 
"Esta é a maneira de pressionarmos a senhora secretária de Estado a dizer o que vai acontecer: se há
ou não 365 no próximo ano", insistiu, deixando antever que o programa, financiado pelo Governo e
destinado à oferta cultural em época baixa na região, poderá "não acontecer".
 
A Lusa tentou contactar a secretaria de Estado do Turismo, sob a tutela do Ministério da Economia,
mas fonte do ministério remeteu uma resposta para mais tarde. A Lusa pediu esclarecimentos
também ao Ministério da Cultura, sem resposta em tempo útil.
 
Segundo José Laginha, o abaixo-assinado só surge agora porque acreditou que depois da
apresentação do Orçamento do Estado, a secretaria de Estado do Turismo, encabeçada por Rita
Marques, divulgaria "o que iria fazer", mas "até agora não saiu nada".
 
Considerando que esta situação "pode ser um mau sinal", o dirigente defendeu ser este o momento
para lançar o documento e criar alguma pressão, "antes que a senhora [secretária de Estado] diga que
não".
 
O promotor afirmou que, com esta iniciativa, não se pretende defender que se "mantenha o 365", mas
sim que o Governo "não descapitalize" ou deixe de apoiar atividades culturais que aconteçam no
Algarve fora da chamada época alta.
 
No documento, a associação desafia a governante a esclarecer se vai "apoiar o 365 ou outro projeto
qualquer" com o mesmo financiamento "ou mais ainda", se for possível.
 
"Não é um abaixo-assinado a favor do 365, mas a pedir que a secretaria de Estado do Turismo não
deixe de apoiar atividades culturais no Algarve, numa ação que vem já desde 1970. Não é algo novo",
relembrou José Laginha.
 
Sendo uma das regiões que gera uma elevada receita pela atividade turística, a associação defende
que haja esse retorno que "agora também acontece em Lisboa e Porto".
 
Contudo, realça José Laginha, essas duas cidades possuem um dinamismo próprio e uma oferta
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cultural "muito significativa e diversificada, algo que não acontece no Algarve".
 
"Trata-se de um retorno financeiro que tem o objetivo de manter e até aumentar a oferta para os
turistas", sublinhou, acrescentando que a mensagem do documento é que o "turismo invista na
cultura, para ter mais turismo".
 
O abaixo-assinado, promovido pela associação DeVIR, desafia hoteleiros, agentes culturais,
empreendedores, autarcas, jornalistas, artistas, espectadores e cidadãos interessados, a unir-se na
defesa da cultura no Algarve.
 
Por: Lusa
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Em março Algarve oferece-lhe cultura, desporto, animação e bons sabores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1fb8b783

 
O  Guia do Algarve  reúne mais de uma centena de acontecimentos culturais e desportivos, feiras e
mercados que animam a região em março e que se encontram no boletim mensal de eventos editado
pela Região de Turismo do Algarve (RTA), que já se encontra disponível para download.
 
Os destaques de capa do  Guia Algarve  de março vão para o HumorFest - Festival de Humor de Lagoa
(sessões nos dias 07, 14 e 27, às 21h30, no Auditório Carlos do Carmo), com a promessa de boas
gargalhadas por alguns dos melhores comediantes nacionais; a Feira dos Enchidos de Monchique (no
fim de semana de 07 e 08), onde não faltam os tradicionais enchidos serranos, artesanato, mel,
medronho, doçaria ou animação musical; e ainda a Algarve Cup (de 04 a 11, em diversos estádios),
torneio internacional que traz à região as mais conceituadas seleções nacionais de futebol feminino do
mundo.
 
A digressão da fadista Carminho, passa pelo Teatro das Figuras, em Faro (dia 14 de março, às 21h30).
Com uma seleção de obras musicais clássicas dirigidas a toda família, os Concertos Promenade da
Orquestra Clássica do Sul regressam a Loulé (dia 22, às 11h30, no Cineteatro Louletano) e a Lagoa
(dia 29, às 16h30, no Auditório Carlos do Carmo).
 
A exposição Século dos Mares, que explora a ligação do Homem aos oceanos nas várias
representações do mundo marinho esculpidas em grés cerâmico pode ser vista até 12 de abril no Forte
da Ponta da Bandeira, em Lagos.
 
Antecipando a chegada da primavera, o Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana
(de 06 a 08 de março) desafia a viver experiências únicas nos trilhos e paisagens de pastores e
camponeses, da serra do Caldeirão ao rio Guadiana. No final do mês também será este o palco do
Festival do Contrabando (de 27 a 29, em Alcoutim), um dos eventos icónicos do programa 365
Algarve, que celebra as memórias do contrabando do final dos anos 30 e início dos anos 40 do séc.
XX.
 
Outra proposta em destaque na programação do  365 Algarve  para o mês de março é o Piquenique
de Charme do Festival da Comida Esquecida, que sobe à aldeia da Penina, próxima da Rocha da Pena,
no interior de Loulé, para recriar as tradições de meados do século passado, quando muitos algarvios
se reuniam em convívios no campo e onde não vão faltar acordeonistas e bailarinos de folclore, para
dançarem o Corridinho algarvio.
 
Por fim, os melhores Spas em hotéis de cinco estrelas espalhados pela região convidam ao
relaxamento e prazer para revigorar corpo e mente durante a Algarve Spa Week, iniciativa que
oferece tratamentos de luxo a preços convidativos entre 28 março e 05 de abril.
 
Estas e outras sugestões estão disponíveis no  Guia do Algarve  de março, edição bilingue (português
e inglês) dirigida a residentes e turistas com tiragem de 47500 exemplares e distribuição gratuita nos
hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da
região.
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Cultura e Desporto convidam à Descoberta do Algarve - Guia de eventos de março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=daf28c6

 
Mais de uma centena de acontecimentos culturais e desportivos e outras tantas feiras e mercados que
animam o Algarve no mês de março estão reunidos no guia mensal de eventos editado pela Região de
Turismo do Algarve (RTA), que já se encontra disponível para download. Um convite irrecusável para
dar as boas-vindas à primavera e partir à descoberta da região.
 
Os destaques de capa do  Guia Algarve  de março vão para o HumorFest - Festival de Humor de Lagoa
(sessões nos dias 07, 14 e 27, às 21h30, no Auditório Carlos do Carmo), com a promessa de boas
gargalhadas por alguns dos melhores comediantes nacionais; a Feira dos Enchidos de Monchique (no
fim de semana de 07 e 08), onde não faltam os tradicionais enchidos serranos, artesanato, mel,
medronho, doçaria ou animação musical; e ainda a Algarve Cup (de 04 a 11, em diversos estádios),
torneio internacional que traz à região as mais conceituadas seleções nacionais de futebol feminino do
mundo.
 
A digressão da fadista Carminho, voz maior do fado e uma das artistas portuguesas mais aclamadas
internacionalmente, passa pelo Teatro das Figuras, em Faro (dia 14 de março, às 21h30). Com uma
seleção de obras musicais clássicas dirigidas a toda família, os Concertos Promenade da Orquestra
Clássica do Sul regressam a Loulé (dia 22, às 11h30, no Cineteatro Louletano) e a Lagoa (dia 29, às
16h30, no Auditório Carlos do Carmo). E onde melhor do que numa fortificação marítima para
contemplar a exposição Século dos Mares, que explora a ligação do Homem aos oceanos nas várias
representações do mundo marinho esculpidas em grés cerâmico (até 12 de abril no Forte da Ponta da
Bandeira, em Lagos).
 
Antecipando a chegada da primavera, o Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana
(de 06 a 08 de março) desafia a viver experiências únicas nos trilhos e paisagens de pastores e
camponeses, da serra do Caldeirão ao rio Guadiana. No final do mês também será este o palco do
Festival do Contrabando (de 27 a 29, em Alcoutim), um dos eventos icónicos do programa 365
Algarve, que celebra as memórias do contrabando do final dos anos 30 e início dos anos 40 do séc.
XX.
 
Outra proposta destacada na programação do  365 Algarve  em março é o muito aguardado
Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida, que sobe à aldeia da Penina, próxima da
Rocha da Pena, no interior de Loulé, para recriar as tradições de meados do século passado, quando
muitos algarvios se reuniam em convívios no campo e onde não vão faltar acordeonistas e bailarinos
de folclore, para dançarem o Corridinho algarvio.
 
Por fim, os melhores Spas em hotéis de cinco estrelas espalhados pela região convidam ao absoluto
relaxamento e prazer para revigorar corpo e mente durante a Algarve Spa Week, iniciativa que
oferece tratamentos de luxo a preços irresistíveis entre 28 março e 05 de abril.
 
Estas e outras sugestões estão disponíveis no  Guia do Algarve  de março, edição bilingue (português
e inglês) dirigida a residentes e turistas com tiragem de 47500 exemplares e distribuição gratuita nos
hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da
região.
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Eventos que animam o Algarve no mês de Março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2020

Meio: iPress Journal Online

URL: https://www.ipressjournal.pt/eventos-que-animam-o-algarve-no-mes-de-marco/

 
O Guia mensal de eventos editado pela Região de Turismo do Algarve (RTA), que já se encontra
disponível para download, reune mais de uma centena de eventos culturais, desportivos, feiras e
mercados, que animam o Algarve no mês de março. Um convite para dar as boas-vindas à primavera
e partir à descoberta da região.
 
Os destaques de capa do  Guia Algarve  de março vão para o HumorFest - Festival de Humor de
Lagoa, a 07, 14 e 27, no Auditório Carlos do Carmo, com a promessa de boas gargalhadas por alguns
dos melhores comediantes nacionais; a Feira dos Enchidos de Monchique, no fim de semana de 07 e
08, onde não faltam os tradicionais enchidos serranos, artesanato, mel, medronho, doçaria ou
animação musical; e ainda a Algarve Cup de 04 a 11, torneio internacional que traz à região as mais
conceituadas seleções nacionais de futebol feminino.
 
A digressão da fadista Carminho, voz maior do fado e uma das artistas portuguesas mais aclamadas
internacionalmente, passa pelo Teatro das Figuras, em Faro (dia 14 de março, às 21h30). Com uma
seleção de obras musicais clássicas dirigidas a toda família, os Concertos Promenade da Orquestra
Clássica do Sul regressam a Loulé (dia 22, às 11h30, no Cineteatro Louletano) e a Lagoa (dia 29, às
16h30, no Auditório Carlos do Carmo). E onde melhor do que numa fortificação marítima para
contemplar a exposição Século dos Mares, que explora a ligação do Homem aos oceanos nas várias
representações do mundo marinho esculpidas em grés cerâmico (até 12 de abril no Forte da Ponta da
Bandeira, em Lagos).
 
Antecipando a chegada da primavera, o Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana
(de 06 a 08 de março) desafia a viver experiências únicas nos trilhos e paisagens de pastores e
camponeses, da serra do Caldeirão ao rio Guadiana. No final do mês também será este o palco do
Festival do Contrabando (de 27 a 29, em Alcoutim), um dos eventos icónicos do programa 365
Algarve, que celebra as memórias do contrabando do final dos anos 30 e início dos anos 40 do séc.
XX.
 
Outra proposta destacada na programação do  365 Algarve  em março é o muito aguardado
Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida, que sobe à aldeia da Penina, próxima da
Rocha da Pena, no interior de Loulé, para recriar as tradições de meados do século passado, quando
muitos algarvios se reuniam em convívios no campo e onde não vão faltar acordeonistas e bailarinos
de folclore, para dançarem o Corridinho algarvio.
 
Por fim, os melhores Spas em hotéis de cinco estrelas espalhados pela região convidam ao absoluto
relaxamento e prazer para revigorar corpo e mente durante a Algarve Spa Week, iniciativa que
oferece tratamentos de luxo a preços irresistíveis entre 28 março e 05 de abril.
 
Estas e outras sugestões estão disponíveis no  Guia do Algarve  de março, edição bilingue (português
e inglês) dirigida a residentes e turistas com tiragem de 47500 exemplares e distribuição gratuita nos
hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da
região.
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Fonte: Região de Turismo do Algarve (RTA)
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Cultura e desporto convidam à descoberta do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=78116a17

 
Guia de eventos de março editado pela Região de Turismo do Algarve já está em distribuição
 
Mais de uma centena de acontecimentos culturais e desportivos e outras tantas feiras e mercados que
animam o Algarve no mês de março estão reunidos no guia mensal de eventos editado pela Região de
Tu r i smo  do  A l g a r ve  (RTA ) ,  que  j á  s e  en con t r a  d i s pon í v e l  p a r a  down l oad
(https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2020/GUIA%20D
E%20MARC%CC%A7O%20WEB.pdf). Um convite irrecusável para dar as boas-vindas à primavera e
partir à descoberta da região.
 
Os destaques de capa do  Guia Algarve  de março vão para o HumorFest - Festival de Humor de Lagoa
(sessões nos dias 07, 14 e 27, às 21h30, no Auditório Carlos do Carmo), com a promessa de boas
gargalhadas por alguns dos melhores comediantes nacionais; a Feira dos Enchidos de Monchique (no
fim de semana de 07 e 08), onde não faltam os tradicionais enchidos serranos, artesanato, mel,
medronho, doçaria ou animação musical; e ainda a Algarve Cup (de 04 a 11, em diversos estádios),
torneio internacional que traz à região as mais conceituadas seleções nacionais de futebol feminino do
mundo.
 
A digressão da fadista Carminho, voz maior do fado e uma das artistas portuguesas mais aclamadas
internacionalmente, passa pelo Teatro das Figuras, em Faro (dia 14 de março, às 21h30). Com uma
seleção de obras musicais clássicas dirigidas a toda família, os Concertos Promenade da Orquestra
Clássica do Sul regressam a Loulé (dia 22, às 11h30, no Cineteatro Louletano) e a Lagoa (dia 29, às
16h30, no Auditório Carlos do Carmo). E onde melhor do que numa fortificação marítima para
contemplar a exposição Século dos Mares, que explora a ligação do Homem aos oceanos nas várias
representações do mundo marinho esculpidas em grés cerâmico (até 12 de abril no Forte da Ponta da
Bandeira, em Lagos).
 
Antecipando a chegada da primavera, o Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana
(de 06 a 08 de março) desafia a viver experiências únicas nos trilhos e paisagens de pastores e
camponeses, da serra do Caldeirão ao rio Guadiana. No final do mês também será este o palco do
Festival do Contrabando (de 27 a 29, em Alcoutim), um dos eventos icónicos do programa 365
Algarve, que celebra as memórias do contrabando do final dos anos 30 e início dos anos 40 do séc.
XX.
 
Outra proposta destacada na programação do  365 Algarve  em março é o muito aguardado
Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida, que sobe à aldeia da Penina, próxima da
Rocha da Pena, no interior de Loulé, para recriar as tradições de meados do século passado, quando
muitos algarvios se reuniam em convívios no campo e onde não vão faltar acordeonistas e bailarinos
de folclore, para dançarem o Corridinho algarvio.
 
Por fim, os melhores Spas em hotéis de cinco estrelas espalhados pela região convidam ao absoluto
relaxamento e prazer para revigorar corpo e mente durante a Algarve Spa Week, iniciativa que
oferece tratamentos de luxo a preços irresistíveis entre 28 março e 05 de abril.
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Estas e outras sugestões estão disponíveis no  Guia do Algarve  de março, edição bilingue (português
e inglês) dirigida a residentes e turistas com tiragem de 47500 exemplares e distribuição gratuita nos
hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da
região.
 
Ademar Dias
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Cultura e desporto convidam à descoberta do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8883f7a1

 
Guia de eventos de Março já está em distribuição
 
Mais de uma centena de acontecimentos culturais e desportivos e outras tantas feiras e mercados que
animam o Algarve no mês de Março estão reunidos no guia mensal de eventos editado pela Região de
Turismo do Algarve (RTA), que já se encontra disponível para download. Um convite irrecusável para
dar as boas-vindas à primavera e partir à descoberta da região.
 
Os destaques de capa do  Guia Algarve  de Março vão para o HumorFest - Festival de Humor de Lagoa
(sessões nos dias 07, 14 e 27, às 21h30, no Auditório Carlos do Carmo), com a promessa de boas
gargalhadas por alguns dos melhores comediantes nacionais; a Feira dos Enchidos de Monchique (no
fim de semana de 07 e 08), onde não faltam os tradicionais enchidos serranos, artesanato, mel,
medronho, doçaria ou animação musical; e ainda a Algarve Cup (de 04 a 11, em diversos estádios),
torneio internacional que traz à região as mais conceituadas seleções nacionais de futebol feminino do
mundo.
 
A digressão da fadista Carminho, voz maior do fado e uma das artistas portuguesas mais aclamadas
internacionalmente, passa pelo Teatro das Figuras, em Faro (dia 14 de Março, às 21h30). Com uma
seleção de obras musicais clássicas dirigidas a toda família, os Concertos Promenade da Orquestra
Clássica do Sul regressam a Loulé (dia 22, às 11h30, no Cineteatro Louletano) e a Lagoa (dia 29, às
16h30, no Auditório Carlos do Carmo). E onde melhor do que numa fortificação marítima para
contemplar a exposição Século dos Mares, que explora a ligação do Homem aos oceanos nas várias
representações do mundo marinho esculpidas em grés cerâmico (até 12 de abril no Forte da Ponta da
Bandeira, em Lagos).
 
Antecipando a chegada da primavera, o Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana
(de 06 a 08 de Março) desafia a viver experiências únicas nos trilhos e paisagens de pastores e
camponeses, da serra do Caldeirão ao rio Guadiana. No final do mês também será este o palco do
Festival do Contrabando (de 27 a 29, em Alcoutim), um dos eventos icónicos do programa 365
Algarve, que celebra as memórias do contrabando do final dos anos 30 e início dos anos 40 do séc.
XX.
 
Outra proposta destacada na programação do  365 Algarve  em Março é o muito aguardado
Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida, que sobe à aldeia da Penina, próxima da
Rocha da Pena, no interior de Loulé, para recriar as tradições de meados do século passado, quando
muitos algarvios se reuniam em convívios no campo e onde não vão faltar acordeonistas e bailarinos
de folclore, para dançarem o Corridinho algarvio.
 
Por fim, os melhores Spas em hotéis de cinco estrelas espalhados pela região convidam ao absoluto
relaxamento e prazer para revigorar corpo e mente durante a Algarve Spa Week, iniciativa que
oferece tratamentos de luxo a preços irresistíveis entre 28 Março e 05 de Abril.
 
Estas e outras sugestões estão disponíveis no  Guia do Algarve  de Março, edição bilingue (português
e inglês) dirigida a residentes e turistas com tiragem de 47500 exemplares e distribuição gratuita nos
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hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da
região.
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Cultura e Desporto convidam à descoberta do Algarve em março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/03/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69741b3d

 
Março é mês de mais uma edição do HumorFest - Festival de
Humor de Lagoa, nos dias 7, 14 e 27, às 21h30, no Auditório Carlos do Carmo,
com a promessa de boas gargalhadas por alguns dos melhores comediantes
nacionais. A Feira dos Enchidos de Monchique decorre no fim-de-semana
de 7 e 8 de março e não faltarão os tradicionais enchidos serranos, artesanato,
mel, medronho, doçaria ou animação musical. No desporto, a Algarve Cup disputa-se
de 4 a 11 de março, em diversos estádios, com o torneio internacional a trazer
à região as mais conceituadas seleções nacionais de futebol feminino do mundo.
 
Com uma seleção de obras musicais clássicas dirigidas a toda
família, os Concertos Promenade da Orquestra Clássica do Sul regressam a Loulé
(dia 22, às 11h30, no Cineteatro Louletano) e a Lagoa (dia 29, às 16h30, no
Auditório Carlos do Carmo). Já a exposição  Século dos Mares , que explora a
ligação do Homem aos oceanos nas várias representações do mundo marinho
esculpidas em grés cerâmico, estará patente, até 12 de abril, no Forte da Ponta
da Bandeira, em Lagos.
 
Antecipando a chegada da primavera, o Festival de Caminhadas
de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana (de 6 a 8 de março) desafia a viver experiências
únicas nos trilhos e paisagens de pastores e camponeses, da serra do Caldeirão
ao rio Guadiana. No final do mês também será este o palco do Festival do
Contrabando (de 27 a 29, em Alcoutim), um dos eventos icónicos do programa  365
Algarve , que celebra as memórias do contrabando do final dos
anos 30 e início dos anos 40 do séc. XX.
 
Outra proposta destacada na programação do  365 Algarve  em
março é o muito aguardado Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida,
que sobe à aldeia da Penina, próxima da Rocha da Pena, no interior de Loulé,
para recriar as tradições de meados do século passado, quando muitos algarvios
se reuniam em convívios no campo e onde não vão faltar acordeonistas e
bailarinos de folclore, para dançarem o Corridinho algarvio. Por fim, os
melhores Spas em hotéis de cinco estrelas espalhados pela região convidam ao absoluto
relaxamento e prazer para revigorar corpo e mente durante a Algarve Spa Week, iniciativa
que oferece tratamentos de luxo a preços irresistíveis entre 28 março e 5 de
abril.
 
Daniel Pina
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Projeto "Algarve Craft & Food" alia artesanato e gastronomia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/03/2020

Meio: Pporto dos Museus Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b27c7573

 
A Região de Turismo do Algarve, juntamente com a Tertúlia Algarvia e a Cooperativa QRER promovem
a iniciativa "Algarve Craft & Food", um projeto que pretende criar produtos turísticos que aliam o
artesanato e a gastronomia.
 
Segundo João Amaro, representante da Tertúlia Algarvia, "estamos a falar, por exemplo, de desafiar
um turista a fazer uma cataplana em cobre e depois aprender a confecionar comida na cataplana. Ou
a participar na colheita da laranja e depois fazer uma cesta para guardar essa laranja. Estamos a falar
de programas que pressupõem a aprendizagem de técnicas que são muito nossas, ao nível de
artesanato, e a participação em atividades que podem ter a ver com agricultura, a pesca, a
gastronomia. Tudo isto sempre com a mão na massa, com o turista como principal ator. É a pessoa
que vai manufaturar quer a peça de artesanato quer aquilo que vai comer".
 
Para que a teoria passe à prática, tudo vai começar com sessões de divulgação do projeto e será feito
um levantamento dos artesãos e agricultores disponíveis para ensinar a sua arte a quem vem de fora.
 
Há ainda uma componente de inovação neste projeto, uma vez que os artesãos vão ser convidados a
partilhar residências criativas com designers e chefs, para dar uma nova vida ao seu trabalho.
 
Haverá ainda, no âmbito do Algarve Craft & Food, workshops técnicos para artesãos, designers,
produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha, laboratórios criativos de gastronomia tradicional
algarvia, um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais, bem
como o "Prémio Craft & Food", que vai distinguir os melhores programas de turismo criativo e as
melhores ações de comunicação, no âmbito da combinação entre artesanato e produtos alimentares e
gastronomia.
 
Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, o Algarve Craft & Food é  um
projeto com bons ingredientes: tem o artesanato a gastronomia e o local onde comer .
 
Além disso,  tem objetivos que não visam apenas os resultados finais. O projeto, em si, é profícuo,
com ações para envolver os artesãos, os produtores agrícolas e os designers e vai estimular a
conceção de cinco novos produtos de artesanato e dez programas de turismo criativo .
 
O responsável realça que é  este tipo de apostas que contribui para a diversificação da oferta e que
vem no seguimento das ações que têm sido desenvolvidas para combater a sazonalidade e
desenvolver a chamada shoulder season , os meses imediatamente antes e a seguir à época alta.
 
Este é um programa turístico, mas é mais do que isso, para Sara Fernandes, da Cooperativa QRER:
esta iniciativa vai levar maior dinâmica económica ao interior do Algarve , apostando principalmente
nos mercados emergentes e nos jovens que valorizam mais o trabalho dos nossos artesãos. No final,
os turistas vão poder levar um pouco do nosso saber para a sua casa, através de experiências
memoráveis .
 
O Algarve Craft & Food tem um investimento total de cerca de 724 mil euros, financiado a 70% pelo é

Página 48



financiado pelo CRESC Algarve 2020.
 
Fonte: Sul Informação
 
[Additional Text]:
Algarve Craft Food
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Algarve cria projecto para valorizar artesanato e gastronomia
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Início Breves Algarve cria projecto para valorizar artesanato e gastronomia
 
Algarve cria projecto para valorizar artesanato e gastronomia
 
Março 2, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
É designado por 'Algarve Craft&Food', um projecto que a Região do Turismo do Algarve acaba de
lançar com o objectivo de valorizar e promover as tradições, a gastronomia, a cultura e o património
natural como activos para potenciar a oferta de turismo cultural e criativo da região.
 
Desenvolvido em parceria com a Tertúlia Algarvia, a QRER - Cooperativa para o Desenvolvimento dos
Territórios de Baixa Densidade e a Associação Turismo do Algarve, o projecto pretende 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 projecto vem apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais,
aumentando as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais.
 
Para tal , será desenvolvido um conjunto de actividades 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 agro-alimentares 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.
 
Entre os exemplos estão a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agro-alimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de
gastronomia tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos
alimentares locais; o desenvolvimento de 5 novos produtos de artesanato e de dez novos programas
de turismo cultural e criativo, focados nestes produtos. O projecto prevê ainda a capacitação destes
agentes e a internacionalização em mercados europeus como Espanha e mercados emergentes como
os Estados Unidos da América e a criação do 'Prémio Craft&Food'.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Carolina Morgado
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