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ALGARVE. 
Pelo futuro, 
por mais cinco décadas 
JOÃO FERNANDES 
Presidente da Região de Turismo do Algarve 

"O QUE TEM ESTA TERRA QUE FAZ COM 
QUE TANTOS A ESCOLHAM PARA A 
VISITAR, OU MESMO PARA CÁ VIVER DE-
FINITIVAMENTE?"  Foi com esta pergunta 
que demos início ao vídeo que assinalava os 
45 anos da Região de Turismo do Algarve 
(RTA). Cinco anos volvidos, o número de 
pessoas que escolhe a nossa região con-
tinua a aumentar, posicionando o Algarve 
como principal destino turístico em Portugal, 
quer no mercado interno, quer no externo, 
sendo a única região a acolher mais de 20 
milhões de dormidas em empreendimentos 
turisticos. 
Mas o caminho até ao Algarve há muito 
começou a ser construído. 
Podíamos recuar no tempo. Voltar a 1889, 
ano em que o caminho-de-ferro chegou à 
região. Podíamos falar da melhoria de aces-
sibilidades rodoviárias em meados no sécu-
lo, com estradas como a EN125, ligando Vila 
Real de Santo António a Vila do Bispo, ou a  

hoje mítica EN2, que liga Chaves a Faro. 
Mas foram inegáveis o impacto e a mudança 
trazidos por aquele que foi o grande avanço 
para o turismo na região: o Aeroporto de 
Faro. Inaugurado em 1965, trouxe um novo 
fluxo para a região, com turistas interna-
cionais. Um ano depois, já o número de 
passageiros rondava os 58 mil. 
Contudo, não se trataria apenas de um 
número. Viria a ser o motor do desenvolvi-
mento que o Algarve conheceu nos anos 
seguintes. Surgiram os primeiros hotéis 
cinco estrelas e os primeiros campos de 
golfe. E nasceram projetos de excelência 
como a Quinta do Lago, Vilamoura, Vale do 
Lobo. 
Num trabalho que envolveu diversos setores 
- da hotelaria à restauração - foi estruturante 
o empenho de entidades públicas e privadas 
para colocar o destino no mapa de referên-
cia dos turistas nacionais e internacionais. 
E precisamente com o objetivo de maximizar  

todas estas sinergias, em 1970 é fundada 
a então Comissão Regional de Turismo do 
Algarve. A sua missão de salvaguardar os 
interesses turisticos da região viria a traduz-
ir-se num afincado trabalho de promoção, 
animação e informação do destino. O que 
muitos poderão desconhecer é que nesses 
primeiros anos de vida o Turismo do Algarve 
teve também a missão de implementar o 
plano de infraestruturas urbanísticas da 
região (é por isso que ao percorrer as ruas 
de algumas localidades algarvias ainda nos 
deparamos com equipamentos de sanea-
mento básico identificados como CRTA). 
Ao longo dos últimos 50 anos de atividade, 
muitos foram os desafios impostos por uma 
região que cresce e se diversifica ano após 
ano e aos quais a RTA tem vindo a tentar 
responder nas várias áreas em que atua. De 
facto, proporcionalmente ao crescimento 
turístico registado, aumentou o foco em 
fazermos mais e melhor, de forma a reforçar-
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mos o nosso posicionamento como destino de eleição. 
Como tal, as estratégias turísticas desenhadas para a projeção 
da região - elaboradas pela RTA, em conjunto com importantes 
parceiros públicos e privados, entre os quais a ATA — Associação 
Turismo do Algarve, AHETA, AIHSA, Algarve Golfe, AMAL, Turismo 
de Portugal, Aeroporto de Faro, entre outros — estão fundamenta-
das atualmente em vários pilares. Passam pela diversificação de 
mercados emissores, de produtos e de segmentos turísticos, com 
o objetivo de atenuar a sazonalidade, eliminar a forte litoralização 
da procura turística; passam por ações de estruturação e qualifi-
cação da oferta; passam pela aposta na capacitação, profissionali-
zação e especialização de recursos humanos que trabalham neste 
que é um dos setores mais atrativos da economia regional. 
Sim, queremos continuar a crescer e a receber quem nos vem visi-
tar. E queremos garantir também a satisfação dos residentes e de 
quem nos visitou e acabou por escolher aqui estudar, investir ou 
até viver. Neste sentido, temos trabalhado para fazer da região um 
destino cada vez mais sustentável, porque, de facto, a sustenta-
bilidade - seja económica, social, ambiental - será a chave para 
que o nosso sucesso perdure, acautelando o bem-estar de quem 
hoje beneficia do território, mas não negligenciando a ambição de 
legarmos ainda melhores condições aos seus futuros beneficiários 
(novas gerações de residentes e turistas). 
E agora recuemos outra vez no tempo e analisemos números. Se 
há 50 anos circulavam no Aeroporto de Faro cerca de 300 mil pas-
sageiros por ano, em 2019 foram mais de nove milhões. Em quase 
meio século, passámos de um milhão para mais de 20 milhões 
de dormidas anuais. Em 2019, julho recebeu a histórica marca 
de três milhões de dormidas. Nos primeiros sete meses do ano, o 
Aeroporto de Faro havia recebido o mesmo volume de partidas e 
chegadas do que em toda a década de 70. 
Atualmente, somos o "Melhor Destino de Golfe do Mundo" e o 
"Melhor Destino de Praia da Europa". Mas além da praia e do 
golfe, o Algarve é um destino de oportunidades: das atividades 
náuticas ao turismo de natureza, do turismo residencial ao turismo 
de negócios, da gastronomia e vinhos à cultura, à saúde e ao bem-
estar. O Algarve é o lugar de onde nunca chegamos a sair, por nele 
deixarmos depositado o nosso coração assim que o vemos pela 
primeiríssima vez. 
Portanto, é tudo isto que o Algarve teme que atrai tantos para 
férias. E será tudo isto que nos próximos 50 anos a RTA continu-
ará a ter como tesouro para projetara riqueza turística da região, 
dentro de fronteiras e além delas, perpetuando o sonho de quem 
sonha nele construir parte da vida. 
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OCUPAÇÃO HOTELEIRA 

Carnaval atraiu 
mais turistas 
e  O Carnaval ajudou a atrair 
mais turistas aos hotéis da re-
gião no mês de fevereiro. Se-
gundo aAssociação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos 
do Algarve, "a taxa de ocupação 
global média/quarto foi de 
47,5%, o que corresponde a 3,3 
pontos percentuais acima do 
valor registado em 2019". 

O mercado nacional subiu 
31,0%. Já os mercados holandês 
e britânico desceram 11,3% e 
10,9%, respetivamente. 0 
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A4 Carnaval trouxe mais turistas ao Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/03/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: https://www.sulinformacao.pt/2020/03/carnaval-trouxe-mais-turistas-ao-algarve/

 
Os mercados holandeses (-11,3%) e britânico (-10,9%) registaram descidas
 
Houve mais turistas no Algarve, em Fevereiro deste ano, comparando com o que tinha acontecido em
2019, números influenciados pelo Carnaval.
 
Segundo a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),  a taxa de
ocupação global média/quarto foi 47,5%, 3,3 pontos percentuais acima do valor registado em 2019 .
 
Ainda assim, os mercados holandeses (-11,3%) e britânico (-10,9%) registaram descidas.
 
Quanto aos turistas portugueses, aumentaram e muito (+31%).
 
O volume de vendas apresentou uma subida face ao mesmo mês do ano anterior de 14,6% , conclui a
AHETA.
 
Sul Informação
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O SOBE 
ELIDÉRICO 
VIEGAS 
ASS. HOTÉIS DO ALGARVE 

Apesar de ser um 
mês de época bai-
xa, as unidades 
hoteleiras algar-
vias registaram 
um aumento de 
turistas durante o 
mês de fevereiro. 

O DESCE 
MARTA 
TEMIDO 
MINISTRA DA SAÚDE 

Hospital de Faro 
vai estar cinco 
dias do mês de 
março sem cirur-
giões na Urgên-
cia, durante 24 
horas, e mais cin-
co noites. 
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DISCURSO DIRETO 

Elidérico Viegas, pres. Associação dos Hotéis 
do Algarve, sobre impacto do coronavírus 

"60% DOS HOTÉIS TIVERAM 
CANCELAMENTOS DIRETOS" 
13 CM- A AHETA 
efetuou um inquéri-
to aos hotéis algar-
vios para saber o 
impacto do corona-
vírus na atividade 
turística. Quais fo-
ram os resultados? 
Elidérico Viegas - Nós temos 
alguns dados, que são natu-
ralmente provisórios porque 
esta é uma situação em per-
manente evolução. Podemos 
dizer que cerca de 60% dos 
hotéis tiveram cancelamen-
tos diretos para os próximos 
meses. A 40% dos hotéis ob-
jeto de cancelamentos foi-
-lhes pedido que devolves-
sem os adiantamentos ou 
pagamentos já efetuados, si-
tuação a que os mesmos cor-

  

responderam, em-
bora não estivessem 
obrigados a isso, 
mas compreende-
ram a situação. 
- Eventos progra-
mados também es-

tão a ser cancelados? 
- Há cancelamentos de 
eventos previstos para os 
próximos dois ou três meses 
e outros foram transferidos 
para o final do ano. 
- O impacto negativo atingi-
rá todo o setor turístico? 
- A parte mais negativa e 
preocupante dos impactos 
do coronavírus é o facto de 
todos os hotéis estarem a ser 
afetados pela diminuição 
gradual de reservas para os 
próximos meses. • D.S.G. 

y e. 
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Coronavírus em Portugal - Alguns empresários não sabem que medidas tomar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=940c7805-00e6-48e9-9371-

68b2ab73c879&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com 15 casos já confirmados em Portugal, os empresários da noite no Algarve, dizem que
desconhecem as medidas que devem adotar por causa do coronavírus. A Associação de Discotecas diz
que ainda está à espera das orientações da Direção-Geral da Saúde.
Comentários de Liberto Mealha, Assoc. Discotecas do Sul e Algarve,.

 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2020-03-07 16:06
 SIC - Jornal da Noite , 2020-03-07 20:21
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-03-07 19:15
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-08 08:05
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-07 01:20
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-03-08 10:13
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Coronavírus e Brexit: Ingleses fecham negócios de luxo com a Christie´s para irem
viver para o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/03/2020

Meio: Negócios Online Autores: Rui Neves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e91c68d7

 
Braço português da imobiliária, que está em Londres a revelar os melhores investimentos em
Portugal, diz não sentir qualquer abrandamento nos contactos e até já teve que antecipar uma
escritura, a pedido de um cliente britânico, para uma moradia de luxo no Algarve.
 
O divórcio formal entre o Reino Unido e a União Europeia, a que acresce o surto do novo coronavírus,
tornou turbulentas as apostas dos investidores neste país, com Portugal a surgir como um dos
melhores investimentos imobiliários na Europa.
 
Continuar a ler
Este sábado, 7 de março, a Luximos Christie's, braço português da imobiliária internacional de imóveis
de luxo Christie's, que pertence à leiloeira com o mesmo nome, está em Londres para apresentar
imóveis de luxo em Portugal, nomeadamente do Algarve, Porto e Norte de Portugal, assim como todas
as condições favoráveis à vida no nosso país.
 
Uma apresentação integrada no evento "Your Overseas Home", dedicado a potenciais clientes que
querem investir numa propriedade dentro da Europa mas fora do Reino Unido, que decorre numa
unidade hoteleira situada no bairro artístico de Hammersmith e onde a delegação da Luximos
Christie's promete "explicar tudo o que encerra um novo estilo de vida num país que tem sol durante
quase todo o ano".
 
"Temos cerca de 120 pessoas que compraram bilhetes para falar connosco, interessados em investir
em Portugal", garantiu ao Negócios Ricardo Costa, CEO da Luximos Christie's.
 
"Não sentimos qualquer abrandamento de contactos de clientes compradores, nem nacionais nem
estrangeiros", afirmou.
 
E contou-nos esta história: "Ontem mesmo um cliente britânico pediu-nos para antecipar a escritura
de uma moradia de luxo num 'golf resort' no Algarve, para vir para cá quanto antes por causa do
coronavírus".
 
O cliente em causa "tinha feito contrato de promessa compra e venda para escriturar em maio, mas
contactou-nos a pedir para antecipar a escritura para a próxima semana, pois quer ir o quanto antes
para o Algarve", detalhou o CEO da Luximos Christie's.
 
"Face a outros países da Europa, as pessoas sentem que estão, efetivamente, mais seguras em
Portugal", rematou Ricardo Costa.
 
Rui  Neves
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resultado das medidas de austeridade. 

Anos de contenção orçamental sem novas 

medidas de austeridade (se bem que com 

multi-mil-milionárias recapitalizações 

públicas da banca) e restrições ao 

investimento, ajudadas pela política 

monetária do BCE e por um boom no 

turismo, traduzem-se na melhoria das 

contas públicas a partir de 2015 e no 

esperado excedente orçamental em 2019. 

Contudo, a dívida externa permanece muito 

elevada em percentagem do PIB, e 

aumentou em termos nominais. 

 

E, surpresa, chega o coronavírus… 

… que afecta sobremaneira uma das 

maiores indústrias exportadoras nacionais 

(senão a maior) — o turismo —, bem como 

uma das maiores empresas exportadoras 

nacionais — a TAP. 

Haverá muitos outros sectores afectados 

negativamente pelo 

coronavírus, como, 

por exemplo, o 

sector da 

restauração e o 

sector imobiliário. 

Mas outros 

sectores existem 

que bene ciarão 

com a crise causada 

por este vírus. 

 

Quem beneficiará 

com o 

coronavírus? 

A indústria e o 

comércio da área 

da saúde, 

nomeadamente a 

indústria 

farmacêutica, já 

estará a bene ciar 

no presente. O 

emprego no sector Economista. Escreve à segunda-feira

Ricardo Cabral

A dívida rola irresistivelmente  
de novo para cima?

N
a mitologia grega, Sísifo foi 

condenado a empurrar, para 

toda a eternidade, montanha 

acima, uma enorme pedra de 

mármore, a qual, quando se 

aproximava do topo, rolava 

montanha abaixo por força 

irresistível. 

A economia portuguesa, 

como tenho vindo a argumentar 

há vários anos, está metida nesses trabalhos 

de Sísifo por conta da sua elevada dívida 

externa, da qual, re ra-se, somente parte é 

dívida pública. Mas isto anda tudo ligado... 

Sabe-se que dé ces elevados da balança 

corrente e de capital tenderão a ter por 

re exo dé ces orçamentais públicos 

elevados. Isto é, quando a dívida externa 

líquida aumenta muito, a dívida pública 

tende a aumentar também. Contudo, não é 

sempre assim. Por exemplo, no caso da 

Irlanda e de Espanha, os elevados dé ces da 

balança corrente e de capital nos anos que 

antecederam a crise do euro foram 

acompanhados por saldos orçamentais 

equilibrados ou excedentários e por 

reduções do nível da dívida pública desses 

países. 

O reverso da medalha é que para que a 

dívida externa líquida caia, em termos 

absolutos, será necessário que o país registe 

excedentes da balança corrente e de capital. 

Ou seja, saldos orçamentais equilibrados ou 

excedentários, por si só, não resultam numa 

redução do nível de dívida externa líquida 

(ver grá co). 

Como se constata no grá co acima, em 

2007, as administrações públicas registaram 

um saldo orçamental de -2,9% do PIB, que 

se agravou em 2009 e 2010 para -9,9% e 

-11,4% do PIB, respectivamente, sobretudo 

em resultado da crise nanceira 

internacional e de alterações ao perímetro 

de consolidação das contas das 

administrações públicas. 

Em 2011-2014, a estratégia de austeridade 

das autoridades europeias (e nacionais) de 

resposta à crise do euro causa uma recessão 

económica, agrava a crise bancária e 

traduz-se num aumento do endividamento 

público de 100,2% do PIB no nal de 2010 

para 132,9% do PIB no nal de 2014. São 

novamente anos de dé ces relativamente 

elevados, mas o problema crucial foi a 

recessão da economia portuguesa em 

da saúde aumentará. 

As indústrias de produção e de 

distribuição alimentar deverão também 

bene ciar. 

É provável que também o sector da 

construção (e o emprego neste sector) 

bene cie da crise do coronavírus, com o 

sector público a estar obrigado a realizar 

grandes, rápidos e dispendiosos 

investimentos em novas infra-estruturas de 

saúde, e o sector privado (nomeadamente, 

multinacionais) a ser obrigado a investir 

em capacidade industrial redundante. 

Os serviços de tecnologia de informação 

provavelmente também bene ciarão, 

nomeadamente porque se tornam 

necessárias novas soluções de teletrabalho 

e investimentos em tecnologias de 

informação adicionais por parte das 

empresas. 

E a cadeia de produção global liderada 

pelas grandes multinacionais como a 

Apple, a Samsung, a Huawei, a Foxconn, 

mas também do sector automóvel, como a 

Volkswagen e a Toyota, terão de aumentar 

a sua capacidade de produção, tornando-a 

geogra camente redundante, i.e., 

instalando fábricas em diferentes 

localizações geográ cas, com custos para a 

produtividade dessas indústrias. 

Não espantaria, por conseguinte, se, por 

exemplo, uma dessas empresas 

multinacionais decidisse instalar uma nova 

fábrica em Portugal, exigindo novo 

investimento directo estrangeiro e criando 

novo emprego quali cado. 

Por conseguinte, poderá ser simplista 

assumir que o impacto da crise do 

coronavírus será muito negativo. 

 

Quem parece ser prejudicado com o 

coronavírus? 

De acordo com dados do Banco de Portugal, 

as exportações nacionais do sector do 

turismo representam cerca de 8% do PIB (i.

e., cerca de 18,6% das exportações totais). 

De acordo com dados da conta-satélite do 

turismo do Eurostat, o sector do turismo 

será responsável por 417 mil empregos 

(equivalentes a tempo integral), i.e., 8,5% do 

emprego total em Portugal. Noutros países 

como a Itália, por exemplo, o sector 

representa 3,2 milhões de empregos 

(equivalentes a tempo integral). 

É um sector que cresceu muito nos 

últimos anos, bene ciando de uma fase de 

grande expansão. 

Parece quase uma verdade de La Palice 

defender que o sector do turismo será 

afectado negativamente, um choque que já 

se começa a veri car. 

 

Como apoiar o sector do turismo? 

Coloca-se a questão de como apoiar o 

sector do turismo. É necessário — como foi 

No turismo, 
uma estratégia 
possível seria 
acomodar 
parcialmente 
uma redução 
da oferta  
no sector

feito pela Susana Peralta em relação à 

e cácia de medidas de saúde pública de 

resposta a pandemias — analisar qual a 

evidência empírica que existe em relação à 

e cácia relativa das medidas de política 

pública possíveis para um sector 

produtivo, como o do turismo. 

Sem a ter feito, a gura-se que a resposta 

depende de se o efeito do coronavírus é 

temporário ou permanente. Ou seja, se o 

coronavírus se traduzirá ou não numa 

redução permanente dos uxos turísticos 

internacionais e da actividade económica 

do sector do turismo. 

Se a redução for permanente, então seria 

justi cável e lógica uma redução da oferta 

disponível, o que signi ca que deveremos 

adoptar políticas públicas consentâneas 

com uma redução da oferta, isto é, aceitar 

falências de uma parte das empresas e 

aumento do desemprego no sector. 

Se a redução for somente temporária, 

então seriam justi cáveis e lógicas políticas 

públicas que apoiassem o sector para o 

manter em vida, mesmo que ligado à 

máquina dos apoios do Estado. 

 

Em concreto 

Uma estratégia possível seria acomodar 

parcialmente uma redução da oferta no 

sector do turismo, aceitando a hipótese de 

que o coronavírus terá consequências 

permanentes no sector. Por exemplo, se se 

assumisse como inevitável uma redução da 

oferta de 10% do sector do turismo, de 

forma a fazer o hedging das políticas 

públicas — ou seja, a não exagerar nos 

subsídios nem a adoptar uma política 

insensível laissez-faire, laissez-aller, 

laissez-passer que se alheasse das 

di culdades deste sector especí co —, 

poderiam ser desenhadas políticas 

públicas para apoiar os 90% das empresas 

(e do emprego) do sector nanceiramente 

mais robustas, políticas essas que 

tolerassem a destruição de cerca de 10% da 

actividade económica e do emprego do 

sector (se viesse a ser esse o caso, 

evidentemente). 

Parece-me que uma possível 

metodologia de intervenção passaria por 

apoios directos ao sector, através de 

injecções de capital público com 

condicionalidade estrita. É certo, tais 

ajudas não são no presente permitidas, 

mas a gura-se que, dada a crise actual, as 

regras da União Europeia sobre as ajudas 

dos Estados para o sector do turismo 

teriam de ser aligeiradas. 

É, no entanto, evidente que a forma que 

os apoios devem tomar é uma questão que 

deverá ser aprofundada pelo Estado e 

agentes económicos do sector.

Saldo orçamental das administrações
públicas em Portugal (óptica de Maastricht)

Fonte: Eurostat PÚBLICO
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Poderá ser simplista  
assumir que o impacto  
da crise do novo coronavírus  
será muito negativo
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Os profissionais do turismo são os mais pessimistas sobre o negócio. 

COV I D-19 

Coronavírus pode abater 
50% das vendas do setor 
terciário em Portugal 
Respostas de 20 mil profissionais inscritos na plataforma de 
contratação de serviços locais Fixando revelam que os 
ligados ao turismo estimam uma quebra até 80%. 

"À semelhança do que já acon-
tece em países europeus, se for 
proibida a realização de eventos 
que aglomerem um grande nú-
mero de pessoas, a empresa sim-
plesmente deixa de podertraba-
I liar", aleitou um profissional de 
eventos registado na Fixando, 
plataforma online de contrata-
ção de serviços locais que reali-
zou um inquérito a 20 mil clien-
tes para tomar o pulso ao impac-
to do coronavírus no negócio. 

"O Covid-19 poderá gerar 
uma perda até 50% no volume 
de negócios dos profissionais li-
gados ao setor terciário em Por-
tugal, com destaque para o do 
turismo, no qual já se verifica 
uma quebra drástica de marca-
ções para este verão face a 
2019", concluiu a Fixando. 

Realizado na última semana 
de fevereiro, o inquérito revela 
que entre os profissionais de tu-
rismo "a quebra é drástica - até 
80% face ao ano anterior, en-
quanto na área de eventos esti-
ma-se- uma quebra de 70% em 
relação a 2019". Se se consoli-
dar estes dois segmentos, quase 
metade (46%) dos inquiridos 
aponta mesmo para um recuo 
nas vendas superior a 80%. 

"As pessoas estão a viajar 
menos e com medo de estarem 
eventos com pessoas e animais, 
No meu negócio de viagens de 
charrete para turistas, as pessoas 
aparecem menos, não existem 
marcações", queixou-se um 
operador turístico que partici-
pou no inquérito da Fixando. 

Por arrastão, os hotéis para 
animais de estimação e "petsit-
ters" também irão sofrer, por-
quanto "lidam já com cancela-
mentos diários por parte dos do-
nos dos animais", avança a mes-
ma fonte. Nd caso dos profissio-
nais do desporto, nota que-"a 
maior preocupação é mesmo o  

encerramento dos ginásios", en-
quanto para os serviços de casa, 
como obras e reparações, é "a 
rutura de ̀ stocks' e tuna quebra 
de mão de obra que mais preju-
dicarão os negócios". 

Como seria de esperar, "as 
ocupações menos afetadas se-
rão as dos profissionais com ser-
viço remoto, como é o caso dos 
tradutores, contabilistas e dos 
revisores de texto". Em termos 
globais, o inquérito revela que 
"14,5% dos profissionais sentem 
que o seu negócio está já a ser 
prejudicado" com o Covid-19. 

"Sendo uma plataforma com 
mais de mil categorias, a procu-
ra será transferida de umas para 
outras, nomeadamente com o 
aumento dos serviços que po-
dem ser prestados à distância, 
com uma estimativa de cresci-
mento de 25% e com urna dimi-
nuição &procura em categorias 
de eventos e aulas na ordem dos 
30% a 50%, adiantou ao Negó-
cios Miguel Mascarenhas, CEO 
da Fixando. Esta plataforma ga-
rante que a faturação dos profis-
sionais quea usam ronda os.  50 
milhões de euros.ffi 

RUI NEVES 

80% 
QUEBRA NO TURISMO 
Profissionais do 
turismo estimam recuo 
do negócio até 80%. 

cyo 
RECUO NO TERCIÁRIO 
Profissionais ligados ao 
setor terciário estimam 
perdas de 50%. 

14,5% 
AFETADOS 
Covid-19 está já a pre- ••• 

judicar o negócio de 
14,5% dos inquiridos. 
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PS insiste na proibição 
das cobranças abusivas 
Projeto de lei visa impedir métodos opressivos ou de intrusão na execução de dívidas 
fora dos tribunais. Regulação dos "cobradores do fraque" é contornada. ECONOMIA 10 e  11 
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"Não se pode 
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Bancos centrais lideraram 
resposta à ameaça do 
coronavírus. Mas a sua 
eficácia é limitada,  
e os governos têm  
de se chegar à frente

Política 
Governos 
e bancos 
centrais 
em modo 
crise

Teleconferências dos respon-
sáveis financeiros do G-7 e do 
Eurogrupo, corte dos juros pe-
los bancos centrais, mercados 
financeiros à beira de um ataque 
de nervos, com as descidas e su-
bidas nos principais índices a su-
cederem-se a cada nova notícia. 
É este o retrato dos últimos dias, 
dominados pelos receios do im-
pacto do coronavírus, lembran-
do a crise financeira mundial.

Os bancos centrais já avança-
ram com medidas profiláticas. 
A Reserva Federal dos Estados 
Unidos cortou a taxa de refe-
rência em 50 pontos base, para 
o intervalo entre 1% e 1,25%, 
no primeiro corte de emergên-
cia desde o final de 2008. “E 
os mercados financeiros estão 
já a antecipar novos cortes, es-
perando que a taxa chegue ao 
verão entre 0,25% e 0,5%. É 
uma redução brutal”, destaca 
Paulo Rosa, economista sénior 

Sónia M. Lourenço  
e Margarida Cardoso

P
rognósticos? Só no final 
do jogo. As palavras são 
de um antigo jogador 
de futebol e encaixam 
como uma luva na po-
sição de muitos econo-
mistas sobre o impacto 
do coronavírus. Mesmo 
assim, há quem arris-

que previsões. Foi o caso, esta semana, 
da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE), 
que reviu em baixa as suas projeções de 
crescimento. Para Portugal não foram 
divulgados números. Mas assumindo 
um impacto da ordem do avançado 
para a zona euro, isso significa que o 
crescimento do produto interno bruto 
(PIB) em 2020 vai ser o mais fraco desde 
2014, ano em que a troika saiu do país.

“O impacto é de difícil quantificação 
e depende de vários fatores, nomeada-
mente a duração dos efeitos adversos”, 
considera Rui Constantino, economista 
chefe do banco Santander em Portugal. 
Contudo, “a revisão pela OCDE, com 
um impacto adverso de 0,3 pontos per-
centuais no cenário para a zona euro 
em 2020, é um ponto de partida”, de-
fende. ‘Roubando’ a mesma ordem de 
grandeza às projeções das principais or-
ganizações nacionais e internacionais, 
a economia portuguesa deverá crescer 
entre 1,3% e 1,6% este ano. O ministro 
das Finanças, Mário Centeno, diz que 
“ainda é cedo para fazer as contas” so-
bre o impacto do coronavírus. Mas o 
primeiro-ministro, António Costa, já 
admitiu que o Governo pode rever a 
previsão de crescimento de 1,9% este 
ano inscrita no Orçamento do Estado.

O Covid-19 coloca à economia mun-
dial “o maior perigo” desde a crise fi-
nanceira mundial, diz a OCDE. Bancos 
centrais e Governos já estão a respon-
der à ameaça (ver texto ao lado). Em 
Portugal, os indicadores disponíveis, 
até devido ao seu desfasamento, ainda 
não dão sinais de alarme. Mas o contá-
gio é quase inevitável, com negócios já 

Impacto Andamento do PIB pode  
ficar abaixo de 1,6%, com efeitos nas exportações, 
turismo e confiança. OCDE cortou três décimas  
ao crescimento da zona euro

Portugal 

Em Portugal, a BTL — Bolsa de Tu-
rismo de Lisboa, agendada para a pró-
xima semana, foi adiada para o final de 
maio. A Portugal Home Week, a maior 
feira nacional da fileira casa, foi cance-
lada, depois de o Salone del Mobile de 
Milão, em que estariam presentes 200 
empresas nacionais, alterar as suas 
datas do final de abril para junho, mes-
mo em cima do evento luso. A Moda 
Lisboa abre hoje ao público, admitin-
do poder ter de fazer desfiles à porta 
fechada, e o Portugal Fashion prepa-
ra-se para subir ao palco na próxima 
semana com o mesmo receio e já com 
o desfile de um designer italiano can-
celado. A Critical TechWorks, empresa 
que junta a Critical Software e a BMW 
na área da tecnologia e mobilidade do 
futuro, decidiu adiar a inauguração da 
sua nova sede, no Palácio dos Correios, 
junto à Câmara do Porto.

Os empresários portugueses, em di-
ferentes sectores, adiam viagens de ne-
gócios e vão vendo feiras internacionais 
em que contavam participar, à procura 
de encomendas, serem canceladas. Só 
no caso da metalurgia, campeã nacional 
das exportações, há eventos cancelados 
ou adiados para o segundo semestre do 
ano na Holanda, França e Alemanha. 
No calçado, há empresas a protelarem 
decisões sobre a participação, em abril, 
numa feira no Japão, mercado estraté-
gico para o sector nos próximos anos.

A hipótese de Portugal poder vir a 
conquistar nesta fase encomendas in-
ternacionais desviadas da China é um 

CORONAVÍRUS

cenário afastado em todos os sectores. 
A indústria dos dois países trabalha 
em segmentos diferentes de mercado, 
dizem os empresários. E, além disso, o 
receio de quebra de stocks de matérias-
-primas e encomendas continua em 
cima da mesa, em especial em indús-
trias como a da confeção.

Economia mais resistente

Os tempos não estão fáceis, mas a eco-
nomia portuguesa “está bastante mais 
resiliente” do que na crise financeira 
internacional, defende Paula Carvalho. 
Além disso, o “forte” crescimento nos 
últimos anos — 3,5% em 2017, 2,6% em 
2018 e 2,2% em 2019 — proporciona 
“uma boa base de partida: o chamado 
efeito de arrastamento (se a economia 
estagnasse em cadeia) estimado é de 
cerca de 0,7%”, avança.

O cenário nas contas públicas tam-
bém é mais tranquilo. “O saldo orça-
mental estar próximo do equilíbrio 
dá espaço de manobra para o funcio-
namento dos estabilizadores auto-
máticos, sem causar perturbações de 
maior na dinâmica da dívida pública”, 
considera Rui Constantino. “Portugal 
está entre os países com maior saldo 
primário e com menor défice na  União 
Europeia, por isso existe alguma mar-
gem”, acrescenta Paula Carvalho. E 
o corte dos juros de referência pelos 
bancos centrais deve ajudar a uma re-
dução do custo com o serviço da dívida.

Ricardo Reis, professor na London 
School of Economics, considera que 
a política orçamental deve avançar: 
“Uma crise como esta exige despesa 
pública em sectores muito específicos, 
sobretudo no sector da saúde pública.” 
Outra área passa por “créditos públi-
cos, usando o sistema fiscal, direciona-
dos a empresas com mudanças abrup-
tas nas suas receitas”, aponta. Medidas 
que podem “ser financiadas com cortes 
na despesa noutros lados ou aumentos 
nos impostos”. Se levarem a défices 
públicos, “podem ser muito temporá-
rios e corrigidos rapidamente nos anos 
seguintes”, remata Ricardo Reis.

slourenco@expresso.impresa.pt

adiados e o turismo (ver texto ao lado), 
as exportações e a confiança das em-
presas e dos consumidores — que já está 
em queda e em fevereiro foi penalizada 
pelas expectativas em relação à evolu-
ção da situação económica do país e à 
realização de compras importantes — a 
centrarem as atenções.

Há três semanas, o Expresso já an-
tecipava um abrandamento das ex-
portações este ano, uma vez que as 
previsões indicavam que o crescimen-
to económico no conjunto dos maiores 
mercados portugueses iria abrandar e, 
ao mesmo tempo, os ganhos em quotas 
de mercado estão a desacelerar. Ora, 
desde então as previsões de cresci-
mento para esses mercados que vão 
sendo conhecidas são cada vez mais 
modestas. Acresce que a disrupção 
das cadeias de produção, cada vez mais 
globalizadas, pode levar a “quebras 
de produção por rotura de stocks ou 
quebras no fornecimento de produtos 
intermédios”, aponta Paula Carvalho, 
economista chefe do BPI.

O turismo, que tem um papel central 
na economia portuguesa, “será parti-
cularmente afetado, pois as pessoas 
minimizarão as viagens, quer de la-
zer, quer de trabalho”, continua Paula 
Carvalho. Ao mesmo tempo, “a que-
bra de confiança faz adiar decisões de 
consumo e de investimento, com im-
pacto direto na atividade económica”, 
alerta. Rui Constantino lembra ainda 
que podemos assistir a “alterações no 
comportamento dos consumidores, 
com uma redução das atividades em 
espaços públicos”.

Negócios em suspenso

A vida continua, mas há muitos negó-
cios adiados. É assim que as empre-
sas resumem o dia a dia sob o efeito 
do Covid-19, depois de uma semana 
marcada por cancelamentos e remar-
cações em inaugurações e feiras, mas 
também pelo anúncio do Governo de 
uma linha de crédito para apoio de 
tesouraria a empresas afetadas pelo 
impacto económico do surto no valor 
inicial de €100 milhões.

FEV.
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2020
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frente: “Os desafios que o vírus 
traz são sobretudo aplicados 
à politica fiscal, e tem de ser 
ela a responder.” Claro que os 
bancos centrais “têm de estar 
vigilantes”, frisa. Mas “cortar 
taxas de juro, ou [no que toca 
aos governos] défices públicos, 
são medidas do lado da procu-
ra, e não me parece que sejam 
particularmente bem adequa-
das na resposta a esta crise”. 
O economista aponta noutra 
direção: “Medidas de crédito 
e apoio à liquidez por parte do 
banco central e programas de 
despesas ou crédito às empre-
sas por parte da política fiscal 
vão antes ao lado da oferta que 
me parece o mais relevante.”

Considerando que “é necessá-
rio definir uma estratégia sobre 
como apoiar as economias”, Ri-
cardo Cabral também defende 
“medidas de política pública 
novas, específicas para apoiar 
o lado da oferta”. E que ajudem 
a“reduzir o efeito da expectá-
vel contração de certos secto-
res”. Um exemplo passa pela 
política bancária. O economista 
defende que “é necessário que 
seja alterada”, como foi feito na 
China, “para facilitar a conces-
são de crédito a empresas e em 
particular a empresas que não 
conseguem honrar os seus com-
promissos, evitando que esses 
créditos se tornem em malpara-
do”. Mas é “uma medida de difí-
cil implementação”, reconhece.

Ricardo Reis deixa uma última 
nota: “Sendo a crise internaci-
onal, e estando o seu contágio 
ligado à mobilidade das pessoas 
e dos bens, só medidas interna-
cionais podem ter efeito.” Neste 
contexto, “uma medida concer-
tada muito importante seria 
o compromisso em manter as 
fronteiras abertas ao comércio 
internacional e não aproveitar 
esta crise como pretexto para 
medidas protecionistas”. S.M.L.

do Banco Carregosa. Também 
os bancos centrais da Austrália 
e do Canadá já cortaram os ju-
ros. Quanto ao Banco Central 
Europeu, há reunião agendada 
para a próxima semana, e os 
mercados antecipam medidas 
como uma redução da taxa de 
depósitos, que já está negativa, 
para penalizar os bancos que 
optarem por estacionar liquidez 
em Frankfurt, ou mesmo um 
reforço das compras mensais de 
títulos de dívida.

Contudo, Ricardo Cabral, pro-
fessor da Universidade da Ma-
deira, considera que esta ação 
dos bancos centrais “se destina a 
tranquilizar os mercados finan-
ceiros. Não são propriamente 
medidas de resposta ao impacto 
do coronavírus”. Acresce que, 
para Ricardo Reis, professor na 
London School of Economics, 
os principais bancos centrais 
dispõem de “muito pouca” mar-
gem de manobra. Primeiro, com 
as taxas de juro já historicamen-
te baixas, “há pouco espaço para 
as baixar mais”. Segundo, “esta 
crise não tem origem financeira, 
nem é uma recessão ‘clássica’, 
logo não é de todo claro que estí-
mulos monetários vão melhorar 
o estado da economia”, frisa o 
economista.

Ricardo Reis defende que os 
governos têm de se chegar à 

A BTL foi adiada e os 
hotéis receiam Páscoa 
perdida, quando até 
tinham mais reservas. “É 
um ano esquizofrénico”

Turismo Como um vírus pode infetar um ano bom

Era tão certo como estar escri-
to nas estrelas: Portugal prepa-
rava-se em 2020 para ter um 
crescimento turístico de 5% a 
7%, em linha com o que ocorreu 
em 2019, segundo avançou ao 
Expresso há menos de um mês 
a secretária de Estado do Tu-
rismo, Rita Marques. As incer-
tezas do ano resumiam-se ao 
impacto do ‘Brexit’ ou às limi-
tações do aeroporto de Lisboa.

Não era previsível a dimensão 
que um vírus poderia alcançar 
a nível global, espalhando-se 
tão rapidamente como o riscar 
de um fósforo da China para a 
Europa e outros continentes, 
pondo o mundo em pé de aler-
ta, a cancelar viagens, reuniões, 
congressos e feiras, com todos 
os prejuízos a isso associados. 
Sinal desta apreensão global, 
também a Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL), que ia realizar-
-se a 14 de março, acabou por 
ser adiada para 27 de maio, à 
semelhança de grandes feiras 
de turismo, como a de Paris ou 
a de Berlim.

A Associação Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA) já 
antecipou que o stresse gera-
do com o coronavírus deverá 
trazer uma quebra de 4,8% do 
negócio em 2020, equivalente 
a perdas superiores a €26 mil 
milhões, em vez do esperado 
aumento de 4,1% — e a TAP já 
anunciou até abril o corte de 
mil voos. Mas no negócio turís-
tico em Portugal ainda ninguém 
consegue quantificar o grau 

em que o vírus pode infetar um 
sector cuja boa saúde prometia 
continuar a alastrar-se benefi-
camente a toda a economia.

Os alarmes soaram sobre-
tudo com a quebra de reser-
vas para a Páscoa, o primeiro 
pico turístico do ano. “Ou isto 
se cura rapidamente ou tere-
mos um impacto fortíssimo na 
Páscoa, e a durar assim mais 
15 dias pode comprometer os 
resultados do ano”, adverte 
Cristina Siza Vieira, presiden-
te executiva da Associação da 

Hotelaria de Portugal (AHP), 
que lançou um inquérito para 
avaliar o impacto que o vírus 
está a trazer ao sector.

“Mais do que os cancelamen-
tos que eram expectáveis, a 
nossa grande preocupação está 
no abrandamento de reservas 
futuras”, refere Cristina Siza Vi-
eira, lembrando que os cancela-
mentos vêm sobretudo de Itália, 
China ou Coreia do Sul, estando 
neste último caso a afetar em 
cheio o destino Fátima, que pre-
para as celebrações a 13 de maio. 
Mas também EUA ou Brasil se 
estão a retrair nas reservas, dei-
xando os hotéis apreensivos. “A 
expectativa geral é que se possa 
retomar o cenário business as 
usual o mais rapidamente possí-
vel”, nota a responsável da AHP, 
lembrando que os turistas estão 
tão ansiosos como os empresári-
os por voltar às viagens. Com o 

surto ainda em crescendo na Eu-
ropa, Cristina Siza Vieira afirma 
ser prematuro fazer previsões, e 
“estes 40 dias de Quaresma até 
à Páscoa estão a ser uma verda-
deira quarentena para os nossos 
hotéis”.

Algarve tinha mais 30%  
de reservas em fevereiro 

Os danos são colaterais a ou-
tros sectores, atingindo à ca-
beça o emprego. Se hotéis, res-
taurantes e outras empresas 
turísticas reclamam fundos de 
apoio à tesouraria com a crise 
do coronavírus, também “estão 
a pôr travão a fundo nas con-
tratações de pessoal para o ve-
rão”. Os resultados poderão vir 
a ser compensados no segundo 
semestre? “Com um abran-
damento severo na Páscoa, o 
turismo pode ser resiliente a 

muita coisa, mas não é imune 
a vírus, e dificilmente atingire-
mos os resultados previstos”, 
considera Cristina Siza Vieira.

No caso do Algarve, 2020 ti-
nha tudo para ser um ano em 
alta, “e até meados de fevereiro 
as reservas para o primeiro se-
mestre estavam 30% acima do 
que estavam no ano passado”, 
adianta João Fernandes, pre-
sidente do Turismo do Algar-
ve. Nas últimas semanas, tudo 
mudou, “o receio de viajar está 
a atrasar reservas que seriam 
naturais até maio”, e em acal-
mando o Covid-19 é de espe-
rar um reaquecimento rápido 
da procura. “Vamos tentar no 
segundo semestre recuperar 
o que se perdeu, mas na tota-
lidade vai ser difícil. É um ano 
quase esquizofrénico”, conclui.

Conceição Antunes
cantunes@expresso.impresa.pt

Transporte aéreo 
antecipa para este ano 
quebras de 4,8% como 
efeito do Covid-19, 
em vez do esperado 
aumento de 4,1%

Viagens adiadas e feiras 
canceladas. Tem sido 

este o dia a dia dos 
empresários portugueses 

por causa do surto do 
coronavírus 

FOTO CIRO FUSCO/EPA
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Covid-19 PIB 
arrisca menor 
crescimento 
desde 2014

Ritmo pode ficar abaixo 
de 1,6%, penalizado pelas 
exportações, turismo e 
confiança

Com o coronavírus a infetar 
a economia mundial, o contá-
gio à economia portuguesa é 
inevitável. Hotéis já falam em 
Páscoa perdida e nas empresas 
o dia a dia é de negócios em sus-
penso, viagens adiadas e feiras 
internacionais canceladas. E12
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Costa janta em  
Berlim com Merkel
O primeiro-ministro português 
vai jantar em Berlim com An-
gela Merkel, na quarta-feira, 
para discutir o impasse sobre 
os próximos fundos comunitá-
rios. Este sábado, Costa recebe 
para o mesmo efeito o primei-
ro-ministro sueco, que foi um 
dos líderes ditos “frugais” que 
pressionaram para um corte 
ainda maior no orçamento eu-
ropeu. O PM foi mandatado 
pelos países “amigos da coe-
são” de elaborar uma proposta 
alternativa e consensual.

China ‘falsifica’  
recuperação
Empresas chinesas vazias mas 
com as luzes acesas durante 
todo o dia estão a aumentar 
fraudulentamente o consu-
mo de eletricidade e outras 
métricas, para corresponde-
rem às metas estabelecidas 
por Pequim para recuperação 
económica, após o impacto do 
coronavírus, segundo uma in-
vestigação da agência Caixin.

Oliveira vende  
2,7% do Benfica
A Olivedesportos vendeu 2,7% 
da SAD do Benfica ao empre-
sário José António dos Santos, 
o maior acionista individual 
do clube, por 5 euros a ação.

Trégua frágil  
em Idlib
A Rússia e a Turquia assinaram 
esta semana um cessar-fogo 
para a Síria, mas testemunhos 
recolhidos no terreno pela Al-
-Jazeera mostram que o clima 
é tenso e a paz é frágil, com 
várias pessoas a referir que os 
sons de tiros são frequentes 
nas linhas da frente. Quase um 
milhão de pessoas já foi obriga-
do a fugir da província de Idlib, 
no noroeste da Síria. P31

24h

Luís Filipe 
Vieira: os 
negócios  
do líder  
do Benfica R22

Siza Vieira 
por Souto  
de Moura  
(e vice- 
-versa) R44

Bancos 
credores 
criam fundo 
para salvar  
Efacec E10

Jonathan
Franzen 
contra 
aeroporto

O escritor e birdwatcher 
americano diz que 
projeto no Montijo  
“é um crime contra  
a Natureza” P16

Futebol: 
Fisco teme 
destruição 
de provas

Autoridade Tributária 
queixa-se de violação 
do segredo de justiça na 
Operação Fora de Jogo. 
PGR está a investigar P5

PORTUGAL 
ARRISCA O 
CRESCIMENTO 
MAIS BAIXO 
DESDE 2014  E12

ANTÓNIO COSTA 
ENTRE UM SNS 
FRÁGIL E AS 
AMEAÇAS DE 
UMA RECESSÃO P7

IDOSOS E DOENTES 
CRÓNICOS:  
O QUE DEVE FAZER 
QUEM ESTÁ MAIS 
EM RISCO? P7

Siza pede “reflexão” 
à esquerda sobre 
“solução estável”
Número dois do 
Governo diz que atitude 
do PSD “obriga a 
pensar” numa relação 
mais sólida. Até lá, diz, 
“vai-se governando”

Se o Presidente puxou do 
cartão amarelo (chega de 
governar “em geometria 
variável”), Siza Vieira dá 
um passo em frente: a 
‘geringonça’ e o PAN 
“devem criar condições 
de trabalho” para dar 
“estabilidade à nova legis-
latura”, diz em entrevista ao 
Expresso. P10eE8

 “Confiança 
na Justiça foi 
abalada de 
forma grave”

Presidente do Supremo 
diz que o que levou anos 
a construir foi “destruído 
num ápice” por  
suspeitas de corrupção 

Se pudesse, o presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça 
teria afastado dos tribunais 
os juízes suspeitos de ma-
nipular sorteios na Relação 
de Lisboa. António Piçarra 
admite que “sensibilizou” Or-
lando Nascimento para que o 
ex-presidente deste tribunal 
renunciasse ao cargo e que 
a confiança dos portugueses 
na Justiça não será a mesma 
depois deste caso. Rui Rangel 
também ficou com um recur-
so sem que houvesse o sorteio 
obrigatório por lei. P18e19 
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> Hospital soube pelos jornais que era referência  
para a crise > Faltam quartos de isolamento  
> Programa de combate às infeções sem diretor há  
seis meses  > “Confundiu-se a disponibilidade teórica 
com a capacidade prática”, diz consultor da DGS P6a8

Covid-19 Médicos  
denunciam  
falhas no plano  
de combate

Funcionários de Nápoles fumegam  
a Igreja de San Domenico Maggiore, numa  
tentativa de travar a propagação do vírus.  

Itália teve 49 mortos num só dia

www.mantovani.pt
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Terminal do Barreiro abortado, aeroporto do Montijo em risco, 
tinha circular do Metro de Lisboa, idem. Há cada vez menos 
gente para trabalhar e governo alerta para "fuga de cérebros". 
Texto: Luís Reis Ribeiro / 

.74 Se fosse só uma crise económica 
por causa da pandemia do corona-
vírus... Aparentemente, não é só 
esse o perigo que está à espreita. 

A economia portuguesa tem 
muitas outras vulnerabilidades, al-
gumas puramente internas, que 
não dependem de haver mais ou 
menos turismo e procura interna-
cional por automóveis ou acessó-
rios e outras produções made in 
Portugal. 

O país tem fragilidades que, 
mesmo sem os efeitos da nova epi-
demia nos investimentos, na pro-
cura, no sentimento de investido-
res e consumidores, o deixam em 
maus lençóis. 

Num contexto mundial que já 
era adverso antes do covid-19 (re-
corde-se as guerras comerciais e o 
abrandamento da China, o brexit 
entretanto consumado), os cená-
rios tornaram-se mais arriscados. 

Com uma economia menos di-
nãmica, é fácil antever uma rever-
são dos números do desemprego, 
que foram favoráveis até ao final 
de 2019; das contas públicas, que, 
mesmo excedentárias, têm uma 
dívida monumental para reduzir; 
do investimento, em que pode sair 
o tiro pela culatra, tendo em conta 
a lista de grandes projetos que têm 
vindo a cair, um após um nos últi-

  

mos meses. Com estes, outros in-
vestimentos de menor dimensão 
serão arrastados e adiados. Com 
eles os eventuais novos empregos. 

Uma economia que não cresce 
não vai proporcionar maiores salá-
rios, mais oportunidades de em-
prego. É um território que fica à 
mercê da fuga dos cérebros mais 
qualificados e da perda de poder de 
compra, alertou esta semana o pri-
meiro-ministro, António Costa. 

Um aeroporto 
pendurado 
Seria ou será, talvez, a joia da coroa 
do crescimento dos próximos 
anos, mas caiu num impasse grave 
o arranque da construção do novo 
aeroporto que complementaria o 
Aeroporto Humberto Delgado 
(Portela, Lisboa). A obra, investi-
mento privado puro, garantiu o 
governo quando a apresentou, está 
diretamente avaliada em 1,3 mil 
milhões de euros. Com derrapa-
gens e outros investimentos ainda 
por declarar (num contexto de 
boom imobiliário, por exemplo), 
o impacto económico-financeiro 
tenderá a ser superior. De acordo 
com a lei, mesmo com luz verde 
no impacto ambiental (e mesmo 
este é muito polémico), todas as 
autarquias envolvidas no mega-

  

projeto do aeroporto do Montijo 
teriam de dar a sua aprovação. Foi 
então que caiu a bomba: isso não 
aconteceu. Segundo a Declaração 
de Impacto Ambiental (DIA), pu-
blicada em janeiro, cinco municí-
pios comunistas do distrito de Se-
túbal emitiram um parecer negati-
vo (Moita, Seixal, Sesimbra, Setú-
bal e Palmela) e quatro autarquias 
de socialistas (Montijo, Alcochete, 
Barreiro e Almada) deram um pa-
recer positivo. O primeiro-minis-
tro, António Costa, reuniu de 
"emergência" com os autarcas 
para "encontrar pontos de enten-
dimento", mas o encontro não deu 
em nada. À saída da reunião, Cos-
ta não estava nada satisfeito. "Não 
é legítimo" que municípios limi-
tem projetos de interesse nacional. 
Além disso, o atual aeroporto de 
Lisboa "está a rebentar pelas costu-
ras", atirou. Entretanto, Carlos Cé-
sar, em entrevista à TSF, disse que, 
"não havendo essa solução do 
Montijo não há plano B, temos de 
voltar a Alcochete". 

Metro de Lisboa 
meio enterrado 
Outra bomba de grandes dimen-
sões foi detonada quando se estava 
a aprovar o Orçamento do Estado 
deste ano: o projeto da linha circu-

  

lar do Metropolitano de Lisboa foi 
chumbado na votação na especia-
lidade do Orçamento, na sequên-
cia de propostas do PCP e do PAN. 
Esta obra pública pode valer mais 
de 200 milhões de euros. O PS vai 
pedir ao Tribunal Constitucional a 
fiscalização sucessiva deste chum-
bo. O governo diz que a obra não 
pode parar porque já está em anda-
mento. A oposição diz que a obra 
está parada. 

Terminal do Barreiro 
terminou 
A outra enorme bomba foi o 
chumbo ambiental do projeto do  

Terminal de Contentores do Bar-
reiro. Este impacto está consu-
mado, pois o governo anunciou 
que vai desistir do projeto. "A 
Agência Portuguesa do Ambien-
te emitiu recentemente uma de-
claração de impacto ambiental 
(DIA) desfavorável sobre o proje-
to para o novo Terminal do Bar-
reiro. O governo respeitará essa 
decisão e, como tal, o Terminal 
não avançará", disse o gabinete 
do ministro das Infraestruturas, 
Pedro Nuno Santos. A obra seria 
uma das maiores do atual regi-
me, estava avaliada em 500 mi-
lhões de euros e deveria criar 
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cinco mil postos de trabalho di-
retos e indiretos. 

O fim de ciclo 
do turismo explosivo 
Não era preciso aparecer o corona-
vírus para perceber que o cresci-
mento do turismo entrou numa 
fase de exaustão. Ainda cresce, 
mas muito menos do que no pas-
sado. Está a abrandar fortemente. 
No entanto, fruto da explosão dos 
últimos anos, o turismo - incluin-
do atividades diretamente asso-

  

ciadas, c mo as viagens - já repre-
senta quase 20% das exportações 
totais, o maior valor de sempre. 
Em 2018, o setor representava 
8,2% do produto interno bruto 
(PIB) e dava emprego a 329 mil 
pessoas (cerca de 7% do emprego 
total nacional), segundo o Turismo 
de Portugal. 

As repercussões podem ser 
muitas, variadas e tendencial-
mente negativas para a economia 
e o emprego. Menos ligações aé-
reas, menos dormidas em hotéis e  

alojamentos locais, menos consu-
mo em restaurantes, menos imo-
biliário. 

Os planos traçados para Portugal 
são ambiciosos, mas numa conjun-
tura negativa em que os bancos 
voltem a ter problemas (ainda não 
resolveram os antigos, já agora), se 
ocrédito voltar a faltar, pode haver 
problemas de concretização. 

Como escreveu há uma semana 
oDinheiro Vivo, a Quinta do Lago, 
Vale do Lobo e Comporta são al-
guns dos resorts mais célebres, mas  

há em Portugal dezenas de com-
plexos turísticos de luxo. Os 22 as-
sociados da Associação Portuguesa 
de Resorts preveem investir 1,2 
mil milhões de euros até 2025, in-
cluindo construção de novas uni-
dades, ampliações e remodelações. 
Uma fasquia bem elevada. 

Salários baixos e fuga 
de cérebros 
Outro problema de Portugal assi-
nalado pelo próprio primeiro-mi-
nistro é o da competitividade da  

economia para as pessoas que cá 
vivem, o do risco de haver inves-
timento em qualificações que é 
drenado por falta de oportunida-
des. O problema deve ser cada vez 
mais sério. António Costa alertou 
que "o peso dos salários no PIB 
continua significativamente abai-
xo da média europeia, e muito 
abaixo do início do século". O au-
mento dos salários é "vital para 
manter as novas gerações motiva ► -

 

Continua na página seguinte 
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em risco com travagem 
da economia 
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Continuação da página anterior 

► das e em Portugal. Ou somos ca-
pazes de responder a essa expec-
tativa ou corremos o risco de so-
frer um fenómeno muito signifi-
cativo de brain drain, isto é, fuga 
de cérebros. Não nos podemos 
dar ao luxo de perder a geração 
mais qualificada que o país algu-
ma vez teve" e "não há empresas 
viáveis se não forem competiti-
vas a contratar", rematou Antó-
nio Costa. 

iY 

Envelhecimento e falta 
de mão-de-obra 
Outro problema grave de fundo da 
economia e sociedade portuguesa 
é o do rápido envelhecimento da 
população. O diretor-geral do Em-
prego da Comissão Europeia veio 
esta semana a Portugal (ver pág. 12) 
avisar que o país está, literalmen-
te, a ficar sem gente suficiente 
para trabalhar. "De acordo com as 
nossas avaliações, Portugal perde-
rá 40% da sua força de trabalho até 
2070", calcula Joost Korte. 

• 

• 

ar,  

António Costa concorda. "As 
políticas focadas na natalidade 
são muito importantes, mas uma 
política ativa de imigração é fun-
damental", considerou o primei-
ro-ministro, acrescentando que 
"o envelhecimento da população, 
com o crescimento do número de 
velhos, vai colocar novos desafios 
quer ao Serviço Nacional de Saú-
de quer à Segurança Social, que 
estará sob pressão crescente até à 
década de 40 e essa pressão tem 
de ser respondida". 

Orçamento do Estado 
para  2020  entra em vigor 
com as previsões 
desatualizadas. Governo 
prepara novos números. 

— PAULO RIBEIRO PINTO 
paulo.pinto@di n hei rovivo.pt 

Foi o Orçamento do Estado entre-
gue com o primeiro excedente or-
çamental da democracia, mas po-
derú ficar-se por isso mesmo. Pelo 
papel. 

O dnN,unento, que deverá entrar 
em vigor'na próxima semana de-
pois de promulgado pelo Presiden-
te da República, já estará desatuali-
zado, pelo menos em parte. As hi-
póteses sobre as quais assentou o 
cenário macroeconómico e o en-
quadramento externo estão cada 
vez mais longe da realidade por 
causa da nova epidemia. O primei-
ro-ministro já disse que o governo 
vai rever as projeções. "Divulgare-
mos até 15 de abril as novas estima-
tivas de crescimento para 2020 e 
anos seguintes, e não deixaremos 
de refletir este risco [do coronaví-
rus] na projeção a apresentar", de-
darou António Costa. 

A verdade é que, por exemplo, a 
zona euro, para onde vai a maior fa-
tia das exportações portuguesas, 
deverá registar uma variação do 
produto interno bruto (PIB) infe-
rior a 1%. A OCDE cortou 0,3 pon-
tos percentuais ao crescimento do 
grupo de países do euro (para 
0,8%) e a Moody's acredita que os 
países da moeda única não deverão 
registar um crescimento além de 
0,7%. Itália e França poderão entrar 
mesmo em recessão. 

No relatório do OE 2020, o Mi-
nistério das Finanças aponta, por 
seu lado, para uma expansão da ati-
vidade económica da zona euro de 
1,2%, "em linha com a retoma do 
comércio mundial e com a expec-
tativa de resultados positivos das 
negociações entre os EUA e a Chi-
na", sendo que a economia chine-
sa já se ressente do surto e o FMI 
cortou 0,4 pontos percentuais ao 
crescimento esperado para este 
ano. 

E é pelo canal das vendas ao ex-
terior que se sentirão os primeiros 
sinais de uma travagem na econo-
mia. "A variável que será mais afe-
tada serão as exportações, não só o 
turismo mas também o impacto  

nos mercados com os quais temos 
maior relação comercial", refere o 
economista Paulo Trigo Pereira, ex-
-deputado independente eleito pelas 
listas do PS. 

O embate será tanto maior quan-
to mais prolongado e profundo for o 
surto do novo coronavírus. E os pri-
meiro efeitos desta crise irão come-
çar a fazer-se sentir já este mês, pre-
vê o ISEG. A Moody's, por seu lado, 
indicou ontem que os riscos de uma 
recessão global aumentaram no úl-
timo mês. 

Excedente em risco 
"É provável que [o excedente] pos-
sa não vir a ser alcançado", aponta 
Trigo Pereira em declarações ao Di-
nheiro Vivo, acrescentando que 
esta situação "cria mais dificuldades 
em atingir o objetivo" traçado pelo 
ministro das Finanças. No OE 2020, 
Mário Centeno inscreveu um saldo 
das administrações públicas de 
0,2% do PIB, um valor que poderá 
vir a ser absorvido pelo choque de 
uma crise provocada pelo covid-19. 

Mesmo assim, Mário Centeno 
não deverá ter dificuldades em 
manter o saldo sob controlo. "Há 
sempre a reserva orçamental e a do-
tação provisional", lembra Paulo 
Trigo Pereira, ou seja, "há margem 
dentro do Orçamento para fazer 
face a despesa extraordinária desta 
natureza", sustenta. 

Também não será necessário um 
orçamento retificativo. "À partida, 
não obrigará a nenhuma revisão", 
defende Trigo Pereira. "As receitas 
serão um pouco menores e as despe-
sas, em saúde, um pouco maiores", 
mas tal obrigará a refazer o Orça-
mento, acredita o professor de Fi-
nanças Públicas do ISEG. 

Vítor Gaspar, antigo ministro das 
Finanças, defendeu ontem que os 
países devem aumentar a despesa 
para fazer face ao coronavirus, mes-
mo sacrificando o saldo das contas 
públicas. 

O diretor do departamento de as-
suntos orçamentais do FMI avan-
çou com três sugestões concretas 
aos países atingidos pelo abranda-

 

mento económico. Em primeiro lu-
gar um subsídio salarial aos traba-

 

lhadores de baixa para cuidarem de 
familiares ou que estejam de qua-
rentena. Em segundo, apoios sociais 
a grupos vulneráveis como desem-
pregados. E, por último, uma espé-
cie de "perdão fiscal" para indiví-
duos e empresas afetadas. 
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Merca.. os Bolsa afunda, mas há quem ganhe 

Com a ameaça de uma recessão 
no horizonte e as empresas a re-
verem em baixa as previsões 
de lucros, as Bolsas não param 
de cair. Lisboa perdeu ontem 
3,85%, a descida mais acentuada 
desde 24 de junho de 2016. 
Num só dia, o PSI-20 emagreceu 
2,5 mil milhões de euros, acu-
mulando perdas de 13,5% nas 
duas últimas semanas. Mas há 

quem esteja a ganhar - e muito 
- com o pânico desencadeado 
pelo coronavírus. A corrida aos 
produtos essenciais está a ata-
vancar alguns negócios, como o 
das sopas Campbell, que atingiu 
o máximo em 20 anos, ou a fa-
bricante de produtos desinfe-
tantes Clorox. E, até com milha-
res de pessoas de quarentena, a 
Netflix sai a ganhar. 

Contágio do coronavírus 
ao turismo vai penalizar 
mais Itália do que Portugal 

Operadores esperam para ver efeito do adiamento de eventos. Mesmo 
sem adiantar números, alojamento local reconhece quebra de reservas. 

— ANA LARANJEIRO 

ana.laranjei ro@di n hei rovivo.pt 

Ainda é cedo para medir a inten-
sidade do abanão que a epidemia 
de coronavírus provocará numa 
economia como a portuguesa, 
cada vez mais dependente do tu-
rismo. Há, porém, um efeito ime-
diato, já visível, ainda que a fatu-
ra deva tardar um pouco mais: as 
perdas certas decorrentes do can-
celamento de reservas e eventos. 

Pode tardar, mas o contágio ao 
turismo vai chegar, assegura o 
economista Augusto Mateus, e 
cairá com mais peso sobre a Euro-
pa, "principal destino turístico do 
mundo". A violência do golpe em 
cada país, essa, vai depender da 
evolução da epidemia no territó-
rio. "Portugal é uma potência tu-
rística, está entre os 15 maiores 
mercados mundiais e é a área em 
que somos mais competitivos e 
relevantes. Nesse ponto de vista 
teremos um impacto muito se-
melhante ao da Espanha, da Fran-
ça e da Grécia", defende. 

No sul da Europa, a Itália deve-
rá ser, pelo menos para já, o país 
mais castigado. "Teremos even-
tualmente menos impacto do 
que a Itália, que tem um nível 
maior de exposição à epidemia, 
pelo que vai sofrer mais. As próxi-
mas semanas ditarão se haverá 
europeus mais afetados do que 
outros. Para já, se as coisas perma-
necerem como estão, é lá que ha-
verá maior redução da procura", 
acredita Augusto Mateus. 

Um dos principais pontos turís-
ticos do globo, Itália recebe todos 
os anos milhares de turistas - ha-
vendo até queixas de que há ex-
cesso de viajantes a lotar cidades 
como Roma ou Veneza. O corona-
vírus veio mudar essa imagem, 
conforme as enchentes deram 
lugar a ruas desertas: o setor do 
turismo estima já perdas na 

Queda nas receitas do turismo 
poderão complicar as contas 

de Mário Centeno.  

dade nos últimos dias, o risco atin-
ge já todo o tipo de ajuntamentos 
capazes de trazer estrangeiros ao 
país - do Fantasporto ou da Meia-
-Maratona de Lisboa, neste mês, 
aos Santos Populares, em junho, 
passando por eventos como o con-
gresso Planetiers (patrocinado 
pelo governo e pela Câmara de Lis-
boa na Altice Arena), a Queima das 
Fitas ou as peregrinações a Fátima, 
em maio. Ainda nesta semana a 
Bolsa de Turismo de Lisboa, que 
devia arrancar na próxima quarta-
-feira, foi adiada para final de maio. 

A hotelaria já assume ter rece-
bido cancelamentos, embora 
não quantifique perdas. E Eduar-
do Miranda, presidente da Asso-
ciação do Alojamento Local em 
Portugal, assume que "até ao fi-
nal de fevereiro houve casos 
pontuais sem efeitos significati-
vos, contudo desde os primeiros 
dias de março que houve um au-
mento de pedidos de cancela-
mento e pedidos de informação 
sobre como anular reservas". 

Dentro do alojamento local, é 
nas hospedagens tipo guest houses 
e hosteis que há mais preocupa-
ção. "Em apartamentos e mora-
dias tem havido cancelamentos, 
mas não em número exagerado", 
sublinha, acrescentando que a 
grande preocupação é "a redução 
das reservas para os próximos 
meses. Estima-se que março vá 
ser um mês de queda de receitas 
de ocupação. A gestão para a fren-
te é feita de semana a semana". 

Adiar feiras e congressos tem 
sido uma das opções das organi-
zações, penalizando os hotéis de 
cidade, mas essa não a única op-
ção. O Programa de Captação de 
Eventos Corporativos e Con-
gressos Internacionais, do Turis-
mo de Portugal, tem 62 eventos 
sinalizados até junho, sem regis-
tar qualquer cancelamento, ape-

 

nas um adiamento, assegura 
ti fonte oficial. O valor do inves-

 

timento total associado a estes 
eventos supera os 800 mil euros, 
dos quais 677 mil são do Turismo 
de Portugal. 

1000 
—voos 
A TAP cancelou mil voos devido 
à quebra no volume de reservas. 
A IATA prevê que as companhias 
aéreas em todo o mundo percam 
101 mil milhões de euros. 

—ANTÓNIO COSTA 

Primeiro-ministro 

Combustíveis 
Preços voltam a cair 

Os combustíveis vão voltar a cair 
na segunda-feira. A gasolina de-
verá baixar quatro cêntimos por 
litro; o gasóleo ficará dois cênti-
mos mais barato. O mercado está 
a acompanhar a queda do petró-
leo, ao valor mais baixo desde 
julho de 2017, devido à retração 
na procura gerada pela epide-
mia. Tudo agravado porque a 
OPEP+ falhou o acordo para um 
corte adicional de 1,5 milhões de 
barris por dia na produção. 

Se primeiro só as fábricas na 
China encerraram, a propagação 
do vírus está a levar ao fecho de 
unidades de produção noutros 
locais. Com seis casos de funcio-
nários infetados, a Samsung 
anunciou o encerramento tem-
porário de uma fábrica na Coreia 
do Sul, direcionando a produção 
de smartphones para o Vietname. 

Máscaras  OLX retira 
anúncios para travar 
especulação 

Os sites OLX e CustoJusto vão 
retirar, por tempo indetermina-
do, os anúncios a produtos 
como máscaras e desinfetantes. 
A plataforma quer eliminar a es-
peculação, já que nos últimos 
dias foi registado um enorme au-
mento de preços nestes artigos. 

Dívida  Portugal 
aproveita juros baixos 
Perante o perigo de uma reces-
são provocado peto novo coro-
navírus e a expectativa de novos 
cortes dos juros, os investidores 
estão a refugiar-se na dívida pú-
blica. Portugal vai aproveitar 
para financiar-se a taxas mais 
baixas: na quarta-feira, o Tesouro 
vai emitir até 1250 milhões de 
euros em OT a 5 e a dez anos de 
prazo. No mercado secundário, 
os juros portugueses a cinco 
anos estão nos -0,078%. 

Nos EUA, Facebook e Amazon 
fecharam os escritórios em 
Seattle; Google, Twitter e Micro-
soft pedem trabalho remoto. 
Nas big techs, entrevistas presen-
ciais foram substituídas por vi-
deochamadas. Facebook e Goo-
gle cancelaram os principais 
eventos anuais. O Collision, de 
Paddy Cosgrave, foi cancelado. 

casa dos 7,4 mil milhões de euros, 
cortesia do covid-19. 

Regressando a Portugal, há tam-
bém sinais de alerta visíveis. Lem-
brando que a recuperação econó-
mica do país aconteceu muito gra-
ças ao turismo, o economista Pe-
dro Brinca sublinha que esta epi-
demia não é o único desafio que o 
setor enfrenta. "A crise colocou 
Portugal no mapa e ao mesmo 
tempo houve" questões geopoliti-
cas que afetaram os destinos do 
Norte de África; "tudo isso ajudou 
a desviar turismo para aqui. Agora, 
temos um duplo desafio: o brexit e 
ocoronavírus". 

O facto de ainda estarmos na 
chamada época baixa, apesar de 
tudo, joga a favor da nossa econo-
mia, lembra o também professor 
da NovaSBE. "Tudo depende de 
como o vírus evoluirá daqui para a 
frente", diz, acrescentando que se 
nas próximas semanas se verificar 
uma acalmia e o regresso à norma-
lidade, o efeito no turismo "será 
apenas mau", uma vez que o ca-
lendário permite ainda gerir mui-
tas futuras reservas. 

Alojamento teme quebra 

Com a cascata de cancelamentos e 
adiamentos de eventos nacionais 
e internacionais a ganhar intensi-

 

"Não deixaremos de refletir 
orisco [do impacto 
do covid-19] nas novas 
estimativas de crescimento 
que iremos apresentar 
até 15 de abril." 

!nd Fábricas e escritórios fechados 
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Coronavírus e as outras 
doenças que ameaçam 
a economia nacional 
RISCO DE CRISE Terminal do Barreiro abortado, 
aeroporto do Montijo ameaçado, linha 
circular do metro chumbada, fuga de 
cérebros, população envelhecida... As 
ameaças a Portugal são estruturais - e bem 
mais preocupantes do que uma epidemia. 
P. o8 a li e 22 e 23  

DIREÇÃO-GERAL DO EMPREGO — P. 12 

Bruxelas quer 
"empréstimos 
baratos 
parapagar 
subsídios em 
caso de crise" 

ENTREVISTA DV/TSF — R o4 e os 

Kosa Monteiro 
"A desigualdade 
de género não 
existe só no 
setor privado" 
Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade 
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Tontas  Excedente de 
Centeno em risco com 
travagem da economia 

Turismo  Contágio do a 

covid-19 é pior para Roma 
do que para Lisboa 

Crise vai 
ajudar a desenvolver 
o trabalho remoto 

ECONOMIA CIRCULAR — P. 16 e 17 

Sapatos 
portugueses 
Lemon Jelly 
vão ter versão 
reciclada 
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Algarve palco de 
conferência mundial 
sobre Turismo
A Universidade do Algarve, 
através do Centro de Inves-
tigação em Turismo, Susten-
tabilidade e Bem-Estar (Cin-
Turs), em parceria com o 
Grupo Pestana, está a organi-
zar a terceira edição da con-
ferência mundial da Associa-
ção t-Forum (Tourism Intel-
ligence Forum), que se reali-
zará de 18 a 21 de março, no 
Hotel Vila Sol, em Vilamou-
ra. A conferência t-Forum 
2020 terá como tema cen-
tral «Breaking Old Barriers 
for a New World: Mobilizing 
Intelligence to Survive», ex-
plorando as possibilidades 
de transferência de conhe-
cimento/inteligência para 
dentro do Turismo. Trata-
-se, assim, «de uma excelen-
te oportunidade para parti-
lhar conhecimento e networ-
king entre profissionais do 
sector, universidades e cen-
tros de investigação». Dirigi-
da a profissionais do sector 
do turismo e a académicos, a 
conferência tem como públi-
cos-alvo empresas, institui-
ções e agências envolvidas 

na criação e/ou aplicação 
de inteligência ao turismo, 
incluindo empresas de Tu-
rismo e hospitalidade, des-
tinos, órgãos públicos, par-
ques científicos e tecnológi-
cos, empresários, executivos 
e profissionais, administra-
dores de destinos, autorida-
des públicas, consultores e 
académicos. A participação 
oferecerá aos colaborado-
res das organizações públi-
cas e privadas possibilida-
de de formação profissional, 
motivo pelo qual as sessões e 
workshops conferirão certi-
ficado comprovativo, com re-
ferência ao número de horas 
ministradas. Destaca-se, em 
particular, o programa para 
o dia 19 de março, especial-
mente centrado em questões 
pragmáticas que envolvem o 
fenómeno turístico e os seus 
stakeholders. Trata-se de um 
evento «único», que trará ao 
Algarve «os melhores orado-
res nacionais e internacio-
nais para discutir as princi-
pais tendências e desafios do 
Turismo na atualidade».
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Cabe toda a região na 
nova identidade dos 
Vinhos do Algarve

Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

É um produto que pela sua 
história e pela qualidade re-
cente que tem vindo a aumen-
tar já merecia uma marca co-
letiva, capaz de  mostrar ao 
mundo que o Algarve é tam-
bém uma região de muitos e 
bons vinhos.

Foi com esta vontade 
que a Comissão Vitiviníco-
la do Algarve (CVA) apresen-
tou a nova estratégia e a nova 
identidade dos vinhos regio-
nais, na tarde de segunda-fei-
ra, dia 2 de março, no Museu 
de Portimão.

Segundo explicou Sara Sil-

va, presidente da CVA, ao bar-
lavento, «esta direção achou 
que deveria haver uma ima-
gem forte, capaz de nos aju-
dar na divulgação dos nos-
sos vinhos. Não se trata de 
uma imagem a ser usada in-
dividualmente por cada pro-
dutor, mas sim de uma logo-
marca identificativa do coleti-
vo, e do que é o vinho algarvio 
traduzido numa garrafa» com 
elementos gráficos represen-
tativos da vinicultura a sul.

A criação da marca fi-
cou a cargo da NUTS, empre-
sa especializada em serviços 
de consultoria estratégica e 
criativa a marcas de produtos 
alimentares, conceitos gas-

tronómicos (nos quais se in-
cluem vinhos e restauração) e 
ainda, a hotelaria.

«A equipa de design fez 
um trabalho de levantamen-
to daquilo que é a região e 
constatou a grande diversi-
dade que tem ao nível de vi-
nhos e de produtores, da gas-
tronomia e da arquitetura. 
Tudo isso entrou na conjuga-
ção deste novo logotipo», ex-
plicou Sara Silva. 

Ainda de acordo com a 
presidente da CVA, a nova 
imagem de marca será um es-
tandarte a utilizar em feiras 
e eventos, como é o caso da 
Bolsa Turismo Lisboa (BTL) 
na próxima semana, onde a 

Comissão estará presente em 
parceria com o Turismo do 
Algarve e a Rota de Vinhos do 
Algarve. 

«Um dos sectores chave 
que queremos trabalhar en-
quanto objetivo do canal Ho-
reca (hotelaria, restauração, 
cafetaria e catering)», revela. 
Para isso, a CVA está a prepa-
rar um dia aberto, na segun-
da-feira, 23 de março, que 
juntará 15 a 17 produtores 
vitivinícolas da região, «para 
dar a conhecer os produtos e 
potenciar as vendas» naquele 
mercado profissional. 

Outra iniciativa na calha é 
o 13º Concurso de Vinhos do 
Algarve, organizado pela CVA, 

no mês de maio, «com algu-
mas mudanças na organiza-
ção, sobretudo na parte dos 
jurados», adiantou Sara Silva. 

Por outro lado, ainda no 
primeiro semestre de 2020, 
a comissão deverá organizar 
umas Jornadas do Vinho, com 
um parceiro de peso do sec-
tor. «É isso que temos equa-
cionado», disse. 

Em relação à campanha 
de 2019, «está a correr mui-
to bem em termos de qua-
lidade. Os produtores cada 
vez mais interessam-se em 
ter produtos diferenciados. 
Em breve, vamos ter espu-
mante certificado na região. 
A CVA está a dar o pontapé 

de saída na acreditação e es-
peramos que até ao final do 
ano possa haver esse pro-
duto certificado. Temos pelo 
menos cinco produtores pre-
parados para a certificação 
de vinho espumante».

Ainda está a ser feita a va-
lidação inicial, para se poder 
dar seguimento ao processo 
de certificação do futuro es-
pumante algarvio que deverá 
estar disponível aos aprecia-
dores já em 2021. «Há expe-
riências que estão a ser feitas, 
sobretudo com a casta negra-
-mole, e acho que vamos ter 
produtos muito diferenciado-
res que vão projetar a região 
para outra escala».

Vinha, sol, mar, platibanda, peixe e uma chaminé algarvia no topo definem 
a nova imagem coletiva dos néctares regionais, apresentada pela Comissão 
Vitivinícola do Algarve (CVA)
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Sara Silva, presidente da CVA
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Cabe toda a região  
na nova identidade 
dos Vinhos do Algarve P7

Barragens 
perdem água
em fevereiro P11

encontros do 
DeVIR resgata 

edição mais 
ambiciosa 

de sempre P12
FESTIVAL EM FARO, LAGOS, LOULÉ E QUARTEIRA

Estímulo e parcerias 
para o turismo criativo 

MAPS avança com  
Centro para sem-abrigo 

Projeto Algarve Craft & Food, pretende valorizar, desenvolver 
e internacionalizar as tradições, a gastronomia, a cultura e o  
património regional. Culminará em 10 novos programas de tu-
rismo criativo e cinco novos produtos de artesanato. Junta vá-
rios parceiros e será um investimento de cerca de 725 mil eu-
ros, financiado a 70 por cento pelo CRESC Algarve 2020. P3

Edifício no Patacão, em Faro, cedido pela Direção Regional 
de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg), vai permi-
tir ao Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS) 
montar um Centro de Alojamento de Emergência Social 
com capacidade para alojar mais de 40 pessoas em situação 
de sem-abrigo, resolvendo uma lacuna grave na região. P6

Central Artes monta
rede cultural a cinco
Albufeira, Loulé, Faro, Olhão e Tavira vão programar, 
em conjunto, durante dois anos, cinco espetáculos 
internacionais, seis nacionais e 40 workshops para 
todas as idades. Programa começa sábado, dia 14. P5
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Tripadvisor coloca 
Alvor nos 25 destinos 
emergentes para 2020
A plataforma internacional 
de viagens Tripadvisor anun-
ciou na última semana os des-
tinos que vão dar que falar em 
2020, e que «podem servir de 
inspiração para uma próxima 
viagem». Só há um local por-
tuguês entre os 25 emergen-
tes para este ano, e que «está 
na mira» dos viajantes: Alvor. 
A distinção foi revelada nos 
«Travelers Choice Awards for 

Destinations» 2020, prémios 
anuais de destinos que in-
cluem este ano duas novas ca-
tegorias: Tendências – que re-
conhece os destinos que re-
gistaram o maior número de 
avaliações positivas, interes-
se em reservas e pesquisas no 
último ano, e Emergentes, que 
os viajantes já estão a consi-
derar para uma próxima via-
gem através da Tripadvisor.
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Ílhavo aposta 
na cultura para 
crescer no turismo 

Programa visa dinamizar a economia 
e mostrar a diversidade do concelho 
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Costa Nova é um dos postais obrigatórios de Ílhavo 

Teresa Costa 
tcosta@dinheirovivo.pt 

AÇUS  Ninguém pode tirar 
a Ílhavo o lugar conquistado 
na história pelos feitos no-
táveis associados à pesca do 
bacalhau, mas agora quer 
impor-se com um calendá-
rio cultural capaz de atrair 
pessoas de fora, para fazer 
crescer o turismo e a econo-
mia local. 

Um dos grandes eventos 
está a decorrer neste fim de 
semana - o Festival Palhe-
ta, dedicado às marionetas 
-, mas há mais cinco em 
agenda, todos com provas 
de sucesso, daí a reposição. 
Estamos a falar do Ilustra-
ção à Vista (práticas artísti-
cas), do Rádio Faneca (mú-
sica, artes performativas e 
visuais), do Festim (música 
de outros países), do Milha 
(música com músicos de 
Ílhavo) e do Leme (circo). 

A ideia é que o conjunto 
dos festivais dinamize, em 
especial, quatro espaços dis-
persos pelo concelho, como 
o Laboratório das Artes-Tea-
tro, na Vista Alegre, o Cais 
Criativo, na Costa Nova, a 
Fábrica,d4Ideias, na Gafa-
nha dal\la.Zaré, e a Casa da 
Cultura, em Ílhavo, até de-
zembro, com organização a 
cargo do "23 Milhas", desi-
gnação do projeto cultural 
da Câmara. 

O entusiasmo da Autar-
quia é sustentado em esta-

  

tísticas que apontam para 
crescimentos em vários in-
dicadores do turismo. Por 
exemplo, embora seja um 
critério apenas indicativo, 
os atendimentos nas Lojas 
de Turismo de Ílhavo, Barra 
e Costa Nova mais do que 
duplicaram desde 2015, sal-
tando para 21 966 no ano 
passado, segundo números 
oficiais. Nesses postos, sem 
surpresa, só 20% dos aten-
dimentos são de nacionais. 

Dados do Anuário Estatís-
tico da Região Centro, pu-
blicados em dezembro de 
2019, mas relativos a 2018, 
apontam para um aumento 
anual de 9,5% do número 
de hóspedes no concelho, 
para 44 638, sendo 38,3% 
estrangeiros. 

ALOJAMENTO LOCAL 

Os proveitos de aposento 
subiram 8,8%, para 3,844 
milhões de euros, concluin-
do a Câmara que o concelho 
não está a vender "muitos 
mais quartos";  mas a "ven-
der muito melhor os quar-
tos existentes", admitindo 
ter havido uma "qualifica-
ção da oferta". 

A maior parte é na tipolo-
gia do Alojamento Local, 
tendo sido contabilizadas 
733 camas neste tipo de re-
gisto, a 31 de dezembro de 
2019. A Câmara admite que 
muitos possam não ser no-
vos alojamentos, mas sim, 
legalizações anteriores.• 
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1. Com os seus lotes 
compridos, as ilhas do 
Porto acolhem 
dezenas de casas 

z. Gaspar Bernardo, de 
so anos, vive em S. 
Vítor desde os 25 

3.Ao lado da casa de 
Albina Lopes, fazem-
-se obras para acolher 
alojamento local 

4.Maria Alice Ribeiro, 
de 78 anos, tem bolor 
nas paredes 

S. Vinícius de Moraes 
é hóspede na ilha 
d'Ouro 

6.. José Galante é o 
proprietário da 99 
Colored SocIts 

7. Ilharemodelada 
transformou antigas 
casas de banho em 
jardim 

o 

Moradores veem ilhas 
do Porto renascer 
para receber turismo 
Casas criadas para albergar operários são remodeladas e usadas cada vez 
mais para alojamento local. Na Rua de S. Vítor há críticas às rendas elevadas 

O QUE DIZ 
A CÂMARA 

"A estratégia de 
reabilitação 
destes núcleos 
urbanos passa 
pela capacitação 
dos proprietários 
em aceder ao 
Programa 1° 
Direito. Este 
programa 
permite aos seus 
proprietários, 
desde que os 
moradores 
preencham os 
requisitos de 
elegibilidade do 
programa, o 
acesso a um 
financiamento 
não reembolsável 
até 50% das 
despesas 
elegíveis. 
Contudo, 
qualquer que seja 
a situação, o 
denominador 
comum e o 
elemento-chave 
será sempre a 
vontade do 
proprietário em 
reabilitar as 
habitações" 

Adriana Ccistro 
adriana.castro@jn.pt 

HABITAÇÃO  As ilhas do Por-
to estão a mudar. Outrora 
erguidas para alojar os ope-
rários fabris, há muitas que 
hoje se reinventam para re-
ceber turistas. É o caso da 99 
Colored Socks, uma antiga 
ilha na Rua de S. Vítor, no 
Bonfim. Foi comprada em 
ruínas há quatro anos pelo 
empresário José Galante. 
Ainda havia uma inquilina. 

"As ilhas tiveram o seu 
tempo, a sua época. Esta es-
tava em muito mau estado. 
Encontrámos ratos enor-
mes", revelou o proprietá-
rio do novo alojamento lo-
cal, apontando para o eleva-
do estado de degradação da 
instalação elétrica e sanea-
mento das habitações. 

Do outro lado da Rua de S. 

Vítor, apontada como a ar-
téria da cidade com mais 
ilhas, vive Maria Alice Ri-
beiro, desde os 20 anos. Na 
altura, casada e com três fi-
lhos nos braços, foi à procu-
ra de uma vida melhor, a fa-
zer o que sempre soube: cos-
turar. 

Hoje, com 78 anos, vive 
numa casa cujas paredes fo-
ram tomadas pelo bolor. A 
degradação contrasta com o 
conforto e higiene que se 
antevê pelas obras na habi-
tação fronteira. Tudo indica 
que dará lugar a outro aloja-
mento local, afirmam os re-
sidentes. 

ILHA DO GALO PRETO 
Rendas recentes 
custam 300 euros 
Entre os moradores que te-
mem que um despejo lhes  

bata à porta e os que an-
seiam por uma nova casa, 
está Gaspar Bernardo, um 
portuense de 50 anos que 
diz não trocar a sua habita-
ção na ilha do Galo Preto 
"por nada". 

"Não me vejo a ir para ou-
tro lado. Vivo aqui há 25 
anos e adoro o ambiente. 
Somos uma família", des-
creve, garantindo as boas 
condições da sua casa e te-
cendo largos elogios ao se-
nhorio. 

A habitação anterior fica-
va na ilha ao lado, que aca-
bou por ser comprada e ago-
ra serve estudantes e turis-
tas. Quando se apercebeu da 
venda, Gaspar preferiu sair. 
"Esta ficou livre e a casa de 
banho é privada. Na outra 
era partilhada", recorda, 
mostrando-se disponível 
para comprar a habitação. 

Sobre o aumento do turis-
mo na zona, o morador des-
valoriza e não acredita que, 
naquela ilha em concreto, o 
senhorio seja capaz de a 
vender. Todas as 33 casas es-
tão ocupadas. Apesar de não 
ser o seu caso, Gaspar alerta 
para as rendas elevadas que 
se têm praticado naquela 
zona: "As casas quase não 
chegam a ficar livres porque 
aparece logo alguém. Mas 
depois as rendas já são 300 
euros por mês". 

NOVO ALOJAMENTO 
Conforto é 
palavra-chave 
Um pouco abaixo da casa de 
Gaspar, a ilha do Padeiro de-
sapareceu. Após uma reno-
vação integral, o lote renas-
ceu, de cara lavada, como 
alojamento local. O núme-
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"Solução era fácil, 
rápida e havia 
muita procura" 

Promessas de trabalho e habitação próxima 
levaram milhares de pessoas para ilhas do Porto 
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ro 104 chama-se agora ilha 
d'Ouro e passar lá uma noi-
te, de hoje para amanhã, por 
exemplo, através do Boo-
king, custa 63 euros. 

Mas Vinicius de Moraes, 
31 anos, pagou 600 euros 
para ficar lá alojado até ao fi-
nal do mês. "Na ilha aqui ao 
lado parece que estão a fazer 
o mesmo. Vai ser uma ten-
dência aqui no Porto", pre-
vê o brasileiro, que está a es-
tudar engenharia aeroespa-
cial na cidade. "Adorei o lu-
gar, o design, tudo. Depois 
de ver o espaço, tinha de ex-
perimentar", confessa. 

De acordo com vários mo-
radores da rua, a ilha d'Ouro 
estava deserta, ao contrário 
da 99 Colored Socks, onde 
restava uma inquilina. Foi 
realojada noutra ilha na 
mesma rua por José Galan-
te, que comprou lá uma ha-
bitação. 

"O pai dela pediu-me para 
lhe revender a casa, porque 
a tinha comprado a bom 
preço e foi isso que fiz. Fize-
ram as obras e a casa ficou 
para ela", contou o empre-
sário. 

O número de casas no 
novo alojamento local man-
teve-se o mesmo. São nove 
e todas têm cozinha, quarto 
e casa de banho. Três são du-
plas e têm capacidade para 
receber seis pessoas. 

"São para famílias", diz o 
proprietário, que demorou 
dois anos a terminar as  

obras e gastou 400 mil eu-
ros na requalificação. As ca-
sas de banho partilhadas 
transformaram-se num jar-
dim com vista para a ponte 
do Infante. 

ILHA 182 
Viver "com o 
coração nas mãos" 

As obras começaram há três 
meses e o coração de Albina 
Lopes bate nervoso. De 61 
anos, a moradora está na 
ilha 182 há sete e, apesar do 
contrato de arrendamento 
lhe dar segurança até junho 
de 2021, Albina afirma estar 
"sempre com o coração nas 
mãos". Na parede contígua 
à sua casa, as madeiras e o ci-
mento sugerem que as ha-
bitações em breve serão 
para turistas. 
"Apresentaram-me uma 

proposta para eu comprar a 
casa no ano passado. Mas 
não tenho dinheiro", la-
menta. 

A ilha tem dois proprietá-
rios e, do lado contrário ao 
de Albina, vive Maria Alice 
Ribeiro. "Entra chuva aqui 
dentro", afirma, apontando 
para o negro das paredes. À 
noite, quando se deita, "é 
mais frio do que lá fora", ga-
rante. Maria Alice assegura 
já ter pedido ao senhorio 
obras ou uma casa melhor. 
Das obras nada soube e, para 
mudar de casa, diz que pas-
saria a pagar 300 euros. • 

Adriana Castro 
adrianacastio@jn.pt 

• 

mrróRIA  Com a Revolução 
Industrial e os problemas 
que se viviam no campo em 
meados de 1860, as cidades 
começaram a ser vistas como 
"faróis". Jorge Ricardo Pinto, 
doutorado em Geografia 
pela Universidade do Porto, 
explica: "O lado oriental da 
cidade tinha muitos terre-
nos ainda por urbanizar. As 
pessoas encontravam uma 
fábrica onde trabalhar e era 
por ali que queriam viver". 
Durante um debate no 

Museu Soares dos Reis, o es-
pecialista afirmou que, com 
o aparecimento das indús-
trias no Bonfim, as rendas 
dos lotes em S. Vítor eram 
cinco vezes mais caras. 

Apesar de já no século XIV 
haver referência a ilhas, foi 
em 1892 que o fenómeno se 
multiplicou. "Veio resolver 
o problema da habitação no 
Porto. Adaptaram-se os lo-
tes, que eram muito compri-
dos e não precisavam de res-
peitar nenhuma legislação. 

FALA QUEM SABE 

Jorge Ricardo Pinto 
Doutorado em Geografia 

"A expectativa que 
havia para a Rua 
de S. Vítor era criar 
um arruamento 
elitista. Ficava 
rodeada de quintas 
e havia intenção 
de a abrir até ao 
jardim de São Lázaro" 

José Rio Fernandes 
Professor catedrático UP 

"O primeiro olhar 
para a cidade, do 
ponto de vista da 
habita

 

ção, das ilhas, 
não era ver isso como 
uma intervenção 
pública. A habitação 
não era um problema 
político" 

A solução era fácil, rápida e 
havia muita procura", escla-
receu. 

Mas os salários eram baixos 
e as pessoas trabalhavam 
mais de 12 horas por dia. "Ti-
nham de viver próximo da 
fábrica", justificou Jorge Ri-
cardo Pinto, referindo que 
mais de metade das dez mil 
casas foram construídas en-
tre 1878 e 1890. 

Com o aparecimento da 
Peste Bubónica, em 1899, 
queimou-se o interior das 
habitações, cujas "condições 
eram péssimas" e seriam 
urna possível fonte da doen-
ça. "A insalubridade, combi-
nada com a presença cons-
tante de animais proibidos 
na cidade, escalou de tal ma-
neira que se propagaram vá-
rias doenças", justificou, 
dando nota do número ele-
vado de suicídios naquela 
época. 

Numa análise aos dias de 
hoje, Rio Fernandes, profes-
sor catedrático na Faculdade 
de Letras da Universidade do 
Porto, alertou para o facto de 
S. Vítor, uma área "acautela-
da dos processos de turistifi-
cação", estar a sofrer "mu-
danças evidentes e muito in-
tensas". 

POLÍTICA DE HABITAÇÃO 
"As pessoas não devem ser 
metidas em gavetas", afirma 
o também presidente da As-
sociação Portuguesa de Geó-
grafos, deixando críticas às 
políticas de habitação hoje 
praticadas. 
"Houve a demolição de 

uma série de ilhas, e tudo 
isto muito bem intenciona-
do, mas com efeitos muito 
perversos, que promovem a 
homogeneidade social", ex-
plicou o especialista, referin-
do-se aos bairros sociais 
construídos "industrial-
mente". 

"Mas a cidade que procu-
rou resolver o problema das 
ilhas com a demolição chega 
à democracia com uma série 
de problemas", alertou o 
professor, sugerindo uma re-
flexão sobre o tema. • 
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A carreira 
depois do 

Festival 

        

Representantes 
de Portugal na Eurovisão 

nem sempre somaram 
proveito à fama 

Elvas recebe hoje final 
com oito canções 13.4e 5 
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Consumidores 
pagam taxas de 
NA diferentes no 
mesmo produto 

Coronavirus Dinheiro Vivo 
Salário a 65% As várias 
para pais de doenças 
crianças em que ameaçam 
quarentena as contas 

de Centeno 
Sobe a 100% depois 
do OE 2020 P.10 811 Suplemento de Economia 

P.20e 2 

;11k 
Portuenses 
partilham ilhas 
com turistas: 

Fisco recebe 800 pedidos de 
esclarecimento por mês, mas 
não dá resposta. Na dúvida, 
empresas cobram o máximo 

Braga  3-1  Portimonense 

• 

Comida do takeaway levada 
para casa tem imposto de 23%. 
Se o cliente se sentar à mesa, 
tributação desce para 13% P. 6 e 7 

Lucro 
histórico 
de 104 
milhões 
à boleia 
de João 
Félix 
P.45 

Teatro 
de S. João 
abre portas 
à cidade 
na festa do 
centenário P.34 

Acusação 
Cadastrado 
matou e violou 
freira ao longo 
de três horas 

Estava em liberdade 
condicional quando 
cometeu crimes P.14 

OURO 
PRATA !RELOC.,t0', 

COMPRA A VENDA 

DINHEIRO 
IMEDIATO! 
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Opinião 

{P =D RO VAC ADO} 

Programas Regionais de Ecoturismo: uma 
oportunidade de valorizar o turismo sustentável 

H á uma tendência crescente por 
parte das novas gerações de 

turistas, que procuram reduzir a pegada 
ecológica das suas viagens. Sendo certo 
que viajar provoca sempre impacto nos 
destinos, há formas de assegurar que estes 
são pouco ou nada prejudicados a nível 
ambiental e que, pelo contrário, têm muito 
a ganhar, a nível económico e social, com a 
chegada de turistas. 
Tendo esta realidade como base, a 
Assembleia da República aprovou, no 
início de setembro do ano passado, a 
Lei n.2- 86/2019, que visa a promoção e 
desenvolvimento do ecoturismo, através 
da criação de Programas Regionais de 
Ecoturismo. 
Esta lei indica cinco principais objetivos 
a alcançar. A saber: preservação das 
paisagens características; conservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas naturais 
básicos; integração e promoção de relações 
de proximidade com as populações locais 
e com a sua cultura própria; articulação 
com outros setores económicos locais 
e atividades sustentáveis; e eficiência 
no uso da água, da energia e contenção 
na produção de resíduos. Objetivos que, 
como se vê, vão ao encontro das novas 
tendências. 
De acordo com a Lei, os Programas 
Regionais de Ecoturismo devem ser 
desenvolvidos pelas Entidades Regionais 
de Turismo (ERT). Para tal, as ERT devem 
constituir grupos de trabalho, coordenados 
por estas entidades. Os grupos de 
trabalho integram também as CCDRs e 
Comunidades Intermunicipais respetivas, 
representantes das áreas protegidas e 
ainda organizações não-governamentais 
de ambiente. 
No Turismo Centro de Portugal, abraçamos 
com entusiasmo mais este desafio, que se 
enquadra na perfeição na nossa atuação  

ao longo dos anos. De facto, há muito que 
consideramos como prioridade para a 
região a promoção do ecoturismo — leia-se 
do turismo sustentável. Poucos territórios 
nacionais estão tão bem preparados e 
apetrechados para uma atividade turística 
ecologicamente equilibrada como o Centro 
de Portugal. 
Encaramos estes Programas Regionais 
de Ecoturismo como uma oportunidade 
feliz, em que se poderá conciliar a proteção 
ambiental com a estruturação de produtos 
cada vez mais apelativos para as novas 
gerações de viajantes. Assim, em conjunto 
com os nossos parceiros no Programa 
Regional de Ecoturismo, iremos identificar 
as infraestruturas aptas para o ecoturismo 
e eco-roteiros já existentes ou que possam 
ser criados. Iremos também elencar todo 
o património natural, cultural e histórico 
da região, para efeitos de visitação, além 
dos locais mais indicados para a prática 
de desporto, designadamente trilhos e 
ecopistas. Ao mesmo tempo, proporemos 
ações de sensibilização da população 
e formação nas escolas e programas 
de sustentabilidade ambiental, entre 
muitas outras propostas e projetos. No 
final do processo, estamos certos de que 
o Programa Regional de Ecoturismo do 
Centro de Portugal será mais um motivo 
para os turistas escolherem esta região.« 

Pedro Machado, presidente da Entidade 

Regional de Turismo do Centro de Portugal 

~g-4N  ji* 

Poucos territórios nacionais 

estão tão bem preparados 

e apetrechados para 

uma atividade turística 

ecologicamente equilibrada 

como o Centro de Portugal. 
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13  Opinião por Pedro Machado 
Programas Regionais de Ecoturismo: 

uma oportunidade de valorizar o turismo sustentável 
Há uma tendência crescente por parte das novas gerações de 

turistas, que procuram reduzir a pegada ecológica das suas 
viagens... 
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SIC Notícias

 	Duração: 00:00:47

 	OCS: SIC Notícias - Jornal de Economia

 
ID: 85291494

 
06-03-2020 17:41

1 1 1

Coronavírus em Portugal - Grupo Pestana assume quedas nas reservas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=40a4d139-fa9d-4731-8b77-

0154835ddec3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Grupo Pestana, o maior grupo hoteleiro do país, admite que os efeitos do coronavírus já se fazem
sentir desde janeiro. Só na última semana, entre cancelamentos e novas reservas, as dormidas caíram
8% principalmente em caso de clientes em grupo.
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Armando-
EstevesPere'-

 

TO -GERAL  ED RIAL A I,  ;' 

O princípio 
da incerteza 

pânico causado pelo 
alastramento do 
novo coronovírus 

está a ter um grande impac-
to na economia mundial, do 
9ua1 Portugal não escapa. As 
brutais quedas das cotações 
em Bolsa e (is cancelamen-
tos das viagens e das reser-
vas hoteleiras são para já os 
efeitos mais notados. O 
grande motor da retoma 
económica portuguesa, o 
turismo, está a gripar. Ainda 
falta saber a dimensão da 
quebra de negócios. Esta-
mos de quarentena na qua-
resma e o primeiro grande 
teste económico ao setor são 
as férias da Páscoa. 

Resta saber se os turistas 
nacionais vão optar por 
férias cá dentro, em vez de 

O MOTOR DA RETOMA 
ECONÓMICA 

PORTUGUESA ESTÁ A 
GRIPAR COMO VÍRUS 

deslocações para o estran-
geiro, ou se ficam em casa 
por precaução e se os es - 
panhóis, clientes decisi-
vos nesta altura do ano se 
optam por vir de carro. 
Há muitos negócios e em-
pregos em causa no turis-
mo. Na indústria, o im-
pacto já se nota, quer nas 
quebras de encomendas 
das exportações, quer nas 
dificuldades em enco-
mendar peças originárias 
da China, a grande fábrica 
do Mundo. Vivemos tem-
pos de incerteza. • 

EFEITOS COLATERAIS 
O arrefecimento económico 
prolongará ainda mais o tem-
po do dinheiro em saldos. 
Nos EUA, os juros baixaram 
como medida preventiva 
contra a crise. E por cá a boa 
notícia é que a gasolina e o ga-
sóleo ficam mais baratos . • 
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RTP 1

 	Duração: 00:02:48

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 85292089

 
06-03-2020 20:29

1 1 1

Metade das empresas da hotelaria e restauração portuguesas afetadas pelo surto de coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=94ce0786-9146-4c19-9cdd-

5c4b8bd4ff3d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Metade das empresas da hotelaria e restauração portuguesas foram afetadas pelo surto do novo
coronavírus. A quebra da procura e o cancelamento de reservas estão a preocupar os empresários.
Declarações de Ana Jacinto, secretário-geral AHRESP.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-03-06 21:21
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-07 09:02
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-07 09:03
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-03-07 12:39
 RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-03-07 13:57
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-03-06 21:18
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TVI

 	Duração: 00:02:04

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 85302515

 
07-03-2020 20:19

1 1 1

COVID-19 faz reduzir reservas no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e8cc7de-2583-4b5a-ac72-

4e2d0edbed0b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nos Açores tal como na Madeira não foram registados casos de infeção mas há já indicadores de
quebras no turismo, em especial para a época da Páscoa.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-03-08 10:18
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CM TV

 	Duração: 00:03:49

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 85292601

 
06-03-2020 20:08

1 1 1

Coronavírus afeta turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=900af83a-c65b-47a6-9a55-

e84e81cb0401&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O aumento do número de casos e suspeitas de COVID-19 em Portugal está a afetar também o turismo
na Serra da Estrela. Ainda assim, há hotéis com lotação esgotada para o fim-de-semana e a maior
parte dos empresários do ramo até assegura que a escassez de neve de Inverno foi mais prejudicial.
Declarações de Luís Veiga, administrador do Grupo IBM Hotels, Carlos Santos, diretor Hotéis Luna
Serra da Estrela.
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TVI 24

 	Duração: 00:02:25

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 85291726

 
06-03-2020 19:10

1 1 1

Coronavírus afeta turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=35e20184-e1e3-45cb-9d51-

c620fbd776bc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com a evolução do covid-19 em Portugal, as reservas nos hotéis no Algarve têm diminuído. Os
responsáveis hoteleiros mostram-se preocupados e esperam que a situação possa ser controlada até à
Páscoa, altura em que o turismo também aumenta na região.
Comentários de João Soares, diretor hoteleiro; Elidérico Viegas, Ass. de Hotéis e Empreendimentos
Turísticos.

 
Repetições: TVI - Jornal das 8 , 2020-03-06 20:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-07 09:31
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-07 11:15
 TVI 24 - 25ª Hora , 2020-03-06 00:15
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TVI 24

 	Duração: 00:02:18

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 85291756

 
06-03-2020 19:12

1 1 1

Coronavírus em Portugal - Madeira prepara 50 camas para infeções

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39a99dc6-eae7-4cef-ad6d-

5cf67dede990&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Madeira vai disponibilizar cerca de 50 camas no hospital Doutor Nélio Mendonça, para os casos que
venham a surgir na região. A ilha já sente os efeitos no turismo. Cerca de 9 mil italianos ficaram
impedidos de fazer férias no Porto Santo.
Comentários de Margarida Câmara, prevenção e controlo de infeções; Pedro Ramos, Secretário
Regional da Saúde.

 
Repetições: TVI - Jornal das 8 , 2020-03-06 20:19
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SIC

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 85316638

 
09-03-2020 08:08

1 1 1

COVID-19: impacto do coronavírus na Economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=89fc57a0-347c-415e-9fbf-

a49ab74edbc4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Ministro da Economia e a ministra do trabalho vão hoje reunir-se de emergência com os parceiros
sociais, para discutir o impacto do COVID-19 nas empresas, o objetivo é desenhar medidas de apoio.
O Governo já anunciou que vai lançar uma linha de 100 milhões de euros para apoiar as empresas, o
turismo é o setor que está a ser mais afetado pelo COVID-19.
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 	Duração: 00:03:08

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 85292113

 
06-03-2020 20:41

1 1 1

Impacto do coronavírus no turismo - Governo convoca parceiros sociais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=200bcdd6-ad45-4daf-88da-

9865c3f59b67&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Sem surpresa, o setor do turismo está a ser o mais afetado. Já se preveem fortes prejuízos no período
da Páscoa. O Governo convocou uma reunião de emergência com os parceiros sociais.
Comentários de Jorge Marichal, Associação Hoteleira Espanhola.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-03-06 20:41
 SIC Notícias - Notícias , 2020-03-07 09:30
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-03-07 10:08
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RTP 3

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85291458

 
06-03-2020 18:20

1 1 1

Governo convoca reunião de concertação social de emergência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0273a6bf-26d0-48fe-9a63-

4dfd7ccb168e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo convocou uma reunião de emergência da concertação social para discutir o impacto do
novo coronavírus nas empresas. A RTP apurou que a reunião foi agendada para a próxima segunda-
feira.

 
Repetições: RTP 3 - 18/20 , 2020-03-06 19:12
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TVI

 	Duração: 00:01:05

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 85292091

 
06-03-2020 20:27

1 1 1

Impacto do coronavírus no turismo mundial

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ff906899-6c46-4ed8-bb2a-

0a51aa0a68eb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Organização Mundial do Turismo prevê um recuo na atividade e calcula perdas entre 27 e 45 mil
milhões de euros, este ano. É um dos setores mais afetados. O medo de contágio leva muita gente a
desmarcar reservas. A  Organização Mundial do Turismo prevê agora que o setor cresça apenas entre
1 e 3 por cento, um valor muito baixo da previsão anterior que era de 3 a 4 por cento. Ásia e Pacífico
são regiões apontadas como as mais afetadas com uma quebra nas chegadas de 9 a 12 por cento.

 
Repetições: TVI 24 - 21ª Hora , 2020-03-06 21:32
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RTP 3

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85291459

 
06-03-2020 18:21

1 1 1

Impacto do COVID-19 na economia mundial

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=111bb852-73de-4723-9542-

66540d2f5c54&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O impacto do COVID-19 na economia mundial já é o maior de sempre provocado por uma epidemia.
Vários países estão a anunciar pacotes de apoio financeiro às empresas mas a recuperação desta crise
pode ser mais demorada do que o esperado.

 
Repetições: RTP 3 - 18/20 , 2020-03-06 19:21
 RTP 1 - Telejornal , 2020-03-06 20:23
 RTP 3 - 360 , 2020-03-06 21:23
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RTA e ARS Algarve promovem reunião de trabalho sobre o COVID-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6364b0b1

 
Apesar de não ter sido confirmado nenhum caso de pessoas infectadas com o novo coronavírus
(COVID-19) no Algarve, até às 13 horas desta sexta-feira, dia 06, e encontrando-se o grau de risco
em constante avaliação pelas entidades competentes, a Administração Regional de Saúde do Algarve
(ARS Algarve) e a Região de Turismo do Algarve (RTA) têm vindo a acompanhar a evolução deste
fenómeno em estreita articulação, dando sequência às orientações da Direção-Geral da Saúde.
 
Assim, os presidentes da RTA, João Fernandes, e da ARS Algarve, Paulo Morgado, entenderam
fundamental reunir com as associações representativas do sector do Turismo para informar sobre a
evolução da epidemia, esclarecer sobre as respostas de saúde disponíveis e estabelecer procedimentos
para a prevenção e controle de infeção nas empresas.
 
Estiveram representadas a Associação Turismo do Algarve (ATA), Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do
Algarve (AIHSA), Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Associação
da Hotelaria de Portugal (AHP), Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), Aeroporto de
Faro, Associação Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar (AMTSBE), Rota Vicentina e Associação
Portuguesa de Portos de Recreio (APPR).
 
As entidades públicas e privadas têm um papel fundamental a desempenhar na protecção da saúde e
na segurança de residentes e visitantes, pelo que a estreita cooperação entre o Estado e as empresas
é crucial na limitação de eventuais impactos negativos sobre a sociedade e a economia.
 
Nesse sentido, foram recolhidos os contributos destas associações sobre as principais preocupações e
necessidades apuradas junto dos respectivos associados, tendo igualmente sido avaliado o grau de
implementação dos planos de contingência ao nível das empresas. De igual modo, o presidente da
ARS Algarve disponibilizou-se para fazer uma ação de formação dirigida aos diretores de hotel sobre o
COVID-19, o que deverá acontecer em breve.
 
Para o Algarve é essencial garantir que o sector contribua para a contenção do COVID-19, por forma a
garantir segurança e minimizar o impacto actual e futuro na operação turística regional.
 
Recorde-se que a OMS declarou este surto uma Emergência de Saúde Pública de Interesse
Internacional e emitiu um conjunto de Recomendações Temporárias, todavia não recomendou
nenhuma restrição de viagens ou comércio com base nas informações actualmente disponíveis.
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Turismo do Algarve e ARS previnem impacto do COVID 19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/03/2020

Meio: iPress Journal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=21c9bf5a

 
A propósito do COVID 19, que está a afetar todos os continentes e regiões, Portugal incluído, a Região
de Turismo do Algarve e ARS divulgaram um comunicado conjunto, sobre uma iniciativa que visa
prevenir o risco e impacto deste coronavirus no Algarve.
 
Apesar de não ter sido confirmado nenhum caso de pessoas infetadas com o novo coronavírus
(COVID-19) no Algarve, até às 13 horas desta sexta-feira, dia 06, e encontrando-se o grau de risco
em constante avaliação pelas entidades competentes, a Administração Regional de Saúde do Algarve
(ARS Algarve) e a Região de Turismo do Algarve (RTA) têm vindo a acompanhar a evolução deste
fenómeno em estreita articulação, dando sequência às orientações da Direção-Geral da Saúde.
 
Assim, os presidentes da RTA, João Fernandes, e da ARS Algarve, Paulo Morgado, entenderam
fundamental reunir com as associações representativas do setor do Turismo para informar sobre a
evolução da epidemia, esclarecer sobre as respostas de saúde disponíveis e estabelecer procedimentos
para a prevenção e controle de infeção nas empresas.
 
Estiveram representadas a Associação Turismo do Algarve (ATA), Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do
Algarve (AIHSA), Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Associação
da Hotelaria de Portugal (AHP), Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), Aeroporto de
Faro, Associação Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar (AMTSBE), Rota Vicentina e Associação
Portuguesa de Portos de Recreio (APPR).
 
As entidades públicas e privadas têm um papel fundamental a desempenhar na proteção da saúde e
na segurança de residentes e visitantes, pelo que a estreita cooperação entre o Estado e as empresas
é crucial na limitação de eventuais impactos negativos sobre a sociedade e a economia.
 
Nesse sentido, foram recolhidos os contributos destas associações sobre as principais preocupações e
necessidades apuradas junto dos respetivos associados, tendo igualmente sido avaliado o grau de
implementação dos planos de contingência ao nível das empresas. De igual modo, o presidente da
ARS Algarve disponibilizou-se para fazer uma ação de formação dirigida aos diretores de hotel sobre o
COVID-19, o que deverá acontecer em breve.
 
Para o Algarve é essencial garantir que o setor contribua para a contenção do COVID-19, por forma a
garantir segurança e minimizar o impacto atual e futuro na operação turística regional.
 
Recorde-se que a OMS declarou este surto uma Emergência de Saúde Pública de Interesse
Internacional e emitiu um conjunto de Recomendações Temporárias, todavia não recomendou
nenhuma restrição de viagens ou comércio com base nas informações atualmente disponíveis.
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Algarve Craft&Food quer valorizar artesanato e gastronomia da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d0de64f4

 
O artesanato local e os produtos alimentares típicos
algarvios vão estar em evidência no  Algarve Craft&Food , apresentado, no
dia 27 de fevereiro, pela Região de Turismo do Algarve, com o objetivo de valorizar
e promover as tradições, a gastronomia, a cultura e o património natural como
ativos para potenciar a oferta de turismo cultural e criativo. 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 projeto
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.
 
O  Algarve Craft&Food  vem apoiar a preservação e a
revitalização de práticas e costumes tradicionais, aumentando as fontes de
rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais. Para tal, será
desenvolvido um conjunto de atividades que, além de permitirem divulgar a
oferta da região no segmento do turismo cultural e criativo, junto dos mercados
nacionais e internacionais (EUA e Europa), vem em simultâneo capacitar artesãos
e produtores agroalimentares locais para que, em conjunto com designers e Chefs
de cozinha, apostem na inovação e no desenvolvimento de produtos e de programas
com potencial turístico. "Já houve projetos que versaram a enologia e a
culinária, outros que casaram a lógica do turismo criativo com os nossos traços
identitários, este incide sobre o artesanato e vem enriquecer a proposta do
Algarve como um todo. Vão ser desenvolvidas várias ações de disseminação para
tentar envolver um conjunto vasto de parceiros que possam contribuir para os
resultados do projeto, nomeadamente artesãos, produtores agroalimentares
locais, designers, Chefs de cozinha. No fundo, não queremos olhar apenas para
as tradições como elas existem e dar-lhes vida, mas também dar-lhes uma nova
vida, servirem de estímulo à criatividade", explicou João Fernandes, presidente
da Região de Turismo do Algarve e da Associação Turismo do Algarve.
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
 
Leia a reportagem completa em:
https://issuu.com/danielpina1975/docs/algarve_informativo__239
 
Daniel Pina
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ATUALIDADEATUALIDADEAlgarve Craft 
& Food vai dar 
novo estímulo ao 
turismo criativo
Projeto pretende valorizar, desenvolver e 
internacionalizar as tradições, a gastronomia, a cultura 
e o património cultural algarvio. Culminará com a 
apresentação de 10 novos programas de turismo criativo 
e cinco novos produtos de artesanato até ao final de 2021
Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

O Algarve Craft & Food, pro-
jeto que junta a Associação 
Turismo do Algarve, a Tertú-
lia Algarvia e a QRER – Coo-
perativa para o Desenvolvi-
mento dos Territórios de Bai-
xa Densidade, foi apresenta-
do na manhã de quinta-feira, 
27 de fevereiro, no auditório 
da Região de Turismo do Al-
garve (RTA), em Faro.

«É um cunho muito inte-
ressante casar o artesanato 
com a gastronomia. Além dos 
objetivos principais que vi-
sam um resultado específico, o 
próprio processo é profícuo», 
disse João Fernandes, presi-
dente do Turismo do Algarve.

A iniciativa contempla 
«um conjunto de ações de 
sensibilização para tentar en-
volver um conjunto vasto de 
parceiros que possam contri-
buir para os resultados. Que-
remos envolver os artesãos, 
designers, produtores alimen-
tares locais, chefs de cozinha e 
com isto, não só olhar para as 
tradições, mas dar-lhes uma 
nova vida», acrescentou.

«Olhar para elas como um 
estímulo à criatividade para 
que tenhamos inovação nos 
produtos e na oferta. Tem ain-
da o pragmatismo que não 
só se promove a capacitação 
para a internacionalização, 
como também se prevê um 
estímulo à criatividade com 
resultados concretos. Vamos 
ter cinco novos produtos de 
artesanato e 10 programas de 
turismo criativo», adiantou 
João Fernandes.

O Algarve Craft & Food é 
mais uma proposta da RTA 
que visa combater os efeitos 
da sazonalidade, segundo ex-
plicou aos jornalistas.

«São ações que contri-
buem para a diversificação 
da oferta. Sabemos que o Al-

garve tem uma sazonalidade 
marcada e um processo de li-
toralização da procura. Um 
dos grandes objetivos des-
te projeto é reforçar a pro-
cura na época baixa, tornan-
do mais sustentável a ativida-
de económica. No fundo, pas-
sa por conseguirmos ter em-
presas capazes de remunerar 
melhor os nossos cidadãos e 
por gerarmos novas motiva-
ções de visita, desenvolver 
novas respostas na oferta e 
promovê-las lá fora», disse.

As linhas de trabalho já 
estão definidas. O primei-
ro passo será atrair artesãos, 
produtores alimentares lo-
cais e outros players através 
de ações de apresentação. O 
segundo, como detalhou João 
Amaro, diretor executivo da 
Tertúlia Algarvia, passa pela 
capacitação.

«Reconhecemos que te-
mos de aprender. Será feito 
um seminário sobre interna-
cionalização de turismo cria-
tivo, onde vamos trazer de 
fora pessoas com mais conhe-
cimento. Além disso, e como 
queremos transmitir o co-
nhecimento aos atores prin-
cipais, vamos ter um ciclo de 
workshops técnicos para ar-
tesãos, designers, produto-
res agroalimentares locais e 
chefs de cozinha».

Seguir-se-á a fase da cria-
ção e experiência, com uma 
residência criativa e um la-
boratório criativo para esses 
mesmos agentes que queiram 
aderir ao projeto.

E porque o Algarve Cra-
ft & Food também pretende 
preservar e revitalizar práti-
cas e costumes tradicionais, 
será nesta fase em que deve-
rão surgir os primeiros protó-
tipos de novas peças de arte-
sanato inspiradas na gastro-
nomia algarvia.

Estes protótipos serão de-
senvolvidos com o objetivo de 

gerar cinco novos produtos 
de artesanato regional.

Já a pensar na comerciali-
zação, e depois de estabeleci-
das as parcerias, serão então 
criados os 10 novos progra-
mas de turismo criativo para o 
Algarve, no âmbito do projeto.

«Estamos a falar, por 
exemplo, de criar um progra-
ma no qual alguém faça uma 
cataplana em cobre e de se-
guida vá confecionar uma ca-
taplana. Ou alguém que parti-
cipe numa colheita da laranja 
e depois faça uma cesta para a 
guardar. Idealizam-se progra-
mas que pressupõem a apren-
dizagem de técnicas muito 
nossas, ao nível do artesanato, 
que resultam em novos pro-
dutos característicos da re-
gião», concebeu João Amaro.

«O turista será o ator 
principal e vai manufaturar 
quer a peça de artesanato, 
quer aquilo que irá comer. O 
objetivo é termos produtos 
comercializáveis e que res-
pondam aquilo que o merca-
do procura», detalhou.

Em relação a prazos, 
«queremos que se façam coi-
sas, mas nunca serão apre-
sentados resultados antes do 
último semestre de 2021. Di-
ria um horizonte de 20 meses 
a partir de agora».

No final do projeto Algar-
ve Craft & Food serão produzi-
dos conteúdos digitais, físicos, 
vídeos promocionais e bro-
churas para uma campanha 
internacional e uma consul-
toria especializada em mer-
cados e canais de distribui-
ção, como «os Estados Unidos 
da América, Canadá, Norte da 
Europa, Espanha e Portugal», 
garantiu João Amaro.

Mas há ainda uma surpre-
sa. O projeto vai premiar «os 
melhores programas de tu-
rismo criativo e as melhores 
ações de comunicação deste 
casamento entre o artesanato 

e as produções locais no Al-
garve. Será um prémio mone-
tário, atribuído pela RTA, que 
pretende estimular a difusão 
daquilo que iremos fazer ao 
longo deste tempo», concluiu.

Por sua vez, Sara Fernan-
des, diretora da QRER – Coo-
perativa para o Desenvolvi-
mento dos Territórios de Bai-
xa Densidade, considerou 
que esta iniciativa irá «aliar 
a riqueza cultural da região a 
uma oferta turística de qua-
lidade. E isso é muito valioso 
para o posicionamento do Al-

garve nos principais destinos 
turísticos internacionais».

«É também uma aborda-
gem estratégica na valoriza-
ção do nosso património ima-
terial que precisa de encon-
trar mecanismos que lhe ga-
rantam um futuro susten-
tável. Este projeto pretende 
contribuir para esta visão, 
aliando o artesanato tradi-
cional, a gastronomia, a ino-
vação, o design e criativida-
de, contribuindo para a dina-
mização dos territórios do in-
terior algarvio. É nossa am-

bição que esta iniciativa pos-
sa também posicionar ainda 
mais o interior algarvio numa 
oferta global de turismo cul-
tural e criativo, e que tal se re-
flita num crescimento de ati-
vidade económica da região», 
sublinhou.

O Algarve Craft & Food 
terá um investimento total 
de cerca de 725 mil euros, fi-
nanciado a 70 por cento pelo 
CRESC Algarve 2020. A dura-
ção prevista do projeto são os 
24 meses, tendo iniciado em 
janeiro.
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João Amaro, Sara Fernandes e João Fernandes

Página 46



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 8,85 x 5,01 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 85260119 05-03-2020

Semanário Regional do Algarve

Autorizado pelos CTT a circular em invólucro fechado de plástico ou papel. Aut. Nº cDE00072019CPE/AGCS. Pode abrir-se para verificação postal.

€1,30 | Quinta-feira, 05 março 2020 | Ano XLV #2198 | Diretor: Bruno Filipe Pires | barlavento.pt   /jornalbarlavento

An
dr

ea
 A

ve
zz

u'

Cabe toda a região  
na nova identidade 
dos Vinhos do Algarve P7

Barragens 
perdem água
em fevereiro P11

encontros do 
DeVIR resgata 

edição mais 
ambiciosa 

de sempre P12
FESTIVAL EM FARO, LAGOS, LOULÉ E QUARTEIRA

Estímulo e parcerias 
para o turismo criativo 

MAPS avança com  
Centro para sem-abrigo 

Projeto Algarve Craft & Food, pretende valorizar, desenvolver 
e internacionalizar as tradições, a gastronomia, a cultura e o  
património regional. Culminará em 10 novos programas de tu-
rismo criativo e cinco novos produtos de artesanato. Junta vá-
rios parceiros e será um investimento de cerca de 725 mil eu-
ros, financiado a 70 por cento pelo CRESC Algarve 2020. P3

Edifício no Patacão, em Faro, cedido pela Direção Regional 
de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg), vai permi-
tir ao Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS) 
montar um Centro de Alojamento de Emergência Social 
com capacidade para alojar mais de 40 pessoas em situação 
de sem-abrigo, resolvendo uma lacuna grave na região. P6

Central Artes monta
rede cultural a cinco
Albufeira, Loulé, Faro, Olhão e Tavira vão programar, 
em conjunto, durante dois anos, cinco espetáculos 
internacionais, seis nacionais e 40 workshops para 
todas as idades. Programa começa sábado, dia 14. P5
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Algarve Craft & Food launched
 
in News ·
 
08-03-2020 12:00:00 · 0 Comments
 
Local handicrafts and typical Algarve food products are the stars of the new project "Algarve Craft &
Food", launched by the Algarve Tourism Region (RTA). The aim is to value and promote traditions,
gastronomy, culture and natural heritage as assets to enhance the offer of cultural and creative
tourism.
 
Developed in partnership with Tertúlia Algarvia, QRER - Cooperative for the Development of Low
Density Territories and the Associação Turismo do Algarve, the project aims to create and promote
differentiating tourist experiences, of a sustainable nature, especially in places traditionally with less
affluence, such as rural areas and the interior of the Algarve.
 
"Algarve Craft & Food" supports the preservation and revitalization of traditional practices and
customs, increasing the sources of income for artisans and local food producers.
 
To this end, in the context of this project, a set of activities will be developed which, in addition to
promoting the region's offer in the segment of cultural and creative tourism, along with national and
international markets (USA and Europe), comes at the same time to train artisans and producers local
agri-foodstuffs so that, together with designers and chefs, they bet on innovation and the
development of products and programmes with tourism potential.
 
Examples include creative residencies and technical workshops for artisans, designers, local agri-food
producers and chefs; creative laboratories of traditional Algarve cuisine; a seminar on the
internationalisation of local handicrafts and food products; the development of five new handicraft
products and ten new cultural and creative tourism programmes focused on these products. The
different initiatives also include training actions for these agents and internationalisation in European
markets such as Spain and emerging markets such as the United States of America and the creation of
the "Craft & Food Award".
 
For João Fernandes, president of RTA, "the 'Algarve Craft & Food' is a strategic project because, by
boosting our traditions in crafts and gastronomy, it enriches the visit, contributing to enhance the
interior of the Algarve and, at the same time, diversify the offer, mitigating seasonality and reinforcing
the conquest of new markets".
 
"This project is also especially relevant because it puts the Algarve at the forefront of trends in the
tourism sector, in the concepts of 'slow made' and 'slow food'. It comes to promote an offer that
invites tourists to experience the region at the pace of local life, the community and its knowledge and
flavours", stresses João Fernandes.
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According to João Amaro, executive director of Tertúlia Algarvia, the project is "probably the first step
in the region for the creation of a virtuous relationship between the Arts and Crafts sector
(handicrafts) and the agri-food sector, associating them to tourism promotion through the
development of cultural and creative tourism programmes".
 
"Recognizing that the small size and specialization of companies and production units in both sectors is
a constraint to be overcome, we believe that the quality and diversity of our products - associated with
the image of sustainability and respect for ecological values ??and traditions - will allow us to create in
the future tourism products capable of competing on a global scale", adds João Amaro, for whom "this
is the authentic Algarve that we want and we will promote internationally".
 
As for the president of the QRER cooperative, Sara Fernandes, "combining the region's cultural wealth
with a quality tourist offer is something valuable for the positioning of the Algarve in the main
international tourist destinations. It is also a strategic approach to the enhancement of our intangible
heritage that needs to find mechanisms that guarantee a sustainable future. This project aims to
contribute to this vision, combining traditional crafts and gastronomy with innovation, design and
creativity, contributing to the dynamization of the territories of the Algarve interior. It is our ambition
that this initiative can also further position the Algarve countryside in a global offer of cultural and
creative tourism, and that this is reflected in a growth in the region's economic activity", concludes
Sara Fernandes.
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