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A1  
RTP 1

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 86068376

 
20-04-2020 09:10

1 1 1

Fitch baixa perspetiva

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fbc64ea8-031c-45fd-856d-

174959325d74&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A agência de notação financeira norte-americana Fitch baixou a perspetiva do rating de Portugal de
positiva para estável. A Fitch considera que o choque provocado pela pandemia vai interromper a
tendência de evolução positiva do crescimento económico, da dívida pública, da resistência do setor
bancário. A agência financeira refere que a economia de Portugal é muito dependente do turismo e,
por isso, está exposta a riscos negativos provenientes da pandemia, em particular se o confinamento
se prolongar.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-20 09:11
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A2  
TVI

 	Duração: 00:00:43

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 86068037

 
20-04-2020 08:52

1 1 1

Novos sinais de trânsito

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bb5b0df5-a902-4101-9ed0-

a4ef8efad4d0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A partir de hoje há novos sinais de trânsito nas estradas e ruas portuguesas. São dezenas de novos
sinais de perigo, de obrigação, e informação, nomeadamente cultural. Também há novos símbolos de
indicação turística, geográfica e ecológica.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-04-20 08:53
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A3 Turismo:Empresários algarvios só esperam começar a recuperar na próxima Páscoa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=89fbe39c

 
19-04-2020 - 22:23
 
O Presidente da AHETA espera que neste Verão, haja a procura  de algum mercado interno .
 
É praticamente certo que muitos dos hotéis encerrados no Algarve não voltarão a abrir. As perspetivas
são de uma taxa de ocupação de 10 a 15 por cento na chamada época alta.
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Governo aprova proposta da AHP sobre reagendamento das estadias nos hotéis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e307c3fa

 
A proposta da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) entregue ao Governo, que defende a
abertura de um regime de exceção que permita ao cliente o reagendamento da estadia num hotel ou a
emissão de um "voucher", válido pelo prazo de um ano a contar do levantamento do estado de
emergência, foi aprovada esta sexta-feira.
 
Num comunicado enviado à imprensa, a AHP indica que a proposta entregue através da secretária de
Estado do Turismo, prevê que, aos clientes que por força das restrições decorrentes da situação da
pandemia da Covid-19 cancelem estadias em hotéis, cujas reservas hajam sido efetuadas ou
diretamente, ou através de plataformas em linha ou de agências de viagens, não seja imediatamente
devolvido o pagamento mas que estes fiquem com um crédito sobre o hotel, válido durante um ano. O
reagendamento ou "voucher" são emitidos em determinadas condições e, caso a viagem ou estadia
não possa ser realizada no prazo de um ano, após o levantamento do estado de emergência, o cliente
terá direito ao reembolso.
 
A proposta da AHP visa acompanhar a tendência de outros países, como é o caso da Bélgica e de
Itália, onde propostas similares já se encontram em vigor, ou em preparação, como em Espanha e
França.
 
Para Raul Martins, presidente da AHP, "era indispensável e muito urgente a aprovação desta medida,
aplicável às tarifas não reembolsáveis. Esta medida irá permitir, quer atender ao direito de devolução
por parte dos clientes, impossibilitados de viajar por uma causa de força maior, por um lado, quer, por
outro, responder à difícil situação da tesouraria das empresas hoteleiras, que tinham já recebido estes
valores, quer, finalmente, servir de estímulo e esperança à retoma das viagens num prazo muito
razoável. No fundo trata-se de uma forma de solidariedade entre todos: clientes, Hotéis, plataformas
em linha e agências de viagens".
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A5

APAVT satisfeita com sistema de Vouchers aprovado pelo Governo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6f4b2d3c

 
Na sequência do trabalho conjunto entre a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT) e a Secretaria de Estado do Turismo, o Governo aprovou esta sexta-feira um diploma
excepcional e temporário que permite que o reembolso de viagens organizadas, e canceladas por
causa da Covid-19, seja realizado pelas Agências de Viagens através de um sistema de Vouchers,
válidos até 31 de dezembro de 2021.
 
Foi, deste modo, dado um "importante passo para garantir a consistência de toda a cadeia de valor
turística, protegendo consumidores e contribuído para a manutenção do emprego", refere a APAVT em
comunicado.
 
Para o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, "foi dado tempo ao setor, e isso representa um
passo fundamental na direcção certa, pelo que só podemos estar satisfeitos. Por outro lado, todos
sabemos que, exatamente porque as dificuldades se sentem ao longo de toda a cadeia de valor e não
apenas no setor das Agências de Viagens, mais cedo do que tarde teremos que legislar sobre
reembolsos das companhias aéreas, que é o 'elefante` que temos agora dentro da sala".
 
De acordo com este responsável, "foi possível, como sempre defendemos, conciliar os direitos do
consumidor, que recebe um voucher garantido pelo Fundo de Viagens e Turismo, que pode trocar por
dinheiro no final da validade do título de crédito, com o tempo indispensável à regeneração de todo a
cadeia de valor turística".

Página 5



A6

Covid-19. Desemprego registado aumenta 9% face a fevereiro. Há mais de 343 mil
desempregados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2020

Meio: Expresso Online Autores: Cátia Mateus

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e473bc00

 
Março fechou com 343.761 desempregados registados nos centros de emprego nacionais, avança o
Instituto do Emprego e Formação Profissional. O número não espelha ainda a real dimensão do
impacto da pandemia no mercado de trabalho nacional
 
São os primeiros dados conhecidos sobre o impacto da pandemia covid-19 no mercado de trabalho
nacional. No fim do mês de março de 2020, estavam registadas nos Serviços de Emprego do
Continente e Regiões Autónomas, 343.761 pessoas desempregadas. O número consta das estatísticas
mensais de desemprego divulgadas esta manhã pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional
(IEFP) e supera em quase 23 mil o saldo de 321 mil desempregados que a ministra do Trabalho, Ana
Mendes Godinho, divulgou na passada quinta-feira, durante a Comissão de Trabalho e Segurança
Social, mas que segundo esclarecimento do Ministério do Trabalho entretanto enviado ao Expresso
diriam apenas respeito ao desemprego registado no continente.
 
O número ainda não supera os 391 mil desempregados registados em Portugal em 2008, durante a
crise. Mas a avaliar pelas perspetivas divulgadas pós Ana Mendes Godinho, que apontavam para um
aumento de 10% no desemprego registado nos primeiros 15 dias de abril, tudo indica que o superará
muito rapidamente. Março fechou com 343.761 desempregados, mais 28.199 do que em fevereiro
desde ano. Um aumento de 8,9% que é sobretudo alavanca por um aumento explosivo de 41,4% de
desemprego na região do Algarve, maioritariamente profissionais do sector da hotelaria e restauração.
 
O desemprego aumentou nos três sectores económica face ao mesmo mês de 2019. O sector dos
serviços foi aquele em que o aumento registou maior expressão, mais 5,9%. Desagregando este ramo
de atividade é possível perceber que que as subidas percentuais mais acentuadas acontecem no
alojamento, restauração e similares (+17,9%), atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços
de apoio (+10,3%) e transportes e armazenagem (+9,4%). No sector secundário, o ramo da indústria
metalúrgica foi registou o maior aumento (+20,9%).
 
Os 343.761 desempregados registados nos centros de emprego correspondem a 70,9% de um total
de 485.190 pedidos de emprego. Durante o mês de março os centros do IEFP registaram 52.999
inscrições (+35%) do que no mês anterior. Por sua vez, as ofertas de empregos disponíveis
diminuíram 11% para as 12.305, bem como as colocações que sofreram uma quebra de 9,3% face ao
mês anterior. Em marlo encontraram colocação através do IEFP apenas 5.932 pessoas.
 
Os números hoje divulgados pelo IEFP são um primeiro indicador do impacto da pandemia covid-19
nas empresas e no emprego em portugal, mas não traduzem a real dimensão do desemprego. Por
lado porque nem todos os desempregados estão obrigados a inscrição nos centros de emprego
(apenas os que são elegíveis para subsídio de desemprego), depois porque só a partir de meados de
março é que as empresas foram confrontadas com o encerramento de atividade decretado pelo
Governo.
 
Num esclarecimento realizado ao Expresso, o Ministério do Trabalho fez saber que os 321 mil
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desempregados anunciados por Ana Mendes Godinho na passada semana reportam, exclusivamente
ao desemprego registado no continente, não abrangendo as regiões autónomas. Da mesma forma, os
dados divulgados para os primeiros 15 dias do mês de abril e que dão conta de um aumento de 10%
face ao final de março, deixam de fora as regiões autónomas, onde o desemprego só se agravou em
3%.
 
Em entrevista ao Expresso, o economista e ex-presidente do IEFP, Francisco Madelino, assumia que os
indicadores de abril traduzirão melhor a realidade nacional do que os hoje divulgados e recordava que
mais de 50% dos desempregados nacionais não recebem qualquer subsídio, não estando por isso
obrigados a um registo no IEFP.
 
[Additional Text]:
Catia Mateus
 
Catia Mateus
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Autarquias vão ter 
pessoal nas praias para 
garantir afastamento 
Restrições de acesso aos areais serão definidas esta semana. Câmaras 
municipais planeiam medidas e apelam ao bom senso dos veraneantes 

Rogério Matos 
sociedade@jn.pt 

ÉPOCA BALNEAR As autar-
quias do Algarve vão ter 
pessoal nas praias para ape-
lar ao afastamento entre 
toalhas e chapéus de sol du-
rante a época balnear que 
não terá início, como em 
anos anteriores, em maio, 
devido à pandemia da Co-
vid-19. O trabalho será fei-
to em articulação com a Po-
lícia Marítima, nadadores-
-salvadores, GNR e opera-
dores turísticos. 

Esta será uma das possí-
veis medidas a implemen-
tar na época balnear na re-
gião onde os municípios 
não acreditam na eficácia da 
medida de lotação limitada 
por praia, sendo que "há 
praias em que tal será im-
possível", diz ao JN António 
Pina, presidente da AMAL, 
a comunidade intermunici-
pal que reúne todos os mu-
nicípios algarvios. 

Durante esta semana, as 
regras a aplicar nas praias du-
rante a época balnear, em 
data a definir, vão ser discu-
tidas pela Agência Portugue-
sa do Ambiente, Instituto de 
Socorro a Náufragos, conces-
sionários e nadadores-salva-
dores. Em cima da mesa está 
a limitação de acesso a praias 
logo nas estradas de acesso. 

300 AGENTES PARA O PAÍS 
António Costa já disse que 
serão necessárias medidas 
de restrição a articular en-
tre as autarquias e capita-
nias. A Associação Sócio-
-Profissional da Polícia Ma-
rítima diz que não tem 
meios suficientes - são 300 
agentes para 800 quilóme-
tros de praias. 

"No Algarve, a sensibiliza-
ção da população para o afas-

 

tamento social é fundamen-
tal para impedir a aglomera-
ção e tal será feito por todos 
os interessados em manter a 

1.11001_ 

António Costa 
Primeiro-ministro 

"A aglomera5ão não 
vai poder existir. As 
autarquias e as 
capitanias vão ter de 
tomar as medidas 
necessárias para que 
possamos ir a praia 
sem aglomerações" 

A 40 crti.ip, 

A 

região um destino seguro 
durante o verão", refere An-
tónio Pina. 

A mesma opinião tem José 
Ricardo, presidente da Jun-
ta de Freguesia da Costa da 
Caparica, principal destino 
balnear da capital. "Tenho 
visto um bom comporta-
mento dos cidadãos no que 
respeita ao cumprimento 
das medidas do estado de 
emergência e acredito que 
serão os próprios veranean-
tes a cumprir e fazer cum-
prir esse distanciamento". 

As medidas concretas para 
garantir o afastamento na 
época balnear no Algarve e 
na Costa da Caparica serão 
delineadas em reuniões fu-

 

PORTARIA 

III 111  

EM II 
praias existem em Portu-
gal, 312 estão na faixa cos-
teira e 128 junto a rios, as 
consideradas fluviais. Os 
números são baseados na 
portaria que fixou a ex-
tensão da época balnear 
em 2.019, não sendo ainda 
conhecida a de zozo. 

nadadores-salvadores es-
tão aptos para a vigilância 
das praias, dos quais 224 
receberam o título este 
ano antes da interrupção 
dos cursos nas piscinas. À 
data da suspensão decor-
riam nove formações, com 
178 formandos. 

turas. Na Costa da Caparica, 
vão ser definidas tendo em 
conta três pilares, explica Jo-
sé Ricardo: "a contenção da 
pandemia, o interesse eco-
nómico e o lazer, acreditan-
do no bom senso". 

Os 50 concessionários de 
praia da Costa da Caparica 
adivinham um verão fraco e 
anteveem encerramentos. 
"As concessões têm custos 
fixos. Só em nadadores-sal-
vadores são precisos 15 mil 
euros por cada. Com a previ-
sível diminuição de vera-
neantes, a receita pode não 
cobrir as despesas", alerta 
João Carreira, presidente da 
associação de concessioná-
rios local. • 

Regras a aplicar nas praias durante a época balnear 
podem passar por limitar o acesso logo à entrada 

Um desafio a norte 
Os 60 concessionários de 
Gaia, Espinho, Porto e Ma-
tosinhos encaram a próxi-
ma época balnear como 
um desafio. "As pessoas te-
rão de respeitar as medidas 
e os concessionários, com 
as autarquias e nadadores-

 

, -salvadores fazer o melhor 
para que tudo corra bem", 
diz Luís Carvalho. 
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empresas de turismo já estão a receber apoios financeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=687bb8ab

 
Início B3 Algarve: empresas de turismo já estão a receber apoios financeiros
 
Algarve: empresas de turismo já estão a receber apoios financeiros
 
Abril 20, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A linha de apoio à tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal para mitigar as
consequências económicas da pandemia do novo coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro,
pequenas e médias empresas do sector turístico do Algarve.
 
De acordo com os dados disponíveis até 13 de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já
receberam os respectivos apoios financeiros no valor total de mais de 640 mil euros.
 
A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da campanha de informação e
esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação
Turismo do Algarve (ATA), com o mote "Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!".
 
As candidaturas a estas linhas de apoio financeiro continuam abertas, sendo que a adesão não tem
associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete de Apoio ao Empresário da
RTA para que possam informar-se, de forma personalizada através de profissionais especializados,
sobre estas linhas de crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020.
 
Está ainda disponibilizado o Guia das Medidas de Apoio às Empresas, um boletim informativo que
resume a informação mais recente e em permanente actualização.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Luís de Magalhães
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RTP 1

 	Duração: 00:05:21

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86064278

 
19-04-2020 21:35

1 1 1

As artes em silêncio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=441e6efb-654b-4dc0-b7f9-

abaa05008fe4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com a pandemia, não há espetáculos, não há concertos, promotores e artistas não sabem quando
poderão voltar a pisar os palcos. É impressionante mesmo assistir ao silêncio, que as grandes salas,
como por exemplo o Coliseu dos Recreios.
Declarações de Álvaro Covões, Diretor-geral "Everything is New"; Fábia Rebordão, artista.
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CM TV

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 86064075

 
19-04-2020 20:05

1 1 1

Coronavírus no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75970465-59fc-4f9b-8720-

6a0a191cdc60&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, já há 310 casos confirmados do novo coronavírus. A praia de Quarteira tem tido muito
movimento e as autoridades estiveram hoje no terreno para evitar ajuntamentos.
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SIC

 	Duração: 00:01:51

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86059900

 
19-04-2020 14:00

1 1 1

Restrições no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16344176-c3a1-40e4-916e-

dd02875da2d8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, concretamente em Faro, os repórteres da SIC notaram esta manhã que estão a ser
respeitadas as restrições do estado de emergência.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-04-19 14:00
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RTP 1

 	Duração: 00:02:51

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 86059629

 
19-04-2020 13:29

1 1 1

Muitos dos hotéis encerrados no Algarve não voltarão a abrir

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c4ddfdee-1f9f-4a82-9560-

64d8bd400555&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É praticamente certo que muitos dos hotéis encerrados no Algarve não voltarão a abrir. Uma
perspetiva de uma taxa de ocupação de 10 a 15 por cento, na chamada época alta, entenda-se o
Verão, faz com que os empresários comecem a pensar só recuperar na próxima Páscoa.
Declarações de Artur Simão, Ass. Concessionários da Orla Marítima (AISCOMA).

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-04-19 14:34
 RTP 3 - 3 às... , 2020-04-19 18:25
 RTP 3 - 3 às... , 2020-04-19 19:39
 RTP 1 - Telejornal , 2020-04-19 21:12
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-20 07:55
 RTP 3 - 360 , 2020-04-19 22:47
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-20 09:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-20 09:49
 RTP 3 - 3 às... , 2020-04-20 10:14
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-04-20 12:30
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"É tempo de... ler Portugal": Conheça a nova campanha de promoção do Turismo de
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/04/2020

Meio: Expresso Online - Boa Cama Boa Mesa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3afdc0db

 
A campanha, apela a libertar a imaginação e dar asas ao pensamento, partindo à aventura sem sair de
casa, pondo a leitura em dia, na companhia dos melhores escritores portugueses
 
"A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos, não é o que vemos, senão o
que somos". A frase é de Fernando Pessoa, extraída do Livro do Desassossego, editado em 1982,
quarenta e sete anos após a morte do autor, e dá o mote para descobrir o país através dos livros, na
mais recente iniciativa do Turismo de Portugal.
 
A nova campanha do Turismo de Portugal, com o nome de Ler Portugal recorda estarmos num "tempo
de recolhimento", e que "é tempo de ficar em casa", mas é também tempo para "libertar a imaginação
e dar asas ao pensamento". Ou seja, conclui a apresentação da iniciativa, "é a melhor altura para pôr
a leitura em dia!". Desta forma, fica feito o convite para voltar a encontrar os autores favoritos da
nossa literatura, rever histórias lidas noutros dias mais animados e, até, descobrir outros mundos e,
principalmente, outras visões do mundo. "É tempo de viajar sem sair de casa. É tempo de esperar,
juntamente com o mundo inteiro, pelo próximo capítulo. É tempo de ler Portugal", escreve a
Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, sobre a nova campanha de promoção.
 
A iniciativa Ler Portugal propõe que nestes dias de solidão ou de confinamento, a companhia seja a de
autores portugueses, alguns conhecidos, outros novidades, na certeza de que sejam velhos amigos da
estante ou novos, ainda com aquele cheiro de papel novo a perfumar a sala, o vão surpreender.
 
O desafio da nova campanha de promoção do Turismo de Portugal sugere que se procure na estante
ou nas livrarias online, e partir à descoberta do país, afinal de contas, como escreveu Florbela Espanca
no livro Charneca em Flor, de 1931 "O mundo! O que é o mundo, ó meu amor?! O jardim dos meus
versos todo em flor".
 
A campanha, com uma forte vertente internacional, tem na base o portal Visit Portugal, que aconselha
a procurar "estes autores na sua livraria online". Para ajudar nas pesquisas sugere-se o catálogo
online da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, onde os futuros turistas podem
"saber que livros estão publicados no seu país".
 
A nova campanha dá continuidade a outras iniciativas do Turismo de Portugal e das várias regiões de
turismo.
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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Alojamento 
local estuda 
saídas para 
o"pesadelo" 

Com quebras brutais, reservas canceladas e portas 
praticamente fechadas nas principais cidades, os 
proprietários viram-se, de um momento para o outro, 
sem meios de sobrevivência. A Covid-19 obriga a 
alterar estratégias e a procurar novas formas de 
negócio, como o arrendamento para habitação 

Pedro Emanuel Santos 
urbano@jn.pt 

orno que um imenso fundo 
negro repentinamente co-
briu o presente e o futuro 
dos empresários de aloja-
mento local por esse país 
fora. A crise provocada pela 
pandemia global de Covid-
-19 fechou-lhes as portas aos 

negócios previstos para este ano e en-
talou-os numa encruzilhada da qual 
ainda não sabem bem quando e como 
vão sair. "Temos a atividade comple-
tamente parada. Hóspedes apenas al-
guns estrangeiros que não consegui-
ram sair a tempo de Portugal desde 
que foi decretado o encerramento de 
fronteiras. Uma minoria, portanto". A 
conclusão, fria e objetiva, é de Eduar-
do Miranda, presidente da Associação 
do Alojamento Local em Portugal 
(ALEP). 

Foi entre o final de fevereiro e a pri-
meira metade do mês de março que os 
sinais de que um enorme abalo pode-
ria estar a caminho começaram a sur-
gir. "As reservas começaram, então, a 
cair a pique", recorda Eduardo Miran-
da. Reservas que, se a situação fosse de 
normalidade, permitiriam o primeiro 
grande encaixe financeiro do ano du-

  

rante o período de Páscoa, sobretudo 
em Lisboa, Porto e Algarve, os destinos 
mais procurados. 

Se a Páscoa foi caso perdido, o verão, 
ogrande maná do alojamento local em 
termos de procura, também o será. 
"Não há qualquer hipótese de recupe-
ração para essa altura. É praticamente 
impossível que a nível mundial exista 
alguma abertura que permita circula-
ção dentro do habitual. Mesmo que 
existisse, o abalo económico nas famí-
lias foi tão grande que férias fora não 
seriam certamente a prioridade para o 
verão", antevê o dirigente da ALEP. 
"Na melhor das perspetivas, poderá 
haver alguma retoma apenas na Pás-
coa de 2021. Ou, com sorte e se a vaci-
na para a Covid-19 surgir entretanto, 
no verão desse ano", aponta. 

Sem qualquer fonte de rendimento 
palpável, o que farão, então, os empre-
sários do setor durante um ano, o tal 
período de tempo estimado para a re-
toma total de negócio? "A solução é 
optarem por um plano B que lhes per-
mita valorizar os espaços que pos-
suem. O arrendamento para habitação 
ou para estudantes é uma das opções, 
para já aquela que parece mais viável 
para muitos proprietários", descreve 
Eduardo Miranda. 

Esse mesmo será o caminho a seguir  

por Paula Barros, da Flat in Porto, em-
presa responsável pela gestão de 35 
apartamentos de alojamento local no 
Porto. "O objetivo a curto e médio pra-
zos é ocupar os apartamentos com alu-
gueres que não excedam um ano de 
duração. Para não os deixar vazios e 
para obter receita, e porque há muita 
procura de habitação no Porto, até por 
parte do mercado internacional", ex-
plica Paula Barros. "Tive 75 reservas 
canceladas desde que a pandemia re-
bentou, o que significou uma quebra 
de 100%. Eram estadias, sobretudo, 
para a época de Páscoa, de dois ou três 
dias, praticamente todas de clientes 
estrangeiros", precisa. 

"BAIXAR OS BRAÇOS É QUE NUNCA" 
Ana Simão, responsável pela Simon 
Guest Apartments, também no Porto, 
ainda estuda como será um futuro in-
terrompido pela crise motivada pela 
Covid-19. "Fomos todos apanhados 
completamente de surpresa, não tive-
mos oportunidade sequer de reagir. Já 
tínhamos bastantes reservas, todas 
elas suspensas, claro. Agora, é tempo 
de olhar em frente, encontrar respos-
tas e perceber qual o melhor caminho 
a seguir", refere. "Baixar os braços é 
que nunca", garante Ana Simão, ainda 
"a ponderar" como dará a volta à situa-

 

"NA MBAR BE 
PHISPENVAS, PODERÁ 
HAVER ALGUMA RETOMA 
APENAS lã RUM DE 
2021. OU, COM SORTE E SE 
A VACINA PARA A COVID-19 
SURGIWTRETMTO, 
NO VERÃO DESSE ANO", 
DURO 
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as 

Paula Barros aposta na mudança de paradigma 
e aponta o aluguer para habitação como solução 

905 
é o número de proprietários 
de negócios de Alojamento 
Local registados pelo Turismo 
de Portugal. 

35M1 
é a oferta de alojamento local 
disponível no Algarve, região 
do país com mais espaços aber-
tos, logo seguida da Área Me-
tropolitana de Lisboa, com 27 
mil, e do Norte, com 16 mil. 

0% 
é a percentagem da quebra de 
procura verificada entre 16 de 
março e 16 de abril últimos, 
quando comparados os núme-
ros com os do mesmo período 
de 2019. 

9 

Números 

z 

c 

F 
E 

r 

93437 
é o número total da oferta de 
alojamento local disponível 
em território nacional, segun-
do o Turismo de Portugal. Os 
dados são do presente mês de 
abril. 

215 MIL 
quartos são disponibilizados 
pelo alojamento local, o que 
se traduz num total de 
363 419 camas disponíveis. 

2' 

!i 

1 11: // 

:41  ' 

NJ 

ção. "O tempo é de analisar o mercado 
e perceber qual a melhor opção", diz. 

Qual rasteira ingrata do destino, a cri-
se surgiu numa altura em que os pri-
meiros sinais do turismo relativos a 
2020 apontavam para dados que per-
mitiam alimentar otimismo justifica-
do. O Instituto Nacional de Estatística 
(INE) revelou esta semana que no mês 
de fevereiro, comparativamente ao 
período homólogo do ano passado, o 
setor do alojamento turístico registou 
subidas de 15,3% e 14,7%, respetiva-
mente no número de hóspedes e de 
dormidas. Os proveitos financeiros, 
esses, atingiram 194,3 milhões de eu-
ros, mais 12,8% do que em 2019. Re-
sultados que o INE explica pelo "efei-
to do período de Carnaval", responsá-
vel pela elevada procura verificada. 

"Desde então que as reservas caíram 
a pique. Foi tudo perdido", lamenta 
Eduardo Miranda. "Se a situação se 
mantiver, como tudo indica, quem 
menos irá sofrer serão os pequenos 
proprietários, que mais facilmente po-
derão alterar o modelo, nomeadamen-
te para arrendamento. Quem tiver ne-
gócios mais profissionais, ou seja aque-
les que dependem exclusivamente do 
alojamento local para sobreviver, terá 
de pensar noutras soluções", preconi-
za o líder da ALEP. 

Ana Simão 
ainda pondera 

o futuro do negócio 
que gere no Porto 

Ajudas de Estado a fundo perdido, 
para já, não estão disponíveis. O único 
recurso de auxílio financeiro provém 
da Banca e de uma linha de microcré-
dito entretanto lançada pelo Turismo 
de Portugal. "O endividamento é um 
risco grande para os empresários, que 
no futuro poderão não ter condições 
para pagar os empréstimos que agora, 
com os rendimentos a zero, contraí-
rem", analisa Eduardo Miranda. 

OFERTA A PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Enquanto os dias da retoma não sur-
gem e a incerteza é mais do que evi-
dente, o setor juntou-se, através da 
ALEP, numa iniciativa nobre e decidiu 
disponibilizar a título gratuito espaços 
para os profissionais de saúde que se 
encontram na linha da frente do com-
bate à Covid-19. "Médicos, enfermei-
ros e outros responsáveis que estejam 
especificamente dedicados aos doen-
tes com Covid e que não possam, ou 
não queiram por uma questão de pro-
teção aos familiares, dormir nas suas 
casas, podem ficar numa das nossas ha-
bitações", garante Eduardo Miranda. 

Para já, 500 profissionais beneficiam, 
sem qualquer custo, desta oferta, vá-
lida para um mês e "eventualmente 
renovável". E sem um cêntimo que 
seja de encargo. • 
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Soe. civil /  Aveiro Reparam 
computadores para oferecer R 9 

Holofote 
Joana Amendoeira 
Fadista enaltece 
ligação umbilical 
a Santarém 
e destaca tradições 
da cidade da 
"festa brava" P. 11 

• 

• 
• 

Alojamento local 
bato no fundo e 
muda estratégia 

Pandemia deixou milhares de apartamentos e quartos 
nas cidades "às moscas", originando perdas de receita 
brutais. Arrendamento temporário para habitação ou 

a estudantes é a solução para tentar aliviar prejuízos R 6-7 

• 

Cf ilimitada/  Esposende Produz 
roupa com recurso a impressão em 
3D a partir de material plástico P. 5 
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Marítimo-turísticas paradas no Algarve receiam retoma demasiado gradual
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/04/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=22453e3f

 
Albufeira, Faro, 19 abr 2020 (Lusa) - As empresas marítimo-turísticas que operam no Algarve estão
com a atividade totalmente parada e fracas perspetivas para o verão, receando que uma retoma
demasiado gradual as possa deixar mais de um ano sem faturar.
 
É na marina de Albufeira, fechada à entrada e saída de barcos - pelo menos enquanto vigorar em
Portugal o estado de emergência -, que a Lusa encontra três empresários do setor marítimo-turístico.
O dia cinzento, com ameaça de chuva, serve de reflexo ao que afirmam estar a passar-se na sua
atividade.
 
"Dizem que há 360 dias de sol no Algarve, o que não é o caso hoje, mas nós só conseguimos trabalhar
a sério durante quatro meses. O resto do tempo é para cobrir as despesas mínimas", desabafa Mário
Silva.
 
Proprietário há dez anos de uma empresa de mergulho, decidiu apostar este ano em "passeios
marítimos de luxo" e investiu "cerca de 600 mil euros em dois barcos", confessando não saber quando
irá "conseguir recuperar" o investimento.
 
"Se não arrancarmos esta temporada, só vamos trabalhar a partir da Páscoa do ano que vem, na
melhor das hipóteses. Estamos a falar de um ano e meio sem faturar para garantir as despesas da
empresa", afirma o empresário.
 
Em fevereiro, Mário Silva já tinha reservas para "umas semanas bem compostas em julho e agosto,
num valor de 150 mil euros", valor que já teve de "devolver aos clientes".
 
Desde março que os barcos estão parados e uma pequena vista de olhos pelos postos de amarração
da marina de Albufeira permite identificar várias embarcações de empresas marítimo-turísticas, numa
imagem da total ausência de atividade.
 
Pedro Bacalhau é proprietário de doze barcos de passeio nos quais transportou o ano passado cerca de
120 mil pessoas, entre passeios, atividades de desportos náuticos, eventos corporativos ou
casamentos. "Agora estão parados na marina", lamenta.
 
O empresário refere que "a dinâmica da atividade no Algarve faz com que março seja a pior fase de
liquidez e tesouraria", sublinhando que logo no início desse mês "surgiram muitos cancelamentos", e
que a atividade foi encerrada em 14 de março.
 
"Temos feito investimentos todos os anos, sempre com recurso à banca, se não faturarmos nesta
temporada temos de continuar a endividar-nos. Neste momento não sei se é comportável continuar o
endividamento", argumenta Pedro Bacalhau.
 
Há duas semanas candidatou-se ao apoio excecional no âmbito da crise epidémica da covid-19, mas
defende que estas medidas "deveriam ter moratórias mais prolongadas" e que as "exigências das
linhas de créditos têm de ter em conta a sazonalidade do Algarve, que vai ser muito mais acentuada
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este ano", alerta.
 
É essa sazonalidade a grande preocupação destes empresários, já que alguns mantêm "uma operação
residual de novembro a fevereiro", para poderem garantir "uma estrutura profissional que dê resposta
a uma operação complexa no verão".
 
No caso de Pedro Bacalhau são 56 as pessoas "que dependem da faturação da temporada média e
alta".
 
Carlos Vieira centrou a sua atividade no apoio recreativo de praia - com motos de água, gaivotas e
passeios de paraquedas em barco -, e alerta para o facto de 80% das empresas algarvias dependerem
diretamente ou indiretamente do turismo.
 
"Isso quer dizer que deixaram de faturar em outubro de 2019 e só se prevê faturação significativa em
junho de 2021, sendo que há um estudo a colocar o início da retoma apenas em 2022. Será, pelo
menos, uma travessia no deserto de um ano e meio", destaca.
 
O empresário, que é também membro da direção da Associação Portuguesa de Empresas de
Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE), argumenta que a medidas anunciadas até
agora "não são suficientes" porque, no caso algarvio, as "carências vão terminar quando as empresas
estiverem descapitalizadas".
 
"É necessário o 'lay off' para os sócios gerentes, medidas de redução de IRC e Segurança social nos
próximos dois, três anos e reduzir o IVA de forma permanente para os 6%, como acontece na maioria
dos países da concorrência", aponta.
 
Já a pensar na retoma da atividade, Carlos Vieira revela que a APECATE "está a preparar um manual
de boas práticas" para que as empresas saibam "de que forma podem trabalhar protegendo os seus
clientes e funcionários", já que "nada vai ser como dantes".
 
PYD // MAD
 
Lusa/Fim

Página 21



A22

Afinal, vamos ou não poder ir à praia no verão?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/04/2020

Meio: MAGG Online Autores: Rafaela Simões

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3fa27005

 
A época balnear este ano começará mais tarde e sabe-se que o controlo é apertado. Em Itália estão a
ser feitos cubículos transparentes. E em Portugal?
 
O primeiro-ministro António Costa, numa entrevista ao semanário "Expresso" divulgada este sábado,
18, falou sobre os meses de verão que se aproximam: "A aglomeração não vai poder existir. As
autarquias e as capitanias vão ter de tomar as medidas necessárias para que possamos ir à praia sem
que se verifique uma aglomeração". Contudo, ficamos na dúvida que medidas serão essas e a quem
serão aplicadas.
 
O Algarve é uma das regiões que mais turistas e portugueses recebe nos meses de verão e o
presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Pina, revelou que é preciso
haver união entre autarquias. "É que vai haver políticas no país distintas de região para região e só é
possível determiná-las se houver uma coordenação regional", disse, de acordo com a "TSF".
 
Já a delegada regional de Saúde, Ana Cristina Guerreiro, consciencializa os portugueses de que este
verão não ver ser como os anteriores: "Apesar de termos a praia à porta e de ser tão apetecível, é
bom que as pessoas criem a expectativa de que quase de certeza vão existir restrições". Essas
limitações podem mesmo vir a prolongar-se até setembro.
 
As atividades desportivas ou de lazer que impliquem aglomerados nas praias vão ser restabelecidas
gradualmente, ainda que com "distâncias a definir", diz uma fonte da portaria do Ambiente e Defesa
ao "CM". Quanto à população, a fonte revela que "não será proibido que vão à praia. Só não podem
aglomerar-se".
 
Mas o que é que está em cima da mesa? Revelamos ponto por ponto o que pode vir a acontecer.
Época balnear tardia
Começando pela abertura da época balnear, este ano não acontecer na data habitual - 1 de maio - e
deverá ser adiada "na melhor hipótese e limitada, para meados do mês", avança o jornal "Correio da
Manhã".
 
As praias urbanas de Cascais são normalmente das primeiras a abrir, mas este ano não poderão
receber banhistas tão cedo como habitual. Ainda que esteja previsto uma alteração nas datas, o
calendário ainda está a ser definido pelas autoridades de Saúde.
 
Contudo, perante as declarações de António Costa, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos
Carreiras, manifestou-se contra esta decisão: "Como é que se controla o acesso a banhos? Do ponto
de vista prático e objetivo não tem qualquer razão porque se sabe que não vai funcionar", afirmou à
Rádio Observador e acrescentou que a Câmara de Cascais não tem competências legais para proibir o
acesso aos areais, devendo essa ser uma responsabilidade do primeiro-ministro.
Controlo apertado
As regras em praias urbanas vão ser mais apertadas, com mais policiamento e acesso condicionado,
do que em extensos areais, de acordo com António Costa.
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Há ainda a possibilidade de os polícias encerrarem estradas e estacionamentos que dão acesso às
praias, com exceção às de colónias de férias e escolas de surf, permitindo que os pais deixem as
crianças.
 
Atividade de nadadores-salvadores
Este ano o título de nadador-salvador foi entregue apenas a 224 pessoas devido à interrupção dos
cursos causada pela pandemia, enquanto deviam ter sido formados entre 1.500 e 2.000 vigilantes de
praia. Por isso, a Autoridade Marítima Nacional decidiu manter válidos os títulos com três anos que
iam caducar.
 
No entanto, essa medida pode não ser suficiente e a Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores
está preocupada com a falta de vigilantes: "Temos muitos nadadores-salvadores certificados em
Portugal, mas o problema é quantos estão disponíveis para trabalhar", diz a Federação Portuguesa de
Nadadores-Salvadores.
O que podemos aprender com o que acontece lá fora
Em Itália, de forma a fazer face às restrições na época balnear, a empresa Claudio Ferrari desenvolveu
uns cubículos transparentes, com 4,5 metros de comprimento no máximo, que podem ter até duas
espreguiçadeiras e um chapéu de sol. Entre dois chapéus dos cubículos feitos de acrílico transparente
e alumínio, será mantida uma distância de pelo menos três metros.
 
"A ideia nasce com o objetivo duplo de proteger mas também permitir a retoma da atividade", afirmou
o dono da empresa ao jornal "La Reppublica".
 
créditos: repubblica
 
Também em Espanha estão a ser estudadas soluções para permitir idas à praia. Enquanto aguarda
medidas do governo espanhol, o presidente da Associação de Empresários de Praia da Costa del Sol,
Manuel Villafaina, revelou que nas praias da Costa Del Sol vão ser implementadas medidas de forma a
permitir o distanciamento de segurança.
 
Uma delas é retirar camas de praia e chapeús de sol do areal e implementar uma nova dinâmica no
acesso aos menus de praia, uma vez que podem são uma fonte de transmissão do vírus. Vão por isso
ser substituídos pelo digital: os clientes acedem aos detalhes do menu no telemóvel e os pedidos vão
ser feitos aos trabalhadores dos bares que vão andar equipados com máscaras e luvas.
 
"A segurança é uma prioridade e vamos fazer tudo o que for necessário. Temos de ter um destino
seguro no que diz respeito à saúde, porque o modelo mudou e o turista está à procura de segurança",
disse Manuel Villafaina ao jornal "The Sun".
 
[Additional Text]:
Afinal, vamos ou não poder ir à praia no verão?
 
Rafaela Simões
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REPORTAGEM: Marítimo-turísticas paradas no Algarve receiam retoma demasiado
gradual
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/04/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=737f872e

 
Há empresários algarvios a defender que as medidas de apoio excecional no âmbito da crise epidémica
da covid-19 "deveriam ter moratórias mais prolongadas" e que as "exigências das linhas de créditos
têm de ter em conta a sazonalidade do Algarve"
 
Foto D.R.
As empresas marítimo-turísticas que operam no Algarve estão com a atividade totalmente parada e
fracas perspetivas para o verão, receando que uma retoma demasiado gradual as possa deixar mais
de um ano sem faturar.
 
É na marina de Albufeira, fechada à entrada e saída de barcos - pelo menos enquanto vigorar em
Portugal o estado de emergência -, que a Lusa encontra três empresários do setor marítimo-turístico.
O dia cinzento, com ameaça de chuva, serve de reflexo ao que afirmam estar a passar-se na sua
atividade.
 
"Dizem que há 360 dias de sol no Algarve, o que não é o caso hoje, mas nós só conseguimos trabalhar
a sério durante quatro meses. O resto do tempo é para cobrir as despesas mínimas", desabafa Mário
Silva.
 
Proprietário há dez anos de uma empresa de mergulho, decidiu apostar este ano em "passeios
marítimos de luxo" e investiu "cerca de 600 mil euros em dois barcos", confessando não saber quando
irá "conseguir recuperar" o investimento.
 
"Se não arrancarmos esta temporada, só vamos trabalhar a partir da Páscoa do ano que vem, na
melhor das hipóteses. Estamos a falar de um ano e meio sem faturar para garantir as despesas da
empresa", afirma o empresário.
 
Em fevereiro, Mário Silva já tinha reservas para "umas semanas bem compostas em julho e agosto,
num valor de 150 mil euros", valor que já teve de "devolver aos clientes".
 
Desde março que os barcos estão parados e uma pequena vista de olhos pelos postos de amarração
da marina de Albufeira permite identificar várias embarcações de empresas marítimo-turísticas, numa
imagem da total ausência de atividade.
 
Pedro Bacalhau é proprietário de doze barcos de passeio nos quais transportou o ano passado cerca de
120 mil pessoas, entre passeios, atividades de desportos náuticos, eventos corporativos ou
casamentos. "Agora estão parados na marina", lamenta.
 
O empresário refere que "a dinâmica da atividade no Algarve faz com que março seja a pior fase de
liquidez e tesouraria", sublinhando que logo no início desse mês "surgiram muitos cancelamentos", e
que a atividade foi encerrada em 14 de março.
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"Temos feito investimentos todos os anos, sempre com recurso à banca, se não faturarmos nesta
temporada temos de continuar a endividar-nos. Neste momento não sei se é comportável continuar o
endividamento", argumenta Pedro Bacalhau.
 
Há duas semanas candidatou-se ao apoio excecional no âmbito da crise epidémica da covid-19, mas
defende que estas medidas "deveriam ter moratórias mais prolongadas" e que as "exigências das
linhas de créditos têm de ter em conta a sazonalidade do Algarve, que vai ser muito mais acentuada
este ano", alerta.
 
É essa sazonalidade a grande preocupação destes empresários, já que alguns mantêm "uma operação
residual de novembro a fevereiro", para poderem garantir "uma estrutura profissional que dê resposta
a uma operação complexa no verão".
 
No caso de Pedro Bacalhau são 56 as pessoas "que dependem da faturação da temporada média e
alta".
 
Carlos Vieira centrou a sua atividade no apoio recreativo de praia - com motos de água, gaivotas e
passeios de paraquedas em barco -, e alerta para o facto de 80% das empresas algarvias dependerem
diretamente ou indiretamente do turismo.
 
"Isso quer dizer que deixaram de faturar em outubro de 2019 e só se prevê faturação significativa em
junho de 2021, sendo que há um estudo a colocar o início da retoma apenas em 2022. Será, pelo
menos, uma travessia no deserto de um ano e meio", destaca.
 
O empresário, que é também membro da direção da Associação Portuguesa de Empresas de
Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE), argumenta que a medidas anunciadas até
agora "não são suficientes" porque, no caso algarvio, as "carências vão terminar quando as empresas
estiverem descapitalizadas".
 
"É necessário o 'lay off' para os sócios gerentes, medidas de redução de IRC e Segurança social nos
próximos dois, três anos e reduzir o IVA de forma permanente para os 6%, como acontece na maioria
dos países da concorrência", aponta.
 
Já a pensar na retoma da atividade, Carlos Vieira revela que a APECATE "está a preparar um manual
de boas práticas" para que as empresas saibam "de que forma podem trabalhar protegendo os seus
clientes e funcionários", já que "nada vai ser como dantes".
 
23 minutes ago
 
Lusa
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Covid-19. Empresários no Algarve só espera recuperação em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/04/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=af9faa5

 
Muitos dos hotéis encerrados no Algarve não voltarão a abrir. Há uma expectativa de uma taxa de
ocupação de 10 a 15 por cento no Verão. Perante estes números tão fracos os empresários acreditam
que só voltam a recuperar na Páscoa do próximo Verão.
 
RTP
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Vinhos do Algarve: À procura do lugar perdido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/04/2020

Meio: Visão Online Autores: Manuel Gonçalves da Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1be22477

 
A Comissão Vitivinícola do Algarve quer assumir-se como região produtora de vinhos de qualidade. O
crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, explica esta fase de mudança
 
Nova estratégia e nova identidade são os instrumentos privilegiados pela Comissão Vitivinícola do
Algarve (CVA) para dar aos seus vinhos a visibilidade que merecem, atendendo à qualidade da região.
Está em fase de mudança, que Sara Silva, presidente da CVA, assume e justifica em termos claros e
concisos: "O objetivo do reposicionamento da CVA através do lançamento de uma nova identidade é
colocar os vinhos do Algarve no mapa, destacando a qualidade da região. Procuramos afirmar-nos
como uma região produtora com uma diversidade enriquecedora - de vinhos, de produtores (temos
cerca de 40% de produtores estrangeiros com nacionalidades diversas: alemães, holandeses, suíços,
sul-africanos, franceses...) e de castas."
 
"Há uma tendência de regresso às origens, buscando o mais tradicional do Algarve, com aposta forte
nas castas Negra-Mole e Crato-Branco (Síria) de Vinhas Velhas, em linha com as novas tendências do
consumidor, que procura algo diferenciador e genuíno", sublinha Sara Silva, presidente da Comissão
Vitivinícola do Algarve.
 
Com tradições seculares no Algarve, a produção de vinho estende-se ao longo do litoral, numa faixa
entre o mar e as serras de Monchique e do Caldeirão, sendo tradicionalmente destinada ao consumo
local. Terá sido esta circunstância a sugerir ao grande gastrónomo Oleboma (in Culinária Portuguesa,
edição póstuma, 1936, "o melhor livro de culinária portuguesa", segundo Albino Forjaz de Sampaio,
outro gastrónomo distinto) quatro referências sobre os vinhos do Algarve: uma a dizer que "em
tempos houve grandes vinhos"; outra a referir que "tem decaído a produção"; a terceira a explicar que
"não são vinhos tratados nem vendidos engarrafados, não interessando ao consumo dos apreciadores
gastronómicos"; a última, em jeito de exortação, a afiançar que a região "devidamente estudada e
tratada daria produtos certamente interessantes em vista da percentagem elevada de glucose e da
criação perfeita das uvas".
 
Talvez seja disso que se trata, agora: estudar e tratar a região, que foi demarcada em 1980 e
subdividida em quatro sub-regiões: Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira. Nessa altura, pouco havia a dizer
sobre os vinhos da região, a avaliar pela forma inexpressiva como a então Junta Nacional do Vinho
caracterizava o "tinto algarvio: leve, aveludado, pouco encorpado, de grau muito elevado, com gosto a
fruto e pouco acídulo", e os "brancos citrinos, delicados e suaves com elevada graduação alcoólica".
 
Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve
 
Tudo a crescer
Hoje, não é assim. Sara Silva afirma que a Região Vitivinícola do Algarve "registou nos últimos anos
uma evolução bastante positiva ao nível do aumento de número de produtores, área de vinha,
produção e qualidade dos vinhos". Segundo a presidente da CVA, o volume vínico introduzido no
mercado tem aumentado consistentemente nos últimos anos (cerca de 80%do volume declarado
anualmente é comercializado como Vinho Regional Algarve); a comercialização situou-se, na última
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campanha 2018/2019, em mais de 1 300 000 garrafas; as expedições/exportações de Vinhos do
Algarve representaram cerca de 10% do volume total comercializado, com predomínio do mercado
Europeu (48%); verifica-se a existência de vários projetos de novas plantações, seja de produtores já
inscritos na CVA ou de potenciais novos produtores (em 2019, foram pedidos cerca 150 hectares para
novas plantações); regista-se uma evolução importante no número de produtores, que são atualmente
45; e - talvez o mais significativo - "há uma tendência de regresso às origens, buscando o mais
tradicional do Algarve, com aposta forte nas castas Negra-Mole e Crato-Branco (Síria) de Vinhas
Velhas, em linha com as novas tendências do consumidor que procura algo diferenciador e genuíno".
 
Quem chega e quem estava
Há novos projetos, como a Aveleda, instalada oficialmente no Algarve há pouco mais de um ano e
que, além do vinho, investe fortemente na área do enoturismo. Também neste aspeto se destaca a
Quinta dos Vales, entre a "nova vaga" que ajudou a revitalizar a região, no início do novo milénio, e
que é um dos principais produtores. Outro projeto de grande dimensão é o da Casa Santos Lima, atual
líder. Já com história e bom nome junto de quem aprecia vinho contam-se, entre outros, a Quinta do
Barranco Longo, tão hábil na viticultura e na enologia como no marketing, José Manuel Cabrita,
Essential Passion e Quinta da Tor, nomeadamente pelo investimento nas castas nacionais e,
concretamente, na casta autóctone do Algarve, a Negra-Mole.
 
A nova identidade, diz Sara Silva, apontando o logótipo que retrata os principais ícones e lifestyle do
Algarve: sol, gastronomia, férias, património, tradições e praia, "visa reforçar junto da restauração e
do público final a qualidade, a diversidade e a exclusividade dos Vinhos do Algarve, região onde o sol e
a serra se conjugam numa harmonia perfeita, onde residentes e turistas procuram experiências
imersivas de sabores, momentos de lazer e de bem-estar". E conclui com ar tão otimista como o tom
das palavras: "Os vinhos do Algarve são já reconhecidos como vinhos de grande qualidade."
 
Al-Ria Reserva Tinto 2016
 
Duas castas, Touriga Nacional e Syrah, na origem deste vinho atraente e gastronómico, que estagiou
12 meses em barricas de carvalho francês e americano. Cor rubi profunda, aroma concentrado com
boas notas de frutos silvestres e de especiarias, paladar rico e complexo com taninos elegantes e
macios, fruta madura, acidez viva, bom equilíbrio, final longo e persistente. EUR12,99
 
Barranco Longo Rosé 2018
 
Elaborado com uvas das castas Aragonez e Touriga Nacional e vinificado com maceração pelicular e
fermentação em cubas de inox, seguida de estágio sobre as borras finas, resultou num vinho muito
apelativo com aspeto cristalino, cor rosa em tom de cereja, aroma limpo com boas notas de frutos
vermelhos, paladar com estrutura, acidez e sabor muito agradáveis. Bom aperitivo e melhor ainda na
mesa. EUR6,99
 
Villa Alvor Moscatel-Galego-Roxo Branco 2019
 
Uma novidade, por ser o primeiro Moscatel Roxo do Algarve, e uma singularidade, por apresentar a
casta tal como é, mas num novo terroir. Fermentação em inox e estágio de três meses em contacto
com as borras finas. Cor rosa suave, aroma fino com notas de frutos vermelhos e um toque mineral,
paladar fresco e aveludado muito elegante. EUR11,99
 
Manuel Gonçalves da Silva

Página 28



A29

 
RTP 1

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86053561

 
18-04-2020 20:58

1 1 1

Fitch baixou a perspetiva de rating de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cee1432b-4c22-4fff-9e16-

767b77dcabf0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A agência de notação financeira norte-americana Fitch baixou a perspetiva de rating de Portugal de
positiva para estável.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-04-18 18:00
 RTP 3 - 360 , 2020-04-18 21:13
 RTP 2 - Jornal 2 , 2020-04-18 21:41
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 	Duração: 00:03:49

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 86053219

 
18-04-2020 19:59

1 1 1

Plano do Governo para o regresso à normalidade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3904b54b-5e59-4021-aeb8-

a677a4503b89&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro quer anunciar no dia 30, o plano do Governo para o início do regresso à
normalidade, mas numa entrevista ao Expresso, António Costa revela já parte do esboço. Uma das
medidas previstas é o uso obrigatório de máscaras em comunidade, nas escolas,  nos transportes e no
atendimento ao público. Outra solução encontrada é a reorganização de horários, para que as aulas
possam começar mais tarde do que os habituais horários de trabalho para evitar cruzamento nos
transportes. A intenção do Governo é manter o teletrabalho em maio e só depois começar uma saída
faseada. Em relação às praias, o primeiro-ministro avisa que haverá restrições e fiscalização para
impedir aglomerações.
Comentários de António Costa, primeiro-ministro.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-04-18 19:59
 SIC Notícias - Notícias , 2020-04-18 21:41
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-04-18 22:12
 SIC Notícias - Notícias , 2020-04-18 01:06
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TVI 24

 	Duração: 00:06:08

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 86052976

 
18-04-2020 17:34

1 1 1

Relançamento do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3a26f860-e2ce-421f-9479-

64c52f1f6e94&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nestas notícias vamos tentar perceber agora como Açores e Madeira preparam o regresso do setor do
turismo com Nuno Vale, diretor Associação de Promoção da Madeira, e Marta Guerreiro, Secretária
Regional do Turismo.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:02:49

 	OCS: SIC Notícias - Golf Report

 
ID: 86071282

 
18-04-2020 09:46

1 1 1

Efeitos da pandemia no golfe

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=79b59eca-e16b-4a17-8a19-

f7eb059ef1ca&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O 2º debate promovido pelo site que houve golf.pt, teve como tema o vírus que afetou o turismo e o
golf, e decorreu em direto no respetivo Facebook.
Declarações de Mário Ferreira, Nau Hotels & Resorts; João Pinto Coelho, Onyria Resort; Marco
Andrade, Montado Golf Resort.
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Algarve económico na era pós-pandemia COVID-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/04/2020

Meio: Barlavento Online

URL: https://www.barlavento.pt/opiniao/algarve-economico-na-era-pos-pandemia-covid-19

 
No momento em que escrevo este texto o país está em estado de Emergência por conta de uma
pandemia que constitui uma verdadeira ameaça à nossa forma de viver.
 
É, pois, hora de salvar vidas. No entanto, importa desde já (tentar) vislumbrar o que pode ser a
economia pós-pandemia. Neste capítulo, o nosso Algarve tem muitas razões para estar apreensivo.
Muitas. Mesmo.
 
É voz corrente que a região depende do turismo. Os dados disponibilizados pelas entidades oficiais são
categóricos nesta matéria. De facto, segundo o anuário estatístico da região do Algarve produzido pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2018 (último ano disponível), a riqueza produzida pela
região medida através do Valor Acrescentado Bruto (VAB) ascendeu aos 7,9 mil milhões de euros.
 
A mesma fonte revela que, nesse ano, o VAB produzido no Algarve pelas atividades de alojamento,
restauração e similares foi de 1,9 mil milhões de euros (i.e., 24 por cento do total).
 
Somam-se os 1,4 mil milhões de euros (i.e., 17,7 por cento do total) das atividades imobiliárias e os
0,9 mil milhões de euros (i.e., 12,1 por cento do total) relativos ao comércio por grosso e a retalho,
reparação de veículos automóveis e motociclos e temos mais de metade da riqueza do Algarve direta
ou indiretamente dependente do fenómeno turístico.
 
Este padrão é único no país, algo que demonstra bem a particularidade no nosso padrão de
especialização económica.
 
A este respeito, vale a pena mencionar que os sectores da agricultura, produção animal, caça, floresta
e pesca representam 3,8 por cento do nosso VAB em 2018, com as atividades industriais (de extração
e exploração) a pesar apenas 3,4 por cento nesse mesmo indicador.
 
Não será pois de estranhar que o emprego na região dependa em grande medida do sector turístico. A
este propósito, o INE revela que, em 2018, o Algarve contava com um total de 217 mil pessoas
empregadas.
 
Destas, 44 mil trabalhavam em atividades de alojamento, restauração e similares (i.e., 20,2 por cento
do total) e 35 mil em atividades de comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis
e motociclos (i.e., 16,1 por cento do total).
 
A comparação com Portugal impressiona já que os valores equiparáveis são 6,9 por cento e 15,0 por
cento, respectivamente num universo de pessoas empregadas que ascende aos 4,8 milhões.
 
As nossas particularidades económicas não se ficam por aqui. De facto, o Algarve também é afetado
por um elevado nível de sazonalidade (ver Tabela 1).
 
A Tabela 1 revela que, em 2019, os meses de junho a setembro concentram 55 por cento da procura
turística dirigida ao Algarve. Os dados estão disponíveis aqui.
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Neste período, cerca de 70,4 por cento dos turistas que visitam a região são não residentes. Em
termos de proveitos, a situação é ainda mais extrema: 64 por cento da faturação de 2019 ocorreu
entre junho e setembro.
 
A leitura crua dos dados leva então a uma conclusão: a economia da região depende, no essencial,
dos meses de junho a setembro.
 
Logo, apesar dos números anuais serem muito interessantes (total de 20,9 milhões de dormidas, que
ditam um crescimento homólogo face a 2018 de 2,5 por cento e uma quota do mercado nacional de
30 por cento; 1,2 mil milhões de euros de proveitos totais, que representam um crescimento
homólogo face ao ano anterior de 7,2 por cento e uma quota de mercado em Portugal de 28,5 por
cento) a fragilidade económica da região é por demais evidente.
 
As más notícias não ficam por aqui. De facto, à sazonalidade soma-se uma forte dependência de
certos mercados emissores.
 
Infelizmente, não consegui obter informação atualizada sobre este aspeto, vendo-me na contingência
de recorrer aos dados disponibilizados pelo Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve
2015-2018 (estrategia.turismodeportugal.pt).
 
Este documento refere que, em 2013, 54,7 por cento dos passageiros processados pelo Aeroporto
Internacional de Faro foram oriundos do Reino Unido.
 
Seguiam-se os passageiros vindos da Alemanha (11,6 por cento) e da Holanda (9,3 por cento).
Admito que os valores atuais não andam longe dos que agora apresento. Partindo deste pressuposto,
nota-se uma perigosa concentração da procura externa no mercado britânico, algo que é relevante já
que, como demonstra a Tabela 1, três em cada quatro turistas que procuram o Algarve são não
residentes.
 
Os dados acima não podem deixar de gerar apreensão na região já que todos os estudos
internacionais apontam para o facto de o turismo ser o sector que mais tem a perder com a situação
atual.
 
São várias as razões que justificam esta certeza, resumidas aqui em torno de duas vertentes
essenciais.
 
A primeira reside na psicologia e prende-se com a convicção de que no futuro próximo a maioria de
nós vai preferir evitar grandes aglomerações e tudo aquilo que obriga a um contacto próximo com
outras pessoas. A segunda é de natureza económica.
 
A economia mundial vai entrar em recessão o que vai implicar perda de rendimento para muitas
pessoas (seja por desemprego, reduções nominais do rendimento do trabalho e/ou capital e/ou
aumento de impostos). Como tal, espera-se que exista uma redução na propensão para viajar, o que
afeta negativamente o fluxo turístico mundial.
 
Dentro deste cenário pouco animador, a situação do Algarve é ainda mais periclitante. De facto, a
Páscoa marca o arranque do ano turístico na região. Seria agora que muitas unidades hoteleiras
estariam a afinar a máquina, que é como quem diz a abrir as portas e contratar pessoal, reativar
contactos com fornecedores, entre outros.
 
Ora, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), já confirmou que a
Páscoa não correu pelo melhor, não se perspetivando que seja possível uma grande recuperação das
reservas nos próximos tempos. É fácil compreender porquê.
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Neste momento os principais mercados emissores estão ainda a lidar com a pandemia COVID-19 sem
que seja possível antecipar quando a mesma ficará controlada.
 
Por outro lado, a esmagadora maioria das companhias áreas têm a sua atividade reduzida a quase
nada, estando muitas delas a lidar com um elevado nível de incerteza sobre o que pode ser o seu
futuro imediato.
 
Juntem-se as mais que previsíveis restrições de viajar no espaço intra e extra-comunitário para se
perceber que a procura turística externa será bastante mais reduzida do que gostaríamos em 2020.
 
A procura interna é pois o único ponto que pode gerar algum alento mas a situação nacional
desaconselha grandes entusiasmos nesta fase. De facto, são já muitos aqueles que estão em situação
de layoff, esperando-se que o desemprego aumente significativamente nos próximos meses. Logo,
mesmo a procura interna deverá sofrer um impacto não desprezível em 2020.
 
O que podemos então fazer? Penso que esta é uma oportunidade para finalmente darmos passos
relevantes e decisivos no tema da diversificação da base económica do Algarve.
 
Neste contexto, três sectores parecem particularmente promissores. A produção de energia  limpa , as
tecnologias de informação e, claro, o mar.
 
No que toca ao primeiro seria interessante canalizar fundos para apoiar a disseminação massiva de
painéis solares na região, tanto no sector público como no privado.
 
Se juntarmos a esta medida apoios comunitários sérios para a criação de uma fileira industrial de
produção destes painéis e para a investigação nesta área, teremos a oportunidade para explorar de
forma inteligente uma das vantagens naturais da região: a sua exposição solar.
 
No longo-prazo, o negócio afigura-se interessante já que ajudaria a minimizar a nossa dependência do
petróleo, com consequências positivas sobre a balança de pagamentos. Já há passos dados na
segunda vertente mencionada acima, nomeadamente através do projeto Algarve Tech Hub.
 
Temos pois de dar ainda mais força ao mesmo para que possa acelerar o seu desenvolvimento.
 
É de referir que este projeto capitaliza novamente numa das vantagens naturais da região - a
qualidade de vida que oferece - podendo ajudar a somar ao Algarve um conjunto de pessoas e
empresas que vão construir o século XXI, seguramente assente no digital.
 
O terceiro sector frisado acima é, para mim, o grande desiderato da região e do país. Portugal tornou-
se na super potência do mundo quando se virou para o mar e decidiu encetar a época dos
Descobrimentos. Está pois na altura de voltar a olhar estrategicamente para este enorme recurso que,
na verdade, é a última grande riqueza de que dispomos.
 
Como fica o turismo no meio disto tudo? O turismo será sempre uma atividade-chave da região.
 
Neste momento de aflição devemos apoiar as empresas economicamente robustas a enfrentar a crise
de procura (e de liquidez) que se avizinha.
 
Neste particular, todas as estratégias (fiscais, de subsidiação direta às unidades, apoio generoso à
manutenção dos postos de trabalho, etc) devem de ser equacionadas de forma a salvar algum do
músculo empresarial do Algarve.
 
De frisar que o sector turístico algarvio tem sido instrumental para o consolidar das contas públicas
nacionais razão pela qual merece uma especial atenção por parte do nosso governo.
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Dito isto, é preciso reconhecer que a região deve continuar a apostar na sua promoção junto do
mercado interno e externo promovendo produtos e atributos que possam fazer sentido no contexto
atual.
 
Teremos sucesso? Depende da nossa capacidade para articular e juntar vontades, mobilizando
recursos e capacidade de influência.
 
Luís Coelho | Professor de Finanças na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve e membro
da Ordem dos Economistas
 
[Additional Text]:
Opiniao_Luis_Coelho
Print Icon
 
Luís Serra Coelho
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ALGARVE 1 VERBA PARA TURISMO 

M ais de 70 micro, pequenas e mé-
dias empresas turísticas da re-

gião do Algarve receberam cerca de 640 
mil euros da linha de apoio à tesouraria 
do turismo para mitigar as consequên-
cias da pandemia de Covid-19, avançou 
ontem o Turismo do Algarve. 

  

   

   

Página 37



A38

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 5,11 x 6,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 86045629 18-04-2020

VERÃO COM RESTRIÇÕES 
NAS PRAIAS ALGARVIAS 
O "Apesar de termos a praia 
à porta e de ser tão apetecí-
vel, é bom que as pessoas 
criem a expectativa de que 
quase de certeza haverá al-
gumas restrições", afirmou 
ontem Ana Cristina Guerrei-
ro, delegada regional de Saú-
de do Algarve, em relação ao 
verão. O objetivo passa por 
evitar grandes concentra-
ções de pessoas nas praias. • 
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PSD/Algarve vai ouvir parceiros sociais da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/04/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2d9df111

 
O PSD/Algarve anunciou que vai promover durante o presente mês de abril uma série de encontros
com os diferentes parceiros sociais, por videoconferência, de modo a recolher contributos para a
apresentação de propostas para o relançamento da economia algarvia, que irá apresentar no próximo
mês de maio.
 
Os sociais-democratas dizem acreditar que o Governo possa estar disponível para acolher alguns
desses contributos, no programa específico, que o executivo terá que desenhar para o Algarve, e
implementar na nossa região durante o presente ano e, com toda a certeza, no próximo.
 
"Sem deixar de reconhecer a oportunidade de algumas das medidas de apoio aos cidadãos e às
empresas adotadas pelo Governo e pelas autarquias, o PSD/Algarve entende que é necessário ouvir
quem mais de perto conhece a realidade económica algarvia e adotar medidas ajustadas à nossa
realidade económica e social", afirma o PSD em nota de Imprensa.
 
A especificidade da economia algarvia, cuja dependência do Turismo é somente comparável com a
região autónoma da Madeira, "obriga a que o Governo tenha que olhar para o Algarve de uma forma
muito particular. Não existe erro maior que tratar de forma igual o que é diferente. É esse erro que o
PSD/Algarve se propõe contribuir para impedir", concluem os sociais-democratas algarvios.
 
João Prudêncio
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Tourism companies in the Algarve begin to receive support
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/04/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6bc00258

 
Tourism companies in the Algarve begin to receive support
 
in News ·
 
18-04-2020 09:00:00 · 0 Comments
 
More than 70 micro, small and medium-sized tourist companies in the Algarve have received around
640 thousand Euros from the support line to the tourism treasury to mitigate the consequences of the
covid-19 pandemic, said Turismo do Algarve.
 
The Algarve Tourism Region (RTA) indicated in a statement that 430 companies applied for the line
launched by the Government and by Turismo de Portugal, with 154 applications having been approved
until 13 April and support given to 72 companies in the region.
 
The president of Turismo do Algarve, João Fernandes, quoted in the document, considers that "these
data are already a positive sign for tourist companies in this period of special adversity".
 
"Our team will continue to do everything to respond to the needs of businessmen and workers in a
sector that is essential for the region's economy and with a large share of the national GDP (Gross
Domestic Product)", said the official.
 
According to RTA, the dynamics of the results "have been leveraged through the information and
clarification campaign for entrepreneurs", launched jointly by tourism entities in the Algarve, with the
motto "Yesterday, as today, we are here to help".
 
Applications for financial support lines to the tourism treasury are still open, and membership has not
been associated with the payment of interest and has a grace period of 12 months.
 
The financial support measures are part of the Tourism # PorTodos programme to support the sector
during the crisis caused by the covid-19 pandemic, a disease caused by the new SARS-CoV-2
coronavirus.
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ANDRÉ JORDAN EMPRESÁRIO 

`Vamos ter que sustentar 
milhões de pessoas' 
Vítor Rainho 
vitor,rainho@sol.pt 

O coronavírus vai mudar radicalmente o turis-
mo, os hotéis vão passar a ter apartamentos, o 
alojamento local tem os dias contados e será pre-
ciso aposta na qualidade, defende André Jordan. 

É uma das figuras mais emble-
máticas do turismo português: 
seja pela Quinta do Lago, Vila-
moura, Belas Clube Campo ou 
pela frontalidade, por vezes, des-
concertante, tanto à esquerda 
como à direita. A sua família fu-
giu do holocausto, quando ainda 
era criança, e foi no Brasil que 
ganhou o sotaque que nunca 
abandonou. Aos 86 anos continua 
a falar do futuro com o mesmo 
entusiasmo de sempre. 

Como olha para a crise que esta-
mos a viver? 
Vou fazer 87 anos, sou uma pes-
soa consciente, passei pela Se-
gunda Grande Guerra, apesar de 
termos fugido no momento cer-
to, na invasão da Polónia. Penso 
que nunca tinha visto uma situa-
ção tão descontrolada como a 
desta pandemia, porque nin-
guém sabe o que é, ninguém sabe 
como se trata. Imagine o que é a 
única defesa quanto a esse vírus 
é não termos contacto entre nós, 
entre as pessoas. É a única ma-
neira de atenuá-lo porque tam-
bém não sabemos se se cura. A 
situação económica que isto cau-
sa é sem precedentes. Penso que 
nem a crise de 1929 foi tão pro-
funda como isto. Vejo com mui-
ta preocupação, mas também 
com alguma confiança na inge-
nuidade das pessoas e na capaci-
dade de superarem as situações 
como tem sido demonstrado. Va-
mos ver o que vence: se a criati-
vidade, a ingenuidade e a resi-
liência do ser humano ou a mal-
dade de um vírus. 

Não estávamos preparados. 
Somos capazes de encontrar fra-
quezas. Penso que a globalização 
e a alta tecnologia, a inteligência 
artificial, tudo isso criou os pro-
blemas. Porque é que isto aconte-
ce? Os chineses que avançaram 
de forma brutal na tecnologia, fi-
nanceiramente, economicamen-
te, industrialmente, continuaram 
a manter os hábitos milenares, 
mas a nova geração já não está 
imunizada. Comiam os morcegos 
e ficavam imunizados. Mas esta 
geração do McDonald's já não 
está. Por isso o vírus entrou. E 
como era um hábito milenar de-
les comerem assim, ninguém se 
preocupou, ninguém pensou. E 
espalhou-se pelo mundo inteiro. 
Não acredito que isto seja um ata-
que chinês ao Ocidente. Há quem 
defenda que eles fizeram uma 
zona ficar infetada para depois fi-
car imunizada e então se espalhar 
pelo resto do mundo. A verdade é 
que a maneira de comerem, bebe-
rem e a vida moderna não são 
compatíveis. E ninguém pensou 
nisso. 

Não sei se já viu os vídeos do Pre-
sidente chinês, Xi Jinping, dizer que 
vão tomar conta do mundo. Acha 
que vai acontecer? 
Acho que não é verdade, os chine-
ses têm muitos mais problemas. 
O que acontece é que eles podem 
fazer o que ninguém pode fazer 
no Ocidente que é meter dinhei-
ro e comprar ativos. Porque é que 
eles compram tantos ativos fora 
da China? Porque nào têm con-
fiança nos seus próprios ativos. 

Eles querem usar a credibilidade 
do Ocidente para, na hora que 
aquilo entrar, colapso o dinheiro 
já estar aqui fora. Estou a fazer 
um pouco uma caricatura, mas é 
verdade que acho que não é tão fá-
cil eles tomarem conta do mundo. 
Agora como também o Ocidente 
não tem sabido se entender, a 
combinação para a harmonia do 
Ocidente não resulta. 

Sempre falou nos perigos da globa-
lização e da robotização que esta-
mos a seguir. 
Acho que o grande problema é 
esse. Primeiro, vai haver um ni-
velamento para baixo da situação 
do Ocidente. As pessoas vão todas 
restringir os seus estilos de vida e 
os grandes exageros e extravagân-
cias não vão ser possíveis. Os 
grandes grupos, por exemplo, de 
alta tecnologia e principalmente 
daquela tecnologia que não é útil 
como os Facebooks e tudo isso, 
têm o valor que têm e os milioná-
rios são milionários porque as 
ações têm um aplicador que não 
é realista no sentido financeiro. 
Representa uma procura desse 
papel mas esse papel não tem 
substrato, não tem ativos, muitas 
vezes não tem muitos lucros e isso 
tudo vai-se ajustar. Na medida em 
que a robotização gerar desem-
prego, vamos ver qual vai ser o 
grande teste. Quando isto acal-
mar - dentro de um mês ou um 
ano - vamos descobrir qual é a 
quantidade de pessoas que ficou 
sem emprego permanentemente. 
Vamos descobrir isso e vamos ter 
de encontrar maneira de susten-
tar essas pessoas. Não só susten-
tá-las materialmente como psico-
logicamente também. É um gran-
de desafio e a ingenuidade, a 
criatividade e a resiliência das 
pessoas vai ser posta à prova. Co-
nheci muitas pessoas, judeus que  

estiveram nos campos de concen-
tração e que não morreram. Al-
guns muito próximos. Tive um 
grande amigo que esteve em 
Auschwitz durante cinco anos. 
Era checo e depois foi levado para 
as minas de urânio pelos russos 
porque era de uma família abas-
tada. Tem o número gravado e de-
pois acabou por emigrar para In-
glaterra e acabou por ser presi-
dente de uma das maiores 
empresas de construção do mun-
do que era a Bovis. Sobreviveu 
àquilo tudo. No entanto, psicologi-
camente, sofria muito. Tivemos 
muitas conversas, a empresa dele 
investiu na Quinta do Lago e foi 
um grande amigo, um grande par-
ceiro. Ele dizia que eu era o úni-
co amigo dele porque em Inglater-
ra é difícil as pessoas serem ami-
gas de alguém que não conhecem 
a vida inteira. Era um homem de 
grande prestígio, sofria muito 
mas resistiu, superou e chegou a 
uma posição muito alta na comu-
nidade. Outros ficaram entre-
gues, digamos, à tortura das suas 
memórias. O ser humano é mui-
to resiliente em termos físicos e 
psicol5gicos. 

Acha que estamos a viver - com as 
devidas distâncias - uma espécie 
de holocausto global? 
Não sei se é um holocausto por-
que há muitas atenuantes. Não es-
tamos numa prisão, não estamos 
num campo de concentração. Te-
mos até a ironia das pessoas que 
estão nos cruzeiros e não conse-
guem atracar em lugar nenhum. 
São prisioneiros de si próprios. É 
uma coisa extraordinária e mos-
tra justamente o exagero a que 
chegou a nossa civilização. Não 
acho que seja o holocausto nesse 
sentido. Ainda não sabemos como 
isto vai evoluir e acho que nin-
guém sabe. 
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Estava a referir-me mais aos trau-
mas que isto pode deixar. Uma so-
ciedade fechada em casa, pessoas 
sem condições... 
Acho que é muito difícil para as 
pessoas da classe média-baixa. 
Um casal com dois ou três filhos, 
com dois quartos e uma casa de 
banho e que já há um mês que não 
sai ninguém, é claro que isso dei-
xa marcas. Deixa marcas, mas 
também não é fatal. Não é o mes-
mo que estar num campo de con-
centração, não é o mesmo. O que 
é grave é o medo da morte. Por 
exemplo, tenho esta idade e nun-
ca tive medo ou me preocupei 
com a morte. Tenho consciência 
dela e sempre tive. Perdi o meu 
pai há 50 e muitos anos e a minha 
mãe há 30 e muitos anos. Agora 
fico a ver se a morte fica rondan-
do por aqui mas não me apanha. 
Porque estou numa idade favori-
ta para o vírus. Estou muito bem 
qualificado para ser apanhado 
pelo vírus. Isso, na minha vida e 
na vida de pessoas como eu, tenho 
a certeza de que é um medo real. 
Mas também é como digo: se mor-
rer é porque está na altura. 

Como encara o facto de as pessoas 
com mais de 70 anos serem aconse-
lhadas a ficar em casa e deixarem 
de viver a sua vida? 
Isso serve para toda a gente. Não 
há cinemas, não há restaurantes, 
não há teatros. Acabei de receber 
no telemóvel uma mensagem que 
diz que a Ópera de Nova Iorque 
vai fazer um concerto no dia 25 
de Abril com dezenas de artistas 
todos em suas casas, no mundo 
inteiro. É uma coisa fantástica e 
mostra justamente a criativida-
de e a resiliência e a tecnologia a 
ser usada para um fim nobre. Te-
nho pensado nisso, duque a cultu-
ra e a arte vão ganhar muito es-
paço nesse futuro novo. Vão va-
lorizar-se muito as artes, no 
sentido de elas terem uma posi-
ção de importância, não no sen-
tido necessariamente financeiro. 
Já está havendo sinais. As anti-
guidades morreram, deixaram de 
ter valor. A nova estrutura e o ta-
manho das casas e o gosto das no-
vas gerações não quer mais saber 
de antiguidades. Se tem em sua 
casa urna cadeira que valia 10 mil 
euros ou 20 mil euros. hoje não 
vale nada porque ninguém lha 
compra por preço nenhum, a não 
ser aquelas antiguidades com 
qualidade de museu. 

Mas temos quadros antigos que va-
lem cada vez mais. 

66 
Os grandes 
exageros e 

extravagãncias 
não vão ser 

possíveis 

Se tiver 
de um lado 

do muro 
10 milhões de 

ricos, pessoas 
que vivem bem, 

os pobres 
saltam o muro 

e vão-nos 
matar a todos 

99 
Não é bem assim e não será bem 
assim no futuro. Isto é urna má-
fia, pode dizer-se assim, entre 
marchçmds, curadores, críticos e 
certos colecionadores que fazem 
parte desse grupo que estão insu-
flando os preços para vender pura 
e simplesmente para chineses, 
árabes ou russos. É uni mercado 
completamente fabricado. 

Acha que o mundo tal como o co-
nhecemos no que diz respeito à ex-
travagância vai desaparecer ou o 
facto de as pessoas quererem com-
prar um carro que ande a 300km/h, 
beber um vinho de mil euros... 
Acho que isso vai sofrer um gran-
de ajustamento porque a econo-
mia vai levar a isso. A forma de 
sustentar aqueles que perderam 
os empregos graças às tecnolo-
gias, graças à evolução da inteli-
gência artificial, vai ser de um 
ajustamento geral, uma vida mais 
normal. Ainda sou de um tempo 
em que os meus pais, no Brasil, 
eram pessoas ricas mas viviam 
uma vida normalissima. Tínha-
mos uma casa simples, boa mas 
simples, o meu pai tinha um car-
ro e a vida durante a guerra foi as-
sim. Ninguém vivia na extrava-
gância durante a Segunda Guer-
ra. Nem na primeira. Mas depois 
os avanços tecnológicos geraram 
grandes fortunas e as pessoas que 
conseguiram apropriar-se da tec-

  

nologia ou inventá-la ganharam 
muito, mas isso vai acabar. Vai 
acabar porque vamos ter milhões 
de pessoas para sustentar de al-
guma maneira. É por isso que 
acho que os cuidados paliativos, 
a cultura, a arte, museus, flores-
tas, essas pessoas vão trabalhar 
nessas coisas e vão ser pagas por 
aquela metade que é próspera e 
acho que vai haver um ajusta-
mento hipotético do estilo de vida. 
Já vivi urna época assim durante 
a guerra do Brasil. Não houve 
guerra no Brasil nem nos EUA. 
Tiveram guerra mas não tiveram 
guerra no seu território. E vive-
ram perfeitamente. Os ingleses vi-
veram cinco anos de racionamen-
to de tudo. E sobreviveram. 

Passado uns anos da II Grande 

Guerra, o luxo voltou em força. 

Claro. Houve um grande cresci-
mento económico. Depois de Roo-
sevelt ter conseguido introduzir 
a regulamentação das bolsas, do 
mercado financeiro e da banca, 
etc., um grupo de milionários da 
Califórnia patrocinou a carreira 
política de Reagan, que foi para o 
Governo posto por eles, para des-
regular tudo e essa desregulação 
é que criou essa economia muito 
exagerada. E distorceu a realida-
de económica. Há milhares de ia-
tes e aviões particulares à venda 
por muitos milhões de dólares, 
mas desde a crise de 2008 que não 
têm compradores. 

O mundo do futebol, à semelhança 
de outros, vai ter de ser reajustado 
e esses milhões vão ser equaciona-
dos? 
Sim, vai ter de ser porque já não 
vão existir esses milhões com o 
ajustamento da economia à reali-
dade do terreno. A realidade é que 
vai haver milhões de pessoas que 
vão ter de ser sustentadas. E por 
que vamos ter de sustentá-las? 
Porque se não elas matam-nos. É 
tão simples como isso. Se tiver de 
um lado do muro 10 milhões de ri-
cos, pessoas que vivem bem, os po-
bres saltam o muro e vão-nos ma-
tar a todos. Para nós não sermos 
mortos vamos ter de pagar. 

O que acha da aposta feita em Por-
tugal no turismo massificado? 
Venho falando disso há anos sem 
qualquer efeito porque isso foi um 
grande erro e agora está a ver-se 
a gravidade desse erro. Não que-
ro exagerar na minha vaidade, 
mas quando fiz a Quinta do Lago, 
no Algarve, não havia nada. 
Quando introduzi o conceito de > 
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> turismo de qualidade em maior 

escala, foi acessível. Depois perdi 
a aposta porque a Quinta do Lago 
foi muito além do que eu sonha-
va. Até hoje. A Quinta do Lago ti-
nha um conceito absolutamente 
correto de qualidade urbanística, 
de qualidade arquitetónica, de es-
tilo de vida não exibicionista e afi-
nal acabou sendo praticamente o 
único empreendimento na Euro-
pa assim. E é por isso que ela é tão 
valorizada. Ninguém fala de ou-
tro. Havia Sotogrande no sul de 
Espanha que tinha essa preten-
são. Não foi bem sucedido, apesar 
de ser muito evoluído, mas está 
mal localizado porque está em 
frente a Gibraltar, é longe do ae-
roporto, é longe de tudo. A ideia 
foi como é hoje Belas, como a 
Quinta do Lago foi ao princípio e 
por isso é que agora conseguimos 
sobreviver, e um grande grupo 
americano entrou aqui [em Belas] 
connosco e tem plena confiança 
no empreendimento e acabou de 
decidir avançarmos com todos os 
upgrades que estamos a fazer dos 
clubes, do ténis, da parte lazer. 

Portugal depois do coronavírus vai 
continuar com o turismo massifi-
cado? 
Nào. Não pode continuar porque 
não é sustentável, não é rentável. 
Veja o seguinte: as pessoas, e co-
nheço algumas que compraram 
casas e palácios antigos para con-
verter em alojamento local, ago-
ra não têm ocupação, estão a ven-
der para habitação normal. Vai 
acontecer muito isso. Também há 
hotéis que vão ser convertidos em 
apartamentos. Esse turismo pen-
so que não volta. As pessoas vi-
nham aqui porque a razão preço 
qualidade era excecional. Lisboa 
é uma cidade que faz lembrar 
uma mulher que não é muito bo-
nita, mas é muito charmosa. Com 
o boom do turismo de massifica-
ção passou-se para a ilusão, esse 
bluffda gastronomia dos chefes... 
passámos para unia coisa que não 
é sustentável. A opção é a junçào 
do turismo com o imobiliário. 
Transformar os turistas em turis-
tas permanentes. Passar a fazer 
de Portugal a sua base, ou pelo 
menos o seu refúgio. E isso é que 
é o nosso nicho de mercado. E nós 
temos de agora, com grande capa-
cidade técnica, descobrir• onde é 
que estão esses nichos, onde é que 
estão os nossos clientes e fazer-
promoções para atingi-los. E cla-
ro vão ser muito menos turistas. 
Vai haver menos aviões, tudo isso 
é uma contradição. Nós querer-

  

mos acabar com o aquecimento 
global mas temos cada vez mais 
aviões, cada vez mais aeroportos, 
não é compatível. Temos de ter 
um turismo de qualidade que não 
é só para milionários. 

Mas esse tipo de turismo emprega-
va multas pessoas. 
Depende. O alojamento local pra-
ticamente não emprega ninguém. 
Emprega uma pessoa uma vez 
por semana que vai naquele apar-
tamento e limpa para entrar o se-
guinte. Não tem porteiros, não 
tem empregadas, não tem nada. 
A hotelaria também tem de mu-
dar, apesar de ter crescido imen-
so, continua a pagar 600, 700 eu-
ros, na mesa, na portaria, muitas 
vezes a licenciados. Poucos che-
gam aos 1000 euros. São empregos 
de muito sacrifício. É melhor ter 
urna hotelaria e um turista de 
qualidade que paga melhor e tam-
bém poder pagar melhor às pes-
soas que trabalham. 

Como está o investimento de 25 mi-
lhões na construção de 50 novos 
apartamentos? 
Os primeiros já foram vendidos e 
entregues. Agora começámos a 
vender os outros. Tudo tem sido 
vendido e tem muito boa qualida-
de. Continuamos ganhando pré-
m ios de ambiente, sustentabilida-
de. Somos realmente pioneiros 
em Portugal e fora do país nessa 
área. Acabámos de ganhar um 
prémio, mas não foi um prémio 
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Muitos dos 
prémios de 

turismo são 
comprados por 

500 libras 

Na Avenida da 
Liberdade não 

há uma loja 
portuguesa 

ou de produtos 
pprtugueses. 
E uma ilusão 

esse comércio 

9! 

comprado. Aquilo do turismo, 
prémios mundiais a que é preci-
so candidatar-se, paga-se uma en-
trada e depois escolhe-se o prémio 
que se quer. 

Acha que o Governo português tem 
comprado prémios de turismo? 
Não adianta nada. Isso é uma fan-
tasia e só faz bem ao ego dos fun-
cionários públicos e dos porteiros 
dos hotéis. Quando um prémio é 
autêntico vale, mas quando são 
essas coisas compradas não inte-
ressa nada. Está na net. A pessoa 
inscreve-se e paga 500 libras para 
ser nomeado. E depois mandam o 
diploma. Nem vem emoldurado. 
Dão a entender que se se subir 
para outra categoria, há uma ta-
bela. Não é segredo. Mas, por ou-
tro lado, há prémios internacio-
nais de turismo que são verdadei-
ros. 

Vai haver uma grande mudança no 
imobiliário em Portugal? 
Acho que vai. Como eu digo, te-
mos de desenvolver um mercado 
que atinja a classe média-alta e 
ter Portugal como uma base de 
segurança e conforto e cultura 
também. É muito importante 
desenvolver melhor o lado cultu-
ral em vários sítios. Por exemplo, 
Em Vilamoura criámos no mês 
de março, que já vai no 10.° ano, 
oAtlantic Tour que é o maior da 
Europa e acontece fora de tempo-
rada. Trazem 800 cavalos e 1200 
pessoas em fevereiro e março 
para Vilamoura e há concursos 
diários. Diariamente essas pes-
soas dormem nos hotéis, comem 
nos restaurantes e compram nas 
lojas. É preciso reforçar muito a 
atração cultural. Não sei bem o 
que vai ser do imobiliário porque 
não sei qual é a oferta. Há mui-
tas coisas anunciadas mas essas 
foram inventadas no boom e en-
tão já foram calculadas por 10/12 
mil euros o metro quadrado. Não 
sei se essas coisas continuam viá-
veis. Parece-me que não. Sei é 
que temos de criar uma oferta 
para atrair também as empresas 
a continuarem a trazer as suas 
sedes operacionais para cá, os 
bancos, por exemplo. É impor-
tante que existam zonas satélites 
como por exemplo o arco ribeiri-
nho sul - na Margem Sul - ou 
para norte, em Alenquer, proje-
tos que integram habitação, pré-
dios de escritórios, comércio. 
zona para as indústrias tecnoló-
gicas, coisas muito importantes 
que empregam mão-de-obra por-
tuguesa, nos escritórios. Os por-

  

tugueses são bem vistos no mer-
cado, a mão-de-obra tem qualida-
de. É por aí que tem de se andar. 
Falam em torres grandes em Lis-
boa e tudo isso mas eu não vejo 
muito a viabilidades dessas coi-
sas. Agora não temos, neste mo-
mento, informação suficiente do 
que é a oferta para poder avaliar 
oque é o mercado. 

António Saraiva, da CIP, disse que 
Portugal apostou tudo no turismo. O 
que pensa disse? 
Isso me diz que continua o pre-
conceito contra a indústria de ser-
viço por parte do setor industrial. 
Acham que as indústrias de ser-
viço não têm nobreza. Ele disse 
isso e disse que apostaram demais 
e que o país não pode depender do 
turismo. Mas não é o turismo que 
impede outros investimentos. 
Porquê que os outros investimen-
tos não aconteceram? Ou pelo me-
nos na medida que ele acha que 
deviam acontecer? 

Sempre defendeu que o turismo ba-
rato não é rentável e que dobrar os 
preços alterava isso. É possível na 
próxima fase? 
Isso depende muito do tipo de 
animação, do tipo de atração que 
Portugal ofereça. Das coisas 
mais ridículas que já assisti na 
vida é essa oposição ao Museu 
dos Descobrimentos. É uma coi-
sa realmente parola. O Museu 
dos Descobrimentos tem de ser 
moderno, interativo, exaltando 
os países, tantos os destinos, 
mostrar o que eles são hoje e o 
que eram quando Portugal an-
dou por lá, como é que evoluí-
ram. Dá para fazer uma coisa 
muito bonita e não há talvez ou-
tro país que tenha as condições 
de mostrar meio mundo que des-
cobriu. Na Europa toda a gente 
conhece os Descobrimentos, es-
tudou nas escolas. O Magalhães 
é um nome familiar para eles e 
chegam aqui e não encontram. 
Entrei nesse debate por causa 

ji 
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Best of Portugal 

é o que se 
impõe. O melhor 
lugar para esse 

espaço seria 
nas atuais 

instalações 
da Penitenciária 

de Lisboa 

O PSD, o PS, 
o BE e mesmo 

o Partido 
Comunista 

são partidos 
sérios, 

responsáveis. 
Podem ser mais 

ou menos 
extremistas. 
Acho que se 

tiverem no 
poder serão 

mais realistas 

99 

partidos do centro de direita ou 
de esquerda com um candidato 
viável. Resultado: apoiaram o Bol-
sonaro porque queriam livrar-se 
do Lula de qualquer maneira. E 
olhe o resultado. O PSD, o PS, o 
BE e mesmo o Partido Comunis-
ta são partidos sérios, responsá-
veis. Podem ser mais ou menos 
extremistas. Acho que se tiverem 
no poder serão mais realistas. É 
preciso organizar uma espécie de 
frente nacional com um progra-
ma definido, a longo prazo, em 
que se leve em consideração os in-
teresses das vários componentes 
sociais e económicas para gover-
nar com os mais capazes e levar o 
país a um novo patamar. 

Nessa solução nunca teremos um 

Museu dos Descobrimentos. 

Acho que as pessoas que são con-
tra o Museu dos Descobrimentos 
não devem ter nada que fazer. Te-
mos de caminhar para uma con-
córdia nacional porque essa coi-
sa de ser contra o bloco central é 
simplesmente porque os partidos 
maioritários não querem dividir 
o poder com ninguém. Dividem 
os lugares entre eles, à vez. 

Como vive aos 86 anos estes cons-

trangimentos de estar em casa, 

não poder estar com as pessoas 

de que gosta... 

Já vivi muitas coisas diferentes. 
Esta é outra. Não me sinto isola-
do. Primeiro porque tenho dois 
dos meus filhos que moram aqui 
perto. É um momento da vida, 
não estou afetado por isto. 

L 

disso. Em Varsóvia há um mu-
seu da história dos judeus na Po-
lónia. E há uma zona do Holo-
causto. Em Berlim há um museu 
do Holocausto. Os alemães não 
têm problemas, mas os portugue-
ses têm complexos com a sua his-
tória. De uma maneira geral, a 
cultura e a animação são fracas. 
Não há um teatro, não há nada 
que se possa fazer à noite. Para 
um turista normal, não estou a 
falar de discotecas. 

Outra das grandes falhas que sem-

pre apontou foi a falta de um cen-

tro comercial do que é português. 

Absolutamente. Nào sei porque 
não existe. Tentei em dois locais 
negociar com o Estado para fazer 
mas não entrei em concursos, não 
tenho vida para estar nessas dis-
cussões de concursos. É funda-
mental. Na Avenida da Liberdade 
não há uma loja portuguesa ou de 
produtos portugueses. Há o meu 
amigo Castro [Rosa Teixeira] mas  

tudo dele também é estrangeiro. 
As outras lojas também são es-
trangeiras, os prédios são estran-
geiros... o produto é estrangeiro. 
Também não pagam impostos 
porque pagam os lucros offshore. 
A marca exporta para um país fis-
cal. Cada loja tem três ou quatro 
empregados que são portugueses. 
São os únicos empregos que aqui-
lo gera. Não gera nenhum benefi-
cio material para Portugal. A úni-
ca vantagem é que atrai turistas 
mas muito poucos portugueses e 
muito poucos turistas europeus. 
Atrai chineses, brasileiros, atrai 
angolanos que agora já quase não 
vêm. É uma ilusão esse comércio 
da Avenida da Liberdade. E não 
há onde comprar coisas portugue-
sas. Há mil coisas, joias, azulejos, 
móveis, tudo. E seria uma atração 
turística, uma coisa sofisticada, 
de boa qualidade. As mulheres 
iam todas lá. Não existe, não sei 
porquê, não quiseram fazer. Acha-
va que se podia fazer no Parque  

Mayer, que é uma localização 
ideal para uma coisa dessas. Best 
of Portugal é o que se impõe mas 
até hoje não apareceu. O melhor 
lugar para esse espaço seria nas 
atuais instalações da Penitenciá-
ria de Lisboa. 

O que acha do facto de o coronaví-

rus estar a contribuir para a melho-

ria do ambiente? 
Se para acabar com a poluição, se 
para acabar com o aquecimento 
global é preciso matar as pessoas 
com um vírus, temos de ter me-
lhores formas. Em relação ao tu-
rismo, se nós fizermos um turis-
mo de qualidade, não estou a fa-
lar de turismo para milionários, 
para pessoas que querem estar 
num lugar e aproveitar as vanta-
gens verdadeiras que Portugal 
tem, isso implica muito menos 
viagens, muito menos poluição, 
muito menos necessidades de ae-
roportos, temos de ver os interes-
ses. Agora não quero pensar que  

é preciso morrermos todos para 
não poluirmos. 

A situação em que estamos vai con-

tribuir para o aparecimento de mais 

populismos como os de Trump e 

Bolsonaro? 

Penso que depende de nós. O po-
pulismo aparece quando as pes-
soas responsáveis do país não sa-
bem organizar soluções para os 
problemas e o desenvolverem na 
melhor direção. Se não souberem 
vai acabar por acontecer. Por 
exemplo, na Polónia há um Go-
verno de extrema-direita. No en-
tanto, na última eleição que hou-
ve nas principais cidades, eles 
perderam todas as câmaras. Isso 
é pouco falado mas é verdade. 
Quer dizer que já há uma reação 
a esse Governo tão autocrático. 
As pessoas aproveitam estes mo-
mentos. A burguesia brasileira 
não foi capaz de organizar uma 
eleição com um candidato respei-
tável e se juntarem três ou quatro 

Disse várias vezes no passado que 

estava a chegar o momento das mu-

lheres chegarem ao poder. Acha 

que coronavírus vai ajudar as mu-

lheres a tomarem conta... 

Ahhh sim. Vejo muito a CNN. 
Muitas presidentes de câmara são 
mulheres nos Estados Unidos. E 
várias governadoras. As primei-
ras-ministras na Europa também 
já são algumas. Esse movimento é 
imparável. Os homens fracassa-
ram no poder, essa é que é a reali-
dade. E as mulheres têm mais 
bom senso, são mais capacitadas 
para exercer o poder. Elas não se 
dão é muito bem entre elas... Pen-
so que tem de se aproveitar a ca-
pacidade natural das mulheres 
para gerir como elas gerem a fa-
mília e as casas. Acho que é uma 
coisa que está em grande progres-
so. Nos Estados Unidos é impres-
sionante a quantidade de mulhe-
res que são governantes e execu-
tivas das maiores empresas. 
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MANUEL LEMOS 

'O PIOR SÃO OS LARES PE 
CRIANÇAS COM DEFICIENCIA. tiO 
NEM PERCEBEM POR QUE NÃO 
PODEM DAR UM ABRAÇO' 
Págs. 2B-31 

r40 

ANDRÉ JORDAN 

'A OSTENTAÇÃO 
ACABOU' 
'ESTAMOS ' IGADOS 
A SER SOVO ' 10S' 
Pág.. BB-se 

, Z1 

• 4r..-

 

A HORA DA 
. 

VERDADE 
• 

O dia de ontem já marcou o regresso 
à rua de milhares de portugueses, 
apesar de ainda não ter sido dada ordem 
de levantamento das restrições ao confinamento. 
O risco de contágio, agora, é muito maior. 
Os verdadeiros testes à capacidade de resposta 
do sistema à covid-19 vão ser 
as próximas semanas 
Págs. 8-31 

íTcr 

QUATRO IRMÃOS EM QUATRO PAÍSES 

FILIPA CONTA COMO ELA, O MARIDO E OS FILHOS, 
OS QUATRO DOENTES, ENFRENTAM O PESADELO 

10 MIL IMIGRANTES 
BRASILEIROS JA 
DEIXARAM PORTUGAL 
Só esta semana sairam três 
voos especiais de Lisboa e mais 
um do Porto para S. Paulo 
e Rio de Janeiro pág.11 

'VÍRUS CHINÊS' 

EXPRESSÃO DE JUIZ 
GERA REVOLTA, 
DE ASSOCIAÇAO 
DE CHINESES  P...8, 

CONTA-ME COMO VAI SER 

MIGUEL GUIMARÃES, MARIA DE BELÉM, 
MIM FIGUEIREDO, EDUARDO VÍTOR 
RODRIGUES, FERNANDO SEARA, SANTOS 
CABRAL, ARMINDO AZEVEDO, JAIME C. 
BRANCO, MÁRIO BELO MORGADO, JOSÉ 
EDUARDO CARVALHO, CARLOS SILVA, 
NUNO TELES E FILIPE GARCIA 

Novos sinais 
O Código da Estrada 
passa a ter novos 
sinais de trânsito: 
saiba quais 
Pág. 32 

mantovani 
Cozinha e Banho 

www.mantovani.pt 

pe Pinhal 
`É ver os campeões dos 
direitos, liberdades e 
garantias a assobiarem 
para o lado' 
Pãg. 37 

CONSELHEIRO EDITORIAL: JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA EDIÇÃO N.º 712 18 ABRIL 2020 41€ WWW.SOLPT 
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Final' faltam 100 segundos para a meia-noite Págs. 48-49 

Diretor Mário Ramires 
Diretor Executivo Vítor Rainho 

Dir. Exec. Adj. José Cabrita Saraiva 
Sub-Dir. Exec. Marta F. Reis 
Dir.de Arte Francisco Alves 

GOLPE 
NA TVI 

• 

Agnès Borel e 
Pilar dei Rio foram 

substituídas na 
administração da Media 

Capital por Martínez-Estéllez 
e Manuel Alves Monteiro 

Este último foi conselheiro de Ma-
nuel Vicente e é colega de Lacerda 
Machado numa empresa de Mário 
Ferreira, que entrou no capital da 

Cofina para comprar a TVI 
Págs. 52-53 

Ramalho Eanes 
Propõe transformação 
de ateliê no Estoril 
em 'Centro Artístico 
Noronha da Costa' 
Pág. 36 
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 	OCS: RTP 1 - Telejornal
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Trabalhadores precários estão a ser mais afetados pela paralisação da economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=db46a38d-4411-46b6-b1a3-

17bccf9cd0bf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No setor do turismo são os trabalhadores com vínculos precários os primeiros a sofrer com a crise da
pandemia. Um estudo mostra que os novos empregos criados nos últimos anos são os primeiros agora
a desaparecer.
Declarações de Pedro Adão e Silva, investigador.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-04-17 21:08
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-04-18 09:36
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-04-18 09:37
 RTP 3 - 3 às... , 2020-04-18 11:14
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-04-18 12:20
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 	Duração: 00:02:13

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86035283

 
17-04-2020 14:06

Autoridades de saúde do Algarve estão preocupados com a eventual abertura de fronteiras e do
aeroporto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c8cc147f-deca-45ac-b749-

c5cb03be8f16&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As autoridades de saúde do Algarve estão preocupados com a eventual abertura de fronteiras e do
aeroporto, após o estado de emergência na região. Admitem que possa haver restrições nas praias e
pedem que a coordenação regional terminada pelo Governo continue.
Declarações de António Pina.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-17 15:05
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17-04-2020 13:21
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Novo coronavírus em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e33c5fa6-73ee-4e37-8ab3-

ac97563f644b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A delegada de saúde do Algarve alerta que as férias de verão na região vão ser muito diferentes.
Comentários de Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de saúde do Algarve; Paulo Morgado,
Administração Regional de Saúde do Algarve;

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-04-17 13:21
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Centenas de trabalhadores dos hotéis com o salário de março em atraso

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a6eba1f9-e80c-46c8-9b3c-

8dc708b4ea15&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há centenas de trabalhadores dos hotéis com o salário de Março em atraso e que se depararam com a
empresa encerrada sem pré-aviso. A denúncia é do Sindicato de Hotelaria do Norte. Nuno Coelho diz
que todos os dias recebe pedidos de ajuda e denúncias de despedimentos ilegais ou de salários em
atraso.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-17 14:12
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Empresas de Turismo Algarvias já Recebem Apoios Financeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3bc7bdcc

 
A linha de apoio à tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal para mitigar as
consequências económicas da pandemia do novo coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro,
pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve. De acordo com os dados disponíveis até 13
de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já receberam os respetivos apoios financeiros no
valor total de mais de 640 mil euros.
 
A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da campanha de informação e
esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação
Turismo do Algarve (ATA), com o mote  Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar! , que originou até
ao momento cerca de 900 contactos via telefone e por e-mail.
 
As candidaturas a estas linhas de apoio financeiro continuam abertas, sendo que a adesão não tem
associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete de Apoio ao Empresário da
RTA para que possam informar-se, de forma personalizada através de profissionais especializados,
sobre estas linhas de crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020. Ao dispor têm
também o  Guia das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim informativo que resume a
informação mais recente e em permanente atualização.
 
Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes,  estes dados são já um sinal positivo para
as empresas turísticas neste período de especial adversidade. A nossa equipa continuará a tudo fazer
para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a
economia da regional e com grande representatividade no PIB nacional .
 
LPM
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Empresas de turismo algarvias já estão a receber apoios financeiros do Governo e
Turismo de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8bb35efa

 
A linha de apoio à tesouraria lançada pelo Governo e Turismo
de Portugal para mitigar as consequências económicas da pandemia do novo
coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro, pequenas e médias empresas do
setor turístico do Algarve. De acordo com os dados disponíveis até 13 de abril,
154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já receberam os respetivos apoios
financeiros, no valor total de mais de 640 mil euros.
 
A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da
campanha de informação e esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de
Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA), com o mote  Ontem,
como hoje, estamos cá para ajudar! , que originou até ao momento cerca de 900
contactos via telefone e por e-mail. As candidaturas a estas linhas de apoio
financeiro continuam abertas, sendo que a adesão não tem associado o pagamento
de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete
de Apoio ao Empresário da RTA para que possam informar-se, de forma
personalizada através de profissionais especializados, sobre estas linhas de
crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT
2020. Ao dispor têm também o  Guia
das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim informativo que resume a
informação mais recente e em permanente atualização. "Estes dados são já um
sinal positivo para as empresas turísticas neste período de especial
adversidade. A nossa equipa continuará a tudo fazer para responder às
necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a
economia da regional e com grande representatividade no PIB nacional", garante o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Daniel Pina
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RTA confirma que financiamento já foi atribuído a mais de 70 empresas de turismo
algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5732abbb

 
A linha de apoio à tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal para mitigar as
consequências económicas da pandemia do novo coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro,
pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve.
 
De acordo com os dados disponíveis até 13 de abril, que a RTA dá a conhecer, "154 candidaturas já
foram aprovadas e 72 já receberam os respetivos apoios financeiros no valor total de mais de 640 mil
euros".
 
A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da campanha de informação e
esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação
Turismo do Algarve (ATA), com o mote  Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar! , que originou até
ao momento cerca de 900 contactos via telefone e por e-mail.
 
As candidaturas a estas linhas de apoio financeiro continuam abertas, sendo que a adesão não tem
associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete de Apoio ao Empresário da
RTA para que possam informar-se, de forma personalizada através de profissionais especializados,
sobre estas linhas de crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020. Ao dispor têm
também o  Guia das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim informativo que resume a
informação mais recente e em permanente atualização.
 
Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes,  estes dados são já um sinal positivo para
as empresas turísticas neste período de especial adversidade. A nossa equipa continuará a tudo fazer
para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a
economia da regional e com grande representatividade no PIB nacional .
 
AP

Página 52



A53

70 PME do turismo já receberam apoios financeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Algarve Vivo Online

URL: https://algarvevivo.pt/70-pme-do-turismo-ja-receberam-apoios-financeiros/

 
A linha de apoio à tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal para mitigar as
consequências económicas da pandemia do novo coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro,
pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve. De acordo com os dados disponíveis até 13
de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já receberam os apoios financeiros no valor total
de mais de 640 mil euros.
 
"A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da campanha de informação e
esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação
Turismo do Algarve (ATA), com o mote 'Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!', que originou até
ao momento 900 contactos por telefone e e-mail.
 
As candidaturas a estas linhas de apoio financeiro continuam abertas, sendo que a adesão não tem
associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
Segundo a Região de Turismo do Algarve, os empresários interessados podem continuar a contar com
o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para que possam informar-se, de forma personalizada
através de profissionais especializados, sobre as linhas de crédito, medidas de flexibilização em
matéria fiscal e contributiva, legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos
PT 2020. Ao dispor têm também o 'Guia das Medidas de Apoio às Empresas', um boletim informativo
que está em constante atualização.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, assegura que "estes dados são já um sinal positivo
para as empresas turísticas neste período de especial adversidade" e que a equipa da RTA "continuará
a tudo fazer para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor
essencial para a economia da regional e com grande representatividade no PIB nacional".
 
by Algarve Vivo · 17 Abril, 2020  by Rui Pires Santos · Published 8 Maio, 2018  by Rui Pires Santos ·
Published 24 Maio, 2017  by Rui Pires Santos · Published 22 Abril, 2015
 
Algarve Vivo
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Covid-19: Empresas de turismo do Algarve começaram a receber apoios à tesouraria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Antena Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=48990879

 
por
 
Orlando Joia
 
|
 
17 de Abril de 2020,
 
12:05
 
by
 
Orlando Joia
 
0 comments
 
Mais de 70 micro, pequenas e médias empresas turísticas do Algarve receberam cerca de 640 mil
euros da linha de apoio à tesouraria do turismo para mitigar as consequências da pandemia da covid-
19, avança o Turismo do Algarve.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) indicou em comunicado que 430 empresas se candidataram à
linha lançada pelo Governo e pelo Turismo de Portugal, tendo sido aprovadas até ao dia 13 de abril,
154 candidaturas e concedidos apoios a 72 empresas da região.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, citado no documento, considera que "estes
dados são já um sinal positivo para as empresas turísticas neste período de especial adversidade".
 
"A nossa equipa continuará a tudo fazer para responder às necessidades dos empresários e dos
trabalhadores de um setor essencial para a economia da região e com grande representatividade no
PIB (Produto Interno Bruto) nacional", referiu o responsável.
 
Segundo a RTA, a dinâmica dos resultados "tem sido alavancada através da campanha de informação
e esclarecimento aos empresários", lançada em conjunto pelas entidades do turismo do Algarve, com
o mote "Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar".
 
As candidaturas às linhas de apoio financeiro à tesouraria do turismo continuam abertas, sendo que a
adesão não tem associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
As medidas de apoio financeiro inserem-se no âmbito do programa Turismo#PorTodos para apoiar o
setor durante a crise causada pela pandemia da covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus
SARS-CoV-2.
 
Orlando Joia
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Empresas de turismo algarvias já começaram a receber apoios financeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2ef89c5d

 
Já foram concedidos mais de 640 mil euros a 72 empresas.
 
A linha de apoio à tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal para mitigar as
consequências económicas da pandemia do novo Coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro,
pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve.
 
De acordo com os dados disponíveis até 13 de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já
receberam os respetivos apoios financeiros no valor total de mais de 640 mil euros.
 
A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da campanha de informação e
esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação
Turismo do Algarve (ATA), com o mote  Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar! , que originou até
ao momento cerca de 900 contactos via telefone e por e-mail.
 
As candidaturas a estas linhas de apoio financeiro continuam
abertas, sendo que a adesão não tem associado o pagamento de juros e conta com
um período de carência de 12 meses.
 
Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete de Apoio ao Empresário da
RTA para que possam informar-se, de forma personalizada através de profissionais especializados,
sobre estas linhas de crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020. Ao dispor têm
também o  Guia das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim informativo que resume a
informação mais recente e em permanente atualização , explicam as entidades.
 
Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve,  estes dados são já um sinal positivo para as
empresas turísticas neste período de especial adversidade. A nossa equipa continuará a tudo fazer
para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a
economia regional e com grande representatividade no PIB nacional .
 
[Additional Text]:
COVID_Salvar_Turismo_Empresas
Turismo
Print Icon
 
barlavento
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Empresas de turismo do Algarve já receberam 640 mil euros em apoios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=42475f1c

 
Mais de 70 empresas de turismo do Algarve já receberam apoios financeiros. Valor total supera os 600
mil euros.
 
640 mil euros. É este o montante que mais de 70 empresas de turismo do Algarve já receberam em
apoios financeiros. O comunicado da Região de Turismo do Algarve indica que a linha de apoio à
tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal, recebeu até ao dia 13 de abril 430
candidaturas de micro, pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve.
 
Destas, 154 viram as suas candidaturas aprovadas e 72 já receberam os respetivos apoios financeiros
no valor total de mais de 640 mil euros.
 
As linhas de financiamento continuam disponíveis e as empresas podem continuar a candidatar-se.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, nota em comunicado que estes números "são já
um sinal positivo para as empresas turísticas neste período de especial adversidade. A nossa equipa
continuará a tudo fazer para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um
setor essencial para a economia da regional e com grande representatividade no PIB nacional".
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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Empresas de turismo do Algarve já começaram a receber apoios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be51ec8a

 
Ouvir Notícia
 
Mais de 70 micro, pequenas e médias empresas turísticas do Algarve já receberam cerca de 640 mil
euros da linha de apoio à tesouraria do Turismo, para combater as consequências da pandemia da
COVID-19, anunciou o Turismo do Algarve.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) indicou, em comunicado, que 430 empresas candidataram-se à
linha lançada pelo Governo e pelo Turismo de Portugal, foram aprovadas 154 e concedidos apoios a 72
empresas da região.
 
O presidente da RTA, João Fernandes, citado pela agência Lusa, considera que "estes dados são já um
sinal positivo para as empresas turísticas neste período de especial adversidade".
 
"A nossa equipa continuará a tudo fazer para responder às necessidades dos empresários e dos
trabalhadores de um setor essencial para a economia da região e com grande representatividade no
PIB nacional", referiu o responsável.
 
Segundo a RTA, a dinâmica dos resultados "tem sido alavancada através da campanha de informação
e esclarecimento aos empresários", lançada pelas entidades do turismo do Algarve, com o lema
"Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar".
 
As candidaturas às linhas de apoio financeiro à tesouraria do Turismo continuam abertas, sendo que a
adesão não tem associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
As medidas de apoio financeiro inserem-se no âmbito do programa Turismo#PorTodos para apoiar o
setor durante a crise causada pela pandemia da COVID-19.
 
Gonçalo Dourado
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Viagens canceladas poderão ser reembolsadas em 2022
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Negócios Online Autores: Ana Sanlez

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95ad0eb1

 
O Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que permite o reembolso de viagens canceladas
devido à pandemia.
 
O Governo aprovou esta sexta-feira um decreto-lei, no âmbito do Estado de Emergência, que permite
o reembolso de viagens canceladas devido à pandemia de covid-19.
 
Na prática, as viagens e reservas de alojamento que estavam previstas até 30 de setembro, e que
foram canceladas por causa do surto, poderão ser feitas até 31 de dezembro de 2021. Serão
atribuídos vales, cuja data de validade termina no último dia do próximo ano, e só a partir dessa data,
já em 2022, é que as viagens não efetuadas poderão ser reembolsadas.
 
A explicação foi dada esta sexta-feira pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da
Silva, que detalhou ainda que poderão ser reembolsadas mais cedo "as pessoas que as compraram
viagens e que estejam em situação de desemprego".
 
"O decreto-lei prevê a distribuição de vales e o reembolso se as viagens não forem concretizadas. Isto
no caso das viagens e reservas canceladas por força de serem proibidas devido ao Estado de
Emergência de qualquer país ou ao encerramento de fronteiras", explicitou Mariana Vieira da Silva.
 
O decreto-lei "define o regime específico dirigido a viagens organizadas por agências de viagens e
turismo, aplicável também às viagens de finalistas, relativamente ao cancelamento de reservas em
empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local e às relações entre agências de
viagens e turismo, operadores de animação turística e empreendimentos turísticos e estabelecimentos
de alojamento local", declarou a ministra no arranque da conferência.
 
Continuar a lerA medida põe em prática a decisão tomada na semana passada pela Comissão
Europeia. Bruxelas definiu que "os viajantes têm o direito de obter um reembolso total se a sua
viagem for cancelada".
 
Ana Sanlez
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Algarve com situação "estável" e aumento de casos inferior a 5%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b80ef8eb

 
A situação epidemiológica no âmbito da pandemia de covid-19 no Algarve mantém-se "estável", com o
aumento do número de casos a manter-se inferior a 5%, afirmaram hoje as autoridades de saúde
regionais.
 
"A situação epidemiológica no Algarve mantém-se estável, diria, até mesmo, confortável em relação à
situação do país e mesmo do mundo" afirmou aos jornalistas a delegada regional de Saúde do
Algarve, Ana Cristina Guerreiro.
 
Em conferência de imprensa no Comando de Emergência e Proteção Civil do Algarve, em Loulé, o
presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, reforçou que a
evolução da doença na região "atingiu uma fase de planalto, com um aumento nos últimos dias
inferior a 5%".
 
Segundo Ana Cristina Guerreiro, dos 305 casos reportados à data de hoje na região pela Direção-Geral
da Saúde, "24 encontram-se internados e apenas cinco a necessitar de cuidados intensivos".
 
Ao todo, há 7.162 pessoas com testes negativos e 411 "em vigilância ativa e que têm o dever de ficar
em suas casas", com as forças de segurança a "fazerem essa vigilância todos os dias", frisou aquela
responsável.
 
Por seu turno, Paulo Morgado defendeu que as medidas de cuidados sanitários e afastamento social
reduziram "a transmissão da doença" e que deve ser mantidas "durante mais algumas semanas", mas
apesar dos dados serem favoráveis, "não pode fazer com que se baixe a guarda".
 
Segundo Ana Cristina Guerreiro, há três locais onde as autoridades fazem uma vigilância permanente
a trabalhadores rurais, em cujas comunidades têm surgido focos da covid-19: em Tavira, Armação de
Pêra (Silves) e Albufeira.
 
Em Tavira, estão divididos em dois grupos, um está numa zona de apoio à população, com 19
positivos, e outro "está em observação na sua habitação de trabalho, já que contactou com um caso
positivo".
 
Em Armação de Pêra, o grupo "tem vindo a alargar-se de forma tranquila, com alguns positivos casos
a surgirem à medida que se vai fazendo a pesquisa nos contactos próximos".
 
Albufeira tem nesta altura duas comunidades a serem acompanhadas com "um grupo localizado num
apartamento com pessoas negativas e um outro grupo que tem vindo a ser alargado com mais casos
positivos".
 
O lar de idosos de Boliqueime onde no dia 3 de abril foram detetados 21 casos positivos "tem nesta
altura 26 casos positivos" nas suas instalações e "mais cinco pessoas que testaram negativo, mas que
tiveram de ficar, pela sua limitação física ou demência", revelou.
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Num hotel em Vilamoura mantém-se "um grupo com 22 pessoas que testaram negativo", sendo que
duas tiverem se ser internadas no hospital de Faro na noite de quinta-feira "devido a outras
patologias, que não a covid-19", adiantou.
 
Segundo o presidente da ARS/Algarve, depois de um período com falta de reagentes para a realização
de testes no Algarve, esse material já está disponível na região para que se realizem testes "pelo
menos durante uma semana", tendo sido dada uma "garantia dos fornecedores que irão manter o
fornecimento constante".
 
Paulo Morgado referiu que Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve
(ABC), responsável por testar os utentes do lares da região, deverá terminar essa ação "dentro de
duas semanas".
 
O presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil do Algarve, António Pina, afirmou, por seu turno,
que o período da Páscoa mereceu a preocupação das autoridades, mas quem estava na Algarve
"acedeu ao pedido para se portaram bem", como demonstra a estabilidade no números de novos
casos.
 
António Pina deixou, no entanto, um alerta, numa altura em que se aponta o final do estado de
emergência para o início de maio", destacando que as próximas duas semanas "são determinantes
para que se possa voltar à vida com a normalidade possível" e que "estes 15 dias não são para sair de
casa".
 
Portugal regista 657 mortos associados à covid-19 em 19.022 casos confirmados de infeção, segundo
o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.
 
O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março
prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou
estabelecimentos comerciais".
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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Empresas de turismo do Algarve começaram a receber apoios à tesouraria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=14907ea7

 
Mais de 70 micro, pequenas e médias empresas turísticas do Algarve receberam cerca de 640 mil
euros da linha de apoio à tesouraria do turismo para mitigar as consequências da pandemia da covid-
19, avança hoje o Turismo do Algarve.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) indicou em comunicado que 430 empresas se candidataram à
linha lançada pelo Governo e pelo Turismo de Portugal, tendo sido aprovadas até ao dia 13 de abril,
154 candidaturas e concedidos apoios a 72 empresas da região.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, citado no documento, considera que "estes
dados são já um sinal positivo para as empresas turísticas neste período de especial adversidade".
 
"A nossa equipa continuará a tudo fazer para responder às necessidades dos empresários e dos
trabalhadores de um setor essencial para a economia da região e com grande representatividade no
PIB (Produto Interno Bruto) nacional", referiu o responsável.
 
Segundo a RTA, a dinâmica dos resultados "tem sido alavancada através da campanha de informação
e esclarecimento aos empresários", lançada em conjunto pelas entidades do turismo do Algarve, com
o mote "Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar".
 
As candidaturas às linhas de apoio financeiro à tesouraria do turismo continuam abertas, sendo que a
adesão não tem associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
As medidas de apoio financeiro inserem-se no âmbito do programa Turismo#PorTodos para apoiar o
setor durante a crise causada pela pandemia da covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus
SARS-CoV-2.
 
A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e 2,1 milhões de
infetados.
 
Portugal, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) publicado na quinta-feira, regista
629 mortos associados à covid-19 e 18.841 infeções.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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Empresas de turismo algarvias já receberam apoios financeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9d5b627c

 
De acordo com os dados disponíveis até 13 de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já
receberam os respetivos apoios financeiros no valor total de mais de 640 mil euros
 
Foto D.R.
A linha de apoio à tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal para mitigar as
consequências económicas da pandemia do novo coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro,
pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve.
 
De acordo com os dados disponíveis até 13 de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já
receberam os respetivos apoios financeiros no valor total de mais de 640 mil euros.
 
A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da campanha de informação e
esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação
Turismo do Algarve (ATA), com o mote "Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!", que originou
até ao momento cerca de 900 contactos via telefone e por e-mail.
 
As candidaturas a estas linhas de apoio financeiro continuam abertas, sendo que a adesão não tem
associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete de Apoio ao Empresário da
RTA para que possam informar-se, de forma personalizada através de profissionais especializados,
sobre estas linhas de crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020. Ao dispor têm
também o "Guia das Medidas de Apoio às Empresas", um boletim informativo que resume a
informação mais recente e em permanente atualização.
 
Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, "estes dados são já um sinal positivo para
as empresas turísticas neste período de especial adversidade. A nossa equipa continuará a tudo fazer
para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a
economia da regional e com grande representatividade no PIB nacional".
Ler Mais
 
30 minutes ago
 
Redacao
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Mais de 70 empresas de turismo algarvias já receberam apoios financeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f626e38c

 
17-04-2020 (10h50)
 
Foto: John Schnobrich / Unsplash
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) anunciou que 72 empresas de turismo algarvias já receberam
apoios financeiros num valor total de mais de 640 mil euros, ao abrigo da linha de apoio à tesouraria
lançada pelo Governo e pelo Turismo de Portugal para mitigar as consequências económicas da
pandemia de covid-19.
 
No total, 430 micro, pequenas e médias empresas do sector
turístico do Algarve apresentaram candidaturas à linha de apoio à tesouraria,
segundo um comunicado da RTA.
 
Citado na nota de imprensa, João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve, afirma que "estes dados são já um sinal positivo para as
empresas turísticas neste período de especial adversidade" e garante que a sua equipa
"continuará a tudo fazer para responder às necessidades dos empresários e dos
trabalhadores de um sector essencial para a economia regional e com grande representatividade
no PIB nacional".
 
A RTA e a Associação de Turismo do Algarve (ATA) lançaram
uma campanha de informação para esclarecer os empresários sobre o acesso à
linha de apoio, tendo recebido já "cerca de 900 contactos via telefone e por
e-mail".
 
As candidaturas às linhas de apoio continuam abertas, lembra
a RTA, acrescentando que "a adesão não tem associado o pagamento de juros e
conta com um período de carência de 12 meses".
 
A RTA acrescenta que os empresários podem recorrer ao seu
Gabinete de Apoio ao Empresário para obter informações sobre as linhas de
crédito e sobre as medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT
2020.
 
A entidade acrescenta que também está disponível "o  Guia
das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim informativo que resume a
informação mais recente e em permanente actualização".
 
Clique para ver mais: Algarve
 
Clique para ver mais: Empresas&Negócios
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Apoios financeiros já chegaram às empresas turísticas do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74e4eb41

 
A linha de apoio à tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal para mitigar as
consequências económicas da pandemia do novo coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro,
pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve. De acordo com os dados disponíveis até 13
de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já receberam os respetivos apoios financeiros no
valor total de mais de 640 mil euros.
 
A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da campanha de informação e
esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação
Turismo do Algarve (ATA), com o mote  Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar! , que originou até
ao momento cerca de 900 contactos via telefone e por e-mail.
 
As candidaturas a estas linhas de apoio financeiro continuam abertas, sendo que a adesão não tem
associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete de Apoio ao Empresário da
RTA para que possam informar-se, de forma personalizada através de profissionais especializados,
sobre estas linhas de crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020. Ao dispor têm
também o  Guia das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim informativo que resume a
informação mais recente e em permanente atualização.
 
Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes,  estes dados são já um sinal positivo para
as empresas turísticas neste período de especial adversidade. A nossa equipa continuará a tudo fazer
para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a
economia da regional e com grande representatividade no PIB nacional .
 
Publituris
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Peso das micro empresas no layoff chegou aos 80%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Público Online Autores: Victor Ferreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=99396737

 
São mais de 82 mil empresas onde trabalham mais de 1,05 milhões de pessoas. Sector das agências
de viagens, limpezas e call centers tem o maior rácio de trabalhador por empresa.
 
Foto
 
Alojamento e restauração é o sector com mais empresas com suspensão total ou parcial de trabalho
Miguel Manso/Arquivo
 
Treze mil empresas notificaram a entrada no layoff simplificado nos últimos três dias, elevando para
82 mil o número de entidades empregadoras que declaram estar em crise empresarial e que
activaram este mecanismo. Com as últimas adesões, o peso das micro empresas passou de 79% para
80%.
 
Os dados são do Ministério do Trabalho que, pela primeira vez, divulga a repartição por sector de
actividade do número de trabalhadores das empresas aderentes ao layoff. Naquele universo
empresarial, apurado até ao dia 17, trabalham 1,05 milhões de pessoas e a folha salarial mensal deste
universo é de 1052 milhões de euros.
 
Por revelar continua o número efectivo de trabalhadores abrangidos, em termos totais, em termos
sectoriais e por tamanho de empresa. Sem isso, e a correspondente massa salarial, não é possível
saber qual a despesa do Estado inerente à medida.
 
Ontem, o ministro das Finanças, Mário Centeno, especificou que o custo estimado de 1000 milhões de
euros mensais, que havia sido referido no início desta crise pelo ministro da Economia, Pedro Siza
Vieira, diz respeito a um cenário em que 1,5 milhões de trabalhadores estão em layoff.
 
Mas, por agora, o Ministério do Trabalho só revela o número total dos trabalhadores das empresas
com layoff e não o número dos efectivamente abrangidos.
 
Ainda assim, os novos dados permitem ter uma imagem mais nítida e actualizada. O sector do
alojamento, restauração e similar continua a liderar em número de empresas, como já sucedia,
passando de quase 18 mil empresas para 20.554. Neste universo trabalham 207.515 pessoas, o que
dá uma média de 10,1 trabalhadores por empresa.
 
O comércio mantém a segunda posição, passando de 15.366 para 17.330. Neste universo trabalham
190.014 pessoas, o que dá uma média de 11 trabalhadores por empresa.
 
Em terceiro lugar está a indústria transformadora. Em número de empresas mantém-se longe dos dois
primeiros, tendo passado de quase 6400 para 7542. Já em número de trabalhadores, é o segundo
sector, com 206.982, uma curtíssima distância do alojamento e restauração, porque apesar de ter
menos de metade do número de empresas em layoff, a indústria que recorreu ao mecanismo tem em
média o quase o triplo do número de trabalhadores por empresa (27,4 na indústria, contra os 10,1 do
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alojamento e restauração).
 
Mas é no sector das actividades administrativas, que inclui agências de viagens call centers, limpezas,
rent-a-car, operadores turísticos e organizadores de eventos, que o rácio de trabalhador por empresa
atinge o valor mais elevado. São 47,5 pessoas por entidade, em média, devido às 2658 empresas que
aderiram ao layoff e onde trabalham 126.278 pessoas.
 
Os dez maiores sectores constam da tabela abaixo:
 
A B  Empresas Trabalhadores Rácio B/A 1 Alojamento, restauração e similares 20554 207515 10,1 2
Indústrias transformadoras 7542 206982 27,4 3 Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos 17330 190014 11,0 4 Actividades administrativas e dos serviços de
apoio 2658 126278 47,5 5 Actividades de saúde humana e apoio social 6328 70938 11,2 6
Transportes e armazenagem 4137 56195 13,6 7 Construção 2499 39280 15,7 8 Actividades de
consultoria, científicas, técnicas e similares 3434 30729 8,9 9 Outras actividades de serviços 4266
26635 6,2 10 Educação 2175 25496 11,7
 
Victor Ferreira
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Empresas de turismo algarvias já recebem apoios financeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Revista IntelCities Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5d337a8d

 
A linha de apoio à tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal para mitigar as
consequências económicas da pandemia do novo coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro,
pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve. De acordo com os dados disponíveis até 13
de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já receberam os respetivos apoios financeiros no
valor total de mais de 640 mil euros.
 
A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da campanha de informação e
esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação
Turismo do Algarve (ATA), com o mote  Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar! , que originou até
ao momento cerca de 900 contactos via telefone e por e-mail.
 
As candidaturas a estas linhas de apoio financeiro continuam abertas, sendo que a adesão não tem
associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.
 
Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete de Apoio ao Empresário da
RTA para que possam informar-se, de forma personalizada através de profissionais especializados,
sobre estas linhas de crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020. Ao dispor têm
também o  Guia das Medidas de Apoio às Empresas , um boletim informativo que resume a
informação mais recente e em permanente atualização.
 
Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes,  estes dados são já um sinal positivo para
as empresas turísticas neste período de especial adversidade. A nossa equipa continuará a tudo fazer
para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a
economia da regional e com grande representatividade no PIB nacional .
 
Texto da responsabilidade da empresa.
 
Fonte: LPM Comunicação
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Algarve admite aplicar restrições durante as férias de verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a3877395

 
Autoridade de saúde do Algarve avisa que este não pode ser um verão como os outros.
 
Para quem já sonha com o verão e uns dias de praia no Algarve, fica o aviso: a Delegada Regional de
Saúde, Ana Cristina Guerreiro, admite a possibilidade de restrições . Não há ainda qualquer decisão
nesse sentido, mas sem vacina à vista, as medidas de contenção relativas à Covid-19 terão de ser
ajustadas ao contexto das férias.
 
ESPECIAL CORONAVÍRUS
 
ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA
 
SIC Notícias
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74 empresas algarvias já receberam apoios do Turismo de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Hugo Lopes Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4c6b0b32

 
Empresários podem continuar a candidatar-se a apoios e contam com a ajuda da Região de Turismo
do Algarve para o fazer
 
São já 74 as empresas algarvias que receberam apoios à tesouraria do Turismo de Portugal e 154 as
organizações que viram aprovadas candidaturas às linhas lançadas por esta entidade, muitas delas
com a ajuda da Região de Turismo do Algarve e da Associação Turismo do Algarve.
 
Estas duas entidades lançaram há um mês a campanha "Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!",
de divulgação e esclarecimento sobre as medidas de apoio do Governo e do Turismo de Portugal junto
das empresas do setor turístico algarvias.
 
Como o Sul Informação avançou em primeira mão, desde 18 de Março, dia em que a campanha
iniciou, até 7 de Abril, havia 25 candidaturas a pagamento das 70 já aprovadas, num universo total de
320 candidaturas.
 
Entretanto, os números continuaram a subir, dado a grande procura pela linha de apoio, que, mais do
que prestar esclarecimentos, serve para ajudar os empresários a montar as suas candidaturas aos
diferentes apoios, como já antecipava na altura João Fernandes, presidente da RTA e da ATA, em
declarações ao nosso jornal.
 
Desta forma, segundo revelou hoje a RTA, o Turismo de Portugal já tinha recebido, até à passada
segunda-feira,  430 candidaturas de micro, pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve
à sua linha de apoio à tesouraria.
 
De acordo com os dados disponíveis até 13 de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já
receberam os respetivos apoios financeiros no valor total de mais de 640 mil euros , acrescentou a
mesma entidade.
 
Na entrevista que deu há cerca de uma semana ao Sul Informação, João Fernandes revelou que a
larga maioria destas candidaturas são de micro empresas, que são as organizações que têm acesso à
linha com condições mais vantajosas e que tem as regras mais flexíveis, uma vez que é gerida
diretamente pelo Turismo de Portugal, sem envolvimento da banca.
 
Esta linha de apoio  não tem juros e é especificamente desenhada para este tipo de empresas. Ela
atribui 750 euros por mês por trabalhador, até um período máximo de três meses. Pode ir até 20 mil
euros de apoio , segundo o presidente da RTA e da ATA.
 
Para João Fernandes,  estes dados são já um sinal positivo para as empresas turísticas neste período
de especial adversidade. A nossa equipa continuará a tudo fazer para responder às necessidades dos
empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a economia da regional e com grande
representatividade no PIB nacional .
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Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete de Apoio ao Empresário da
RTA  para que possam informar-se, de forma personalizada através de profissionais especializados,
sobre estas linhas de crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva,
legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020 .
 
Ao dispor têm também o "Guia das Medidas de Apoio às Empresas", um boletim informativo que
resume a informação mais recente e em permanente atualização.
 
Hugo Rodrigues
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