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141.2 milhões de euros! 
73.42 milhões de euros 
em despesa direta. 
São estes os valores 
registados em 2019 
e que têm crescido 
todos os anos desde 
2007. Para uma prova 
que custa, grosso 
modo, 3.5 milhões  
de euros. Veja-se  
o retorno que dá...
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D
epois do coronavírus se “ir 
embora” a luta passa a ser 
travada com a economia, ou 
seja, a sua recuperação. Num 
contexto em que o dinhei-
ro não vai abundar, devido a 

esta “paragem nas boxes” obrigatória, 
são fundamentais eventos que façam 
'mexer' a economia e o desporto em 
geral é um veículo fantástico para isso 
mesmo, em particular os que movimen-
tam muita gente. É o caso dos ralis e do 
todo-o-terreno.
Por isso, não foi de estranhar que os 
autarcas das câmaras normalmente 
'atravessadas' pelo Rali de Portugal, la-
mentem o seu cancelamento. 
Num trabalho feito pela agência Lusa, 
que falou com vários presidentes de 
câmara, a opinião geral é de queixume, 
reclamação pelo sucedido: 
“O impacto, apesar de ser difícil de quan-
tificar com precisão, é profundamente 
negativo, mas percebemos que é um mal 
necessário. Afinal, não podemos reali-
zar o Rali de Portugal à porta fechada. O 
Rali de Portugal é uma das provas mais 
emblemáticas do desporto nacional e 
que tem um impacto mundial. Temos 
muita pena, mas percebemos que na 
conjuntura atual a prova tinha de ser 
cancelada, uma vez que atrai milhares 
de pessoas de vários países. Os conce-
lhos que deveriam acolher troços se-
rão os mais penalizados, mas também 
os concelhos vizinhos e, de uma forma 
mais abrangente, toda a região Norte. O 
setor do turismo caiu para zero e o tu-
rismo associado ao rali é mais maduro, 
mais conhecedor, feito por pessoas que 
gostam de apreciar boas refeições e es-

tadas em bons hotéis. E que chega com 
alguma antecedência e costuma ficar 
um pouco mais após a passagem da 
prova”, explicou José Luís Gaspar, pre-
sidente Câmara Municipal de Amarante.
Já o presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa, afina pelo 
mesmo diapasão e compreende que o 
coronavírus não deixa muita margem 
de atuação. “Não havia condições para o 
Rali de Portugal se realizar”, referindo-
-se à imensidão de adeptos que ruma às 
zonas dos troços, que pernoita e se ali-
menta nas zonas por onde passa a pro-
va, inclusivamente milhares de cidadãos 
espanhóis, especialmente da Galiza: 
“O Rali de Portugal é o evento com maior 
impacto na região. Há um impacto dire-
to na economia local, mas há também 
um impacto indireto,  mediático e pro-
mocional, que é mais substancial. No 
ano passado os estudos que fizemos 
apontam para um valor de 2,6 milhões 
de euros apenas em Arganil”, disse Luís 
Paulo Costa à Lusa.
Por fim, Lousada, onde não vamos ter 
este ano a habitual grande festa que 
há muito tem lugar com a mítica super 
especial. Pedro Machado, presidente 
da Câmara Municipal de Lousada, re-
fere o risco que seria colocar a prova 
em outubro: “Seria muito arriscado. É 
mais seguro cancelar a prova, apesar 
do impacto económico muito negativo 
pois é um evento que proporciona um 
enorme retorno. A região e o país per-
deram muitos milhões, mas o que seria 
um problema brutal em circunstâncias 
normais, assume agora uma importân-
cia relativa porque há coisas muito mais 
preocupantes”, disse Pedro Machado 
referindo-se aos efeitos da pandemia 
que ainda se fazem sentir de forma mui-
to pronunciada naquela zona do País.

SUPER-RETORNO
Recorde-se que a edição de 2019 do WRC 
Vodafone Rally de Portugal gerou 141,2 
milhões de euros na economia nacional, 
mais 2,9 milhões que a edição anterior, 
registando um novo recorde no impac-
to que o evento provoca anualmente no 
País. Mais de metade do retorno verifi-
cou-se em despesa direta assegurada 
por adeptos e equipas nas regiões do 
Norte e Centro onde decorreu a prova: 
73,42 milhões de euros. 
Face ao volume e tipologia de gastos dos 
adeptos, com destaque para os setores 
da alimentação e bebidas, transportes 
internos e alojamento, é possível esti-
mar que residentes e turistas com des-
pesas afetas ao WRC Vodafone Rally 
de Portugal 2019 proporcionaram ao 

RALI DE 
PORTUGAL 

PROJETA  
O PAÍS  

E ALARGA  
O TURISMO, 
TODO O ANO, 

A TODO O 
TERRITÓRIO

José Luís Abreu
jabreu@autosport.pt

FOTOS @World/André Lavadinho
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Estado uma receita fiscal bruta supe-
rior a 21,6 milhões de euros (IVA e ISP), 
representando 29,5% de impostos face 
à despesa direta total.
De acordo com o estudo anual do im-
pacto do WRC Vodafone Rally de 
Portugal na economia, efetuado pelo 
Centro Internacional de Investigação 
em Território e Turismo da Universidade 
do Algarve, registou-se a presença de 
cerca de um milhão de espectadores. 
Entre 15 diferentes origens identifica-
das no estudo, 41,1% são estrangeiros 
e 58,9% nacionais, gerando um impor-
tante fluxo turístico com índices de sa-
tisfação elevados a que se soma o facto 
de, independentemente da sua origem, 
expressarem intenção de regresso às 
regiões cobertas pelo Rally nos próxi-
mos três anos: 90,9% no verão e 72,2% 
no inverno.
Já o retorno económico da prova através 
dos Media – impacto indireto – segundo 
o critério de valor monetário das notí-
cias (AEV) proveniente da exposição 
nacional e internacional, projeta que o 
WRC Vodafone Rally de Portugal 2019 
gerou 67,7 milhões de euros. Esta valo-
rização resulta da exposição da imagem 
do evento e das regiões norte e centro 
nos vários canais internacionais, com 
destaque para a exposição televisiva 
em mercados como França, Finlândia, 
Bélgica, Espanha, Japão, Polónia, Suécia, 
Alemanha, República Checa e Bulgária.
De realçar ainda a relevância do Rally de 
Portugal para a economia desde 2007, 

ano em que a prova regressou ao mun-
dial de ralis, ao registar 1.314,2 milhões de 
euros numa perspetiva agregada, con-
tributo que nenhum outro evento des-
portivo ou turístico organizado anual-
mente em território nacional atinge.
Como se percebe por estes números 
é de capital importância que todos os 
eventos que resultem num forte retor-
no para as regiões regressem depressa 
pois, num contexto em que a economia 
precisa de 'mexer', eventos como o Rali 
de Portugal são 'aceleradores' naturais. 
Claro que se tem de continuar a olhar 
para a questão dos efeitos do vírus, mas 
é também muito importante que a eco-
nomia comece a recuperar o mais ra-
pidamente possível, pois se assim não 
for o vírus terá desaparecido há muito 
e as suas consequências vão perdurar. 
É verdade que o Rali de Portugal é so-
bretudo um evento desportivo, mas 
também é um excelente negócio para 
as regiões por onde passa pois a prova 
cobre diferentes zonas do País com rea-
lidades económicas, sociais e de procura 
turística diferenciadas: “Portugal dispõe 
de eventos que já hoje demonstram um 
inequívoco contributo para a sua proje-
ção internacional que, em alguns casos, 
contribuem simultaneamente para di-
namizar economias locais em territórios 
de baixa densidade, concorrendo para 
alargar o turismo todo o ano e em todo 
o território”. Este é o contributo que o 
Rali de Portugal eleva a uma dimen-
são única.  
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Turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39c51de6-0b9b-4f6a-b8af-

655c98e643e4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia. A Organização Mundial do turismo revela
que dos 217 destinos em todo o mundo, 72% pararam por completo. A organização do setor, destaca
que, até agora nenhum destino levantou o facilitou as restrições de viagens.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-05-12 07:56
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A6 Município de São Brás de Alportel e RTA explicaram apoios às microempresas de
turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=abc103cf

 
O Município de São Brás de Alportel e a Região de Turismo do
Algarve promoveram, no dia 7 de maio, uma sessão de divulgação da Linha de
Apoio para Microempresas do Turismo - Covid-19, dirigida às Microempresas e aos
Empresários em Nome Individual (ENI) do setor do turismo, disponibilizada pelo
Turismo de Portugal.
 
Para mitigar o impacto económico da epidemia e diminuir o
esforço de tesouraria das empresas nos próximos meses, o Turismo de Portugal
está a disponibilizar uma linha de apoio financeiro que visa assegurar as
necessidades acrescidas de fundo de maneio das microempresas do turismo com
atividade em território nacional e minimizar o impacto da redução temporária
dos níveis de procura na sua atividade. As medidas em foco nesta sessão digital
destinam-se às microempresas e aos empresários em nome individual (empresas que
têm até nove trabalhadores) enquadrados nos Códigos de Atividade Económica
(CAE) dos seguintes setores: alojamento; parques de campismo e de caravanismo;
restaurantes; estabelecimentos de bebidas; aluguer de veículos automóveis;
agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas;
organização de feiras, congressos e outros eventos similares; atividades de
parques de diversão e temáticos; atividades dos portos de recreio (marinas);
organização de atividades de animação e outras atividades de diversão e
recreativas.
 
Daniel Pina
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Onda de entusiasmo no futuro da região Centro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2020

Meio: AutoLook Online Autores: Carlos Sousa

URL: https://autolook.pt/onda-de-entusiasmo-no-centro-de-portugal/

 
O repto lançado pelo Turismo Centro de Portugal não deixou ninguém indiferente com a acção "Juntos
Construímos o Futuro", em que mais de uma centena de pessoas fez chegar uma panóplia de vídeos
pessoais que resultou num filme conjunto com múltiplos realizadores.
 
(auto.look2010@gmail.com)
 
A iniciativa "Juntos Construímos o Futuro", do Turismo Centro de Portugal, recebeu mais de 100
vídeos em duas semanas enviados por pessoas que quiseram mostrar, dessa forma, a sua visão sobre
a região. Recorde-se que, a 22 de Abril, o Turismo Centro de Portugal desafiou os viajantes e todos os
que apreciam o território a enviarem os melhores vídeos que filmaram na região. Numa fase posterior,
foram seleccionados os melhores e mais sugestivos excertos dos vários vídeos, que foram editados
num único filme final.
 
O filme pode ser visto nas plataformas do Turismo Centro de Portugal, cujos nomes dos autores dos
excertos escolhidos são visíveis nos créditos finais do filme.
 
O sucesso desta iniciativa excedeu todas as nossas expectativas. Já sabíamos que todos os que
visitam o Centro de Portugal guardam um carinho especial pelo território, mas os vídeos que
recebemos demonstram que as pessoas ficam verdadeiramente apaixonadas pela região , sublinha
Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.
 
O resultado final dos contributos  é um filme realizado a partir de casa por múltiplos intervenientes,
fruto das suas experiências e descobertas, que em comum partilham o amor pelo "seu" Centro de
Portugal e que mostram alguns dos recantos que poderemos voltar a descobrir quando chegar o
tempo , sustentou Pedro Machado.
 
Refira-se que esta iniciativa surgiu na sequência da campanha "Haverá Tempo!", lançada pelo Turismo
Centro de Portugal a 19 de Março e que aponta caminhos para um futuro próximo, pós-pandemia
Covid-19.
 
Carlos Sousa
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Levantamentos diminuíram com chegada da pandemia a Portugal 

90 milhões 
de quebra 
por dia 
nos cartões 
ANALISE O  Setor da restauração foi aquele que 
registou maiores perdas durante o mês de março 

BANCO DE PORTUGAL 

13 São menos 90 mil hõesde eu-
ros movimentados por dia nas 
operações com cartão. Em tem-
po de pandemia, a cada dia, os 
portugueses fizeram menos 56 
milhões em compras com ca rtãõ 
e levantaram menos 34 milhões. 

O balanço, para o período 
entre 19 de março e 20 de abril, 
foi ontem di-
vulgado pelo 
Banco de Por-
tugal. Trata-
- se de uma 
quebra de 46% 
previsto num 
pandemia. 

O banco central fala numa 
quebra "sem precedentes" e 
realça mesmo que, desde que o  

País entrou em estado de emer—
gência, a 19 de março, a ten-
dêncianegativa se tornou ainda 
mais notória. No Domingo de 
Páscoa, a 12 de abril, registou -
-sé mesmo a descida mais si-
gnificativa nas compras: 75' 

O único set6r a registar uni 
'desempenho positivo em 

março foi o do 
comércio a 
retalho, em 
que se in-
cluem súper e 

hipermercados. Contudo, a su-
bida foi quase nula: 0,1%. 

Já o setor da restauração é o 
mais afetado em termos absolu-
tos: só em março, assistiu a um 
rombo de 229 milhões de euros  

ou 55%. No setor do alojamen-
to, a quebra percentual foi de 
56% mas o regulador não con-
cretizou o valor perdido. 

O cenário de turismo parado 
ajuda a perceber a quebra nas 
operações com cartões estran-
geiros no País: em março foram 
gastos menos 180 milhões de  

euros e levantados menos 35 
milhões de euros. 

Os dados mostram ainda que, 
em março, os nacionais fizeram 
mais compras online, embora a 
um ritmo "inferior ao verifica-
do nos meses anteriores", pe-
rante a redução nas compras a 
comerciantes fora do País. 

PAGAMENTOS CAÍRAM 
PARA PRATICAMENTE 
METADE DO HABITUAL 

face ao valor 
cenário sem 
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A Ryanair vai ter, durante pelo me-
nos um ano, duas aeronaves a voar 
maioritariamente com base no Reino Uni-
dos com imagens de grande visibilidade 
dos Açores no seu exterior e inserções 
publicitárias do destino turístico Açores, 
também no espaço de um ano, no interior 
de, pelo menos, duras aeronaves que voem 
com base no Reino Unido.

O contrato com o Governo dos Açores 
inclui também a promoção da Região no in-
terior de duas aeronaves da Ryanair dentro 
do Reino Unido e a promoção do destino 
Açores no Facebook, no Instagram e uma 
viagem de jornalistas ingleses à Região. 

Estas são duas das acções de marketing 
que a companhia aérea low cost assume 
assegurar mediante um contrato assina-
do entre um dos seus responsáveis, David 
O’brian, e a Secretária da Emergia, Am-
biente e Turismo, Marta Guerreiro, no valor 
de 920 mil euros mais IVA.

Segundo este contrato, a Ryanair com-
promete-se a enviar newsletters electróni-
cas com o Destino Açores como destaque 
principal, no mínimo de cinco, enviada 
para um total de destinatários superior a 5 
milhões.

O contrato estipula como outra das 
obrigações inserções publicitárias de “gran-
de visibilidade” no exterior de aeronaves, 
como sejam pintura ou decalques alusivos 
ao destino turístico Açores no exterior de 
aeronaves que estejam maioritariamente 
baseadas no Reino Unido, desde que rea-
lizados após a celebração do contrato. No 
mínimo, deverão ser duas aeronaves com 
pintura ou decalques exteriores que “pro-
movam a notoriedade dos Açores, com 
permanência publicitária de pelo menos 12 
meses”.

Outra das obrigações são “inserções 
publicitárias de grande visibilidade” no 
interior das aeronaves (decalques ou outro 
tipo de inserções publicitárias alusivas ao 
destino turístico dos Açores), como sejam 
as bagageiras, assentos, encostos de cabe-
ça, e painéis de bordo). As duas aeronaves 
têm que estar maioritariamente baseadas no 

Reino Unido.
A Ryanair compromete-se ainda em 

incluir Banners ou anúncios no facebook , 
ou sejam,  seis anúncios diferentes sobre os 
Açores no mercado do Reino Unido, num 
total superior a 400 mil impressões.

Vai colocar, igualmente, banners ou 
anúncios no Instagram, num total de 6 
anúncios diferentes sobre os Açores no 
mercado do Reino Unido, num total supe-
rior a 250 mil impressões.

Assumiu também o compromisso de 
publicar o mínimo de um vídeo Açores 
com, pelo menos, 60 segundos .

O contrato inclui, igualmente, inser-
ções publicitárias em sites de viagens – 
banners ou outro género de destaques em 
páginas da Internet de operadores turísti-
cos, companhias aéreas ou rede de agentes 
vocacionados para venda de pacotes online, 
no mercado do Reino Unido  num total su-
perior a 1.500 mil impressões.

Compromete-se, por fim, a patrocinar 
Viagens de Imprensa  a deslocação de, pelo 
menos, uma equipa de jornalistas, bloguers 
ou formadores de opinião (influencers) do 
Reino Unido aos Açores, com uma duração 
mínima de quatro dias e que deve resultar 
em, pelo menos, um vídeo publicado no 
Youtube.

A Ryanair foi uma das quatro empresas 
concorrentes ao concurso público. As ou-
tras três foram a ‘Monsters and Company – 
Soluções de Comunicação, a ‘media Gate, 
Agência de Meios e Comunicação e a Rho-
des Entertainmente.

 A Região pretende que a Ryanair “in-
cremente a notoriedade do destino e asse-
gurar o acréscimo do volume de turistas 
para os Açores”.

A Secretaria Regional da Energia, Am-
biente e Turismo assume o compromisso 
de pagar um prémio de 240 mil euros áà 
Raynair, acrescido do IVA “pela boa execu-
ção do contrato e caso a promoção turística, 
por si efectuada, resulte num aumento da 
procura do destino Açores, no respectivo 
mercado”.

                                                 João Paz

Dois aviões da Ryanair 
vão voar partir de 
bases do Reino Unido
com imagens dos 
Açores no exterior
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Pub

última

As missas na Diocese de Angra com a presença física de fiéis 
serão retomadas no próximo dia 18, dois meses depois de terem 
sido suspensas. Em São Miguel, as igrejas voltam abrir as suas 

portas no dia 31 de Maio. Há regras a cumprir, como usar a más-
cara, e só a retirar no acto da comunhão, manter distanciamento 
social de dois metros e não haverá abraço da paz.

Pub Pub

PubPub

Empresários do Turismo 
querem que o Governo 
projecte no tempo 
o fim da quarentena 
para visitantes à Região

Primeira comunhão é uma das maiores dificuldades para gerir

Seis newsletters vão chegar a 5 milhões de ingleses

Igrejas vão abrir com máscaras
e com lotação limitada

pág. 12

Padre Nemésio Medeiros, pároco da Igreja de São Sebastião de Ponta Delgada Agricultura açoriana pode
ter uma oportunidade 
de ouro neste tempo 
de pandemia

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e a Co-
missão Especializada do Turismo defendem que o Governo dos 
Açores deve “definir, com urgência, um calendário contemplan-
do a abertura das ligações internas e com o exterior, a respectiva 
política de transportes e o fim da quarentena dos viajantes”

pág. 2

Instituto do Mar teme
falta de dinheiro para
pagar investigadores

O IMAR poderá ter o financiamento limitado para que Go-
verno consiga “canalizar recursos para outras áreas” e torna-se 
uma preocupação o pagamento dos ordenados dos investigado-
res, se não forem asseguradas as condições necessárias.

págs. 4 e 5

O deputado António Almeida defende que é preciso aprovei-
tar esta crise. “Ao agricultor não pode apenas continuar a inte-
ressar produzir mais, mas sim lucrar mais.” “E da mesma forma, 
quem transforma não pode crescer com mão-de-obra barata e 
agricultores sacrificados”, afirmou o deputado social democrata 
à Assembleia Legislativa Regional. pág. 15

Deputado António Almeida
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Bloggers de viagem portugueses ajudam a relançar turismo nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2020

Meio: Destak Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2aedd1c7

 
A Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) anunciou hoje uma iniciativa para ajudar a
relançar o turismo em Portugal, preparando-se para levar 46 dos seus associados a visitar diversas
regiões do país.
 
A ação, que irá abranger 18 distritos de Portugal continental e ainda as regiões autónomas dos Açores
e da Madeira, será, segundo a ABVP, realizada "de forma concertada e em simultâneo, para enaltecer
o país enquanto destino de excelência".
 
"É o nosso humilde contributo para o relançamento do turismo em Portugal, especialmente nos
chamados territórios de baixa densidade, onde a atividade de pequenos proprietários de unidades de
turismo rural e restaurantes, por exemplo, tem grande impacto nas economias locais", explicou, em
comunicado, Filipe Morato Gomes, presidente da associação, e autor do blog 'Alma de Viajante'.
 
Destak, leitor@destak.pt
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Sessão online de Portimão para empresas sobre Linha de Apoio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2769c69f

 
Portimão e a Região de Turismo do Algarve vão promover uma sessão de esclarecimento à Linha de
Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo
 
O município de Portimão e a Região de Turismo do Algarve (RTA) promovem a partir das 11h00 do dia
13 de maio uma sessão de esclarecimento online, para informar e clarificar sobre os requisitos
necessários para a apresentação de candidaturas à Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas
do Turismo - Covid-19.
 
Esta sessão, que não requer inscrição prévia, será transmitida em direto no facebook do município de
Portimão e destina-se a responsáveis por microempresas até nove trabalhadores e a empresários a
título individual, em áreas como o alojamento, a restauração, os estabelecimentos de bebidas, o
aluguer de veículos automóveis, as atividades de animação ou as agências de viagem, entre outras.
 
Intervirão na sessão o presidente da RTA - Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e a
presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, participando igualmente na iniciativa o
Gabinete de Apoio da RTA, informando os interessados sobre como os seus negócios poderão
beneficiar desta ferramenta de apoio.
 
O novo mecanismo financeiro visa auxiliar as microempresas do setor turístico que demonstrem
reduzida capacidade de reação, face à forte retração da procura que se tem registado na sequência da
atual pandemia, constituindo uma complementaridade a outras medidas de apoio às empresas
recentemente aprovadas pelo Governo, no sentido de responder às necessidades imediatas e
prementes de financiamento das microempresas, para salvaguarda da sua atividade plena e do seu
capital humano.
 
Com 5,2 milhões de euros de financiamento total destinado ao Algarve, o Turismo de Portugal admitiu
até ao momento 623 candidaturas de empresas algarvias à Linha de Apoio à Tesouraria para
Microempresas do Turismo - Covid-19, envolvendo 1717 postos de trabalho.
 
Até hoje, foram aprovadas 481 candidaturas, das quais 359 já tiveram os processos pagos, no valor
total de 2,9 milhões de euros, sendo de referir que existem 60 candidaturas em análise.
 
A dotação desta Linha ascende a 60 milhões de euros, correspondendo o apoio financeiro a 750 euros
mensais por cada posto de trabalho existente na empresa à data de 29 de fevereiro de 2020,
multiplicado pelo período de três meses, até ao montante máximo de 20 mil euros. O financiamento
assume natureza reembolsável sem juros remuneratórios associados, sendo reembolsado no prazo de
três anos, com um período de carência de 12 meses. As prestações de igual montante têm uma
periodicidade trimestral.
 
DL - diariOnline
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Autarquia são-brasense e RTA promoveram sessão online sobre apoios às
microempresas de turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ea678933

 
O município de São Brás de Alportel e a Região de Turismo do Algarve promoveram, no passado dia 7
de maio, uma sessão online de divulgação da Linha de Apoio para Microempresas do Turismo - Covid-
19.
 
A sessão, realizada via videoconferência, debruçou-se sobre esta medida dirigida às microempresas e
aos empresários em nome individual (ENI) do setor do turismo, disponibilizada pelo Turismo de
Portugal.
 
Para mitigar o impacto económico da epidemia e diminuir o esforço de tesouraria das empresas nos
próximos meses, o Turismo de Portugal está a disponibilizar uma linha de apoio financeiro que visa
assegurar as necessidades acrescidas de fundo de maneio das microempresas do turismo com
atividade em território nacional e minimizar o impacto da redução temporária dos níveis de procura na
sua atividade.
 
As medidas em foco nesta sessão digital destinam-se às microempresas e aos empresários em nome
individual (empresas que têm até nove trabalhadores) enquadrados nos Códigos de Atividade
Económica (CAE) dos seguintes setores: alojamento; parques de campismo e de caravanismo;
restaurantes; estabelecimentos de bebidas; aluguer de veículos automóveis; agências de viagem,
operadores turísticos, outros serviços de reservas; organização de feiras, congressos e outros eventos
similares; atividades de parques de diversão e temáticos; atividades dos portos de recreio (marinas);
organização de atividades de animação e outras atividades de diversão e recreativas.
 
A videoconferência está disponível aqui.
 
..diariOnline RS
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Estudo avalia o impacto pandemico na segurança e viagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2020

Meio: iPress Journal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3d06e143

 
O estudo do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) e da Universidade de Coimbra (UC), concluiu que a
pandemia provocada pela COVID19, teve um forte impacto na perceção de segurança e nos planos de
viagem e turismo dos portugueses.
 
Este estudo, que recolheu dados entre 02 de Fevereiro e 02 de maio de 2020, é o primeiro a analisar
os efeitos da atual pandemia na perceção de segurança para viajar no país e no estrangeiro e para a
prática de várias atividades de lazer e turismo, bem como medo e preocupação relacionados com o
contágio e medidas/restrições com as quais os residentes em território nacional concordam para se
sentirem mais seguros.
 
Numa primeira fase, a equipa, constituída por Carla Silva, José Luís Abrantes, Manuel Reis e Odete
Paiva (IPV) e Cláudia Seabra (UC), analisou os dados totais daqueles vários aspetos. Posteriormente
foi feita uma análise do tipo sondagem para se perceber a mudança de opinião dos residentes
nacionais ao longo do tempo, considerando cinco momentos marcados por eventos específicos
referentes à atual pandemia: 02 de fevereiro, quando foram confirmados os primeiros casos na Europa
(dois turistas chineses em Itália); 02 de março, dia em que foram confirmados os primeiros dois casos
de infeção em Portugal; 18 de março, início do primeiro Estado de Emergência; 02 de abril, dia em
que foi decretado o segundo Estado de Emergência; e finalmente o período entre o decreto do terceiro
Estado de Emergência a 18 de abril e o seu termo em 02 de maio.
 
Os principais resultados do estudo, salientam os autores,  mostram que a atual pandemia tem um
impacto significativo na perceção de segurança dos portugueses para viajar no país e no estrangeiro.
Os residentes nacionais concordam que a segurança é um fator fundamental para viajar e inclusive é o
atributo mais importante para a escolha de um destino, em termos globais, mas é ainda mais crucial
quando se consideram as viagens internacionais. Os respondentes consideram que, devido à
pandemia, são arriscadas as viagens para férias, deslocações de trabalho, viagens com a família ou
para visita de amigos e familiares dentro do país. Estas respostas são ainda mais expressivas para as
mesmas viagens no estrangeiro. Finalmente, consideram que medidas de segurança adicionais nos
aeroportos tornam as viagens mais seguras no país e no estrangeiro . Numa análise por idades, todas
as gerações - das mais novas às mais velhas - consideram a segurança como um dos aspetos mais
importantes para viajar. Contudo é a geração mais velha a revelar uma perceção de risco de viagem
mais elevada seja em destinos nacionais ou em destinos internacionais.
 
Por outro lado, este estudo indica que, devido à ameaça do novo coronavírus, os residentes nacionais
sentem-se muito inseguros para praticar atividades de lazer e turismo. O destaque vai para a ida a
casinos ou locais de diversão noturna que 80% dos respondentes indicam como atividades muito
inseguras. Entre 60% a 80% classificam também como muito inseguras as visitas a parques
temáticos, galerias, museus e monumentos, centros urbanos e centros históricos; participação em
eventos como concertos, festivais, eventos desportivos ou religiosos; prática de desportos em espaços
fechados; fazer refeições em restaurantes, ficar em alojamentos hoteleiros, participar em visitas
turísticas ou fazer compras em centros comerciais e mercados.
 
Já a ida a praias, rios e lagos é uma atividade menos insegura, segundo os participantes no estudo. A
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ida a parques naturais, percursos pedestres e a prática de desportos de natureza são as únicas
atividades consideradas como relativamente seguras pelos portugueses no contexto da pandemia. As
gerações mais velhas são aquelas que, tendencialmente, demonstram um maior receio para praticar
todas as atividades de lazer e turismo.
 
No que se refere ao medo e preocupação relacionados com o contágio, observou-se que 85% dos
inquiridos sentem que cidadãos e turistas poderão ser vítimas de contágio e que esse receio se aplica
a si e aos seus familiares. Apesar desta preocupação, o nervosismo demonstrado é moderado,
referindo também que sentem pouco ou nenhuma necessidade de informação adicional sobre medidas
de proteção em relação à COVID19. Finalmente, cerca de 50% dos respondentes afirmam que vão
mudar vários aspetos da sua vida e rotinas quotidianas por causa da doença, mas no que concerne
aos planos de férias e viagens a percentagem sobe para 65%. Num retrato geracional esses receios
são mais vincados na geração mais velha, sendo que a geração com idades entre os 40 e os 65 anos
sente maior necessidade de informação adicional para se proteger de contágio do que as gerações
mais novas.
 
Foi igualmente questionado quais as medidas/restrições com as quais os residentes nacionais estavam
de acordo. Os resultados indicam que, independentemente da faixa etária, os portugueses são
unânimes sobre a obrigação de quarentena para os casos diagnosticados (95%) e um maior controlo
das fronteiras (86%). É também elevada a concordância com as limitações não só em Portugal como
em todos os países para a entrada de estrangeiros, principalmente de zonas afetadas pela doença
(62%-64%). As respostas são mais moderadas na aceitação de medidas mais impositivas como fecho
total de fronteiras (53,5%) ou obrigação de todos os cidadãos serem examinados por equipas médicas
(52,5%).
 
Quanto ao repatriamento, os respondentes são mais concordantes quando a medida é aplicada a
cidadãos portugueses no estrangeiro (49%) do que a cidadãos estrangeiros em Portugal, já que 39%
dos participantes do estudo discordam até desta medida. No que respeita à possibilidade de forças de
segurança pararem pessoas aleatoriamente nas ruas para serem examinadas, a discordância é maior
com quase 40% dos participantes a afirmarem a sua opinião contra, 34% a favor e 26% neutra.
 
A avaliação das respostas nos cinco períodos temporais já referidos indicam que o medo de viajar
pelos residentes nacionais aumentou progressivamente, a cada período estudado, tal como o medo de
contágio em termos pessoais e familiares. Na vigência do 3º Estado de Emergência, os portugueses
sentiram, contudo, ser menos arriscado viajar, principalmente dentro do país. Paralelamente, a
importância atribuída à segurança foi aumentando, atingindo os valores mais elevados no último
período, sobretudo para as viagens internacionais. No início da investigação, viajar com a família era
considerado seguro ou muito seguro, sobretudo em Portugal. Esta perceção diminuiu drasticamente ao
longo do tempo, tendo também diminuído a diferença entre fazê-lo em Portugal ou no estrangeiro.
 
Quanto à perceção de segurança para a prática de atividades de lazer e turismo, esta atingiu os níveis
mais baixos durante o 1º Estado de Emergência. No período seguinte, entre 2 e 17 de abril, regista-se
uma melhoria na perceção de segurança, em todas as atividades avaliadas, embora com crescimento
diferenciado. O último período avaliado, de 18 de abril a 2 de maio, apresenta resultados díspares.
Atividades como visitas a parques temáticos, galerias, museus e monumentos, centros urbanos e
centros históricos; ida a praias, rios e lagos mantêm a tendência de crescimento na perceção de
segurança.
 
Neste grupo, merece especial destaque a ida a parques naturais, percursos pedestres e a prática de
desportos de natureza, por serem as atividades consideradas mais seguras, apresentando valores
muitos próximos dos que se verificavam antes dos primeiros casos de Covid19 em Portugal. Atividades
como participar em eventos, concertos e festivais; fazer compras em centros comerciais e mercados e
ficar em alojamentos hoteleiros mostram uma estagnação na perceção de segurança, sendo esta
negativa.
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Por fim, surge um conjunto de atividades em que, depois de uma subida na perceção de segurança
durante o 2º Estado de Emergência, voltou a diminuir durante o período seguinte, como são a
frequência de restaurantes, casinos e discotecas, ida a locais e eventos religiosos, a prática de
desportos em espaços fechados e a participação em visitas turísticas organizadas. De referir que a
necessidade de informação para se poder proteger do coronavírus era inicialmente de 52%, baixando
no último período do estudo para cerca de 30%.
 
As conclusões desta investigação,  além de contribuírem para se perceber melhor como a atual
pandemia está a influenciar a vida quotidiana dos portugueses e os seus planos de lazer e viagem,
chamam a atenção para vários aspetos muito importantes, tais como o nível de segurança sentido
para viajar dentro e fora do país e sua evolução ao longo do tempo, mostrando que as viagens
domésticas foram consideradas como menos arriscadas ao longo do tempo; e quais as atividades de
lazer e turismo que os portugueses consideram mais seguras, destacando-se claramente a prática de
turismo de natureza  consideram os autores.
 
As gerações mais velhas são quem mostra mais receios, pelo que este segmento de mercado será
aquele que precisará de mais tempo para recuperar a confiança para viajar. Já no que respeita às
restrições e medidas de segurança, os portugueses aceitam as medidas impostas pelo Governo,
contudo, não concordam com medidas mais impositivas , acrescentam.
 
Este estudo, que envolve o Centro de Investigação em Serviços Digitais (CISeD) do IPV e o Centro de
Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da UC, está ainda a decorrer e permitirá
num futuro próximo apurar os impactos da COVID19 não só em Portugal como também noutras
regiões do mundo. Os autores obtiveram até ao momento, respostas de residentes em 74 países nos
cinco continentes, alguns dos quais importantes mercados emissores para Portugal. O questionário,
d i s p o n í v e l  e m  2 1  l í n g u a s ,  p o d e  s e r  c o n s u l t a d o  e  r e s p o n d i d o  e m :
h t t p : / / e s t a t i s t i c a s . e s t g v . i p v . p t / i n d e x . p h p / 8 2 3 7 1 2 ? n e w t e s t = Y & l a n g = p t .
 
Recolha de dados e perfil da amostra:
 
Este estudo baseia-se numa amostra não restrita obtida a partir de um questionário online partilhado
nas redes sociais. O trabalho de campo decorreu entre os dias 02 de fevereiro e 02 de maio de 2020.
O Universo do estudo é constituído por indivíduos de ambos os sexos, residentes no território nacional
com 18 anos ou mais. Foram obtidas 1010 respostas válidas.
 
Os respondentes tinham as seguintes características:
 
i) Género: 70,3% mulheres e 29,7% homens;
 
ii) Idade: 25,5% idades compreendidas entre os 18 anos e os 24 anos; 30,3% entre os 25 anos e os
40 anos; 31,3% entre os 41 anos e os 55 anos; e 12,9% têm mais de 55 anos;
 
iii) Nível de escolaridade: 87,6% têm estudos superiores, os restantes 12,4% têm estudos até ao 12º
ano;
 
iv) Grupo Ocupacional: 4,7% Empresário(a) em nome individual, 7,3% Profissional liberal, 41,8% são
Quadro médio/superior, 10,8% Funcionário(a) comercial ou administrativo, 2% são Operário(a)s,
3,1% Pensionista/Reformado(a), 2,1% Doméstica/Desempregado(a) e 28,3% Estudantes. 58,1% dos
inquiridos fizeram até 5 viagens internacionais nos últimos 3 anos, 24,8% fizeram entre 5 e 10
viagens e os restantes 17,1% fizeram mais de 10 viagens.
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Espanha decreta quarentena de 14 dias a quem chega do estrangeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2020

Meio: Jornal Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3d40036f

 
O Governo de Espanha decidiu que todas as pessoas que entrem no país a partir desta sexta-feira
sejam colocadas de quarentena durante 14 dias, de acordo com o boletim oficial do Estado publicado
esta terça-feira.
 
Os trabalhadores transfronteiriços, os dos transportes e suas tripulações, bem como os profissionais
de saúde que vão exercer a sua atividade laboral, ficam isentos desta medida, desde que não tenham
estado em contacto com pessoas diagnosticadas com a covid-19.
 
Durante essas duas semanas, as pessoas chegadas de outros países "deverão permanecer no seu
domicílio ou alojamento", podendo sair apenas para adquirir alimentos, produtos farmacêuticos e bens
de primeira necessidade, ser assistidas em centros, serviços e estabelecimentos de saúde e por razões
de força maior ou de necessidade.
 
As autoridades sanitárias também poderão contactar as pessoas em quarentena para realizarem o
seguimento do seu estado e pedem que, em caso de sintomas como febre, tosse, dificuldade em
respirar, mal-estar geral ou outros sintomas suspeitos de coronavírus, contactem os serviços de saúde
por telefone.
 
Segundo o boletim oficial espanhol, a medida estará em vigor durante a crise sanitária provocada pelo
novo coronavírus.
 
No caso das agências de viagens, operadores turísticos e empresas de transporte, estas devem
informar os passageiros da medida no início do processo de venda de bilhetes para Espanha e, no caso
dos aviões, as empresas devem fornecer um formulário de saúde pública para localizar os passageiros,
que deverá ser entregue à sua chegada ao território espanhol.
 
Medidas idênticas tinham sido tomadas anteriormente em França, Alemanha ou China.
 
Espanha é um dos países mais atingido pela doença que a nível global que, segundo um balanço da
agência de notícias AFP, já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas
em 195 países e territórios.
 
Metade da população de Espanha iniciou hoje a chamada "fase um" do plano de alívio das medidas
rígidas aprovadas com a entrada em vigor do estado de emergência em meados de março.
 
O país registou 123 mortes devido à pandemia de covid-19 na segunda-feira, uma redução em relação
às 143 de domingo, que foi o dia com menos vítimas mortais desde 18 de março.
 
Até agora, Espanha contabiliza um total de 26.744 óbitos.
 
De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, houve 373 novos casos positivos com a doença, um
número que também está em queda, elevando para 227.436 o total de infetados confirmados até hoje
pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Página 18



 
Ler mais
 
Jornal Económico com Lusa
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Bares. "Não sabemos como vai ser o verão"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=539559d1

 
Numa altura em que os bares e discotecas não têm data para reabrir e com o turismo em queda, a
vida noturna de Albufeira traça um cenário negro para este verão.
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Fronteiras fechadas ao turismo em 156 destinos em todo o mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d67169da

 
Início B3 Fronteiras fechadas ao turismo em 156 destinos em todo o mundo
 
Fronteiras fechadas ao turismo em 156 destinos em todo o mundo
 
Maio 12, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O último relatório da OMT (Organização Mundial do Turismo) dá conta que 156 dos 217 destinos em
todo o mundo fecharam as suas fronteiras internacionais, e 100% continuam a aplicar restrições de
viagem para evitar uma maior propagação da Covid-19. Até 6 de Abril eram 90 destinos
 
Na Europa, 83% dos países fecharam as suas fronteiras ao turismo internacional, 80% nas Américas,
70% na Ásia-Pacífico, 62% no Médio Oriente e 57% em África. Existem 16 destinos que aplicam a
quarentena de 14 dias, solicitam um atestado médico à chegada ou limitam os vistos em vez de
fechar.
 
OMT pede que sejam levantadas restrições responsáveis para salvar empregos e proteger os meios de
subsistência
 
Segundo a OMT, existem 26 destinos (12%) que suspenderam total ou parcialmente os voos
internacionais. Ao mesmo tempo, existem 9 destinos (4%) que implementaram um encerramento
diferenciado, para o qual é proibida a entrada de passageiros de origem específica (passageiros que
transitaram ou estiveram no lugar X não podem entrar). E os 16 destinos restantes para alcançar os
217 (8%) estão a aplicar medidas diferentes, como isolamento por 14 dias, solicitação de atestado
médico à chegada ou limitações na emissão de vistos.
 
Em 25% dos destinos, as restrições de viagem estão em vigor há pelo menos três meses, enquanto
em 40% começaram há menos de dois meses.
 
Embora a Covid-19 ainda não esteja controlado, o secretário-geral da OMT voltou a instar os governos
a, de maneira coordenada, facilitar o levantamento de restrições, no momento apropriado e de
maneira responsável, quando considere seguro fazê-lo porque, disse Zurab Pololikashvili, o turismo é
a tábua de salvação para milhões de pessoas, especialmente nos países em desenvolvimento, de
modo que se abrir novamente ao turismo os destinos economizarão empregos, protegerão os meios
de subsistência e permitirão que nosso sector retome seu papel vital na promoção do desenvolvimento
sustentável.
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RTP Madeira

 	Duração: 00:02:28

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 86459005

 
11-05-2020 21:47

1 1 1

Regresso do golfe

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d51d1d2d-469e-4d40-942e-

379db3860d2d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O golfe está de regresso à atividade mas a previsão para o futuro é de grandes dificuldades
financeiras, sem turistas os campos não terão nos próximos tempos as receitas desejadas.
Declarações de António Henriques, presidente do Clube de Golfe Santo da Serra.

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-05-11 05:37
 RTP 3 - Telejornal Açores , 2020-05-11 05:37
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TVI 24

 	Duração: 00:02:21

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 86448789

 
11-05-2020 19:23

1 1 1

Época balnear no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fd2d3887-252d-4b9b-831e-

15fcd1b7c07d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Continua a incerteza quanto àquilo que será a próxima época balnear. No Algarve, os autarcas pedem
que nenhuma praia seja encerrada e apela também à necessidade de mais vigilância, mas a
Associação de Nadadores Salvadores de Faro fala em dificuldades de recrutamento e alerta que por
causa da pandemia o número de nadadores-salvadores formados não será suficiente.
Declarações de António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve; Victor Santos,
Associação de Nadadores Salvadores de Faro.

 
Repetições: TVI - Jornal das 8 , 2020-05-11 20:25
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-05-11 20:25
 TVI - Diário da Manhã , 2020-05-12 06:44
 TVI - Diário da Manhã , 2020-05-12 07:37
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-05-11 01:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-05-11 00:21
 TVI 24 - Notícias , 2020-05-11 03:07
 TVI - Diário da Manhã , 2020-05-12 08:35
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-12 06:45
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 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-12 07:37
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-05-12 08:35
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SIC Notícias

 	Duração: 00:08:55

 	OCS: SIC Notícias - Jornal da Meia Noite

 
ID: 86454797

 
11-05-2020 00:33

1 1 1

Setor da restauração pede ajuda ao governo - José Avillez

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c6123d0f-d242-400a-9f70-

a3a2a0bb6928&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor da restauração pede ajuda ao governo. Propõe a isenção da taxa social única até ao final deste
ano e a descida do IVA para 6%. Um dos chefs que se juntou ao pelo dos profissionais da restauração
é José Avillez, que está no Jornal da Meia Noite por videochamada, para falar sobre as principais
preocupações e das medidas necessárias para o setor da restauração.
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