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Lista da Quercus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=da85da1d-418d-4dc6-94d3-

3f87e4c65df1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma lista da Quercus, revela que há 386 praias com qualidade de ouro este Verão.
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A2 Webinar "Algarve no Horizonte - Como vai ser a próxima época balnear" é hoje
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03
 
Jun
 
Webinar "Algarve no Horizonte - Como vai ser a próxima época balnear" é hoje
 
Sociedade
 
A Região de Turismo do Algarve e a revista Ambitur realizam hoje o webinar "Algarve no Horizonte -
Como vai ser a próxima época balnear".
 
A iniciativa junta entidades públicas e privadas para debater como o destino está a preparar-se para a
época balnear no contexto da pandemia de COVID-19.
 
A iniciativa realiza-se nesta quarta-feira, dia 03 de junho, às 10h30, através da plataforma digital
Z O O M ,  c o m  t r a n s m i s s ã o  e m  d i r e t o  n o  c a n a l  Y o u T u b e  d a  A m b i t u r ,  e m
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r / A m b i t u r
 
ORADORES
 
- João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
 
- Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão
 
- Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT)
 
- Daniel do Adro, diretor-geral do Hotel Quinta do Lago
 
- Isolete Correia, diretora da Marina de Vilamoura
 
MODERADOR
 
- Pedro Chenrim, diretor da Ambitur
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Retoma "mais lenta" do turismo exige "apoios reforçados" ao setor
 

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

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8ec8e355

 
O ministro da Economia afirmou ontem que o turismo "vai ter uma retoma mais lenta" do que outros
setores da economia portuguesa, pelo que "vai ser particularmente apoiado" com linhas de crédito
específicas e ferramentas de capital. "O setor do turismo vai ser particularmente apoiado neste
contexto. Temos linhas de crédito especificamente dirigidas a este setor e ferramentas de capital para
estas empresas a que não deixaremos de recorrer", assegurou Pedro Siza Vieira, durante uma audição
na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre as consequências económicas
da pandemia da Covid-19, refere a agência Lusa.
 
Antecipando que "o turismo vai ter, seguramente, uma retoma mais lenta do que outros setores",
estando "durante um período mais longo de tempo a trabalhar abaixo da capacidade instalada", o
ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital afirmou que tal implica que serão precisos
"apoios reforçados", quer ao lado da oferta, quer da procura.
 
"Isto significa que, além daquelas medidas de caráter transversal, como o sucedâneo ao regime de
lay-off, a prorrogação das moratórias bancárias e um conjunto de apoios do ponto de vista fiscal que
estamos a pensar para o conjunto das empresas e que o setor do turismo, pelas suas caraterísticas
específicas, vai beneficiar mais, precisamos de dirigir mais apoios a este setor do que a outros",
admitiu.
 
Assim, disse, o Governo irá "reforçar as linhas de crédito especificamente dirigidas para o setor do
turismo", assim como "a linha de apoio à qualificação da oferta, dirigindo-a agora não apenas para a
qualificação do ponto de vista da economia circular e da eficiência energética e do ambiente, mas
também para os apoios à adaptação no contexto do reforço das medidas de sanidade que as empresas
têm de fazer para acolher hospedes".
 
Também previstos estão novos apoios à área de tesouraria e de fundo de maneio, "reforçando,
provavelmente, as linhas Capitalizar e Revive para o setor do turismo", acrescentou. "E se vamos
trabalhar no sentido de um fundo de capitalização para a economia em geral, vamos trabalhar
também em capital e quase capital e reforço das operações de 'sale and leaseback' para as empresas
do setor do turismo", disse.
 
Ainda assim, Pedro Siza Vieira disse estar "menos pessimista do que há um mês": "É possível que
vejamos uma redução da procura turística não tão significativa como no início de abril estávamos
todos a figurar", antecipou, destacando a importância do movimento de retoma das ligações aéreas
dentro da Europa.
 
Para o ministro, atualmente pode projetar-se "que o turismo em Portugal neste verão não vai ser só
turismo interno, mas vai também haver procura por parte dos mercados europeus". "Portugal está no
radar dos turistas europeus, pelas condições de resistência e pela robustez do ponto de vista sanitária
que o seu turismo tem. Estamos a capitalizar, também, a imagem positiva com que o país ficou do
ponto de vista das medidas sanitárias tomadas nesta pandemia, com uma grande campanha de
promoção internacional assente no facto de que estivemos sempre 'open for business', somos um
destino seguro e estamos prontos para receber os turistas", salientou.
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Paralelamente, o ministro da Economia disse estarem em curso negociações "Estado a Estado para
estabelecimento de corredores aéreos", encontrando-se Portugal em "discussões já muito adiantadas
no plano da União Europeia e em algumas reuniões bilaterais, a mais adiantada das quais com a
Alemanha". Já em curso estão também negociações com o Reino Unido.
 
Embora admitindo que, numa fase posterior, terá de se "pensar mais estruturalmente num plano de
recuperação do turismo", Pedro Siza Vieira considerou que a prioridade atual é "conquistar o mais
possível o pouco turismo que vai haver e reforçar a quota de mercado" de Portugal.
 
"Estou absolutamente convencido, e julgo que a indústria também pensa isso, que Portugal vai
recuperar uma posição de notoriedade e, eventualmente, até sair reforçado como destino turístico",
referiu, admitindo, ainda assim, que 2020 vai ser "um ano difícil", em que - tal como provavelmente
em 2021 - se ficará longe dos 27 milhões de visitantes estrangeiros de 2019.
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ALGARVE 

Greve ameaça - 
hotéis de sheik 

Os trabalhadores do grupo 
JJW Hotels and Resorts, que 
gere no Algarve os hotéis Pe-
nina, Dona Filipa e Pinheiros 
Altos e é detido pelo sheik 
árabe Mohamed Bin, vão fa-
zer greve no dia 12 de junho, 
para exigir o pagamento de 
salários em atraso. O Sindi-
cato da Hotelaria do Algarve 
vai solicitar uma reunião 
com a administração para 
tentar evitar a greve. o R.D. 

• '''''''''''' 

Sede do grupo em Pinheiros Altos 
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• 

Em Paris, o designer francês Christophe 

PRIMEIRA LINHA COVID-19 

Restaurantes rejeitam 
investimento em acrílicos 

iv  scanE 
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A restauração já pode funcionar com mais de 50% da lotação, 
em troca de barreiras que separem os clientes. A medida não 
convence os empresários, que preferem "perder dinheiro". 

ANA SANLEZ 

driasaniez@negocios.pt 

ais de duas sema-
nas depois da rea-
bertura, os restau-
rantes ainda ten-

 

tam servir doses reforçadas de 
confiança aos clientes. A ocupa-
ção diária continua "fraca", segun-
do associações do setor, com ní-
veis inferiores a 30%. Esse é um 
dos principais motivos que está a 
levar OS empresários a rejeitar a 
brecha aberta na semana passada 
pelo Governo, que pretende ali-
viar os limites impostos à ocupa-
ção dos espaços. 

A resolução cio último Conse-
lho de Ministros, que renovou o 
estado de calamidade, determina 
que a "ocupação no interior do es-
tabelecimento seja limitada a 50% 
da respetiva capacidade" ou, em 
alternativa, devem ser "uti I izadas 
barreiras l icas impermeáveis de 
separação entre os clientes que se 
encontrem frente a frente e um 
afastamento entre mesas de um 
metro e meio". 

A medida terá um impacto "re-
sidual", antecipa Ana Jacinto, se-
cretária-geral da Associação da 
Hotelaria, Restauração e Simila-
res de Portugal (AHRESP). "Os 
empresários não têm clientes. A 
taxa de ocupação é inferior a 50% 
pelo que, para a maioria dos res-
taurantes, a medida é irrelevante. 
Tomara o setor estar com ocupa-
ções de 50%. Além disso, está 
sempre tudo a mudar, e os empre-
szírios devem ter cautela quando 
fazem este tipo de investimento", 
ressalva a porta-voz daAHRESP. 

Também junto dos associados 
da Associação Portuguesa de Ho-
[ciaria. Restauração e Turismo 

,
"`  

Com a colocação 
de barreiras, parece 
que estamos 
a comer nas 
finanças. Não é essa 
a experiência 
que queremos 
dar aos clientes. 
JOSÉ AVILLEZ 

CEO do Grupo José Avillez 

(APHORT), a medida "não foi re-
cebida com entusiasmo", revela 
António Condé Pinto, presidente 
da organização. 

Os primeiros sinais "indicam 
claramente que a maior parte dos 
empresários não vai aderir" à pos-
sibilidade de i nstalarbarreiras de 
acrílico nas mesas, em troca do au-
mento de capacidade das salas. 

Também Tiago Carvalho, fun-
dador da União.de Restaurantes 
de Braga de Apoio à Covid19 (1..jr-
bac19), afirma não ter "conheci-
mento de nenhum restaurante" 
que vá aproveitar a possibilidade, 
entre os cerca de150 espaços que 
a associação representa. 

)s restaurantes não têm es-
tado cheios. Durante a semana a 
ocupação tem rondado OS 20% a 
25%. Só aos fins de semana é que 
alguns conseguem atingir a lota-
ção máxima permitida, sobretu-
do os que têm esplanada", aponta 
oporta-voz da APHORT. 

"Não há clientes. Nem 20% 
das salas estão a ser ocupadas", 
corrobora Tiago Carvalho, que 
fala em quebras de lá turação na 
ordem dos 60%a 70% já durante  

odeconfinamento. 
É por isso, acrescenta o res-' 

ponsável da AP H o wr, que "a 
maior parte dos empresários não 
está disposta a fazer um investi-
mento avultado num equipamen-
to que requer mais gastos, e que 
daqui a algumas semanas poderá 
já nem ser necessário". 

E mesmo que optem por ins-
talar as barreiras, os empresários 
não vão poder contar com o apoio 
do programa Adaptar, criado pelo 
Governo para financiar a compra 

•de equipamento de proteção. "A 
linha para as inieroempresas es-
gotou em 10 dias",lembra Ana Ja-
cinto. 

"É como comer 
nas Finanças" 
Entre Os empresários ouvidos 
pelo Negócios, a opinião é unâni-
me. "Sou contra divisões com acrí-
licos, prefiro que as pessoas te-
nham espaço", declarou o empre-
sário e chcf .José Avillez, durante 
a iniciativa PM E no Radar, orga-
nizada esta terça-feira pelo Negó-
cios e o San tander, e centrada na 
retoma do turismo. "Estamos a fa-
lar de uma experiência de entre-
tenimento e não num simples ato 
de alimentação. Com a colocação 
de barreiras, parece que estamos 
a comer nas finanças. Não é essa a 
experiência que queremos clara°. 
cliente e, se assim for, as pessoas 
vão preferir ficar em casa". 

Nos restaurantes do grupo 
Olivier, os acrílicos também não 
vão fazer parte do menu. "Prefe-
rimos faturar menos dogue impor 
essa barreira. Os acrílicos desvir-
tuam o conceito da restauração e 
não são confortáveis para os clien-
tes", explica ao Negócios o diretor 
de marketingdogimx), Joel Pires. 

Para catapultas' a retoma da 
restauração, os empresários e as-
sociações defendem a adoção "ur-
gente" de outro tipo de medidas,  

A taxa de 
ocupação é 
inferior a 50%, 
pelo que, 
para a maioria 
dos restaurantes, 
a medida é 
irrelevante. 
ANA JACINTO 

Secretária-geral da AHRESP 

"que têm de ser a fundo perdido", 
ressalva Tiago Carvalho. Para o 
empresário de Braga, a restaura-
ção precisa que-o lay-offsimplifi-
cado seja prolongado até ao final 
do ano, com o Estado agarantir 
50% dos salários. 

O apoio a fundo perdido, "que 
pode passar pela redução do IVA 
e da TSU", é também a solução 
pedida por José Avillez. O empre-
sário acredita que "tudo vai voltar 
a ser como era", mas nunca antes 
da primavera de 2022. 

"Vai dar muito trabalho re-
construir um setor que ie foi tão im-
portante na recuperação da crise 
anterior.Nesta altura do ano, de-
víamos estar a alimentar mais três 
milhões de pessoas. O limite de 
50% à ocupação dos restaurantes 
é um falso problema". ressalva o 
empresário 

Para António Condé Pinto, o 
principal travão é "a falta de con-
fiança nos espaços fechados". O lí-
der da APHORT também não 
poupa críticas à proliferação de 
medidas de desconfinamento„que 
classifica como "fator de pertur-
bação" da retomam 

np 
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Christophe Petit Tesson/EPA 

rbk k.•• r\ 

- , 

",•=7": o, .4 

 

4 

 

- ao' 

 

  

374 

 

   

-,•,••^-•••• 

    

ernigon apresentou a sua criação em acrílico, o Plex'Eat, no restaurante H.A.N.D. 
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Segurança social 

Empresas que não 
queiram reabrir 
arriscam perder 
acesso ao lay-off 
PRIMEIRA LINHA .6 

Comércio 

Restaurantes 
rejeitam proteções 
em acrílico 
PRIMEIRA LINHAS e 9 

Imobiliário 

Suíça Mexto 
investe 30 milhões 
nos Olivais 

 
 

c 
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negocios.pt Quarta-feira, 3 de junho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4257 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

Crescimento dos inativos 
esconde desemprego de 8% 
A taxa reportada pelo INE para abril, de 6,3%, ainda não conta a história toda sobre o ant. 
da crise. Forte subida da população inativa indica que desemprego é muito mais elevado. 
PRIMEIRA LINHA 4 e 

World of Wine 
abre em Gaia 
sem previsão 
de visitas 
investimento de 105 milhões é inaugurado no final 
de julho nas antigas caves da Croft e da Taylor's. 

EMPRESAS IS 

Parlamento alarga 
proteção a diabéticos 
e hipertensos 
ECONOMIA 10 e 11 

Navigator avalia 
alternativas no 
negócio do papel 

O CEO, António Redondo, diz que o grupo 
está a olhar para a pasta, o "tissue" 
e produtos alternativos ao plástico. Pagamento 
de dividendos deve avançar até ao final do ano. 

EMPRESAS lá e 37 

"Custo 
reputacional" 
do Novo Banco 
acaba este ano 

A polémica tem dominado a vida da 
instituição. Presidente garante que 

reestruturação é para fechar em 2020. 
EMPRESAS 14 e 15 

Ti
a

go
 S

ou
sa
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s 

Sustentabilidade 
Compras 
a produtores 
locais ganham 
força com 
a pandemia 
O que está a mudar na 
logística e nas cadeias 
de abastecimento. 

ESPECIAL 20 e 21 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 3

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,37 x 29,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 86843926 03-06-2020

EDITORIAL 

ANDRÉ VERÍSSIMO 
Diretor 
averissimo@negocios.pt 

Turismo, azia 
e borboletas 

p
ortugal está a ser vítima do seu próprio sucesso no tu-
rismo. O peso que ele atingiu na economia coloca-nos 
entre os países mais atingidos pela pandemia. Mas esse 
sucesso será também uma força na retoma que outros 

não têm: desde que o consigamos preservar. 
O Negócios promoveu ontem um debate sobre o Turismo no 

âmbito da iniciativa PME no Radar, em que ficoubem patente o di-
lema que o setorvive. Rodrigo Machaz, o diretor-geral da Memmo 
Hotels, descreveu os sentimentos contraditórios da reabertura: de 
um lado, a aleg,riaeaemoção dever o negócio voltar aexistir, do ou-
tro, a enorme apreensão sobre o que ele vai ser nos próximos me-
ses. "Borboletas na barriga e unia enorme azia." 

Para um setor que parou por completo. os últimos meses fo-
ram de custos sem qualquer receita. O lay-off ajuda, mas pouco. 
As linhas de crédito de nada servem. O mesmo aconteceu, de res-
to, na restauração. Reféns do tráfego aéreo, da abertura de fron-
teiras, do controlo efetivo da pandemia e do regresso da confian-
ça, as taxas de ocupação nos próximos meses não dão qualquer 
garantia de sustentabilidade. Depois do verão a incógnita é ainda 
maior. Quem não sentiria azia? 

O que for feito nos próximos meses e até ao final do ano vai de-
terminar se o país consegue preservar a sua capacidade instalada 
e competências num setor vital para a retoma e para o equilíbrio 
do saldo externo. No meio de tanta incerteza, há uma previsibili-
dade que tem de chegar o quanto antes: os apoios e as medidas que 
serão tornadas para suportar o turismo. 

Que ajudas haverá a fundo perdido? Os vistos gold vão ser rea-
nimados para incentivar o turismo residencial? Chitra Stern, dos 
hotéis Martinhal, revelou que há uma maior procura por cidadãos 
de Hong Kong e da África do Sul em busca da segurança e hospi-
talidade que Portugal oferece. E o regime dos residentes não ha-
bituais? Todos salientam o elevado número de novos turistas que 
as rotas criadas pela TAP para os EUA e o Brasil trouxeram - para 
quando uma solução que dê estabilidade à companhia aérea? 

O Governo está a negociar, e bem, corredores com países emis-
sores, como a Alemanha. Não está apenas nas suas mãos. A União 
Europeia tem de definir regras claras e iguais paratodos, que trans-
mitam confiança aos turistas e a quem os recebe. 

Claro que os privados são a chave sem a qual a retoma não che-
gará. I I á que repensar estratégias e encontrar oportunidades na 
inovação, na transição digital, no turismo associado à educação 
superior, na sustentabilidade. 

"O Ronaldo da economia portuguesa não foi o ministro das Fi-
nanças, foi o turismo", disse às tantas Rodrigo Machaz. Precisa-
mos mesmo que o craquevolte à sua antiga forma. o Página 9



A10

Webinar "Algarve no Horizonte - Como vai ser a próxima época balnear" é hoje
 

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

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: https://www.radiohorizonte.com/pt-pt/noticias/448

 
A Região de Turismo do Algarve e a revista Ambitur realizam hoje o webinar "Algarve no Horizonte -
Como vai ser a próxima época balnear".
 
A iniciativa junta entidades públicas e privadas para debater como o destino está a preparar-se para a
época balnear no contexto da pandemia de COVID-19.
 
A iniciativa realiza-se nesta quarta-feira, dia 03 de junho, às 10h30, através da plataforma digital
Z O O M ,  c o m  t r a n s m i s s ã o  e m  d i r e t o  n o  c a n a l  Y o u T u b e  d a  A m b i t u r ,  e m
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r / A m b i t u r
 
ORADORES
 
- João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
 
- Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão
 
- Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT)
 
- Daniel do Adro, diretor-geral do Hotel Quinta do Lago
 
- Isolete Correia, diretora da Marina de Vilamoura
 
MODERADOR
 
- Pedro Chenrim, diretor da Ambitur
 
Ademar Dias
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Fronteiras com Espanha - Declarações do MAI

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4555de3a-ba9d-4303-b63a-

a2d7d9c7d716&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro da Administração Interna admitiu hoje que as fronteiras terrestres deverão continuar
encerradas até ao final de junho. Os autarcas do territórios raianos de Portugal e Espanha lembram
que as regiões estão a acumular prejuízos, sobretudo a nível económico.
Declarações de Eduardo Cabrita, MAI.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86841065

 
02-06-2020 20:44
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Férias de verão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5509833c-015c-4f66-9653-

15017b273502&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E percentagem de portugueses que planeia passar férias no estrangeiro este Verão é de 2%. A maior
parte das pessoas está a pensar ficar em Portugal.
Declarações de Pedro Quintela, Diretor-geral de Vendas Agência Abreu.
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A13

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 86847336

 
02-06-2020 18:36

1 1 1

Reabertura dos estabelecimentos termais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=737d81db-a12a-4bb8-bd86-

448af044cfa4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ainda não há data concreta para a reabertura dos estabelecimentos termais. A prorrogação do estado
de calamidade mantém obrigatoriamente fechadas todas as unidades do país, pelo menos até ao dia
15 de junho.
Comentários de Fátima Pinto, administradora Termas de Chaves; Luísa Vaz, proprietária de pensão,
Ester Rei, proprietária de hostel.
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A14

 
RTP 1

 	Duração: 00:03:41

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 86846472

 
02-06-2020 17:38

1 1 1

Imprensa regional - Sul Informação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d761b45f-b913-4087-ac92-

3a4081478489&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Seguimos agora em direto até Faro ao encontro da Elisabete Rodrigues, que apresenta os destaques
do jornal Sul Informação.
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