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Algarve tem esperança que 
portugueses salvem verão 
Não será igual a anos anteriores, mas hoteleiros estão otimistas. Abertura 
de ligações aéreas e mercado interno podem ajudar a minimizar perdas 
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Época balnear já arrancou na região e as praias estão prontas para receber veraneantes 
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Ana Laranjeira 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

TURISMO  As unidades de 
alojamento turístico no Al-
garve acolheram mais de 
dois milhões de hóspedes 
em junho, julho e agosto de 
2019. Um número que não 
se irá repetir em 2020. Mas 
os empresários estão mode-
radamente otimistas, con-
victos de que os turistas vão 
chegar no verão, apesar de a 
Europa - principal mercado 
emissor de turistas para o 
Algarve, e em particular o 
Reino Unido - só agora estar 
a retomar gradualmente a 
normalidade nas ligações 
aéreas e de muitos estran-
geiros e portugueses ainda 
terem medo de viajar. 

O Algarve conta ainda com 
o turismo interno. Muitos 
portugueses que habitual-
mente escolhiam o estran-
geiro para passar uns dias de 
férias podem eleger Portu-
gal e o Sul do país como al-
ternativa mais segura. E de-
verão ser os alojamentos tu-
rísticos, independentemen-
te de serem hotéis ou aloja-

  

mento local, os mais procu-
rados, considera João Fer-
nandes, da Região de Turis-
mo do Algarve. "Ainda é 
muito cedo para tirarmos 
conclusões, face a um pro-
cesso que evolui à medida 
que a confiança se restabe-
lece, mas as tipologias que 
favorecem um maior isola-
mento poderão, sobretudo 
numa primeira fase, vir a 
beneficiar de maior procura 
no atual momento". 

RESERVAS NOS FERIADOS 

Os feriados de junho costu-
mam dar o pontapé de saída 
para a época alta a Sul. João 
Fernandes e Elidérico Vie-
gas, da Associação dos Ho-
téis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHE-
TA), confirmam a existem 
de reservas para os próxi-
mos dias, sobretudo de tu-
ristas nacionais, mas não se 
atrevem a falar de números. 

"Temos tido um feedback 
positivo da procura do mer-
cado nacional, pelo que es-
tamos esperançados de que 
os feriados nacionais, como 
habitualmente acontece, 

DADOS 

/// 
milhões de euros 
de quebra de receitas 
Segundo um inquérito da 
Associação da Hotelaria de 
Portugal, a indústria deve-
rá sofrer este ano em Por-
tugal uma quebra de recei-
tas entre 60% e 89%, qual-
quer coisa como 3,2 a 3,6 
mil milhões de euros. 

destinos de e para 
Portugal em agosto 
A easyJet vai operar 50 
destinos em julho e 59 em 
agosto, de e para Portugal, 
a partir de Lisboa, Porto, 
Faro e Funchal. A low-cost 
prevê que voará cerca de 
78% e 92% das rotas que 
servem Portugal nestes 
meses. 

sejam o mote para os portu-
gueses fazerem uma ponte 
com estadia na região", con-
sidera João Fernandes. 

Elidérico Viegas garante 
que "para o verão há reser-
vas", embora se saiba que 
"este ano não vai ser igual". 
O habitual, quer nos feria-
dos de junho, quer em julho 
e agosto, era que as unida-
des hoteleiras estivessem 
praticamente cheias. Este 
ano, não deverá ser assim. 
Um inquérito recente da As-
sociação da Hotelaria de 
Portugal, realizado junto de 
unidades de todo o país, in-
dica que muitos dos hotéis 
que estão de portas abertas 
não vão ter toda a sua capa-
cidade instalada utilizada. 

O presidente da AHETA re-
conhece, ainda assim, que 
há "muitos pedidos de re-
servas, quer de nacionais, 
quer de estrangeiros, para 
julho e agosto. Estamos con-
fiantes de que será possível 
as unidades hoteleiras reini-
ciarem a sua atividade e ter 
receitas que ajudem as esba-
ter os elevados prejuízos dos 
últimos três meses". 
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DISCURSODIRETO 

João Fernandes, presidente da Região de 
Turismo do Algarve, sobre a época balnear 

"ESPERO QUE HAJA SUBIDA 
NO MERCADO NACIONAL" 
G CM - As medidas 
implementadas pelo t:~" 
Governo nas praias 
são suficientes para 
os turistas senti-

 

rem-se seguros? 
João Fernandes -

 

Sim, penso que es-

 

tão garantidas as condições 
para haver segurança, até 
porque as autoridades en-
volvidas têm estado a traba-
lhar muito para assim ser. 
Mas cabe às pessoas terem 
sentido cívico e seguirem as 
regras para ajudar a manter 
as praias seguras. 
- Face à situação atual, são 
esperados muitos turistas 
para a semana, que conta 
com dois feriados [10 e 11 de 
junhol? 

- Temos expectativa 
que, sobretudo no 
mercado nacional, 
haja um acréscimo 
significativo, mas 
claro que não terá a 
mesma expressão de 
outros anos, em que 

as fronteiras estavam abertas 
e os voos eram regulares. 
- O mercado britânico, este 
ano, terá menos expressão, 
até porque Inglaterra tem 
ativa a quarentena para 
quem vem de fora... 
- Mais cedo ou mais tarde a 
confiança para viajar irá re-
gressar, mas o mercado na-
cional, especificamente du-
rante o verão, tem mais dor-
midas no Algarve do que' o 
mercado britânico. e T.G. 
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RETOMA DESTE VERÃO SERÁ LIDERADA PELOS PORTUGUESES 

Turistas estão a preferir as moradias 

Reinaldo Teixeira 

> JOÃO PRUDÉNCIO 

Os candidatos a veranean-
tes que já estão no terreno à 
procura de alojamento para 
os meses quentes estão a pri-
vilegiar a reserva de moradias 
e o turismo residencial em 
detrimento dos hotéis, apesar 
também haver procura de 
unidades hoteleiras, apurou 
esta semana o JA junto de 
fontes do setor. 

Depois de um longo pe-
ríodo de confinamento de 
praticamente três meses, em 
que tanto hotéis como empre-
sas de angariação imobiliária 
reduziram os seus serviços 
ao mínimo, quando não fe-
charam unidades, o Turismo 
começa aos poucos a des-
pertar do marasmo. Mas ao 
que parece, pelo menos este 
ano, nada será como dantes 
no que respeita às condições 
de alojamento e de estadia de 
quem visita o Algarve. Embora 
haja muitos imponderáveis, 
sobretudo no que respeita ao 
mercado externo, há também 
algumas tendências. Uma de-
las, disseram todas as nossas 
fontes, é a tendência para, 
numa primeira fase, a retoma 
se alicerçar no mercado na-
cional. A outra é a preferência 
dos clientes pela intimidade, 
seja optando por moradias ou 
por apartamentos. 

"Neste período de pós-
confinamento tem havido 
um conjunto de reservas 
maioritariamente do mercado 
nacional e com grande foco 
para a parte das moradias. 
Porque as pessoas ficam 
num ambiente familiar, têm 
piscina, tem muita procura. A 
nível de reservas os números 
estão a ser mais expressivos 
do que nós esperaríamos", 
disse esta semana ao IA o 
vice-presidente (da região sul) 
da Associação dos Profissio-
nais e Empresas de Mediação 
Imobiliária de Portugal (APE-
MIP), Reinaldo Teixeira. 

Ressalvando que ainda 
não se pode comparar o movi-

  

mento de alugueres deste ano 
com os de um ano "normal", 
o dirigente associativo sus-
tenta que, "face ao momento 
que nós vivemos, estão a 
haver indicadores claros de 
as pessoas quererem vir para 
o Algarve". E, acrescenta, 
preferem o recato e a tranqui-
lidade, a juntar à qualidade: 
"Estamos a falar de moradias 
de quatro a seis quartos. São 
normalmente moradias com 
qualidade, serviço hoteleiro, 
limpeza diária. Em vez de ser 
um ambiente mais coletivo é 
um ambiente mais familiar. 
As pessoas ficam à mesma 
perto das zonas de praia e das 
zonas de lazer, em ambiente 
mais privado. Do conjunto das 
reservas que temos, consta-
tamos que as pessoas estão 

• a privilegiar as moradias, que 
têm um ambiente familiar 
e maior privacidade. Houve 
um crescimento na procu-
ra para as moradias, mas 
nos apartamentos, face ao 
momento que vivemos, tem 
havido uma procura superior 
à que esperávamos. Menos 
do que no ano passado, mas 
com números superiores aos 
que esperávamos face à pan-
demia". 

Reinaldo Teixeira adianta 
que falamos mesmo de uma 
transferência de mercado, 
embora haja muitos clientes 
que são habituais no mercado 
do turismo imobiliário ("self 
catering"): Há pessoas que 
são históricos neste tipo de 
mercado self catering. São 
cliente habituais da imobiliá-
ria turística. Mas também sen-
timos que há muitos clientes 
que antes estavam nos hotéis, 
mas que hoje privilegiam es-
tar em familia e em ambientes 
mais recatados". 

Estrangeiros vão liderar 
a partir de setembro 
O dirigente, proprietário da 

empresa imobiliária Garvetur, 
garante que, neste momento, 
são os portugueses que lide-
ram as ofertas, até porque, 

: 

50% dizem que as farão no 
próprio país. Mas tudo está 
dependente da evolução do 
transporte aéreo. Algumas 
companhias já assumiram 
que irão regressar gradual-
mente à normalidade. No 
caso do Algarve interessam 
três companhias low cost: a 
Ryanair, Easyjet e Jet2, que 
representam quase 70% 
do tráfego no aeroporto de 
Faro". Destas, a Ryanair e a 
Jet2 já anunciaram que re-
começarão as operações a 1 
de julho, mas recentemente a 
Easyjet - que não comunicou 
ainda o reinício dos voos -
anunciou que vai dispensar 
cerca de um terço dos seus 
4.500 trabalhadores. 

A progressiva retoma das 
companhias aéreas parece 
ser o busílis da questão quan-
do se discute a retoma turís-
tica baseada em mercados 
emissores externos. Do lado 
de cá, desde que venham, 
já há braços abertos para os 
receber. Mas para Elidérico 
Viegas as respostas transcen-

  

dem em muito as vontades 
das companhias. Passa pelos 
Estados: "A União Europeia 
ainda não anunciou quais 
as medidas financeiras para 
apoiar as companhias aéreas. 
Só para as de bandeira. A 
TAP, que até ver será a única 
apoiada pelo Governo portu-
guês, nunca teve nem tem 
nem virá a ter uma estratégia 
para o Turismo, está mais 
interessada em transportar 
portugueses para outros paí-
ses. Os algarvios têm pago os 
prejuízos da TAP, mas nunca 
beneficiaram dela". • 

Mas nem tudo são impon-
deráveis ou fatores negativos 
quando se fala em mercados 
externos. O mesmo Elidérico 
Viegas enuncia um fator que 
está a ser preponderante nes-
te momento em que começam 
a surgir as primeiras reservas 
e poderá ser crucial no futuro: 
até hoje, a pandemia passou 
por Portugal, e sobretudo 
pelo Algarve, de forma muito 
mais ligeira do que por outros 
países da Europa, alguns dos 
quais nossos concorrentes 
turísticos diretos. Há muitas 
semanas que o número de 
infetados não passa de apro-
ximadamente 350. E essa 
quase inocuidade algarvia já 
se está a sentir na região: "Há 
muitas solicitações de turistas 
estrangeiros porque o Algarve 
ficou de fora da pandemia. 
Tivemos muito pouca gente 
infetada, somos vistos como 
destino seguro em relação 
à concorrência mais direta, 
como Espanha", afirma o 
presidente da AHETA. 

"Ir de férias 'é igual 
ao resto do ano 

mais o alojamento" 
A leitura de Elidérico Vie-

gas é consensual. João Soa-
res corrobora: "O baixo nú-
mero de contágios no Algarve 
é um fator a nosso favor. Se 
há destino que está bem 

recorda, "o verão sempre foi 
o momento em que os por-
tugueses mais nos visitam". 
Mas logo adianta que os 
turistas estrangeiros também 
querem imobiliária turística. 
O problema, sustenta, é que, 
com as fronteiras fechadas e 
os voos ainda a dar os primei-
ros passos, os turistas estran-
geiros, por enquanto, não têm 
como Vir para o Algarve. 

Provavelmente, virão em 
força a partir do final do verão 
e no outono, já que os "donos" 
do verão, por tradição, são os 
portugueses. de acordo com 
a tese de João Soares, diretor-
geral do Dom José Beach Club 
e representante no Algarve da 
Associação da Hotelaria de 
Portugal: "O mercado interna-
cional, sobretudo o inglês, já 
tem muitàs reservas - embo-
ra não como em 2019 - para 
setembro e outubro e algumas 
até para o inverno. Não vamos 
ter os números do ano passa-
do nem nada que se pareça, 
mas vamos ter um setembro 
e um outubro razoável e por aí 

em frente. O Turismo retomará 
com os voos. O transporte 
aéreo é fundamental". 

Mais do que no mercado 
interno, são muitas as incer-
tezas do mercado externo. 
Até porque cada país tem 
as suas singularidades e os 
seus cidadãos têm idiossin-
crasias específicas face a 
fazer férias no estrangeiro. 
Mas os países também são 
diferentes nas restrições 
que impõem, como assinala 
Elidérico Viegas, presidente 
da Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA): "No turis-
mo externo há ainda fatores 
de incerteza que nós não 
controlamos: comportamento 
do transporte aéreo e restri-
ções nos países de origem. 
Não só relativas à saída, 
mas também as quarentenas 
no regresso a casa depois 
das férias. Há um estudo da 
União Europeia que diz que 
70% dos cidadãos do centro e 
norte da Europa querem fazer 
férias ainda este verão, mas 

Deverão ser os turistas nacionais a liderar a retoma 

turística que se avizinha, ainda a passos lentos 

e hesitantes. Mas com a retoma dos voos e a abertura 

de fronteiras os agentes e responsáveis do setor 

esperam que o Turismo algarvio retorne aos poucos 

à normalidade. Há quem diga que só na Páscoa 

de 2021. Para já, hotéis e setor imobiliário 

estão a receber as primeiras reservas. Neste 

período pandémico, as preferências do mercado 

vão para as moradias e, numa segunda linha, 

para os apartamentos 
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preparado, tanto em termos 
de oferta hoteleira como em 
termos de saúde para receber 
clientes é o Algarve. O baixo 
número de casos é um fator 
de segurança quando as pes-
soas pensam em viajar". 

João Fernandes, presi-
dente da Região de Turismo 
do Algarve (RTA), quantifica 
as vantagens algarvias: "O 
Algarve tem uma taxa de 
transmissão e um número 
de contaminados inferior à 
média nacional, que já de si 
tem um bom desempenho. 
Instalou uma capacidade 
de cuidados primários e de 
hospitais que não esgotou no 
período de pico da pandemia 
e que continuam disponíveis 
agora para um aumento even-
tual do Turismo na região". 

E o dirigente do Turismo 
do Algarve acrescenta dados 
científicos objetivos: "O que 
nós percebemos de momento 
é que Portugal tem conse-
guido resultados notáveis. 
Desde 4 de abril temos uma 
taxa R de transmissão abaixo 
da referência 1. Quer para 
efeitos de acordos bilaterais 
com o Reino Unido para a não 
verificação da quarentena no 
regresso ao Reino Unido, quer 
para a reabertura concertada 
de fronteiras, Portugal está 
na linha da frente. E isto sen-
do um dos países que mais 
testa e monitoriza em todo o 
mundo". 

Mas como se comportará 
o mercado perante as condi-
ções concretas da estadia? 
Não sobrevirá o medo, mes-
mo assim? João Fernandes 
acha que há condições para 
que essas fobias sejam de-
beladas ou fortemente ate-
nuadas entre os turistas: "A 
vivência de um espaço como 
um hotel vai ser acompanha-
da de uma série de medidas 
de segurança sanitária. Não  

só nós como companhias 
aéreas, operadores, vários 
agentes estamos a solicitar 
informação sobre regras a 
observar. Portugal está mui-
to avançado em relação a 
outros países nesta matéria. 
Para além da informação 
disponibilizada pela DGS há 
trabalho na área da oferta 
turística, de agentes públicos 
e privados". E o presidente 
da RTA evoca o caso do selo 
"clean and save", inspirador 
de confiança nos mercados 
e pioneiro a nível mundial, 
"como orientação de boas 
práticas, mas também o 
manual de boas práticas 
'clean and save', instrumento 
que entronca no selo, como 
conjunto de boas de boas 
práticas de referência para 
rent-a-car, golfes, praias, 
parques de campismo, aquá-
ticos, etc". 

Quanto a fobias dos tu-
ristas face ao contexto epi-
demiológico, João Soares 
compara com o que agora 
acontece com os restaurantes 
e o pequeno comércio: "Agora 
com a reabertura do comércio 
houve inicialmente alguma 
retração, mas depois notou-
se que as pessoas começam 
a ficar mais à vontade e a 
frequentar os espaços sem 
grandes medos. Na hotelaria 
vai acontecer o mesmo. A par-
tir do momento em que haja 
desconfinamento e que as 
pessoas comecem a circular, 
o ir de férias é só o alojamen-
to, porque o resto acaba por 
ser tudo igual ao que ocorre 
na origem: deslocações ao 
exterior, os cafés, os restau-
rantes, as praias". 

"O Algarve estará mais 
tranquilo, com mais espaço 
para desfrutar, terá um me-
lhor serviço porque vai ter um 
rácio maior de trabalhadores 
por turista. E não deixará de  

ter os principais atributos por 
que nos visitam, a gastrono-
mia, a paisagem, o clima, a 
boa disposição e com uma 
qualidade acrescida que é 
uma maior tranquilidade", 
garante por seu turno João 
Fernandes. 

Portugueses 
serão os reis do verão 

Os fatores psicológicos 
têm vindo a reduzir as incerte-
zas dos mercados, sobretudo 
a partir do momento em que 
vários países começaram a 
desconfinar. E esse ganho 
de confiança prolonga-se 
pelos profissionais do setor, 
como observa ainda o pre-
sidente da RTA: "Ninguém 
tinha uma informação sufi-
ciente para uma expectativa 
enquadrada. De início havia 
muita incerteza. Conseguimos 
reduzir esse nível de incerte-
za através da produção de 
conhecimento, incerteza em 
relação à situação de saúde 
dos nossos mercados emis-
sores, às políticas públicas 
que versavam a atividade 
turística, como por exemplo 
a questão dos vauchers para 
viagens, se uma fronteira vai 
estar aberta num determina-
do prazo, se a aeronave vai 
poder viajar toda preenchida 
ou com limitações. Vamos 
eliminando incertezas para ter 
Lima expetativa", afirma João 
Fernandes. 

Também Elidérico Viegas 
está convencido de que as 
incertezas dos profissionais 
do setor têm vindo a ser re-
duzidas e podemos esperar 
uma boa retoma: "Houve uma 
evolução muito favorável nas 
últimas semanas. No princípio 
de abril apenas 53% dos ho-
téis tinham intenções de abrir 
e esse número aumentou pra 
75% em meados de maio. 
Os outros 25% ainda não se 
decidiram. Muitos deles são 
grupos que têm muitos hotéis 
e como não têm expectati-
vas de ficar cheios abrem à 
medida que a procura vai 
aumentando. Concentraram 
a operação no mínimo de  

hotéis possível para tirarem 
o máximo partido. É o caso 
do Pestana e vários outros". 

Todos os responsáveis do 
setor com quem o JA falou 
esta semana partilham a 
ideia de que a retoma será 
empreendida pelos portu-
gueses, já a partir de junho. 
E que um setor, o hoteleiro, 
que esteve praticamente todo 
fechado na região durante 
dois meses e meio (os que 
persistiram em ficar abertos 
tiveram um índice médio 
de ocupação de escassos 
11,6%), vai reabrir ainda no 
início do verão. Um inquérito 
promovido pela AHETA aos 
seus associados em meados 
de maio concluiu que 60% de-
les tinha planos para reabrir 
ainda em junho e 12% em ju-
lho. E, todos concordam, são 
os portugueses que lideram a 
lotação dos hotéis nos meses 
de maior calor. 

Normalidade 
só na Páscoa de 2021 

"Estão desesperados por 
abrir. E contam com quem? 
A maior prioridade vai para 
o turismo interno. Em julho e 
agosto os portugueses tradi-
cionalmente são mais nume-
rosos. Este ano vai haver me-
nos portugueses no exterior. 
Haverá menos portugueses a 
fazer férias fora de casa, mas 
isso poderá ser compensado 
com a não ida de portugueses 
para o estrangeiro. A priorida-
de do mercado do Algarve vai 
quase toda para o turismo 
interno", sustenta Elidérico 
Viegas. 

João Fernandes também 
não tem dúvidas de que o 
Algarve beneficiará das reti-
cências dos portugueses às 
viagens para fora do País: 
"Haverá pessoas que iriam 
viajar para fora do País e que 
permanecerão no território 
nacional, sendo que o Algarve 
é há 40 anos o destino com 
maior número de dormidas 
turísticas do território nacio-
nal para portugueses. Como 
se viu no caso dos atenta-
dos, quando há uma crise as 

    

     

João Soares 

   

João Fernandes 

    

pessoas têm tendência para 
viajar para mais próximo, 
donde é possível regressar a 
suas casas. E também aqui 
acontecerá isso". Com um 
suplemento: "Os emigrantes 
não puderam vir na páscoa 
e tenderão a vir no verão. 
Mesmo aqueles que não têm 
família no Algarve têm o bom 
hábito de passar aqui algu-
mas férias balneares", conclui 
o presidente da RTA. 

João Soares expõe as pri-
meiras etapas da retoma: "A 
curto prazo, o mês de junho 
vai ser ocupado só por tu rismo 
nacional, com uma percen-
tagem relativamente baixa, 
porque o turista nacional 
não viaja com frequência em 
junho. Vai ter uma incidên-
cia maior nos feriados, mas 
depois vamos ter ocupações 
ainda muito baixas. Depois, 
lentamente, a partir de julho, 
pensamos que o mercado 
começará a retomar". 

Elidérico Viegas concorda 
com o seu colega hoteleiro: "A 
maioria vai reabrir em junho. 
Estão a contar sobretudo com 
o mercado interno e com a 
expetativa de que a abertura 
de fronteiras e o início do 
transporte aéreo possam con-
tribuir para trazer turistas do 
exterior, aproveitando o facto 

de nós termos visto o desti-
no pouco afetado. Por outro 
lado, como a União Europeia 
tem as fronteiras fechadas, a 
circulação de pessoas dentro 
da União é permitida, mas 
não para o exterior. Quem 
está dependente de turistas 
de outros estados membros, 
como é o nosso caso, poderá 
ter vantagem". 

Apesar do relativo otimis-
mo reinante no sector, há 
ainda muita incerteza e sobre-
tudo a convicção de que não 
será tão cedo que o Algarve 
retomará os números record 
dos últimos anos. Mesmo sem 
o declarar explicitamente, 
todos sabem que passarão 
muitos meses até que tudo 
volte ao normal. E a evolução 
da pandemia é a pedra de to-
que dessa evolução. Elidérico 
Viegas arrisca um prazo de 
quase um ano até que haja 
um assomo de normalidade: 
"Há muitos fatores de incerte-
za, mas podemos posicionar-
mo-nos na grelha de partida 
para o regresso à normalidade 
a partir da Páscoa do próxi-
mo ano", diz, mostrando-se 
confiante face à concorrência 
europeia mais direta: "Portu-
gal e a Grécia são os países 
mais bem posicionados para 
a retoma turística". 
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dois meses depois 
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AÇÕES VOLUNTÁRIAS DE SOLIDARIEDADE CRESCERAM A PIQUE 

Pandemia despertou 
entreajuda entre algarvios 
A pandemia de COVID-1 9 aterrorizou a população, mas ao mesmo tempo gerou uma onda de solidariedade e de voluntariado 

nunca antes vista. Famílias que antes conseguiam viver na sua normalidade, passaram a ter muitas dificuldades económicas 

e tiveram de recorrer a instituições, associações solidárias, apoios do Estado e das autarquias e até a novas ações de voluntariado 

e solidariedade que surgiram com o vírus 
P 10/11 

RETOMA DESTE VERÃO SERÁ LIDERADA PELOS PORTUGUESES 

Turistas preferem moradias 
Deverão ser os turistas nacionais 

a liderar a retoma turística 

que se avizinha, ainda a passos 

lentos e hesitantes. Mas com 

a retoma dos voos e a abertura 

de fronteiras os agentes 

e responsáveis do setor esperam 

que o Turismo algarvio retorne 

aos poucos à normalidade. Há 

quem diga que só na Páscoa 

de 2021. Para já, hotéis e setor 

imobiliário estão a receber as 

primeiras reservas. Neste período 

pandémico, as preferências 

do mercado vão para as moradias 

e, numa segunda linha, 

para os apartamentos 

P 4/5 
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JORNAL do ALGARVE - em PDF para todos os leitores 
Dada a situação difícil e extraordinária que o País atravessa, as consequências para a vida de cada um de nós do Estado de Emergência 

em vigor e a de compaginar essas dificuldades com a impreterível necessidade de manter a população informada, o JORNAL DO 

ALGARVE informa que a edição semanal em PDF está gratuitamente disponível a todos os leitores no nosso cite jornaldoalgarve.pt. 

Apesar de o jornal continuar a ser semanalmente impresso, é possível que nas próximas semanas possam surgir algumas dificuldades 

de distribuição da edição em papel. Não sendo diretamente responsáveis por tais problemas, pedimos a maior compreensão aos 

nossos leitores que possam vir a ser afetados por eles. 

Podem continuar a contar connosco, nos melhores e piores momentos, tal como, estamos certos, podemos contar convosco. 

A Direção 
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VÍRUS NO , 
AVIÕES EM TERRA, 
TURISMO A MEDO 
A pandemia parou o setor da aviação. Depois de meses, os voos 
comerciais começam agora a rasgar de novo os céus. Processo lento, 
praguejado de dificuldades das companhias e de receio por parte 
dos passageiros. E tudo isso espelha bem a realidade atual do turismo 
português. E uma espécie de pescadinha de rabo na boca. 

TE3CTO Filomena Abreu 
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1' Em 18 anos como 
piloto, Manuel Santos 
nunca ficou tanto tempo 
em terra. Aponta o dia de 
regresso para breve e já 
imagina que será uma 
grande alegria 

AVIÕES EM TERRA 

i7414,174(R (-

 

or incrível que pareça, aconteceu há um ano. No 
dia 8 de junho de 2019, a notícia enchia o país de 
orgulho. Reforçava-nos a fama e sublinhava o po-
tencial das nossas paisagens além-fronteiras. Por-
tugal era eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o 
melhor destino turístico europeu pelos World 
Travei Awards, os oscars do turismo. O reconhe-
cimento vinha em crescendo, muito antes disso. 
Era notório. Maioritariamente pelos aviões que 
aterravam cheios. No Porto, em Lisboa e no Algar-
ve. Não faltavam elogios. "Amazing", "beauti-
ful", "oh my God". Nunca o setor do turismo foi 
tão próspero. Abriam-se restaurantes, porta sim, 
porta sim. Os alojamentos locais proliferavam 

como pipocas. Os tuque-tuque como formigas. As praias eram en-
xames. O Alentejo fazia o pleno. O Interior cativava pela calma. O 
Minho pela sombra. As ilhas pela beleza. Os cruzeiros não tinham 
mãos a medir. Nem os tours de norte a sul. A dada altura, deu-se a 
questão de haver turistas a mais. E de repente, precisamente um 
ano depois, o panorama é, no mínimo, curioso. A época balnear já 
abriu, mas este não será um verão como os outros. Fruto de cir-
cunstãncias inéditas. Em todos os sentidos. Miguel Aguiar, pilo-
to da TAP, inspira fundo antes de constatar a dura realidade. 53 
anos de vida. 30 de aviação. "É a primeira vez que fico tanto tem-. 
po sem voar." E embora assuma que estas não tenham sido sema-
nas depressivas, ao fim de mais de dois meses sem entrar num 
cockpit há algo que o começa a inquietar. Não há outra forma de o 
dizer. "Sinto saudades de voar um avião e da azáfama das opera-
ções. Já sabia bem ir trabalhar." 

A questão é que ainda não há perspetivas para isso acontecer. E 
enquanto a situação do lay-off se mantiver, continuará em Beja, 
onde se confinou com a família. Dedicado à bricolage, à jardinagem. 
Sem obrigações laborais, não deixa de estar atento ao que se passa. 
E assim, por "alta recriação", junta a responsabilidade e a vontade 
de estar apto para quando for chamado e tem aproveitado para "re-
frescar o estudo de manuais e estar atento às alterações na aviação", 
mesmo em termos de legislação europeia. "Por exemplo, se não 
aterrar no Funchal durante seis meses, tenho de voltar a fazer si-
muladores." Em alguns casos, durante a pandemia, esses prazos fo-
ram alterados. Miguel não fecha os olhos. "Vou acompanhando 
para ver se não perdi qualificações." Acaba por ser uma forma de 
preencher os dias e de manter estável a confiança. "Mais mês, me-
nos mês, isto há de retomar e com essa atitude vamos enfrentan-
do as coisas." O piloto acredita que os passageiros "estão doidos por 
voltar a viajar", mas admite que possam ter "medo de chegar aos 
destinos e de serem obrigados afazer quarentena ou impedidos de 
entrar nos países".Algo que se resolverá, "assim que ficar claro que 
as pessoas podem circular." É quase como a ida às praias, as pessoas 

Eva e Miguel Aguiar, 
ambos pilotos da TAP, 
estão confinados em 
Beja, à espera de serem 
chamados para trabalhar 

estão com receio, mas precisam sair e vol-
tar rapidamente à vida normal." 

O tal normal, já se sabe, é um manto de ne-
voeiro. Metaforicamente, essas são sempre 
condições atmosféricas difíceis para a avia-
ção. No turismo a incerteza é grande. Quem 
o salvará? Melhor, de que forma pode ser 
salvo? A pandemia esvaziou os céus e arras-
tou as companhias aéreas, apontadas como 
engrenagem do setor, para uma crise séria, 
à escala mundial. O fantasma da falência está à espreita. No primei-
ro mês de confina mento, as companhias aéreas perderam mais de 
227 mil milhões de euros. No segundo mês, a maioria das operações 
manteve-se reduzida a 10% , no melhor dos cenários. AAssociação 
de Transporte Aéreo Internacional estima que o impacto da pan-
demia no volume de negócios em 2020 represente uma redução 
de 55% em relação a 2019. 

E, entretanto, os dias passam e o desconfinamento faz-se lento, 
desconfiado.A retoma não será feita como um salto de trampolim. 
Vai arrastar-se. E com ela haverá companhias que podem não so-
breviver. Aliás, muitas estão em sérias dificuldades, pendentes do 
apoio dos governos. É o caso da TAP. Uma intervenção que custará 
"umas centenas largas de milhões de euros". "Ainda estamos a fa-
zer a avaliação", referiu o ministro das Infraestruturas, Pedro Nu-
no Santos. Um sacrifício com justificação. "Não podemos deixar de 
ter em conta o que a TAP representa para a economia nacional em 
termos de emprego, receitas, turismo, exportações. E é este equi-

 

■ 
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líbrio que temos que fazer", admitiu, sem deixar de referir a "dívi-
da brutal" daTAP, "de mil milhões de euros", que chega "aos 3,3 
mil milhões juntando os contratos de leasing de aviões". A inter-
venção exigirá uma revisão do plano estratégico. Terá consequên-
cias "do ponto de vista de frota", porque "a dimensão que a empre-
sa hoje tem não é sustentável face ao momento que nós vivemos 
e que vamos viver nos próximos anos", esclareceu o ministro. 

Àpolémica do dinheiro juntaram-se as rotas.ATAP esteve há pou-
co tempo "debaixo de fogo" por anunciar que ia centrar a maioria 
das operações de retoma em Lisboa e praticamente ignorar os res-
tantes aeroportos nacionais, deixando o Porto com apenas dois 
voos internacionais (e outro para o Funchal, sendo a ponte aérea 
operada a partir da capital) e Ponta Delgada com apenas duas liga-
ções, a Boston e a Toronto, a partir de julho. As reações não tarda-
ram. A voz mais sonante foi a de Rui Moreira, presidente da Câma-
ra do Porto, que acusou a companhia aérea de segregar o Norte. "O 
Porto, Trás-os-Montes, o Douro e o Minho, e a parte norte da região 
centro, também fazem parte de Portugal." O autarca foi mais lon-
ge. "Na senda daquilo que tem sido a sua história, aTAP nunca per-
deu o vínculo de ser uma empresa de caráter colonial e a sua estru-
tura nunca pensou de outra maneira." 

O debate incendiou como Bloco de Esquerda e o PCP a considera-
rem que as opções tomadas pela companhia justificam a naciona-
lização, enquanto o PS convocou Miguel Frasquilho, presidente do 
conselho de administração da empresa, a dar explicações urgentes 
no Parlamento. A TAP acabou por recuar no plano anunciado: "O 
Conselho de Administração da TAP SGPS, SA afirma que a compa-
nhia está empenhada e vai de imediato colaborar com todos os agen-
tes económicos, nomeadamente associações empresariais e enti-
dades regionais de turismo, para viabilizar o maior número de opor-
tunidades, adicionar e ajustar os planos de rota anunciados para 
este momento de retoma, por forma a procurar ter um serviço ain-
da melhore mais próximo a partir de todos os aeroportos nacionais 
onde aTAP opera". A Ryanair aproveitou e já veio anunciar, a par-
tir de outubro, voos adicionais desde o Porto para Barcelona, Mi-
lão, Bruxelas (rotas suspensas pela TAP) e Madrid, bem como uma 
nova ligação para Varsóvia (Polónia). 

Durante a pandemia, em abril, aTAP viu a sua operação demais de 

4- A low-cost Ryanair 
anunciou a eliminação 
de três mil postos de 
trabalho nos aviões 
e 250 nos escritórios 

três mil voos semanais ser reduzida para cinco ligações semanais 
entre Lisboa e as regiões autónomas da Madeira e Açores. 

Manuel Santos, 46 anos, piloto daTAP, não participou em nenhu-
ma.Voahál8 e também ele nunca ficou tanto tempo em terra. Mais 
de 100 dias. Dividido entre a cozinha, a jardinagem e a família, foi 
tendo conferências na plataforma Teams para se manter ligado à 
corrente. "Estamos em lay-off, mas a companhia teve esse cuida-
do. Claro que é de caráter voluntário, mas é bom para rever maté-
rias e nos mantermos atentos." O piloto também não encarou es-
tes meses com stresse. "Tento pensar que é uma situação tempo-
rária, os anos de profissão ajudam-nos a controlara ansiedade." Mas 
não consegue evitar o sentimento de falta de produtividade e a tris-
teza de cada vez que, de longe a longe, vê um avião no ar. "O dia em 
que regressar à empresa vai ser uma festa, uma alegria."A incógni-
ta é quando. "Eu tenho um feeling que em julho, mesmo voando 
pouco, inicio alguma atividade. Ao certo não sabemos. Vai ser pre-
ciso haver aceitação por parte dos passageiros. Não adianta abrir 
100 rotas se depois não há passageiros para isso. Terá de haver con-
fiança. Segurança nos voos haverá." 

Em 2020, o número de turistas no Mundo pode cair entre 60e 80% 
por causa dos efeitos da pandemia, de acordo com as últimas previ-
sões da Organização Mundial de Turismo, publicadas no início de 
maio. Devido a isso, estima-se que só na Europa sejamprecisos 30 
mil milhões para amparar as quedas vertiginosas das companhias 
aéreas. Os despedimentos estão na mira. Veja-se o processo da 
Lufthansa, a maior companhia aérea alemã que, combinada com 
as suas subsidiárias, é a segunda maior da Europa em termos de pas-
sageiros transportados. Há dias, depois do conselho de supervisão 
da empresa ter aprovado o plano de resgate do Governo alemão e da 
Comissão Europeia, no valor de nove mil milhões de euros, a 
Lufthansa anunciou que vai avançar com cortes. O regresso aos 
céus, nos próximos meses, obrigará a emagrecer frotas e a cortar nos 
trabalhadores. Para já, só no Velho Continente, o despedimento já 
afetou 140 mil trabalhadores. Na lista estão Ryanair, EasyJet, Aer 
Lingus, Norwegian, Finnair e Qatar Airways. O número vai certa-
mente disparar quando a essas se juntarem a BritishAirways, aAme-
rican Airlines, a Delta, a United e a Southwest, que planeiam cor-
tar milhares de postos de trabalho ou reduzir horas, mesmo com as 
ajudas estatais de muitos milhões. Inevitavelmente, a Emirates, a 
Aeroméxico e a Air Canada têm planos no mesmo sentido. 

Julyana Yokota, analista da S&P Global Ratings, explicou aojor-
nal espanhol "El Economista" que o tráfego aéreo deverá demo-
rar pelo menos três anos a voltar ao que era antes de a covid-19 ter 
obrigado a aterrar todos os aviões de uma vez. "O tráfego de pas-
sageiros vai diminuir entre 50% e 55% em 2020.Antecipamos que 
o número de passageiros fique abaixo dos níveis pré-pandémicos 
até 2023." A Boeing é ainda mais pessimista e diz mesmo que po-
derá atrasar esta recuperação até 2025. Desde que tornaram a le-
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t O lay-off da TAP 
coincidiu com a mudança 

de casa do piloto Pedro 

Coimbra, que, apesar de 

bastante ocupado, não se 

consegue desligar das 

notícias da aviação 

AVIÕES EM TERRA 

vantar voo, as empresas de aviação têm feito os possíveis para se 
adaptar ao mercado, que será obrigatoriamente diferente nos pró-
ximos anos. 

Eva Aguiar tem 23 anos e é filha do primeiro piloto citado neste 
texto, Miguel Aguiar. Ajovem que seguiu as pisadas do pai come-
çou a trabalhar há um ano e meio na TAP. Confinada no Alentejo, 
desabafa que a atual situação não lhe ocorreria nem nos seus pio-
res pesadelos. "Tudo isto foibastante estranho e inesperado.A nos-
sa área, apesar de passar por muitas crises, nunca se viu numa si-
tuação como esta." Eva partilhado mesmo desejo de normalidade 
do pai. "As pessoas vão precisar de viajar, tanto a nível pessoal como 
profissional. E julgo que os procedimentos implementados serão 
suficientes para transmitir confiança tanto aos passageiros como 
aos trabalhadores, de que será possível voar em segurança." 

Uso de máscaras, diminuir bagagem de mão e evitar cruzamen-
to de passageiros são algumas das regras de prevenção da covid-19 
que podem manter-se em vigor como mecanismos de segurança 
para evitar novas pandemias.Apesar disso, e mesmo que o ar na ca-
bine dos aviões seja comprovadamente filtrado como nenhum ou-
tro, a confiança dos passageiros é que vai ditar o número de deslo-
cações nacionais e internacionais. Outrora apinhados, os aeropor-
tos seguem vazios. A Associação Internacional de Transporte Aé-
reo calcula que o impacto da pandemia na aviação se prolongue a 
médio prazo, sendo pior nas rotas de longo curso. 

Segundo a Navegação.Aérea de Portugal, em março os voos sobre 
os céus nacionais diminuíram 36% relativamente ao mesmo mês 
do ano passado -menos 24300 voos, realizando-se 43 800. Em abril, 
a quebra foi de 94%, correspondendo a apenas quatro mil dos 69 mil 
registados em abril de 2019.Também foinesse mês que praticamen-
te todos os 105 aviões da TAP ficaram em terra, cerca de nove mil 
trabalhadores entraram em lay-off e mil tiveram redução de 20% 
no horário. A reposição de mais alguns voos começou devagar, a 8 
de maio, e só se prevê que aumente ligeiramente em julho. Até ago-
ra, o tráfego nos aeroportos nacionais atingiu quebras superiores a 
90%, ainda que algumas companhias já tenham recomeçado a voar. 
Com máscaras e sem limitações à lotação de passageiros. 

Em Faro, destino turístico português, e postal por excelência no 
estrangeiro, o ambiente é de confiança. Elidérico Viegas, presiden-
te da AHETA -Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve - salienta, antes de tudo, que "a região é vista como 
segura" por "ter ficado praticamente de fora da pandemia, devido 
ao baixo número de infetados". Um resultado que se traduz numa 
"valência competitiva muito importante com a concorrência mais 
direta que é Espanha". 

O fenómeno parece calhar bem, já que a maioria dos portugue-
ses está a evitar fazer planos ou marcações de férias a longo prazo, 
revelou a sondagem da Pitagórica para o JN. Dos 25% que tinham 
planeado viajar para fazer férias no estrangeiro, só 2% mantêm  

essa intenção. Metade vai pas-
sar o próximo verão em terri-
tório nacional. Aliás, enquan-
to não houver vacina ou trata-
mento eficaz para a covid-19, 
73% dos inquiridos conside-
ram pouco provável viajar para 
fora do país. Elidérico Viegas 
confia que muitos em julho e 
agosto irão rumar ao Algarve. 
"Assim, no que diz respeito ao 
turismo interno, as nossas 
perspetivas são de retoma, no 
que diz respeito ao turismo ex-
terno existem muitos fatores 
de incerteza, tudo vai depen-
der do comportamento do 
transporte aéreo e das restri-
ções dos países que, espera-
mos, possam ser esbatidas." 

As principais companhias de 
aviação a aterrar em Faro (Rya-

nair, EasyJet e jet2), que asse-
guram 70% do tráfico aéreo da 
região, já anunciaram a reto-
ma dos voos. O que aumenta a 
confiança dos empresários re-

 

lativamente ao verão. "É significativo se pudermos contar com 
alguma receita que ajude a esbater os efeitos negativos da pande-

 

mia que nestes meses reduziu a faturação a zero." A notícia de que 
oReino Unido queria impor uma quarentena de 14 dias a todas as 
pessoas que chegassem ao país vindas do estrangeiro preocupou 
oGoverno português. O mercado inglês representa cerca de uma 
em cada cinco dormidas na hotelaria, uma fatia considerável dos 
turistas que se deslocam todos os verões a Portugal. Por isso, o Go-

 

verno encetou negociações para a criação de um corredor bilate-
ral para o turismo, que permita assegurar essas deslocações. De 
acordo com Elidérico Viegas, a grande maioria dos hotéis e em-
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Nuno Duarte tem 
dividido o tempo entre a 
família, a cozinha e a 
telescola das filhas. E 
aguarda expectante a 
reação do público à 
abertura normal dos voos 

- A Easyjet prevê 
eliminar 4 500 postos 
de trabalho. A retoma 
dos voos deverá começar 
em meados de junho 

preendimentos turísticos já decidiu reabrir na segunda quinze-
na de julho e na primeira semana de agosto. "Os hotéis têm nos 
seus manuais de boas práticas medidas que asseguram e induzem 
confiança aos hóspedes, mas não são desnecessariamente exi-
gentes a ponto de desmotivar quem queira viajar." O represen-
tante da AHETA dá como exemplo o acesso às praias. "Somos um 
exemplo, reconhecidos internacionalmente, o que na nossa pers-
petiva é uma vantagem competitiva importante." O futuro ali-
menta-se dessas faíscas de esperança. Portanto, remata, "não va-

mos ter um ano turísti-
co igual ao do ano pas-
sado, mas temos pers-
petivas positivas." 

O presidente doTuris-
mo do Porto e Norte de 
Portugal defende que 
esta fase de desconfma-
mento é a "grande 
oportunidade" para os 
quatro "subdestinos" 
da região mostrarem 
aquilo que têm de me-
lhor aos turistas nacio-
nais. "Se calhar, está na 
hora de os portugueses 
voltarem também a 
olhar para o país fantás-
tico que têm e perceber-

em que conseguem fazer dentro do nosso território férias inesque-
cíveis", disse Luís Pedro Martins, no fim de maio, enaltecendo "a 
segurança, a natureza, a tranquilidade, a privacidade e as experiên-
cias diversificadas" que existem no país. 

FALTA A CONFIANÇA 
Pedro Coimbra tem 26 anos e também é piloto da TAP. Começou 
na Ryanair. Há cinco anos e meio que tem a profissão dos seus so-
nhos. Num ápice viu, como todos os colegas, a situação descontro-
lar-se. É uma questão de personalidade ver o copo meio cheio. Tem 
aproveitado o tempo em terra para fazer desporto, estar com os ami-
gos e ter outra rotina. A paragem forçada coincidiu com a mudan-
ça de casa. "Até deu jeito", brinca. A verdade é que não consegue 
desligar dos aviões. E mantém constante contacto cornos colegas, 
"uma maneira de não perder o ritmo". Por tudo isso, não tem sido 
dificil preencher os dias. Mas falta-lhe - são palavras suas -"o chei-
ro do avião, a conversa do cockpit". A mão está estendida e quase 
toca o céu. Quase. "Está toda a gente expectante, as companhias 
estão dependentes dos passageiros, e se eles têm medo de voar, 
mesmo que se levantem as restrições, vai ser Complicado." No ar,  

em vez de aviões, tem havido espírito de entre ajuda. "Se a compa-
nhia precisar que vá para outro sítio, vou. Quem trabalha nesta área 
fá-lo por paixão. É o meu caso. O espírito agora é de sacrifício, são e 
continuarão a ser tempos dificeis." O jovem piloto olha para den-
tro de casa. "As pessoas da minha idade têm vontade de viajar. Já a 
geração dos meus pais está mais reticente no que toca a voltar ao 
normal, muitas delas estão a transferir os planos das viagens para 
locais mais próximos, onde possam ir de carro." 

A Comissão Europeia abdicou da regra de colocar assentos vazios 
para garantir distanciamento dentro dos aviões, reconhecendo que 
afetaria a viabilidade económica das operações. E já são muitas as 
companhias em risco. França e Holanda socorreram a Air France-
-KLM com um plano que vai de 9 a 11 mil milhões de euros. Itália 
optou por nacionalizar a Alitalia. A Easyjet obteve um emprésti-
mo público de 600 milhões de libras (cerca de 675 milhões de eu-
ros) e a Suíça garantiu1,2 mil milhões de euros em empréstimos à 
Swiss e à Edelweiss, filiais da Lufthansa. 

O Governo português vai prolongar até 15 de junho a interdição 
de voos de e para fora da União Europeia, com exceções às ligações 
para países extracomunitários com forte presença da comunidade 
portuguesa: Canadá, Estados Unidos, Venezuela e África do Sul. 
Também serão mantidos voos para todos os países de língua oficial 
portuguesa. 

Nuno Duarte, 49 anos, radicado na base portuense daTAP, tam-
bém não vê a hora de voltar a entrar num avião. "Tenho muitas 
saudades de voar, cresci no aeroporto, tenho outro irmão que é pi-
loto, vive no Dubai, somos urna família de aviões." Ultimamen-
te, em vez da farda habitual, usa a de chefe de cozinha, professor 
e jardineiro. "Faço de tudo, estamos a aprender uma data de coi-
sas para nos ocuparmos." No ar, só mesmo a esperança. Falar com 
os colegas sobre a crise é inevitável. "Não vale a pena fazer muitos 
cenários porque, na realidade, nem as empresas sabem o que o Go-
verno vai decidir, nem se conhece a reação do público." E essa é 
que é a grande incógnita. "Já foram colocados vários voos à venda 
e há pouquíssimos passageiros, obrigando a cancelamentos. As 
pessoas ainda têm medo de voar." João Lima Pereira, 34 anos, tam-
bém piloto da mesma companhia aérea, só que na base de Lisboa, 
diz não haver outra maneira de se levar isto. "Está fora do nosso 
controlo, não podemos fazer nada. A nossa profissão é muito es-
pecífica, só voamos aviões." O piloto não encobre a realidade, ape-
sar de manter °pensamento positivo. "Quando voltarmos a voar, 
anormalidade não será aquela a que estávamos habituados." Cien-
te disso e do multo que está em jogo, sublinha esperar "que haja 
da parte de toda a gente vontade de fazer uma retoma com cabe-
ça, para evitar que muita gente perca o emprego neste setor." E 
esse setor, factualmente o meio de transporte por excelência dos 
turistas, encaixa no fenómeno de pescadinha de rabo na boca. Para 
obem e para o mal. 
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HISTÓRIA 
DA SEMANA 

Sem asas 
para 
altos voos 

ão teve necessidade de fazer 
check-in, até porque OS aviões 
estão quase todos cm terra. 
A jornalista 1 ilomena Abreu 
viajou pelo mundo da aviação 
comercial e percebeu adura 
realidade de um setor vital para 
o turismo nacional. Seis pilotos 
testemunham a mágoa de não 
poderem trabalhar e revelam a 
esperança de brevemente volta-
rem a cruzar OS céus. P.14 
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\inda sem voos comerciais, pilotos 
continuam em terra e turismo 
recupera lentamente 
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vícios“ P E S S OA S  S E M  V Í C I O S  T Ê M  P O U C A S  V I RT U D E S ”

Como vamos 
viajar agora?
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De carro ou de avião, vai ser possível fazer o que é ‘normal’ 
em férias, mas com mais restrições. E sempre de máscara

TEXTOS CONCEIÇÃO ANTUNES
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FAZER AS MALAS
Máscaras, e mais máscaras
O seu uso vai ser a regra em todo o lado, por 
isso certifique-se que as leva em número 
suficiente, e se quiser a combinar com a 
roupa. Vivemos uma pandemia, e todos são 
parte interessada em ter viagens seguras.

Atenção às regras dos países
Vá acompanhando as normas que cada 
destino está a adotar relativamente à 
abertura de fronteiras. A TAP já anunciou 
os planos de voos para junho e julho, que 
incluem voos para uma série de cidades 
na Europa, além de São Paulo ou Rio de 
Janeiro no Brasil, ou Nova Iorque, nos EUA. 
Todas as companhias estão a reformular 
rotas, e quem gosta de viajar deve estar 
atento.

Cuidados básicos
Onde quer que vá, guarde distância 
dos outros, evite tocar em coisas 
desnecessárias, não leve as mãos à cara e 
lave-as regularmente com água e sabão.

E de repente, veio a febre dos portugueses em 
sair de casa. Com mais ou menos medo do ví-
rus, estão a desconfinar para praias, casas de 

campo, esplanadas, além de tudo o que são zonas 
verdes — e com o calor a apertar, também já so-
nham com viagens para mudar de ares. Se a pers-
petiva inicial se circunscrevia ao ‘vá para fora cá 
dentro’, com a abertura de fronteiras que se está a 
desenhar o leque de possibilidades multiplica-se, 
e voar para o exterior voltou ao radar de quem tem 
o ‘bicho’ das viagens.

A meio de uma pandemia epidemiológica, que 
se mantém ativa, vai ser possível frequentar ho-
téis, resorts com piscinas ou fazer viagens de avi-
ão? Vai. Só que de uma forma que não era habitual 
e com mais restrições. Em grandes linhas, vai po-
der-se fazer tudo o que era ‘normal’ em férias, só 
que em menor volume e com mais calma. No fun-
do, é o regresso a um passado recente, em que não 
se faziam tantas viagens e havia menos oferta, e as 
férias eram planeadas de forma cirúrgica, com um 
cuidado similar ao que um ourives dedica a lapidar 
uma pedra preciosa.

UM PORTUGAL DESCONHECIDO À ESPERA
Há várias projeções feitas sobre as tendências das 
férias em 2020, nacionais e internacionais, e todas 
apontam para as mesmas conclusões: turismo de 
proximidade é o que se espera um pouco por todo 
o mundo, com as pessoas a quererem evitar des-
locações e tudo o que envolva riscos de contágio. 
Mas também se está a dar mais valor à vida, e por 
paradoxal que possa parecer, as pessoas, após te-
rem estado um longo tempo confinadas, estão ain-
da com mais vontade de sair de casa e celebrar o 
verão quente que se avizinha.

Com as preocupações de saúde na ordem do 
dia, a oferta de turismo de natureza e ao ar livre 
está a ter uma procura fora do habitual, e em sí-
tios onde a pandemia não foi tão acentuada. É o 
caso de hotéis rurais em zonas do Alentejo junto 
a Alqueva, onde é cada vez mais difícil conseguir 
uma reserva. Além do Alentejo, o mesmo fenóme-
no também se verifica em zonas mais recônditas 
do centro do país, onde habitualmente não era tão 
fácil atrair turistas.

Os portugueses mostram vontade de querer dis-
persar entre si durante as férias, e evitar os locais 
mais ‘batidos’. Procurar sítios secretos, joias es-
condidas no país com hotéis pequenos e de ambi-
ente agradável, passou a ser nesta altura uma espé-
cie de hobby — e os operadores também dão conta 
de um forte interesse em reservar moradias priva-
das, com piscina ou jardim, para ficar em família 
por um tempo mais longo, como se fazia antiga-
mente. Mas no quadro geral está tudo ainda muito 
incerto, e a incógnita para as empresas do sector é 
saber se terão clientes em volume suficiente para 
permitir manter a rentabilidade na ‘linha de água’ 
da sobrevivência, até ao momento em que possa 
chegar a milagrosa vacina capaz de pôr um ponto 
final na pandemia.

Até lá, a vida continua, e uma remessa de hotéis 
voltou a reabrir no país aproveitando o balanço dos 
feriados de junho, tendo o selo ‘Clean and Safe’ cri-
ado pelo Turismo de Portugal, para dar confiança às 
pessoas que cumprem uma série de regras de saúde 
que os tornam espaços limpos e seguros para fazer 

face à covid-19. “Vamos estar a tatear, apalpar ter-
reno e ter todos os dias planos A, B e C”, frisa Jorge 
Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, 
lembrando que para os hotéis também é uma expe-
riência nova ter de adotar medidas num curto espa-
ço de tempo para lidar com o vírus, o que obriga a 
ter o pessoal de máscara ou viseira, desinfetar su-
perfícies continuamente, abdicar de servir buffets 
e de ter atividades mais festivas com aglomeração 
de gente. Mas os hoteleiros garantem que irão fa-
zer tudo para que, mesmo com todas estas medi-
das, “ficar num hotel seja uma experiência muito 
diferente de estar num hospital”.

ACABOU O TURISMO DE MASSAS?
Se o cenário mais provável é cada um fazer férias 
no próprio país, também haverá portugueses a via-
jar para o exterior, e turistas estrangeiros a chegar a 
Portugal, embora em quantidade que não pode ser 
comparável a anos anteriores. A TAP e outras com-
panhias aéreas já estão a preparar planos de voos 
para o que será a última fase de desconfinamento. 

Este mês de junho, a TAP retoma, aos poucos, 
ligações aéreas para uma série de cidades na Eu-
ropa, além de Nova Iorque, Rio de Janeiro, Luan-
da e Maputo, nos voos intercontinentais. O reabrir 
de rotas será mais acentuado em julho, altura que 
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TENDÊNCIAS  
EM 2020
O turismo em tempo de coronavírus já não 
é o que era. Mas até pode ser melhor 

Viagens de proximidade
Fazer férias no próprio país é a principal 
tendência do ano — o que em Portugal está 
longe de ser um castigo, e até está a levar 
a um maior interesse por descobrir locais a 
curto alcance e que não se conheciam.

Férias ao ar livre
Tudo o que envolve turismo rural e de 
natureza, que seja saudável e proporcione 
privacidade, está a ter uma procura inédita. 
Os operadores falam de um maior interesse 
por moradias isoladas, com piscinas e 
jardins, e em sítios mais remotos.

Usar mais carro próprio e 
outras opções de transporte
Em vez de avião, o transporte mais ‘seguro’ 
vira-se agora para o próprio carro, a par de 
alternativas como o comboio. Segundo as 
empresas de aluguer de autocaravanas, 
este é o ano ideal para fazer road trips.

Campo ou praia?
A praia vai ser um recurso escasso 
este verão, e os portugueses estão a 
aproveitar para usufruir o mais possível 
antes de se tornarem mais disputadas. 
Nas próximas férias, a maioria (55%), 
está a dar preferência a opções de campo 
relativamente às de praia, segundo um 
estudo recente da Marktest.

Turismo em modo mais lento, 
em vez do ‘toca e foge’
Quem opta por viajar de avião e tem de passar 
por aeroportos, com todas as restrições 
que envolve, pensará duas vezes antes de 
se sujeitar ao mesmo num curto espaço de 
tempo, pelo que a duração das viagens tende 
a ser mais longa. É a hora do slow tourism, de 
explorar os destinos sem pressa, conviver 
mais tempo com a comunidade local e deixar 
uma pegada positiva por onde se passa. É 
também um respirar de alívio para o planeta, 
gerando-se menos emissões de carbono com 
impacto direto nas alterações climáticas.

Zonas do interior e menos 
densas com mais procura
São os sítios pequenos que mais estão a 
beneficiar com a pandemia e a ser alvo 
de uma procura acima do habitual para a 
sua escala, o que até se verifica em zonas 
do interior que estavam desertificadas. 
Regiões como o Alentejo e o centro do 
país estão a ser disputadas para reservas de 
férias, enquanto que cidades como Lisboa 
ou Porto estão em stand by. O que está 
a mover as pessoas ao planear as férias é 
encontrar um eldorado: um sítio bonito e 
tranquilo para estar à vontade com a família, 
e onde outros não se lembrem de ir.

O “viajar para fora cá dentro” está a ganhar terreno no Alentejo.  
A Pousada do Crato (à esquerda) permite reservar o hotel inteiro com  
24 quartos a €4 mil por dia para se ficar em privacidade. A Torre de Palma 
em Monforte (em cima) é detida por farmacêuticos e tem medidas 
sanitárias especiais, e a Herdade dos Delgados em Mourão acabou  
de reabrir prometendo “uma aventura no Alentejo depois da quarentena”

Aprender a viver com um novo normal nas vi-
agens, cuja essência está no contacto entre povos, 
pode ser um desafio, mas não tem necessariamen-
te de ser um drama. A boa notícia é que acabou o 
turismo de massas, pelo menos nos tempos mais 
próximos, e nos volumes em que o conhecíamos. 
Gente a acumular-se nas atrações turísticas aos 
magotes é algo que vai poder acontecer mais, os 
vários países estão a criar regras de distancia-
mento e cada um é parte interessada neste obje-
tivo comum. 

A pandemia do coronavírus não é só amarga, 
também faz antever alguns sabores idílicos: as vi-
agens tendem a reduzir em número e a ter maior 
duração, dando lugar a um turismo em modo mais 
lento e menos predatório, com tempo para desco-
brir melhor cada local, conviver com as comunida-
des e tirar daí uma experiência enriquecedora. E o 
ambiente agradece esta economia de movimentos, 
que não gera tantas emissões de carbono.

Usar máscara, respeitar distâncias, uma oferta 
mais restrita: por tempo indeterminado, é com isto 
que os viajantes têm de lidar. No day after da pan-
demia é apontado que o turismo seja ainda mais 
florescente e relevante para a vida das pessoas. Mas 
será num mundo já com outros alicerces, que se es-
tão hoje a construir. b

deverá ser mais claro o acertar de agulhas entre os 
países relativamente ao levantar das restrições nas 
fronteiras, mas ainda assim, com este reforço já 
anunciado a operação da TAP irá ficar em 19% do 
que era habitualmente. Os voos de avião não pa-
ralisaram totalmente mesmo durante o estado de 
emergência, mas foram reduzidos a mínimos, e este 
retomar também é uma luz ao fundo do túnel para 
agentes e operadores turísticos poderem começar 
a reconstruir programas de viagens, à medida que 
os vários destinos vão abrindo. 

Quem teve viagens canceladas devido à co-
vid-19 e eventualmente passou algum stresse até 
reverter o seu valor em vouchers, também fica ago-
ra com mais liberdade para optar por outros des-
tinos e outros formatos. Empresas do sector adi-
antam que programas que envolviam viagens de 
avião estão a ser substituídos por modalidades al-
ternativas de transporte, como carro, comboio ou 
até autocaravana. 

Segundo os agentes de viagens, antes o relançar 
do transporte aéreo estar no horizonte, já se sentia 
do lado dos clientes um interesse maior por rumar a 
ilhas, por serem destinos mais circunscritos, vistos 
como covid-free e locais seguros para estar durante 
um surto, augurando boas perspetivas aos arquipé-
lagos da Madeira e dos Açores.
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DEIXAR A BONACHEIRICE DE VEZ
AO CONTRÁRIO DE PAÍSES ONDE OS MORTOS TIVERAM UM ROSTO E UM NOME, AQUI TORNARAM-SE O QUE  
SÓ ACONTECE AOS OUTROS. UMA PSICÓLOGA VEIO DIZER QUE ERA MELHOR ASSIM, PARA NÃO TRAUMATIZAR

m Portugal, nação valente e imortal, morre-se 
clandestinamente. O Presidente e o primeiro-
ministro andam por aí em concertos, almoços e 
praias como se nada se tivesse passado, no torvelinho 
de regras de desconfinamento que obedecem 
a conveniências económicas e a contraditórias 
indicações da nova autoridade sobre as nossas vidas, 
a DGS. Posso ir ao Campo Pequeno, não posso ir à 
praia nem ao ginásio. Para as vítimas de covid, nem 
uma palavra pública e sonante. Nem um ramo de 
flores. Como sempre, envergonhado, horrorizado 
pela sua condição de pobreza ou de doença, ou 
das duas, o país fez de conta que nada se tinha 
passado. Há enterros de covid clandestinos, morreu 
de quê, ninguém sabe, e pessoas que estiveram 
doentes e fingem que nunca estiveram doentes. 
Psicologicamente, os danos permanecem invisíveis 
e confinados, dentro das famílias. O atavismo faz de 
nós sobreviventes medrosos e clandestinos. Ninguém 
conhece ninguém que tenha morrido de covid, 
não vá dar-se o caso de sermos confundidos com 
putativos portadores do vírus. Teve uma pneumonia, 
não era covid, era outra coisa. Em Portugal, tudo é 
sempre outra coisa.
Ao contrário de países onde os mortos tiveram um 
rosto e um nome, aqui tornaram-se o que só acontece 
aos outros. Uma psicóloga veio dizer que era melhor 
assim, para não traumatizar. Os ricos têm horror de 
dizer que apanharam, exceto se tiver sido “na neve”, 
chique, e os pobres têm horror de perder qualquer 
coisinha. Incluindo o emprego ou o subsídio. Quanto 
aos trabalhadores da saúde, não sabemos quem teve 
e não teve. Nem quantos, nem onde, muito menos 
porquê.
Há uma razão atávica para isto, classista e 
estratificada na consciência coletiva, que aprecia 
a clandestinidade como um serviço público, assim 
tendo sobrevivido ao apagão da História secular e a 
uma ditadura, e uma razão turística para isto. Quanto 
menos se souber sobre o covid em Portugal, melhor. 
Por mais que este período aconselhasse recolhimento 
intelectual e pensativo sobre o futuro, sobre o 
clima, o ambiente, o modelo, a infraestrutura, o uso 
dos fundos europeus, sobre a educação e a saúde 
públicas, a agricultura intensiva e os usos e abusos da 
mão de obra imigrante, sobre as terras, as águas e o 
ar, sobre os meios de transporte, o que vai acontecer 
é o que costuma acontecer. Lisboa como a grande 
estalajadeira da Europa e do mundo, e Portugal como 

como querem em Portugal, sem serem maçados pela 
vigilância. E nós desembarcaremos no Reino Unido? 
Não, obrigado, podem ficar com as praias. Ninguém 
por aqui passa férias em Margate ou Blackpool. 
E, se vier o ‘Brexit’, cada vez mais hard devido à 
incompetência épica de Boris e amigos, abriremos 
corredores nos aeroportos, para não serem maçados 
com a fila dos não europeus. Lá para o sr. D. Fradique 
é o que quiser. É este o interesse da pátria. Temos o 
Algarve à disposição de Vexas. E damos a água para o 
golfe.
Apreciar-se-ia um plano económico de um 
Governo que respeitasse o ambiente, diversificasse 
do turismo para outras formas de criação de 
riqueza e de investimento, pusesse um travão 
no desenvolvimentismo sem regras e sem gosto, 
preservasse regiões do Norte e do Alentejo (o Algarve 
perdeu-se), cuidasse do interior e das zonas costeiras, 
diminuísse a selvajaria imobiliária e especulativa 
das capitais e dos capitais e pensasse, por uma vez, 
não nos estrangeiros mas nos portugueses. Nos que 
pagam impostos e não nos que não pagam impostos. 
Usando os fundos europeus não para meia dúzia de 
compinchas do crony capitalism, ou para empresas 
e empreendimentos fictícios, para enriquecimento 
sem causa e para obscuros negócios escorados na 
banca e aconchegados nos escritórios da advocacia 
milionária.
Deixemos de vender o país a retalho a quem quer 
comprar, a angolanos e chineses, e de vender os 
esmaltes e joias. Portugal tem uma nova geração 
qualificada e empreendedora que não obedece 
às regras do passado e ousa arriscar. Está na 
altura de deixarmos de exportar os cérebros e 
empreendedores que educámos e qualificámos, 
os verdadeiros champions, e importarmos turistas 
baratos e capitalistas infames. De deixarmos de vez 
a bonacheirice, a relassa fraqueza que nos enlaça 
a todos nós Portugueses, nos enche de culpada 
indulgência uns para os outros e irremediavelmente 
estraga toda a disciplina e toda a ordem. b

E lar de terceira idade para pensionistas ricos.
O Presidente veio anunciar uma “boa notícia” lá 
para agosto, quando estivermos entretidos na fila do 
semáforo para a praia. Champions, um campeonato 
de futebol, pode vir cá parar. Estamos salvos. O país 
da Web Summit e das magnas reuniões e cimeiras, 
do turismo religioso e laico, o país dos estádios e 
recintos, marcha em frente com glória. Venham os 
turistas, infetados ou não porque o aeroporto vai abrir 
sem restrições, venham todos, somos o país covid 
free. Os mortos não falam. Há para aí uns surtos, em 
regiões sem interesse para o turismo, nos subúrbios 
de Lisboa e nos meios de operários e imigrantes. 
Estamos salvos.
A qualidade do ar em Lisboa, cidade verde, não 
esqueçamos, que nunca foi boa conforme atestam 
os medidores mundiais, em breve vai voltar a ser 
péssima e altamente poluída porque os carros 
regressam em força, e as horas de ponta também. Se 
pensam que meia dúzia de pistas de bicicletas vão 
mudar isto, pensem duas vezes. Com o desespero 
acrescido da paragem forçada, vamos ter o abandono 
de todas as regras e o salve-se quem puder. Mais 
alojamento local, mais barato, mais turismo, mais 
barato, mais voos, mais carros, mais poluição. As 
lojas grandes não podem abrir, dentro dos aviões 
voa-se lado a lado. E os turistas vão desembarcar, 
claro. Covid free, não esqueçam. O que são mil e tal 
mortos? A Grécia, menos mortos e infetados, acolheu 
já um avião do Qatar (a Qatar Airways nunca parou e 
o hub de Doha também não, sendo agora o único hub 
ativo da Ásia) com 12 pessoas com covid lá dentro. E 
recuou. Imaginem o movimento entre Portugal e o 
Brasil. Ou Espanha. Não interessa, covid free, enfiem-
se dentro dos carros porque os transportes públicos 
são perigosos, e venham trabalhar. Em agosto, 
podemos ter Champions. E estamos em saldos.
O turismo vai ser repensado? Não. Podemos 
continuar a depender do turismo low cost e que 
consome escassos recursos naturais? Não. É assim a 
vida, a nossa vocação não é inventar, é servir.
Depois de tantos meses de sacrifícios e privações, 
regressar à normalidade significa o quê? Regressar 
à normal normalidade de ver Lisboa histórica 
convertida num parque temático onde não 
existia uma casa para arrendar e os alojamentos 
locais se tornaram, com a famosa hospitalidade, 
o único modelo de negócio? Ouvir as rodinhas 
no empedrado, esbarrar nos tuk tuks e ouvir os 
aviões aterrar e descolar da Portela de dois em dois 
minutos? Abrir as portas de par em par a todos os 
estrangeiros que queiram fugir de países infetados? 
A Tailândia, que depende mais do turismo do que 
nós, não abrirá à Europa e aos Estados Unidos antes 
do último trimestre, para acautelar novos surtos, e 
nós falamos de estabelecer corredores bilaterais com 
o infetadíssimo Reino Unido, que ultrapassou 
os 50 mil mortos. Aproveitando o facto de a 
Espanha exigir quarentena e que baixe o 
britânico número de mortos e infetados. 
Corredores bilaterais significam apenas 
que os ingleses desembarcam quando e 

/ CLARA 
FERREIRA 
ALVES

P L U M A  C A P R I C H O S A
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EPORTAOE OPERADORES TURÍSTICOS 

DAR 
A VOLTA 

POIR 
C RIA 

TEXTO  DE RICARDO SANTOS 
ILUSTRAÇÕES DE  ALFIERI 

Uma pandemia, todas as fronteiras fechadas, 

milhares de aviões em terra, quatro formas 

de viajar, quatro exemplos de reinvenção 

no modelo de negócio do Turismo. 

A Volta ao Mundo ouviu os líderes de quatro 

agências de viagem em Portugal sobre o atual 

estado do setor. Problemas, soluções e ideias 

para o futuro no mês que marca a reabertura 

global do mundo das viagens. 
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MIRIAM 
AUGUSTO 

z 

ARTUR 
PEGAS 

DAVID 
COELHO 

NUNO 
CASTRO 

• • 

Ilyll iriam Augusto, 
Artur Pegas, Da-
vid Coelho e Nuno 
Castro. The Wan-
derlust, Papa-
-Léguas, Tryvel e 
Mercado das Des-
cobertas. A pan-

 

demia deixou-os em terra - e aos seus clientes 
- num dos momentos altos do Turismo em 
Portugal. Os números relativos aos primeiros 
dois meses de 2020 apontavam para um ano 
extraordinário (subidas de dois dígitos em termos 
percentuais) , mas em março tudo mudou. 
Agora, as estimativas apontam para uma perda 
de 50% (no mínimo) do volume de negócio para 
as mais de 130 mil empresas nacionais registadas 
neste setor. O motor da economia, que contri-
buiu decisivamente para a saída da crise inicia-

  

da em 2008-2009, vive agora momentos de 
angústia, dúvida, mas também reinvenção. 

De acordo com a Organização Mundial do 
Turismo (OMT), as quebras para 2020 no cam-
po do turismo internacional devem cifrar-se 
num recuo de 30%. Isto significa um regresso 
aos níveis de atividade de 2012 a 2014. Em ter-
mos práticos, serão mais de 400 milhões de 
turistas que deixarão de viajar. Se, no pior dos 
cenários, a atividade só voltar a carburar em 
setembro, o cenário poderá chegar a um de-
créscimo na ordem dos 70%. Com todas as 
restrições de movimento, cancelamentos e 
encerramentos, a previsão mais negativa apon-
ta para a perda de 100 milhões de empregos à 
escala global. 

Miriam Augusto é guia de viagens e funda-
dora da The Wanderlust (thewanderlust.pt), 
empresa portuguesa baseada em Aveiro. O lema  

é proporcionar "viagens responsáveis e susten-
táveis" e, ao mesmo tempo, apoiar e promover 
"projetos locais no destino" através do projeto 
filantrópico Wander for Good. É um conceito 
que tem cada vez mais adeptos no mundo: 
viajar, ajudando. América e Ásia são os conti-
nentes com mais ofertas no portfólio da agência 
e a pandemia que afetou o planeta está, logica-
mente, a afetar a atividade da The Wanderlust, 
como confirma Miriam: "Este é um golpe mui-
to duro, independentemente de ser uma pe-
quena ou uma grande agência. O nosso income 
é basicamente através da venda de viagens. 
Temos custos fixos todos os meses e chega a um 
ponto em que se torna insustentável. Estamos 
a tentar manter as coisas até que se possa ven-
der viagens. Estou a apontar para junho, que as 
pessoas recomecem a fazer reservas. Até porque 
grande parte das viagens que temos são para a 

AS VIAGENS ESTAO DE VOLTA! 
Estes são os destinos, hotéis e companhias aéreas, de Portugal e do estrangeiro, com atividade mais alargada em junho e julho. 
o  

IT4i/4 
transavia 

II 
PESTANA 

HOTEL GROUP 

# # 
AIR FRANCE 

ITÁLIA 
As fronteiras abrem 

a 3 de junho, tendo sido 
eliminada a quarentena 

de 14 dias para visitantes 
estrangeiros. 

TRANSAVIA 
A 4 de junho, a companhia 

aérea Transavia retoma 
os voos para Amesterdão, 

Países Baixos, desde Lisboa 
e Faro. 

HOTÉIS PESTANA 
Começam a reabrir a 5 de 
junho, incluindo algumas 

Pousadas de Portugal. Nesta 
primeira frase abrem 
unidades em Cascais, 

Algarve, Viana do Castelo, 
Aveiro, Alcácer do Sal, 

Sagres, Valença e Bragança. 
O Pestana Tróia Eco-Resort 

está já disponível, bem como 
o Casino da Madeira. 

AIR FRANCE 
Os voos entre Paris 

e Lisboa voltam a ser 
diários a partir de 6 de 

junho. No Porto recome-

 

çam três vezes por semana 
na mesma data e passam 
a diários a 18 de junho. 
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A PANDEMIA 
CHEGA A SER 

COMPARADA AOS 
EFEITOS DE 

CHOQUE DE UM 
ATENTADO. 

• • • 

Á 

Ásia, onde os efeitos da Covid-19 estão mais 
atenuados agora". 

David Coelho é um nome reconhecido no 
setor do Turismo em Portugal. É o acionista 
principal da Tryvel (tryvel.pt), agência espe-
cializada no segmento das viagens desenhadas 
à medida, virada para a área dos Grupos e In-
centivos. Existe há seis anos e, em 2019, teve 
vendas na casa dos dois dígitos de milhões de 
euros. Perguntámos-lhe se o setor do Turismo 
em Portugal se assemelha, hoje, a um imenso 
Titanic: "Há uma diferença, o Titanic afundou-

 

-se muito rapidamente. Acredito que, com esta 
grande possibilidade de naufrágio, algumas das 
agências intervenientes poderão afundar-se 
com alguma velocidade, mas outras talvez não." 
Foi apanhado pela notícia do primeiro caso de 
Covid-19 na Europa quando estava em viagem 
-"A primeira ação foiavaliar em espiral os gru-

  

pos e negócios que tínhamos. Das datas mais 
próximas para as mais distantes. Contactámos 
os clientes, perguntámos se estavam confortá-
veis em manter as suas viagens, isto nos casos 
dos destinos não-elegíveis à altura. Para quase 
todas essas viagens tínhamos outra data no 
segundo trimestre e quase todos quiseram al-
terar. Apenas alguns cancelaram. E foi tudo 
muito rapidamente." 

Artur Pegas é um dos fundadores da agência 
de viagens de aventura Papa-Léguas (papa-
-leguas.com), que também opera sob o nome 
09QWest, para o mercado estrangeiro que pro-
cura programas em Portugal. Artur relembra à 
VM o que lhe passou pela cabeça quando es-
toirou a "bomba": "Quando o estado de emer-
gência foi colocado, a nossa preocupação foi, 
primeiro, tentar explicar aos nossos viajantes 
que a Papa-Léguas é uma empresa que está  

financeiramente bastante estável, numa pers-
petiva razoável de tempo. E foram também 
comunicadas as opções às pessoas que tinham 
reservas connosco. Os primeiros dois meses do 
ano estavam a ser incríveis." 

Foi tomada então uma decisão, como recor-
da o empresário e líder de viagens: "Disse à 
minha tribo: este não é o momento para vender 
nada a ninguém. Vamos dizer às pessoas que 
estamos cá, dar-lhes esperança, fazê-los so-
nhar." 

Nuno Castro está à frente da novíssima agên-
cia Mercado das Descobertas (facebook.com/ 
mercadodasdescobertas). A atividade teve iní-
cio nas primeiras semanas de 2020 e nada fazia 
prever o que aconteceu, como relembra Nuno: 
"Com o surgimento dos primeiros casos de 
Covid-19 no nosso país no decurso do mês de 
Março, muitas reservas começaram a ser can-

 

W  AIR PORTUGAL TURKISH 
AIRLINES 

TURKISH AIRLINES 
Este é o mês de retoma 

da atividade regular 
da companhia aérea 

Turkish Airlines. 
De acordo com o plano 
apresentado, abrirá em 
junho 19 destinos com o 

objetivo de alcançar 
os 99 em setembro. 

México 
MÉXICO 

Está prevista a abertura 
de fronteiras a cidadãos 

internacionais para o início 
deste mês. 

TAP 
Em junho, a TAP vai repor 

mais alguns voos intercon-
tinentais, nomeadamente 

dois voos por semana para 
Nova Iorque (Newark), um 

voo por semana para 
Luanda (a partir de dia 15) e 
outro para Maputo. Para o 

Funchal, as ligações 
também passam a diárias. 

TAP 
Até final de Junho, a TAP 
vai operar um total de 27 
voos semanais, incluindo 

também as ilhas de S. 
Miguel e da Terceira, nos 
Açores, Londres e Paris, 
entre o Porto e Lisboa. 

A TAP já tinha retomado dois 
voos por semana para S. 

Paulo e um voo por semana 
para o Rio de Janeiro. 
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"COMUNIDAD ' 
INTERNACIONAL 
INVESTE MAIS N 

CONSUMO DO QU 
NA PESQUISA.  t 

AGORA VAI HAVE 
MAIS ATENÇÃO 

SAÚDE DOS 
VIAJANTES." 

o 

o 

celadas por parte dos clientes. Consequente-
mente, também não foram efetuadas novas 
reservas para o Verão de 2020 o que seria expe-
tável nesta altura do ano." É pois, um tempo de 
luta este: "O maior desafio que temos pela 
frente é que o cliente volte a sentir segurança 
em viajar para o estrangeiro. Claro que, isso não 
vai depender de nós agência, mas sim de di-
versas circunstâncias que se prendem com as 
formas de prevenção que venham a ser imple-
mentadas contra o Covid 19, nomeadamente a 
criação de uma vacina. Mas também outras 
circunstâncias, como a abertura de fronteiras e 
a retoma das rotas por parte da aviação." 

Neste quatro casos, acautelados os compro-
missos com os clientes e parceiros, o passo 
seguinte foi a reinvenção da oferta, à semelhan-
ça do que tem acontecido desde início de mar-
ço com a sua revista de viagens. A Internet  

assumiu um papel ainda mais fundamental. 
Criação de novos conteúdos, comunicação 
personalizada dirigida aos clientes e o lema 
"Não Cancele, Adie" foram as pedras de toque 
para semanas, meses complicados. 

Em nome da The Wanderlust, Miriam Au-
gisto recorda os passos dados: "Alterámos o 
plano de comunicação porque as pessoas fica-
vam extremamente ofendidas com o facto de 
haver uma promoção de uma viagem. Então 
apostámos em continuar a estimular o wan-
derlust que há nas pessoas, mas não com o 
intuito de vender. No Instagram temos lançado 
alguns desafios, para as pessoas partilharem 
histórias de viagem, vídeos e fotos. É também 
uma forma de criar interação com quem nos 
segue. Vamos tentando manter algum engage-
ment, mas isto exigiu uma reestruturação rá-
pida." 

Para David Coelho, a rapidez de resposta 
também foi fundamental - "Estamos em per-
manente contacto com o nosso universo de 
clientes. No online, disponibilizamos toda a 
informação e conteúdos, conhecimento, cul-
tura, momentos de partilha. Estamos a apro-
veitar todos os nossos especialistas, enólogos, 
escritores, historiadores e temos feito vídeo-
-conferências, sendo a maioria delas gratuitas." 
A Tryvel prepara-se para abrir um novo espaço 
físico, como confirma David: "Temos prevista 
uma loja em Lisboa com 900m2. Uma agência 
com o seu espaço social, enoteca, espaço gour-
met, exposições, antiquário, lounge, cinema e 
livraria. Um espaço fantástico,combinado com 
o conceito para uma loja interativa que temos 
no Porto e usando o canal online neste sentido." 
E conclui: "Estamos todos a reinventar, é um 
desafio interessante. E eu gosto. Como disse 

AS VIAGENS ESTÃO DE VOLTA! 
Estes são os destinos, hotéis e companhias aéreas, de Portugal e do estrangeiro, com atividade mais alargada em junho e julho. (Continuação) 

4  

S OY-

 

PORTO BAY 
O PortoBay Falésia, 
em Olhos d 'Água, 
no Algarve reabre 

a 9 de junho. 

etaeoRes 
AÇORES 

Já foram retomadas 
as ligações inter-ilhas, 

aéreas e marítimas. 
A atividade da Azores 

Airlines para fora da região 
estará de volta em meados 

de junho. 

Grécia 

GRÉCIA 
A 15 de junho, 

o turismo internacional 
volta a poder viajar 

para Atenas e a usufruir 
dos hotéis do país. 

Dom Pedro 
Dotels 

DOM PEDRO HOTELS 
A 29 de junho, irão reabrir 

na região do Algarve, 
os hotéis Dom Pedro Marina, 

Dom Pedro Portobelo 
e Dom Pedro Lagos e os seus 

respetivos restaurantes, 
que se juntam assim, 
ao campo de golfe 

"Dom Pedro Old Course 
Golf Club ", reaberto desde 

início de maio. 
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O ICEBERGUE 
QUE EMBATEU NO 

TURISMO 
MUNDIAL. COMO 
SOBREVIVER EM 
TEMPO DE CRISE 

  

• • • • 

  

   

• • 

    

1~W~ 
1~I~1111119, 

/11M111~1~1~11~111~~~11~ 
/1.11"1•1/~04111~1~11~1•11~1~ 
4~11111~111 1411~11UUNIIMMIEL 

Charles Darwin, os que sobreviverão não serão 
os mais inteligentes ou mais fortes, serão os que 
melhor se adaptarem." 

Adaptação é também a ideia defendida por 
Artur Pegas. Limitadas as deslocações ao es-
trangeiro, é tempo de olhar para a proximidade 
- "Estamos a criar um conjunto de novos pro-
dutos em Portugal e em Espanha. Estamos a 
voltar ao início da Papa-Léguas, quando tínha-
mos programas de ume dois dias, caminhadas, 
descobertas, viagens fotográficas. Internacio-
nalmente estamos a pedir preços para 2021. 
Quanto a coisas novas ainda este ano, o que 
vamos tentar pôr é Europa e, dentro da Europa, 
vamos virar-nos para Leste. Há países que vão 
ser as novas jóias da coroa. A Eslovénia já é, mas 
Bósnia, Sérvia, Montenegro ou Albânia também 
estão na calha. Vamos tentar inovar." 

Quanto a Nuno Castro e à Mercado das Des-

  

cobertas, sempre com foco no turismo susten-
tável, cultural e criativo, a estratégia é diferen-
ciada: "A nossa  aposta em produto próprio no 
âmbito do turismo sustentável no nosso país, é 
sem dúvida a forma de darmos resposta às 
preocupações e necessidades dos clientes nes-
te momento." A preocupação ambiental e na-
cional da agência está evidenciada, por exem-
plo, na escolha de materiais para decoração de 
cada um dos seus espaços - "Privilegiamos 
marcas e empresas portuguesas no fabrico de 
todos os materiais usados". Além disso, foi 
elaborado um plano de contingência, bem como 
a regulamentação das regras de proteção e hi-
gienização. "Tudo de acordo com as orientações 
da Direção Geral de Saúde e do Turismo de 
Portugal", informa Nuno, acrescentando que 
já lhe foi "atribuído o selo Estabelecimento 
Clean & Safe". 

Vivem-se dias invulgares no mundo das 
viagens, conclui David Coelho: "O setor que 
está afetado em todo o mundo. Não há um 
turista em lado nenhum do mundo. Não há 
paralelo na história." E coloca o dedo numa 
ferida social também: "Há cinismo da comu-
nidade internacional, que investe mais no con-
sumo do que no setor da pesquisa. Agora vai 
haver mais atenção à saúde dos viajantes." Mas 
a pandemia também poderá trazer outros pro-
blemas, como o controlo ou mesmo encerra-
mento de fronteiras, a exigência de comprova-
tivo de saúde, o aumento dos preços e o medo 
do desconhecido. Cabe a cada um dos viajantes, 
amadores e profissionais, encontrar o caminho 
mais seguro e resiliente. Para já, estas quatro, e 
tantas outras agências e operadores em Portu-
gal, não estão de braços cruzados. E isso faz toda 
a diferença. 

''(̀ ‘k vtee,d. 
SpOlIK 

C50 )1 

ESPANHA 
A quarentena 

para cidadãos estrangeiros 
que entrem no país será 

levantada a 1 de julho. Em 
Formentera e nas mais 

pequenas das ilhas Caná-

 

rias também já começa o 
turismo. 

RYANAI R 

RYANAIR 
A 1 de julho, 

a Ryanair retomará 40% 
da sua programação 

de voos. 

madeira islands 

PORTO SANTO 
A 3 de julho 

acontece o primeiro 
voo charter da Dinamarca 
para a ilha do arquipélago 

da Madeira, 
prolongando-se 

até dezembro a ligação. 
A TAP aponta a retoma 

de voos para este destino 
a 13 de julho. 

FRANÇA 
Para cidadãos da União 

Europeia é requerida uma 
quarentena de 14 dias. 
Para fora da UE só está 

prevista a abertura depois 
de 24 de julho. 
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REINO UNIDO

Quarentena 
começa hoje
d LA partir de hoje, é aplicado um 

período de quarentena de duas 
semanas a qualquer pessoa que 
chegue ao Reino Unido. Mais de 200 
agências de viagens e vários 
deputados, pediram que as novas 
regras fossem eliminadas. Em vão.
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“Assim, tão afastados uns dos outros, 
temos de comunicar por megafone”

FOTOS: DUARTE DRAGO

António Costa foi à 
praia da Rocha. Em 
Quarteira, Luís 
Fernandes, 
nadador-salvador na 
“praia do Zé”, diz que 
não vai pensar na 
covid-19 se tiver de 
salvar alguém. “Em 
caso de perigo, 
atiro-me.”

A praia da Rocha foi o palco 

escolhido pelo primeiro-ministro 

para fazer a inauguração o cial da 

época balnear, com um drone a 

vigiar os banhistas. “A praia faz 

bem à saúde”, disse António 

Costa, recordando que a 

mensagem que os seus pais lhe 

transmitiram continua válida, 

mesmo num Verão ainda 

carregado de nuvens de incerteza 

em relação ao vírus da covid-19.  

À margem da cerimónia, o 

ministro do Ambiente,  Matos 

Fernandes, disse que a praia até 

pode ajudar (ou não): “No comum 

dos vírus os ultravioletas do sol e o 

sal são um factor para que o vírus 

não se propague — infelizmente 

ainda não conhecemos a covid-19 

de forma su cientemente 

completa para podermos fazer 

essa a rmação.” 

A rentrée da época balnear de 

Marcelo Rebelo de Sousa foi na 

praia da Ericeira (Mafra), 

embarcando na onda do Governo: 

“Não podemos facilitar, mas não 

podemos cair no alarmismo 

oposto. Há aqui um equilíbrio que 

é preciso manter.” O Presidente 

disse que, independentemente do 

número de contágios em alguns 

locais da região de Lisboa, a par de 

um reforço dos testes na área da 

construção civil, é preciso não 

generalizar. “Não podemos 

confundir uma acção maciça [de 

testagem] na área da construção 

civil em cinco municípios com uma 

disseminação [da doença] na 

sociedade”, disse. 

O primeiro dia de trabalho de 

Luís Fernandes, nadador-salvador 

na “praia do Zé”, em Quarteira, 

não teve história. “Foi um dia 

muito calminho”, disse, 

lembrando que a ocupação dos 65 

chapéus-de-sol de colmo cou a 

menos de um terço da lotação 

habitual. Nas concessões 

adjacentes, Gaivota e Palmeiras, a 

situação foi idêntica. “É tudo um 

pouco estranho”, observou. A 

concessionária Antonieta Tomé 

Ambiente, estaria a funcionar: 

“Ocupação baixa em Quarteira”, 

con rma-se. O parque de 

estacionamento em redor, tem 

lugar disponíveis, o que não deixa 

de ser surpreendente. “Vim de 

mota, porque é mais fácil 

estacionar, mas a nal havia 

lugares”, diz Luís Fernandes, 

lembrando que, em pleno Verão, 

os automóveis ocupam o lugar dos 

peões e todo “o buraco” disponível 

é ocupado com os automóveis. 

“Acho que para o mês que vêm as 

coisas não vão ser assim tão 

calmas”, antevê Vítor Jesus, 

lembrando que a zona livre dos 

chapéus-de-sol “encolheu, e talvez 

não haja lugar para todos”. 

A praia de Quarteira, 

tradicionalmente, é uma praia de 

famílias. “Comecei a vir para aqui, 

z um grupo de amigos, quando a 

milha lha era pequena, e ela já 

tem 20 anos”, recordar Vítor Jesus, 

fazendo uma pausa. “Qual é o 

número do meu guarda-sol?”, 

pergunta. Antonieta Tomé folheia 

o caderno, passa duas folhas, 

responde: “Este caderno está todo 

riscado, as reservas estavam feitas 

[clientes habituais], veio a Covid, 

alterou-se tudo.” 

Ainda do mesmo grupo de 

Lisboa chega João Pereira: “Assim, 

tão afastados uns dos outros, 

temos de comunicar por 

megafone”, ironiza. A 

recomendação do 

primeiro-ministro para “manter as 

regras básicas de segurança” 

estava a ser cumprida à risca 

A meia da tarde, Luís Fernandes 

subiu a um molhe, com a bóia na 

mão, pronto a entrar em acção, 

caso fosse necessário. Esta semana, 

a Federação Portuguesa de 

Nadadores-Salvadores 

recomendou aos vigilantes que 

privilegiassem os procedimentos 

“sem entrar na água” e que a 

abordagem ao náufrago fosse feita 

pelas costas. Tudo por causa da 

pandemia. Este nadador-salvador, 

de 24 anos, licenciado em 

desporto, e com uma 

pós-graduação em gestão 

desportiva, considera a sugestão 

irrealista: “Em caso de perigo, 

atiro-me, só pensaria nisso quando 

estivesse em terra.” 

Também a praia da Rocha, com 

um capacidade de carga para 8800 

pessoas, esteve muito longe de 

car lotada, no dia da estreia do 

Verão. “Vai um mergulho, senhor 

primeiro-ministro?”, perguntou 

um banhista, de forma 

descontraída, à entrada do areal da 

Rocha. “Infelizmente, não”, 

respondeu António Costa. 

A Autoridade Marítima 

aproveitou a ocasião para mostrar 

o funcionamento de um dos 

drones que vai ter ao seu serviço. 

Quem não gostou da festa foram as 

gaivotas, que se ergueram em 

bando quando ouviram o ruído do 

aparelho a aproximar-se das 

arribas, onde fazem os ninhos. Por 

sua vez, a autarca local, Isilda 

Gomes, aproveitou para informar 

que tem uma câmara de vigilância 

montada, que varre todo o areal, e 

há duas sirenes prontas a dar o 

sinal de alarme quando os utentes 

não respeitarem a lotação da 

praia.

Abriu a época balnear. Com António Costa a dizer que a praia faz bem à saúde, Marcelo a pedir 
“equilíbrio” e os turistas no Algarve a respeitarem as distâncias de segurança. “Foi um dia calminho”

explica: “Neste mês, costumavam 

vir mais os estrangeiros, ingleses, 

principalmente.” Com os aviões 

em terra, o Algarve continua num 

impasse. 

Acabado de chegar de Lisboa, 

Vítor Jesus, anuncia que vem fazer 

uma escapadinha: “Estou cá até 

domingo.” Por curiosidade, puxa 

pelo telemóvel para veri car se a 

Info-Praia, a aplicação apresentada 

ontem pela Agência Portuguesa do 

Reportagem 
Idálio Revez

irevez@publico.pt
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Reportagem O turismo foi a galinha de 
ovos de ouro da economia portuguesa. 
Mas uma hecatombe chamada 
“pandemia” deixou muitas vidas em 
suspenso. Em Alfama, no coração de 
Lisboa, há ruas inteiras a esvaziarem-se, 
depois de alojamentos locais terem 
despejado moradores

Joana Gorjão Henriques texto e José Sarmento Matos fotografiaPor

A
na e Camila, duas 

condutoras de tuk-tuk, 

caram sem trabalhar e 

estão a ser pressionadas 

pela senhoria para sair. 

Pedro, recepcionista de 

um alojamento local no 

Chiado, cou em layoff e 

não sabe como será o futuro. Num café em 

Alfama, Joana via o bairro encher-se de 

turistas: agora só há ruas vazias. Na porta ao 

lado, o sonho de Rui de vender produtos 

100% portugueses está a ser empacotado. Há 

quem tenha voltado à restauração e faça 

voluntariado a distribuir o pouco que tem, 

como Emanuel. Negócios redesenham a sua 

estratégia. São histórias de quem vivia do 

turismo e agora está em suspenso até que a 

hecatombe passe. 

Do Bairro Lopes, em Lisboa, vê-se o rio 

Tejo. Primeiros dias de calor em Maio e a 

brisa entra pela casa. Há algumas malas de 

viagem encostadas à parede, junto a uma 

folha onde se lê: “Descalçar os sapatos.” O 

À espera 
que o  
 
se erga das 
cinzas da 
covid-19

turismo 

Fechar a loja  
Na Amarelo 28, na Rua de 
São Miguel, em Alfama, 
vendiam-se produtos 
turísticos portugueses. No 
dia 12 de Março, Rui 
Sampaio, 56 anos, fechou a 
loja por causa da 
pandemia. Mal sabia que 
seria de vez. No final de 
Maio, Sampaio, antes 
ligado à área de 
informática, retirava as 
placas de identificação da 
loja e empacotava os 
objectos que ainda 
estavam nas vitrines: louça, 
bebidas, sabonetes, 
quadros, objectos de 
artesanato
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Pouco antes de ser declarado o estado de 

emergência, Ana e Camila começaram a 

perceber que havia colegas que tinham sido 

infectados com o SARS-CoV-2 e que, 

portanto, iriam ter de parar. A perspectiva 

daquele recomeço de ano tão esperado 

rapidamente se dissipou. Camila confessa. 

“Foi terrível a sensação de perder tudo.” 

 
Quedas a pique 

De facto, ninguém previa que os dados do 

turismo fossem cair tão a pique. Em Abril as 

compras com cartão tiveram uma descida de 

97% nos alojamentos e de 85% na 

restauração (face ao período homólogo de 

2019), refere o Banco de Portugal. Em Março, 

comparando com o ano anterior, os 

proveitos dos estabelecimentos turísticos 

caíram 60,2% (dados do Instituto Nacional 

de Estatística, INE): a Área Metropolitana de 

Lisboa teve o pior resultado, com mais de 

65% de queda. As descidas continuaram no 

número de hóspedes (menos 62,3%) e no 

número de dormidas (menos 58,7%). 

Paradas em casa, Ana e Camila perderam a 

fonte de rendimentos, que vinha de uma 

actividade que vive sobretudo à base de 

comissões. 

Só que esta não é a maior dor de cabeça 

deste casal por estes dias. A grande 

preocupação é o facto de os senhorios, em 

plena pandemia, terem dito que não querem 

renovar o contrato de arrendamento, que 

expirava em Junho. Ana e Camila pediram 

para negociar o pagamento da renda. Do 

outro lado, dizem que a lha dos senhorios, 

com quem tratam de tudo, foi in exível. 

“Tentei explicar que quando recebesse eles 

também receberiam”, conta Camila. 

Contactada pelo PÚBLICO, Anabela 

Halpern, a lha dos senhorios, remeteu a 

resposta para a carta enviada às 

arrendatárias em que lhes pedem para 

deixarem as chaves e abandonarem o imóvel 

até ao dia 4 de Junho. “Estava à espera de 

uma réstia de humanidade nesta pessoa”, 

comenta Camila. 

A lei está do lado delas. O Governo 

suspendeu até 30 de Setembro a 

possibilidade de oposição à renovação de 

contratos de arrendamento efectuadas pelo 

senhorio, mesmo que não sejam pagas as 

rendas. Com tudo o que se passou, dizem 

que só querem sair dali. “Mas quem nos 

aluga uma casa agora sem garantias?”, 

desabafam. Estão, por isso, dispostas a lutar 

até às últimas consequências pelos seus 

direitos. 

Horas depois de chegarem à esquadra da 

PSP a 22 de Maio, Ana e Camila conseguem 

sair com a queixa feita. Acusam a lha do 

senhorio de assédio e de entrar em casa 

frequentemente sem bater à porta ou avisar. 

“Não percebemos que estávamos a ser alvo 

de abuso de poder desta pessoa senão há 

pouco tempo”, comenta Ana. 

Segundo a associação Habita, ao longo 

desta pandemia têm-lhe chegado relatos 

sobre senhorios que cortam a água ou a 

electricidade ou fazem outro tipo de bullying 

quando as pessoas têm direito a permanecer 

na casa. “As consequências legais de não 

avisar cinco dias antes o senhorio que não se 

pode pagar a renda não dão origem a 

despejos ou à oposição de renovação de 

contrato”, explica Rita Silva, da Habita. 

“Aconteceu muitas vezes as pessoas fazerem 

uma comunicação verbal por 

desconhecimento da lei, c

pequeno e exíguo corredor vai dar a uma 

cozinha, que por sua vez vai dar a um pátio 

onde há plantas, um cão e um gato. 

Camila Moisés, 28 anos, e Ana Castelo, 36 

anos, vivem ali desde Junho de 2019. 

Recebem-nos à porta do anexo de 14 metros 

quadrados, tecto baixo, com uma kitchenette 

e uma minúscula casa de banho. A sala é que 

um pequeno hall.  

Há uns meses houve uma inundação que 

lhes estragou a roupa de Verão, guardada 

debaixo da cama, e outros objectos. A 

senhoria fez obras, as paredes estão agora 

pintadas. Quando querem tomar banho de 

água quente, têm primeiro de se certi car 

que nenhum dos inquilinos da casa está a 

usar o esquentador. Pagam uma renda de 

650 euros mensais, um preço 

manifestamente alto para o que é. 

Camila e Ana estavam a trabalhar como 

condutoras de tuk-tuk, fazendo também 

papel de guias turísticas: Camila há seis anos, 

Ana há dois. Em meses fortes, tinham um 

rendimento acima dos 1200 euros, mas 

mesmo nas épocas baixas conseguiam ter 

uma vida confortável. Camila é contratada 

em part-time, por 20 horas semanais; Ana 

não passava recibos. 

Em layoff até início de Junho, Camila não 

tinha recebido qualquer valor do seu 

rendimento base mensal: como a Segurança 

Social não transfere o valor para a empresa, 

esta não lhe paga, dizem-lhe. 

Ana pediu ajuda à Santa Casa da 

Misericórdia, que também fornece um cabaz 

semanal, e ia tentar receber o rendimento 

social de inserção. 

Para as duas, a vida pro ssional corria 

bem. Conseguiam suportar despesas, “viver 

tranquilamente, viajar de vez em quando ao 

m-de-semana”, desabafa Camila. Pela 

primeira vez em muito tempo, Ana acordava 

de manhã com vontade de ir trabalhar. “Dá 

imenso prazer”, diz, recordando o período 

em que andava na estrada, convivia com 

pessoas, conhecia turistas. Ana já fez “de 

tudo”: trabalhou em  hostels, em Airbnb, 

apanhou fruta nos campos. “Os tuk-tuk 

foram o melhor que encontrei nos últimos 

anos. É sazonal, no Verão ganha-se muito 

bem.” Quer dizer, “é muito competitivo na 

rua, nem toda a gente factura assim”, 

comenta. 

Como todos os anos, o início de Março é 

uma altura em que se arranca a pensar que 

nalmente irá entrar mais dinheiro, que se 

poderão “comer umas gambas de vez em 

quando”. Nos últimos anos, marca o m do 

Inverno e o início de uma época alta no 

turismo, às vezes até melhor do que muitos 

meses de Verão. 

Tudo apontava para que 2020 fosse um 

ano idêntico aos outros. A nal, 2019 

terminou com resultados mais do que 

positivos para o turismo em Portugal: 27 

milhões de hóspedes, mais 7,2% do que no 

ano anterior; subida de 8,1% nas receitas e 

mais de 336 mil empregos gerados. Com um 

peso de 7% na economia nacional e quase de 

9% de contributo para o PIB, segundo dados 

do Turismo de Portugal, o turismo tem sido 

descrito como a galinha dos ovos de ouro da 
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simplesmente telefonaram aos senhorios a 

informar, mas como não escreveram uma 

carta isso está a ser usado contra eles. Aliás, 

mesmo fora do período da pandemia, o 

despejo só pode ser efectuado se houver 

quatro meses seguidos de renda em atraso.” 

(Aconselha, de resto, toda a gente a pagar 

sempre a renda através de transferência 

bancária ou de outro meio que sirva de 

comprovativo.) 

No pátio à frente do anexo, Ana e Camila 

conversam com Marcos Moura, amigo que 

está de partida para Braga. Marcos 

arrendava um quarto na casa principal por 

360 euros, um pequeno espaço com casa de 

banho partilhada. Ele decidiu que ia sair 

antes de o contrato terminar em Agosto, 

porque sentiu que a pressão psicológica feita 

pela senhoria era grande e preferiu aceitar 

acolhimento de uma amiga. Investigador em 

Antropologia, tem uma ajuda da 

Universidade de Lisboa e irá procurar 

emprego noutra cidade, a norte. 

Antes de trabalhar nos tuk-tuk Camila 

estudou contabilidade, uma área que 

pondera retomar, se o turismo “não se 

reerguer”. “Gosto muito da pro ssão de 

animadora turística, de falar com pessoas, 

desenvolver línguas, de estar ao ar livre, de 

conduzir.” 

Mas a rma: “Muita gente já dá este ano 

como perdido.” Tem uma faceta optimista, 

apesar de muitos colegas da área terem ido 

procurar alternativas. “Ontem passámos 

pelas esplanadas e já estão cheias. Tenho 

esperança.” 

Ana andou a enviar currículos com 

frequência para vários locais, desde 

supermercados à apanha de fruta. Não teve 

respostas. “Neste momento faria qualquer 

coisa”, diz. 

Em dias de calor, Camila fala das saudades 

de ir à praia, passar um m-de-semana fora; 

mas está fora de questão. “Todas as 

economias são para salvaguardar a nossa 

situação, não sabemos quanto tempo mais 

isto vai durar.” 

Tinham projectos que caram de lado, 

pelo menos por enquanto: comprar um 

tuk-tuk e ir para fora de Lisboa fazer 

passeios, desenvolver um turismo rural. “Foi 

tudo por água abaixo”, diz Ana. Camila 

a rma: “O sector do turismo foi arrasado. 

Estamos às cegas, não temos nada em que 

nos basear, porque isto nunca aconteceu 

antes.” 

Têm-se ocupado a jogar, a ler e a meditar. 

Fizeram aulas de ioga, churrascos, 

jardinagem. O apoio da Santa Casa da 

Misericórdia foi fundamental, referem, não 

apenas pelo lado nanceiro, mas também 

pelo apoio emocional com o processo da 

casa. 

É quinta-feira e está na altura de ligar a 

pedir as coisas para o cabaz semanal: não 

precisam de azeite, que veio na semana 

passada, ainda têm bolachas, e massas, 

querem legumes, o “mais variado possível”, 

e também manteiga. 

A pandemia e a infecção são assustadoras, 

dizem-nos. “Mas não tão assustador quanto 

a perspectiva de que toda a tua vida pode 

estar arruinada.” 

É hora de Marcos se pôr à estrada. Há 

abraços e lágrimas. “O Marcos foi um grande 

suporte”, dizem, comovidas. 

Está planeado o regresso ao trabalho a 15 

de Junho. As expectativas? Regressar com 

“uma incerteza brutal”, até porque Ana terá 

de desistir de receber o RSI ou encontrar 

outro trabalho. “Não sei exactamente o que 

fazer, voltar a trabalhar no tuk-tuk é quase 

uma miragem agora, apesar de já ver alguns 

colegas na rua — sei que estão a fazer zero, é 

triste.”  Camila acredita que a partir de 

Julho haverá turistas: “Claro que não espero 

a mesma a uência de antes, mas acredito 

que haverá algum trabalho.” “Só não sei se 

será o su ciente para pagar as contas e 

conseguir viver com tranquilidade.” 

 
Depois da explosão do turismo,  
o vazio 
Descemos a colina até Alfama. Manhã de 

Maio e por esta altura, noutros anos, já 

andariam centenas de estrangeiros nas ruas. 

Nos últimos tempos, muitos vinham dos 

cruzeiros. Em alguns prédios já se vêem 

placas com “vende-se” ou “arrenda-se”. Há 

lojas e cafés a fechar de nitivamente. As ruas 

estão desertas, apenas alguns moradores 

circulam. O bairro que foi um dos mais 

simbólicos do boom do turismo está 

moribundo.  

Atrás do balcão da Tasca São Miguel, de 

máscara, Joana Cruz, 38 anos, lembra a 

altura em que caminhava na rua e ouvia fado 

ou pessoas a falar. Antigamente — antes da 

pandemia — queixavam-se da quantidade de 

turistas num bairro que foi 

“descaracterizado”, porque “muitas pessoas 

foram obrigadas a sair, os senhorios 

preferiram alojamentos locais”. Agora, estão 

“num marasmo”. Nota-se o desânimo num 

sítio onde vivem sobretudo idosos. “Hoje o 

que resta do bairro são muito poucas 

pessoas”, a clientela não dá “para cobrir os 

estabelecimentos comerciais”, a rma. 

Quem viu esta tasca não acredita nas 

diferenças em relação a agora, refere. “A 

louça era até cima, não se conseguia entrar. 

Havia alturas em que gastávamos quatro 

barris por dia.” 

Agora é preciso ir devagar, a rma. “E rezar 

para que os turistas voltem: que voltem, mas 

que não descaracterizem mais, porque isto é 

uma tristeza muito grande.” A acrescentar à 

ausência de turistas veio o anúncio de que 

não haveria festas de Santo António — muitos 

moradores, no mês de Junho, faziam 

dinheiro para o resto do ano com as vendas 

na rua, a rma.O discurso geral é atravessado 

por um misto entre a nostalgia por um bairro 

antes da explosão do turismo e um bairro 

antes de um turismo tornado moribundo 

pela pandemia. 

Antes de gerir a tasca, Mário Cruz, 55 anos, 

teve cinco frutarias em Alfama. Agora, “o 

bairro está numa situação catastró ca, está a 

ser muito difícil”. Na tasca baixaram 

“praticamente 50%” os preços. “Para atrair 

as pessoas locais, porque não há mais 

Não sei o que fazer, 
voltar a trabalhar 
no tuk-tuk é quase 
uma miragem 
agora, apesar de já 
ver alguns colegas 
na rua — sei que 
estão a fazer zero,  
é triste 
Ana Castelo
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ninguém de fora.” 

Mesmo assim, Mário Cruz está “muito 

pessimista”. A renda que pagava era alta, 

está a tentar pagar alguma parte, mas há 

outros encargos. “Acho que o bairro vai 

perder 70% a 80% do comércio. Estávamos 

no boom do turismo, diversos empresários 

aceitaram rendas enormes que não vão 

conseguir pagar, as casas de fado também 

ainda não estão a abrir. O espírito é 

péssimo”, comenta. “Este ano está perdido. 

No Verão facturávamos para aguentar o 

Inverno, quando os bairros históricos 

cavam vazios. Se não facturarmos agora, no 

Inverno muito mais casas vão fechar. 

Enquanto não abrirem fronteiras … Quem é 

que vai atrair o turismo nacional para uma 

cidade? Nunca vamos poder sobreviver, se 

não houver mais ajudas.” 

Empresário em nome individual, estava 

previsto receber um subsídio de 490 euros e 

só depositaram 270 euros, ao mesmo tempo 

que já lhe cobraram a Segurança Social. 

“Com seguros, rendas, contas, como é que 

vamos conseguir suportar?” 

O prédio onde se situa a tasca é 

praticamente ocupado por alojamento local 

e cou vazio; na rua é este o cenário. “O 

grande problema é que não há portugueses 

em Alfama. Esta rua tem sete pessoas, 

habitantes, o resto está tudo sem 

ninguém…” 

Só na Rua São Miguel há quatro lojas 

comerciais fechadas, a rma. O Amarelo 28, 

onde se vendem produtos turísticos 

totalmente portugueses, é uma delas. Dia 12 

de Março, um sábado, o dono, Rui Sampaio, 

fechou-a. Mal sabia que seria de vez. Atrás da 

porta de vidro, Rui Sampaio empacota os 

objectos que estavam nas vitrines: louça, 

bebidas, sabonetes, quadros, objectos de 

artesanato. 

Aos 56 anos, fala com melancolia. Mostra 

um mapa onde cada visitante que entrava 

podia colocar um pin no local de onde vinha: 

ao todo tem 139 países. “Ultimamente, cada 

vez que havia uma pessoa de nacionalidade 

nova [que não estava assinalada] fazíamos 

uma festa. A última foi da Gronelândia.” 

Até aos 50 anos Rui Sampaio esteve na 

área da informática, até que decidiu 

“procurar qualquer coisa diferente” e 

idealizou o “projecto ideal para os próximos 

anos”: foi então que há seis anos abriu a loja 

pela qual pagava uma renda muito alta — que 

não quer especi car. Mesmo nos momentos 

mais fracos do ano, “continuava a manter 

níveis de satisfação elevados”. 

Vendia produtos de artistas e de artesãos 

locais, trabalhava com um total de 60 

artistas. “Cinquenta dependiam disto para ir 

ao supermercado quando lhes c

Bairro cheio, bairro vazio  
“O grande problema é que não há 
portugueses em Alfama. Esta rua 
[São Miguel] tem sete habitantes, o 
resto está tudo sem ninguém…”, diz 
Mário Cruz, dono de uma tasca no 
bairro. Em cima, Pedro Costa, 
recepcionista numa guest house, 
está em layoff, e Emanuel Cassama, 
que trabalhou durante cinco anos 
como guia num tuk-tuk, que era 
também a principal actividade de 
Camila e Ana (em baixo)
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pagava”, refere. A decisão de encerrar a loja 

física foi, por isso, difícil — irá manter-se no 

comércio online e tentar escoar o stock, 

cando num espaço de cowork, onde pagará 

“seis vezes menos”. Mesmo o pior cenário 

que traçou no seu plano de negócio não 

implicava fechar de nitivamente as portas. 

Descreve algumas pessoas que deixaram 

uma vida confortável para se dedicarem a 

produtos de turismo e que neste momento 

estão a pintar prédios. 

A pandemia chegou numa altura em que ia 

começar o pico. “Março, Abril e Maio nos 

últimos anos tem sido época alta. Muita 

gente não se apercebe disso, mas Julho e 

Agosto perderam. Isto [Alfama] hoje está 

irreconhecível. Metade das lojas não vão 

abrir”, comenta. Já há algum tempo que 

trabalhava sozinho na loja. Não fechar era 

“estar a adiar um problema”. A almofada 

não chega para as expectativas de retoma da 

normalidade do turismo. “Tenho a certeza 

que não vai recuperar tão cedo. Vai voltar, 

mas não será nos mesmos moldes; não será 

tão massi cado.” 

Não foi elegível para o apoio do Estado aos 

sócios gerentes; morador na Graça, tem 

vindo com regularidade ao bairro e ainda 

não viu um turista a passar na rua. 

Encaminha-nos para a porta da loja, aponta 

e diz: “Imagine a alegria de uma esplanada, 

cheia de vida… Isto era uma gelataria, ia ser 

uma creperia. Ali era uma pastelaria que 

vendia pastéis de nata e telefonaram-me a 

dizer que já não vai abrir. Ali em baixo 

conheço quatro ou cinco casas nas mesmas 

condições. As pessoas vêm-se despedir e 

dizem: ‘Nunca pensei ver esta Alfama tão 

vazia, tão triste e tão pobre. Isto vai ser um 

período de trevas.’”  

 
De guia para o voluntariado 

Algures numa rua perto de Alfama, Rui 

Sampaio pode bem ter-se cruzado com 

Emanuel Cassama, 36 anos. Este jovem 

estava há cinco anos a conduzir tuk-tuk, 

tinha um bom salário no nal do mês —algo 

que conjugava com outros trabalhos em 

part-time.  

Neste momento o seu regime é em layoff, 

mas como o seu salário era baseado nas 

comissões ou gorjetas, o rendimento desceu 

radicalmente. Não chega para as despesas, 

nem para enviar dinheiro à família na 

Guiné-Bissau. Por isso está a trabalhar como 

assistente de cozinha numa churrasqueira 

no Seixal. Já antes tinha outro trabalho num 

restaurante, ao mesmo tempo que era o 

“primeiro tuk-tuk a chegar à Praça da 

Figueira”. “Às vezes dormia três horas e 

meia”, revela. Chegou a dormir no tuk-tuk 

numa altura em que trabalhava na 

Azambuja, onde fazia manutenção numa 

fábrica em horário nocturno. “Quando 

temos família, temos responsabilidade.” 

Baixar os braços não é com ele. Está a 

tentar não se desmoralizar com o que 

aconteceu, encarar a pandemia como algo 

que “já estava escrito”. Formado em 

Hotelaria e Turismo no Brasil, onde viveu 

dez anos, conta que fala seis línguas — 

português, inglês, francês, espanhol, 

italiano, árabe. Gostava do trabalho que 

tinha e recorda com entusiasmo a parte em 

que fazia de guia turístico. Começou por 

fazer as folgas dos outros, até que foi cando 

e se tornou efectivo. “Chegava a casa 

cansado, mas uma pessoa tem de manter o 

foco.” Um dos seus desejos é trazer a família 

da Guiné-Bissau para Portugal. 

Mal parou de trabalhar nos tuk-tuk 

dedicou-se ao voluntariado, fazia refeições 

para si e punha outras tantas em caixas para 

dar a sem-abrigo e a quem precisasse, na 

Praça da Figueira e no Martim Moniz. Mostra 

um vídeo no seu telemóvel onde se vê a 

distribuição de pequenas caixas numa Praça 

da Figueira em tempos de estado de 

emergência, onde praticamente só estava 

quem não tem casa. O seu sonho é um dia vir 

a criar uma fundação na Guiné-Bissau para 

ajudar crianças. Quer também combater a 

prática da mutação genital feminina no seu 

país. 

Ainda não teve ainda di culdades 

económicas, porque não parou de trabalhar 

mais do que três dias. “Se precisar, peço 

ajuda; mas neste momento pre ro dar 

prioridade aos outros que precisam.” Não 

tem dúvidas: “Um dia vou vencer.” Por 

enquanto, passa os dias na cozinha da 

churrasqueira. Na tarde em que o 

conhecemos estava a cortar batatas. 

 

Em compasso de espera 

Não é apenas na recepção do Chiado 44, 

uma guest house em pleno coração de 

Lisboa, que Pedro Costa, 36 anos, espera. 

Em layoff, aguarda o desenrolar dos 

acontecimentos pós-pandemia para 

perceber o que lhe irá acontecer em termos 

pro ssionais. Tem expectativa de car na 

mesma empresa onde trabalha há três anos, 

mas tem a noção de que o futuro é incerto.  

O hostel ca mesmo em frente ao 

Ministério da Economia diante do qual 

frequentemente vê pessoas a 

manifestarem-se e nesta terça-feira não é 

excepção. Este alojamento local está fechado 

desde nais de Março. Atrás da pequena 

escrivaninha onde faz o trabalho de 

recepção, gere as reservas e leva as malas 

dos hóspedes, Pedro Costa conta que 

trabalhou numa portagem da A16, durante 

oito anos, em horário nocturno. Antes disso 

estudou música no Conservatório Nacional: 

piano, canto, formação musical. Fez um 

curso de produção até que decidiu ir para as 

portagens, deixar de lado a música e mais 

tarde dedicar-se ao turismo. Neste momento 

está a terminar o primeiro ano do curso de 

Gestão Turística na Escola de Hotelaria e 

Turismo do Estoril. 

Quando recebeu a notícia de que ia para 

layoff, não cou surpreendido. Por essa 

altura, já tinha feito dezenas de 

cancelamentos. “Desde o início de Março 

que começámos a notar que a procura tinha 

diminuído.” O isolamento social interferiu 

do “ponto de vista psicológico”. Ficou em 

casa com a mãe, com quem voltou a viver há 

uns anos para lhe dar apoio, mas sente falta 

do trabalho. “Sou uma pessoa activa.” 

Ocupar o tempo não foi um problema pois 

tem tido aulas à distância. Sente é falta de 

convívio com amigos, outros familiares — “e 

do trabalho”, desabafa. 

Uma das pesquisas que fez para a escola 

foi justamente em temas relacionados com a 

pandemia. Identi cou semelhanças com o 

impacto que os ataques terroristas têm no 

turismo, quando as pessoas cam com medo 

de viajar para determinado local. O mesmo 

se irá passar agora, prevê. “Até que as 

pessoas se sintam confortáveis novamente 

vai levar algum tempo.” 

Há um ano estaria a gerir uma quantidade 

enorme de reservas, a receber hóspedes. Na 

rua veria imensos turistas a passear. 

Caminhamos com ele na Calçada do 

Combro; em frente ao Elevador da Bica, 

onde se amontoavam pessoas, não há quase 

ninguém. Descendo a rua, andam-se uns 

300 metros e vários negócios acabaram: 

uma loja que parece ter sido de artesanato 

tinha acabado de abrir antes da pandemia, 

mas informa que já não vai reabrir; um 

alojamento local de onde foi tirada a placa; 

uma mercearia com as grades corridas… 

“Há centenas de postos de trabalho a 

serem extintos na área. Não seria 

extraordinário pensar que poderia acontecer 

comigo”, comenta. Os donos não sabem 

quando o Chiado 44 irá abrir, ou se o irão 

fazer noutros moldes. João Tarrana, um dos 

sócios, explica que uma das hipóteses é 

converter alguns dos quartos em aluguer de 

vários meses. É quase certo que irão precisar 

de menos funcionários do que os cinco com 

contrato que agora têm. 

Sócio de três empresas que gerem este 

tipo de alojamentos em Lisboa — um deles 

não abriu; outro tinha acabado de abrir duas 

semanas antes do estado de emergência —, 

diz que será necessário fazer obras neste 

espaço do Chiado para ter áreas comuns e 

cozinha. Isso que exige algum investimento. 

De resto, tem ainda de negociar com os 

senhorios. Não acredita que antes da 

próxima Primavera o turismo recupere. É 

também preciso perceber como se irá 

comportar o mercado interno, avisa. 

Defende que é necessário uma “junta de 

salvação nacional para o turismo”: “Não 

estamos a falar apenas do interesse deste 

prédio, mas de uma economia. Foi o turismo 

que nos tirou da crise. Isto tem de ser rápido, 

porque há abutres à espera que muitas 

pessoas caiam para car com os negócios de 

forma barata.” 

A pandemia, descreve, foi “uma travagem 

brusca que apanhou todos de surpresa”: 

“Não foi uma bomba atómica porque não 

destruiu tudo, mas foi uma bomba 

electromagnética que nos deixou parados.” 

 
jgh@publico.pt

Marasmo   
Atrás do balcão da Tasca São 
Miguel em Alfama, Joana Cruz, 
38 anos, lembra a altura em que 
caminhava na rua e ouvia fado 
ou pessoas a falar. Agora o 
bairro é “um marasmo”

Isabel foi dispensada  
do hotel onde fazia 
limpezas. Marisa e Alba 
tinham estruturado a 
vida a partir do turismo. 
Um vírus virou-lhes os 
dias do avesso — como  
se recomeça?

Mariana Correia Pinto 
texto e José Sarmento 
Matos fotografia

Por

A revolta e  
a resiliência 
de três 
mulheres a 
quem tudo 
o turismo 
levou

Página 30



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 6 de 7ID: 86916080 07-06-2020 | P2

I
sabel Oliveira cansou-se de alimentar 

injustiças a silêncio. Aos 63 anos, 

numa sexta-feira 13, foi dispensada 

do trabalho no Hotel Ipanema Porto 

numa conversa de minutos, durante 

a pausa de almoço. “A gerente 

chegou à minha beira e disse-me: 

‘Não precisamos mais da senhora 

por causa da covid-19’.” Estávamos em 

Março, Portugal já tinha alguns infectados e 

estava a três dias de registar a primeira 

morte. Mas a trabalhadora da empresa de 

serviços de limpeza Keepshining não 

antevira aquela possibilidade: “Os hotéis 

tinham de se manter limpos, nunca esperei 

ser apanhada nisto…” E reagiu: recusou ler 

os papéis trazidos pela gerente e, a conselho 

do genro, continuou o serviço tarde fora. E 

sábado e domingo. 

No dia da sua folga, por sugestão de uma 

amiga da lha, bateu à porta do Sindicato 

dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, 

Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, 

ainda sem saber da transformação 

irreversível que se instalara em si. “Isto foi 

uma lição de vida. Estou farta de perdoar e 

de ser enganada. Não podem fazer pouco 

dos trabalhadores”, a rma, enquanto 

caminha para o autocarro, depois de mais 

uma reunião no sindicato que não conhecia 

e ao qual jura agora ligação eterna. “Com 

esta idade, abri nalmente os olhos… Agora 

não me calo, vou até ao m.” 

A voz de Isabel Oliveira varia entre rmeza 

e comoção, os olhos humedecidos não velam 

a angústia. Nunca antes pensara na 

dependência do seu trabalho em relação ao 

turismo. Não precisava. Os dias repetiam-se, 

corridos, de farda preta e a missão de limpar 

os quartos do hotel de quatro estrelas como 

foco. Sempre gostou do serviço. Para juntar 

uns “trocos” ao rendimento, fazia também 

domicílios em casa de idosos — mas esse 

extra foi o primeiro a desaparecer, quando 

as famílias cancelaram esse trabalho 

assumindo o medo do novo coronavírus. 

Isabel resistia nas limpezas — até ao dia em 

que lhe violaram a crença na dedicação ao 

ofício como fórmula para tudo dar certo: 

“Nunca tive medo ao trabalho. Dei sempre 

tudo à casa e não me queixava. Para quê?” 

O drama desta conimbricense, chegada ao 

Porto há mais de 40 anos por causa de um 

namoro, tornou-se história repetida nos 

últimos três meses. “Aconteceu a milhares de 

trabalhadores em todo o país”, atalha o 

sindicalista Francisco Figueiredo. O 

“desconhecimento” das pessoas em relação 

aos seus direitos continua a ser grande e isso 

é faixa livre para “muitos abusos”: palavra de 

quem viveu o sector por dentro durante 

décadas e assumiu a batalha de tirar alguma 

sujidade da engrenagem. “O turismo podia 

ser bom, se as regras fossem respeitadas.” 

Desde o início da pandemia, a porta do 

sindicato foi aberta a todos. De lá saíram 166 

pedidos de intervenção para a Autoridade 

para as Condições do Trabalho. Só dez 

tiveram resposta. O despedimento de Isabel 

Oliveira será impugnado, a reintegração 

pedida. Para já, a trabalhadora recebeu 

apenas 200 e poucos euros do trabalho de 

Março. E nada mais. Entretanto, Isabel saiu 

do apartamento que arrendara e mudou-se 

para casa da lha. Entristeceu. À insistência 

da empresa para “assinar papéis”, 

respondeu rmemente ter indicações para 

não o fazer. E quando do outro lado da linha 

perceberam o apoio de um sindicato, o 

contacto ndou. “Nunca mais me ligaram…” 

Ao P2, a Keepshining também não 

respondeu. 

 

O regresso do sotaque 

Nas ruas do Porto, o sotaque das gentes da 

cidade voltou a ser o mais ouvido. O silêncio 

do burgo, típico das semanas de estado de 

emergência, foi quebrado, nas últimas 

semanas, por decibéis que anunciam a 

retoma possível. Cafés, restaurantes e 

comércio reabriram, alguns artistas de rua 

regressaram, o trânsito aumentou, o 

transporte público recebeu mais gente. Mas 

os turistas esfumaram-se, deixando artérias 

inteiras com edifícios vazios — centenas de 

negócios tiveram a sua certidão de óbito. 

Marisa Ferreira e Alba Plaza tinham um 

deles. A dependência dos turistas não foi 

programada, mas era quase total: 95% dos 

clientes dos seus workshops de pintura de 

azulejos vinham de fora. A produtora 

cultural portuguesa e a designer grá ca 

espanhola sorriem e falam num fracasso da 

ideia original: “Queríamos mostrar aos 

portugueses a importância deste 

património, a di culdade do processo de 

criação. Para aprenderem a valorizá-lo”, 

explica Marisa, de 40 anos. Os de cá não se 

interessaram, os de fora apaixonaram-se. 

Num rés-do-chão do Bon m, limpam 

mesas, cadeiras, quadros. É o material 

retirado do atelier onde se haviam instalado 

e do qual vão sair: “Já não podíamos pagar 

uma renda de 500 euros.” A frase de Alba 

Plaza, madrilena de 38 anos chegada ao 

Porto há quatro, não impõe uma sentença. 

Mas assume a inevitabilidade da mudança. 

Quando, em 2016, a curiosidade dela não 

encontrou respostas no conhecimento de 

Marisa Ferreira, as duas juntaram-se para 

esgravatar arquivos e livros de onde saíssem 

explicações. “Quando tinham surgido os 

azulejos nas fachadas do Porto? Por que 

razão havia tantos destruídos? Havia algum 

museu na cidade?” A escassez de informação 

e a vontade de proteger aquele património 

fê-las burilar uma ideia: tornaram-se 

“caçadoras” de azulejos na cidade e 

construíram um arquivo online — a sonhar 

com um museu físico. Fotografam edifícios, 

os padrões dos azulejos, digitalizavam, 

publicam no Instagram e no site. Têm mais 

de 250 exemplares. E vão continuar. 

“A maioria dos portugueses não sabe que 

Portugal é o país do mundo com mais 

edifícios cobertos com azulejos”, lamenta 

Marisa. No Bon m, há ruas inteiras com 

casas assim: mas muitas perderam peças, 

outras substituíram os originais por réplicas. 

Se há medalha que entregam ao turismo é a 

de ter contribuído para a reabilitação do 

Porto e para o renascimento de trabalhos de 

artesãos aparentemente condenados ao m. 

O problema? “Tudo gira à volta do dinheiro. 

Temos uma arquitectura fast food, de 

consumo imediato, ninguém pensa no que 

vai acontecer dentro de dez anos.” 

Uma nlandesa baptizou-as um dia como 

“as rebeldes do Porto”. Marisa e Alba não 

buscam polémicas, mas também não as 

ntam. E denunciam “crimes” quando os 

vêem: retirar azulejos das fachadas, 

recorde-se, é proibido por lei desde 2017. Já 

escreveram à UE e à UNESCO, que 

aconselharam um contacto com a autarquia, 

que nunca quis reunir. 

O foco na paixão por este material faz 

esquecer por momentos a pandemia que 

tudo mudou. A conversa vai longa quando 

Marisa Ferreira retoma o propósito do 

encontro: “Nunca pensei viver uma crise 

destas…” Percepção de quem se habituou a 

“viver na precariedade” do mundo artístico. 

E até foi vítima do turismo antes de viver 

dele, quando em 2017 foi “gentri cada” para 

fora do Porto. “Às vezes, pensava no projecto 

e na cidade e cava optimista. O turismo não 

ia desaparecer pelo menos por uns dez anos. 

Tinha nalmente alcançado a estabilidade…” 

A Isabel Oliveira, o relógio parece agora 

mais lento. “Não me dou em casa”, assume 

atrás da máscara imposta pelo vírus. Pelo 

vírus bode expiatório: “A empresa 

aproveitou-se da covid”. Entre a preparação 

das refeições e os passeios com o cão, Isabel 

vigia o correio no anseio de notícias e folheia 

jornais em busca de novo emprego. “Fui 

muito abaixo… Mas parar é morrer.” 

Marisa e Alba vão compor o novo espaço, 

mais pequeno e temporário, como se o 

pretérito tivesse volta. Uma turista alemã fez 

há dias uma reserva para um workshop. Uma 

casa próxima está a ser reabilitada e 

encomendou-lhes réplicas de azulejos para 

recuperar o ar do passado. Encomendas 

parecidas para o exterior surgem 

timidamente. “Vai ser diferente”, diz Alba 

num autoconvencimento. Será su ciente?

O vazio  
Marisa Ferreira e Alba Plaza (à esq.) 
geriam um negócio relacionado 
com azulejos. A dependência dos 
turistas era quase total: 95% dos 
clientes vinham de fora. Em cima, 
Isabel Oliveira — depois de ter sido 
dispensada, entrou pela primeira vez 
num sindicato
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Domingo, 7 de Junho de 2020

Reportagem 
O desespero, o desemprego e a incerteza nos 
negócios ligados ao turismo em Lisboa e no Porto 
P10 a 15

ESTE SUPLEMENTO É PARTE INTEGRANTE DO JORNAL PÚBLICO N.º 11.001 E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Entrevista  
a José Miguel 
Júdice 
“Costa já 
conhece 
Marcelo 
como as suas 
mãos e está  
a dar-lhe 
algum baile” 
P4 a 9

NUNO FERREIRA SANTOS
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As praias de Caparica, Almada, são das mais procuradas na região de Lisboa 
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ARRANQUE O  Época balnear começa hoje em Almada, Cascais, Nazaré e 
em toda a região algarvia SEGURANÇA O  Nadadores-salvadores não vão 
poder fazer respiração boca a boca, para evitar contágio de Covid-19 
TIAGO GRIFFIVICTORIA SAJIN 

E
stá dado o pontapé de par-
tida para a época balnear, 
a partir de hoje, em Alma-

da, Cascais, Nazaré e no Algar-
ve. Com a pandemia Covid-19 
ativa, os cuidados para usar os 
areais estão bem presentes. 

Pontos de higienização e sina-
lização horizontal e no chão, são 
algumas mudanças que os ve-
raneantes vão encontrar nas 
praias concessionadas, para 
além das medidas aconselhadas 
pelo Governo em relação a dis-
tâncias de segurança - 1,5 me-
tros entre grupos e três metros 
entre chapéus de sol ou toldos. 

Os nadadores-salvadores, pe-
ças fundamentais na segurança 
das praias, também vão adap .  

tar-se a novas realidades. "Não 
houve uma formação direta. 
Foram preparados através das 
redes sociais e das indicações do 
Instituto de Socorros a Náufra-
gos. Já têm as regras presentes, 
que seguiram durante o confi - 

PRAIA DE FARO AUMENTOU 
A CONTRATAÇÃO DE 
NADADORES-SALVADORES 

namento, e agora é respeita -las 
nas praias", disse ao CM Vítor 
Santos, da empresa Mar Seguro, 
responsável por nadadores-
-salvadores na praia Grande, 
em Faro, com uma lotação de 
12 600 pessoas. Com estas novas 
regras, os nadadores -salvado-
res deixam de fazer respiração  

boca a boca nos salvamentos, 
para evitar contágios, e apenas 
podem usar outras técnicas de 
reanimação, como as compres-
Sões com as mãos. "Os jovens 
estão confiantes. Estão cons-
cientes dos perigos", assume 
Vítor Santos, revelando que 
mais do que duplicou a contra-
tação de nadadores-salvadores 
para Faro: dos 8 habituais pas-
sou para 18. Já António Pina, 
presidente da Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, 
diz que vai haver reforço das 
autoridades nos areais, mas ga-
rante: "Não teremos sucesso 
pensando que a fiscalização as-
senta em meios repressivos. Só 
vai ter sucesso se assentar em 
cada um de nós." 
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O QUE MUDA NOS AREAIS 

e‘. 

t'f3kião 
"do Algarve 

vai abrir as 
Pr:g18$ O Par-
tir de hoje 

T 

DESCONFINAMENTO 

6 DE JUNHO 

PRAIAS 

1,5 m 

Utilização do areal 
> Distanciamento de 1,5 
metros entre utentes (que 
não façam parte do mesmo 
grupo) 
> Afastamento de 3 metros 
entre chapéus de sol, 
toldos ou colmos 
> Interditas atividades 
desportivas com duas 
ou mais pessoas (exceto 
atividades náuticas, 
aulas de surf e 
desportos similares) 

Toldos, colmos 
e barracas 
> Cada pessoa ou grupo só 
pode alugar de manhã (até 
13h30) ou tarde (depois das 
14h) 
> Máximo de 5 utentes por 
toldo, colmo ou barraca  

Ocupação 
> Estado de ocupação 
anunciado através 
de sinalétíca tipo 
semáforo: 

ocupação baixa (1/3) 
Amarelo 
ocupação elevada (2/3) 

eirMe 
ocupação plena (3/3) 

> Informação atualizada 
de forma contínua, em 
tempo real, designada-
mente na app 'Info praia' 
e no sítio da APA na 
internet 
= Interdito o estaciona-
mento fora dos parques e 
zonas de estacionamento 
ordenado 

3m 

Regras de circulação 
> Sentido único de 
circulação com distancia-
mento físico de 1,5 metros 
> Podem ser definidos 
corredores de circulação, 
paralelos e perpendicu-
lares à linha de costa 

Bares, restaurantes 
e esplanadas 
> Higienização regular dos 
espaços (4 limpezas diárias 
no mínimo) 
> Limitação de capacidade, 
nos termos aplicáveis à 
restauração 
> Possível reorganização 
das esplanadas para 
assegurar distanciamento 
de segurança 

Venda ambulante 
> liso obrigatório de 
máscara e viseira pelo 
vendedor no contacto 
com os utentes 
> A circulação de 
vendedores deve 
fazer-se com distancia-
mento físico e de 
preferência pelos 
corredores de circulação 

Equipamentos 
> Interdito o uso de 
gaivotas, escorregas ou 
chuveiros interiores 
> Chuveiros exteriores, 
espreguiçadeiras, 
colchões ou cinzeiros de 
praia devem ser 
higieniiados diariamente 
ou sempre que ocorra a 
mudança de utentes  

Regras gerais 

> Evitar o acesso a zonas 
com ocupação elevada 
ou plena 
> Proceder à desinfeção 
regular das mãos e 
obrigatoriamente na 
chegada à praia 

> Assegurar o distancia-
mento físico de segurança 
na utilização da praia 
e no banho 

Possibilidade 
de  interdição da 
praia, por  motivo  de 
proteção da saúde 
pública,  em caso  de 
incumprimento  grave 
das regras pelas 
concessionárias 
ou  pelos utentes 

~RO 

Praia de Carcavelos, uma das mais procuradas no concelho de Cascais, conta com medidas para garantir segurança 

Cascais impõe calçado 

Lei não permite 
passar multas 
aos banhistas 
B O ministro do Ambiente, 
João Matos Fernandes, ga-
rantiu ontem que "o acesso 
às praias é livre e sempre 
será livre". O governante 
sublinhou, em visita à Costa 
de Caparica, Almada, que "a 
lei não permite multa algu-
ma. Aquilo que a lei prevê, e 
espero que nunca venha a 
ser utilizado, é que, cm caso 
de reiterado incumprimen-
to, se as autoridades de saú-
de acharem que está em 
causa a saúde pública, po-
derem fechar a praia". • 

CONCESSIONÁRIOS 
TEMEM ÉPOCA ATÍPICA 

O Os concessionários da Li-
nha de CWAiS consideram 
que esta será uma época bal-
near atípica e temem que  o 
número  de  banhistas seja 
substancialmente mais baixo 
face a outros anos  .  • 

PRIMEIRAS A ABRIR 
NA COSTA ALENTEJANA 

El  As praias do concelho de 
Grândola  são  as  primeiras  a 
abrirem a época balnear na 
costa  alentejana.  A abertura é 
no próximo sábado  com a pre-
sença da vigilância de  nadado-
res-salvadores. • 

ÉPOCA BALNEAR 
MAIS CURTA A NORTE 

O A época balnear ocorre em 
diferentes datas Por regra, a 
norte abre a 27 de junho e ter-
mina a 30 de agosto.  No  Cen-
tro  e Sul a época encerra a 15 
ou a 30 de setembro. Em Oei-
ras, abre na quarta-feira. •  

O  Novas regras estão hoje em 
vigor nas praias de Cascais com 
o objetivo de garantir a segu-
rança dos banhistas. O presi-
dente cia Câmara de Cascais, 
Carlos Carreiras, explicou que 
"foram criados corredores de 
circulação e afixadas as regras a 
cumprir". E deu como exemplo  

utilizar calçado no paredão e 
nos acessos à praia. E também 
necessário manter o distancia-
mento físico de dois metros en-
tre pessoas que não sejam cio 
mesmo grupo e três metros en-
tre chapéus de sol. Outra medi --
da é a aplicação de percursos 
marcados para acesso ao areal. 

A autarquia criou um dispositi - 
vo de fiscalização e monitoriza -
cão para acompanhamento da 
época balnear, que na maior 
parte das praias do concelho 
termina a 15 de outubro. Os ba - 
nhistas serão informados e te-
rão o acompanhamento de jo-
vens voluntários. IS. 
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CENTRO 

Turismo lança 
roteiros em 
nome da fé 
e -o Turismo Centro de Por-
tugal desafiou ontem os tu-
ristas a percorrerem os "Ca 
minhos da Fé e Espirituali-
dade" para terem urna "ex-
periência de valorização 
pessoal". Esta "experiência 
turística pode ser usufruída 
todo o ano e permite desci) - 
brir muitos percursos e can-
tos deste País que ainda não 
estão demasiado visíveis na 
promoção turística", disse 
Teresa Ferreira, do Turismo 
de Portugal, em Fátima, du--
rante a apresentação da-es-
tratégia de promoção dos 
caminhos de Fátima e de 
Santiago de Compostela. • 
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PLANO PARA O TURISMO 
Os deputados aprovaram on-
tem um projeto de resolução 
do PS que recomenda ao Exe-
cutivo um plano de ação de re-
lançamento do turismo em 
Portugal, para enfrentar a crise 
provocada pela pandemia. 
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A Fundação AIP é a proprietária de 
dois dos maiores espaços de reali-
zação de congressos e feiras em 
Lisboa - a FIL e o Centro de Con-
gressos da Junqueira - e tem a seu 
cargo a organização de eventos, 
uma das áreas do setor turístico 
mais afetadas pela crise da pande-
mia. Rocha de Matos fala sobre os 
desafios do setor e da AIP. 

Quantos eventos previstos para 
2020, para os vossos espaços, fo-
ram cancelados? 
Temos uma ideia geral, apesar de 
as coisas estarem a acontecer todos 
os dias. A partir de 16 de março, fo-
ram cancelados nove e adiados 44. 
Para o próximo ano? 
Uns ainda para o segundo semes-
tre deste ano. Começamos a con-
centrar no segundo semestre uma 
série de eventos que estavam pro-
gramados para o primeiro, outros 

passaram para 2021. Houve dois ou 
três que foram mesmo para 2022. 
O nosso objetivo tem sido, o mais 
possível, negociar adiamentos e 
evitar cancelamentos. 
Qual o impacto financeiro que a 
pandemia está a ter nas contas 
da Fundação AIP? 
Ainda é relativo porque temos de 
olhar para as contas numa linha de 
vários acontecimentos. A primeira 
coisa que fizemos foi negociar com 
os financiadores bancários e dizer-
-lhes que íamos deixar de ter con-
dições de cumprir com as nossas 
responsabilidades e queríamos 
propor uma moratória de seis me-
ses de capital e juros. 
Foi concedida? 
Foi. A moratória foi negociada de 
maneira que este período de seis 
meses se estenda relativamente ao 
acordo que temos de amortização 
de pagamentos, portanto não vai 

ter impacto de exigência de tesou-
raria. A segunda parte que tivemos 
de ver foi relativamente a compro-
missos com fornecedores. Tínha-
mos compromissos de fazer deter-
minados pagamentos dentro do 
processo de recuperação encetado 
há uns anos. Negociámos todas es-
sas situações. A terceira linha foi 
que todos os adiamentos dos even-
tos assegurassem a possibilidade 
de, mesmo que o evento fosse rea-
lizado em 2021, as condições de pa-
gamento serem ajustadas de for-
ma a haver um impacto favorável 
relativamente a 2020, que permi-
tisse algum alivio à tesouraria. 
Qual o impacto financeiro? 
Estamos na segunda crise, depois 
da de 2011. Faturamos aproxima-
damente 38 milhões em 2011 em 
termos consolidados e em 2012 
baixámos para perto de 19 mi-
lhões. Não tivemos outro caminho 

IVA devia ser 
de 6% em todos 
os eventos para 
ajudar o turismo 

A pandemia está a mudar os eventos e a própria FIA 
vai ter de se adaptar. Fundação AIP ainda não sabe 
se a Web Summit vai ser como antes. Texto: Ana Laranjeira 

• 
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e comendador 

Jorge Rocha de Matos nasceu 
em Lisboa em 1943 e exerce 
hoje vários cargos de liderança, 
incluindo a presidência do Con-
selho de Administração da Re-
gueirinha - Participações So-
ciais, Atividades Agrícolas, SA, 
a liderança do Conselho de 
Administração da Fundação 
AIP, e a direção da Associação 
Parque Junqueira, que acumula 
com a presidência do Conselho 
de Administração da Lispotis. 
Foi durante muitos anos empre-
sário, tendo fundado, em 1969, 
a CENTREL, vocacionada para 
a produção de equipamentos 
de eletrônica e telecomunica-
ções. Participou na fundação 
da EID e em 1991, em conjunto 
com os Grupos Espírito Santo, 
Amorim, Efacec e Pacific Tele-
sis, fundou a Telecel - hoje Vo-
dafone Portugal. 

que não fosse parar, refletir e avan-
çar. Reestruturámos toda a organi-
zação, falámos com todos os cola-
boradores explicando-lhes qual era 
a situação, qual era o projeto que 
tínhamos, qual o aperto de cinto 
que teríamos de fazer, partilhei 
com eles o desafio e houve uma 
grande mobilização de todos. Em 
2015, voltámos a ter o EBITDA po-
sitivo, os resultados operacionais 
ligeiramente positivos, com resul-
tados líquidos ainda negativos. Em 
2016, praticamente dobrámos o 
EBITDA, mas só em 2017 é que 
EBriDA, resultados operacionais e 
resultados líquidos foram positi-
vos. E em 2018 faturámos pratica-
mente ao nível de 2017. Houve um 
crescimento e o resultado subiu. 
2019 foi a nossa estrela. 
Agora, o impacto financeiro que 
prevemos para já é uma quebra nas 
vendas idêntica à que tivemos na  

primeira crise. Ou seja, à volta de 
50%, que tem de ser compensado 
com uma gestão mais racional. Fa-
lámos com os colaboradores e ex-
plicámos que a única solução era 
entrarmos em lay-off, uma vez que 
não podíamos trabalhar. Devemos 
chegar ao fim de 2020 com um re-
sultado negativo de 2 ou 3 mi-
lhões. 
Os adiamentos complicam as 
contas do próximo ano? 
Temos uma carga de eventos para 
o próximo ano como nunca tive-
mos. Os congressos negoceiam-se 
a três anos. Neste momento, já te-
mos congressos reservados para 
2025. O ideal seria podermos co-
meçar a ter iniciativas a funcionar 
a partir de julho. Paris, que está à 
nossa frente no ranking das me-
lhores cidades para organizar 
eventos, começa a 19 de julho com 
os nacionais. Há três coisas impor-
tantes para a realização de even-
tos: segurança, preservação da saú-
de e mobilidade. 
A Web Summit é um dos even-
tos previstos para o segundo se-
mestre. Uma parte é na FIL. Há 
condições para que se realize? 
Não sei, porque não somos nós que 
odeterminamos. A única coisa que 
fazemos é alugar as nossas instala-
ções. Nos três primeiros eventos, 
as relações eram diretas entre Web 
Summit e nós. A partir de 2019, 
essa responsabilidade passou a ca-
ber às entidades nacionais que fi-
zeram o acordo. Relativamente a 
2020, não temos nenhuma reser-
va para a Web Summit. Sabemos, 
porque temos sempre um canal 
aberto com a Web Summit, que 
estão a fazer uma experiência em 
Toronto, fazendo a iniciativa não 
presencial, mas não sabemos que 
tipo de evento pretendem realizar 
neste ano em Portugal. Se fizerem 
oevento tradicional, a única coisa 
que posso dizer é que têm de obe-
decer à legislação portuguesa e ao 
que for determinado. O que fize-
mos para todos os eventos foi criar 
um caminho único. 
Uma volta obrigatória para que 
as pessoas não se cruzem? 
Exatamente. Não há cruzamentos 
possíveis em qualquer momento. 
Como é que tem sido a relação 
com a Web Summit? E ajudou a 
captar mais eventos? 
Tenho dificuldade em dizer se aju-
dou ou não. O que acho que é que 
a Web Summit teve um papel ex-
tremamente importante - e tem. 

"Não temos 
nenhuma reserva 
para a Web Summit 
em 2020. Sabemos 
que estão a fazer 
uma experiência 
em Toronto, mas não 
sabemos o que vão 
fazer em Portugal." 

Deu maior visibilidade a Portugal e 
a Lisboa. Se me perguntar: Lisboa, 
por si, teria capacidade de atingir 
essa visibilidade? A respostas é: 
possivelmente mas a Web Sum-
mit ajudou. Portugal passou a ser 
conhecido e reconhecido como 
um país que estava em evolução, 
que estava a mudar, que estava a 
apostar nas tecnologias. Lisboa 
passou a ser uma referência relati-
vamente a estas temáticas. Se isso 
teve ou não impacto no nosso ne-
gócio dado o que vínhamos a fazer 
antes da Web Summit? Também 
ajudou. 
Antes da pandemia estava a ser 
negociada a expansão da FIL. O 
processo está parado? 
Está parado. 
Não faz sentido avançar en-
quanto não é tão necessária? 
O modelo que tínhamos projetado 
não é o mesmo que vai ser neces-
sário no futuro. 
De que modelo vão precisar? 
Um que seja compatível com a 
nova realidade, que passa por cada 
vez mais existirem eventos de 
base digital. 
Mas isso significa urna expansão 
da FIL em termos de espaço? Ou 
por uma adequação do espaço 
que já existe? 
Passa pelas duas coisas. 
Como está o setor dos eventos? 
O setor dos eventos é um segmen-
to de algo mais abrangente que é o 
turismo. E o turismo está a passar 
um período que é muito comple-
xo. Os eventos têm um papel dis-
tribuidor interessante. Tenho se-
guido urna avaliação que era feita 
por uma entidade externa sobre o 
impacto que as iniciativas podem 
ter e o impacto é muito significa-

  

tivo. O impacto relativamente à ci-
dade de Lisboa em 2019 foi de 135 
milhões de anos de valor acres-
centado bruto. A área dos eventos 
garante a manutenção de cerca de 
cinco mil postos de trabalho indi-
retos. Tivemos oportunidade de 
apresentar ao governo uma pro-
posta, a 19 de maio, com dez pon-
tos que consideramos de relevãn-
cia. Um deles é uma data para aber-
tura. Depois, é necessário que haja 
algum enquadramento definidor. 
Poucos eventos têm IVA de 6%, a 
não ser os de natureza cultural. 
Defende uma redução do IVA 
para os eventos todos? 
Sim, pelo efeito multiplicador que 
isto vai ter em todo o turismo. 
A Confederação do Turismo de-
fendeu, nesta semana, a impor-
tância de um pacote de medidas 
de apoio à economia, nomeada-
mente um prolongamento do 
lay-off e o fim do Pagamento Es-
pecial por Conta. Concorda? 
É tudo relativo. Dentro do setor do 
turismo há vários subsetores que 
precisam de um prolongamento 
do lay-off Tem de se encontrar 
uma solução que ajude esses sub-
setores mas que não vá penalizar 
os colaboradores. 
Para os eventos, o fim do Paga-
mento Especial por Conta era 
importante? 
Era. A nós não nos afeta, mas há 
toda uma série de PME que po-
diam beneficiar disso. Uma outra 
medida muito importante para al-
gumas empresas ligadas aos even-
tos era que houvesse uma forma 
de diluir o pagamento do IRC rela-
tivamente a 2019, que vai ser em 
julho e agosto e que vai ter um 
peso significativo na tesouraria. 
Não estou a dizer que houvesse 
cortes ou perdão... 
Está a falar só de uma diluição. 
Diluição dos pagamentos. Dar, por 
exemplo, dois ou três anos para 
isso ser pago, sem prejuízo de con-
tinuarem a cumprir com as suas 
obrigações fiscais, que é uma coisa 
que temos sempre em dia. 

VEJA O VÍDEO EM 
DINHEIROVIVO.PT 
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PANDEMIA — P. 06-08 e 11 

Despedimentos 
e falências 
disparam, lay-off 
já começou 
a abrandar 
Trabalhadores com contrato 
suspenso vão receber 
pelo menos 77% do salário 

Ginásios reabriram com reforço 
de segurança, mas a crise 
assombra o negócio 

Crise prolongada fará o PIB recuar 
17%, prevê economista da Euler. 
Hermes que acompanha Portugal 

PRESIDENTE DA APREN — P. 10 

      

"Renováveis 
podem tornar 
Portugal o 
Qatar europeu" 

 

ENTREVISTA —  P. 0405 

    

      

"IVA devia ser 
de 6% em todos 
os eventos 
para ajudar 
o turismo" 
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179 milhões até 
março. Novo 
Banco quase 
duplica prejuízo 
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NÚMEROS

17.100
pessoas ‘cabem’ na praia da vila  
da Nazaré, a que tem maior lotação, 
segundo a Agência Portuguesa  
do Ambiente (APA)

20
banhistas é o máximo que  
comporta (na maré vazia) a praia  
da Marinha, em Lagos,  
a mais pequena do país

Praias Só 150 de 390 praias costeiras 
começam a época balnear este sábado

Se a partir deste sábado chegar à 
sua praia e encontrar à entrada uma 
bandeira triangular vermelha de 
83x74x83 centímetros, deverá procu-
rar outro destino. O melhor mesmo 
será consultar antes a aplicação Info 
Praia e verificar se já está a funcionar 
a sinalização de ocupação das 150 
praias costeiras do continente que 
abrem hoje a época balnear.

Estas praias correspondem a 38% 
das zonas balneares costeiras naci-
onais: 113 são no Algarve, 22 no con-
celho de Almada, 14 no de Cascais e 
a mais a Norte é a da Vila da Nazaré. 
Das 133 águas balneares interiores, 
em rios e albufeiras, apenas duas — a 
de Unhais da Serra, na Covilhã, e a 
de Pêgo Fundo, em Alcoutim — estão 
oficialmente abertas.

As restantes praias de Norte a Sul 
têm prazos diferentes para iniciar a 
época de banhos oficial, na sua mai-
oria entre 10 e 27 de junho. E há qua-
tro no concelho de Alcobaça que só 
começam a 4 de julho. Já na Madeira 
e nos Açores, cerca de metade das 119 
águas balneares já iniciou a época no 
primeiro dia deste mês. 

A disparidade de datas deve-se “à 
decisão das autarquias e não do Go-
verno”, justifica o ministro do Am-
biente, João Matos Fernandes. “É 
normal haver datas diferentes todos 
os anos”, diz. As praias do Norte são 
normalmente as últimas a iniciar a 
época, concentrando-a nos meses de 
julho e agosto. A dificuldade em con-
tratar nadadores-salvadores é outra 
das razões para este adiamento.

Este sábado é também o dia para 
fazer o ensaio geral da aplicação Info 
Praia, que pode ser descarregada gra-
tuitamente ou consultada no site da 
Agência Portuguesa do Ambiente. É 
nesta app que se encontrará a sinali-
zação do estado de lotação das praias 
com as cores verde (para uma ocupa-
ção baixa), amarela (para ocupação 
de um a dois terços) e vermelho (para 

ocupação plena). O único concelho 
que vai colocar semáforos na entrada 
das zonas balneares é Oeiras, que 
abre a época a 10 de junho.

830 mil a banhos

Para que a informação digital seja dis-
ponibilizada aos banhistas, entre as 
nove da manhã e as sete da tarde, “a 
Agência Portuguesa do Ambiente terá 
um responsável por cada administra-
ção de região hidrográfica a verificar se 
os carregamentos do algoritmo estão a 
decorrer de forma correta”, explica ao 
Expresso o ministro Matos Fernandes. 
A operacionalização da aplicação vai 
depender “da informação que a pessoa 
designada pelos concessionários ou 
pelas autarquias introduzir, e que é 
complementada por informação for-
necida pelas beach cams da Vodafone 
e da Meo, distribuídas por cerca de 150 
praias, e coordenada por essa pessoa”, 
adianta o ministro.

Porém, esta não é a interpretação 
de todas as entidades. Segundo Paula 
Vilafanha, vice-presidente da Federa-
ção Portuguesa de Concessionários 
de Praia, “se não houver o apoio tec-
nológico da Info Praia, as bandeiras 
não serão eficientes, pois os conces-
sionários dependem desta app para 
gerir as bandeiras”. 

Cada praia recebeu apenas um kit 
de bandeiras, independentemente de 
ter um ou muitos acessos, como Car-
cavelos, por exemplo, cujo areal tem 
mais de um quilómetro de extensão e 
uma dúzia de entradas.

Matos Fernandes conta com o bom 
senso e respeito pelas regras das prai-
as, que considera que “os cidadãos 
têm demonstrado também no uso dos 
transportes públicos”, para que a lo-
tação estipulada para cada areal não 
seja ultrapassada. E mostra-se con-
fiante com o facto de “globalmente 
as praias nacionais comportarem no 
total 830 mil pessoas em segurança”.

Recorde-se que, na versão antico-
vid, a capacidade de carga de muitas 
praias entre a Nazaré e Vila Real de 
Santo António, no Algarve, com ex-
ceção do Litoral Alentejano, mais do 
que duplicou, ou quase, face ao que 
estava previsto como nível de confor-
to nos planos de ordenamento da orla 
costeira. Para libertar espaço para 
quem apenas quer estender a toalha 
no areal, os concessionários das prai-
as de Cascais decidiram não aumen-
tar a área ocupada para o dobro como 
previsto pelo novo regulamento.

Como as praias em Portugal são to-
das de livre acesso, não haverá multas 
para ninguém que lá estenda a toalha 
quando estiver içada a bandeira ver-
melha da lotação, garante o ministro 
do Ambiente. “Em caso de reiterado 
incumprimento, cabe à autoridade 
de saúde encerrar a praia”, esclarece.

Carla Tomás
ctomas@expresso.impresa.pt

App Info Praia estará 
operacional a partir de hoje, 
mas apenas para as praias  
que abrem oficialmente  
a época de banhos
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Integram esta edição semanal, além deste 
corpo principal, os seguintes cadernos: 
ECONOMIA, REVISTA E

Diretor: João Vieira Pereira

Diretores-Adjuntos: David Dinis,  
Martim Silva, Miguel Cadete e Paula Santos

Diretor de Arte: Marco Grieco

O MELHOR  
JORNAL DE 

CIRCULAÇÃO 
NACIONAL

HOJE

GRÁTIS
GUIA TURISMO
ESPIRITUAL  
E RELIGIOSO

JAIR 
BOLSONARO, 
O PROFETA 
DO CAOS R22

Justiça pede que 
Mexia seja afastado
O Ministério Público quer 
a suspensão de funções do 
presidente da EDP, António 
Mexia, e ainda do adminis
trador Manso Neto. O juiz 
Carlos Alexandre vai deci
dir na próxima semana se 
aceita a sugestão do MP, 
que pede ainda que os dois 
gestores fiquem proibidos 
de viajar para o estrangeiro, 
com obrigação de entregar o 
passaporte, e que fiquem im
pedidos de entrar em todos 
os edifícios da EDP.

Pinto da Costa  
agarra Rui Moreira
Em entrevista ao Expresso, 
no fim de semana em que 
deverá ser reeleito para mais 
um mandato no FC Porto, 
Pinto da Costa elogia Pedro 
Proença e, sobretudo, Rui 
Moreira, abrindo as portas 
para que este lhe suceda. P36

Tiago Rodrigues  
recebe Prémio  
Pessoa
O diretor do Teatro Nacio
nal D. Maria II vai receber 
o Prémio Pessoa 2019, uma 
iniciativa do Expresso com 
a Caixa Geral de Depósitos, 
na próxima terçafeira, dia 
9, numa cerimónia restrita 
na Cidadela de Cascais que 
poderá ser seguida em di
reto nos sites do Expresso e 
da SIC Notícias a partir das 
20h45.

António Araújo  
no Expresso
António Araújo, jurista, his
toriador e administrador da 
Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, passa a ocupar 
o espaço que habitualmente 
era preen chido pelo embai
xador José Cutileiro. P34

24h

Os banhos 
voltaram 
aos rios que 
a pandemia 
despoluiu P25

Polícia vai 
ser chamada 
para travar 
Santos 
Populares

Santo António e São João 
não se comemoram pela 
primeira vez

Polícia Municipal em alerta 
para  travar arraiais. A covid19 
quebrou várias tradições e o 
Santo António de Lisboa é só 
mais uma delas, não haverá 
arraiais nem procissão com o 
andor. No Porto, Rui Moreira 
decidiu cancelar toda a progra
mação. P19

Identificadas 
pessoas com 
‘antivírus’ 
naturais  
à covid-19 P23

AMÉRICA NAS RUAS CONTRA  
O RACISMO E A CRISE
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Nos EUA, os protestos não esmorecem 
e Trump ameaça recorrer ao exército. 
Com a economia estilhaçada pela 
pandemia, o Presidente aposta na  
“lei e ordem” para ser reeleito P6,7E38

João Leão e 
Nelson Souza 
lideram 
apostas para 
as Finanças

Siza Vieira prefere ficar na Eco
nomia e os nomes mais falados 
para as Finanças são agora os 
do secretário de Estado do Or
çamento, João Leão, e do mi
nistro do Planeamento, Nelson 
de Souza, que geriu as contas 
de Lisboa com António Costa. 
Centeno deverá anunciar esta 
semana saída do Eurogrupo. P10

PRAIAS ABREM ESTE SÁBADO E JÁ COM AS NOVAS BANDEIRAS P4

Ventura 
procura 
apoio junto 
da família 
Bolsonaro P14

Vieira da Silva 
promete OE à 
esquerda para 
2021 P8

Suspeito de raptar 
Maddie esteve preso 
duas vezes em Portugal

Alemão foi libertado cinco meses 
antes do desaparecimento P5 

> Eleição indireta de presidentes da CCDR já em setembro, mas  
sem reforço de competências pedido pelo Presidente da República  
> Eleitos podem ser demitidos pelo Executivo, que fica com poder 
para nomear um vice > Partidos não foram ouvidos P12

Costa acelera 
regionalização

cgd.pt

FINANCIAMOS E PROTEGEMOS O SEU NEGÓCIO. CONTE COM A CAIXA.
CONFIANÇA FEITA DE CERTEZAS.

Caixa Negócios

www.mantovani.pt
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Algarve tem 
tudo a postos 
para abrir 
e espera mais 
portugueses 

Banhistas terão placas 
de avisos à chegada e 
marcas para circulação 

VERÃO  Os concessionários 
das praias no Algarve ulti-
mam os preparativos para a 
abertura da época balnear, 
hoje, concentrados em ga-
rantir o cumprimento das 
normas na prevenção da có-
vid-19, mas cientes de um 
verão atípico. 

"Não é uma adaptação fãcil, 
mas temos este desafio e es-
tamos todos empenhados. 
Formámos os colaboradores 
das regras indicadas pela au-
toridade de saúde e vamos 
também sensibili7nr os uten-
tes. Esperemos que todos te-
nham essa consciência", afir-
mou à Lusa Isolete Correia, 
diretora da Marina de Vila-
moura, responsável por sete 
concessões de praia em Albu-
feira e Loulé. 

No caso da praia da Rocha 
Baixinha Poente, também 
conhecida como praia da Fa-
lésia, em Albufeira, as dife-
renças vão ser notadas logo à 
saída do parque de estaciona-
mento, não só pela existên-
cia de placas de aviso, como 
pela obrigação de circulação 
dos peões pela direita, com 
marcas no chão. 

A expectativa é que o verão 
"terá muito mais portugue-
ses", até porque "é o destino 
preferidos dos turistas nacio-
nais". Contudo, a diretora da 
Marina de Vilamoura man-
tém a esperança que a aber-
tura das fronteiras traga "al-
guns turistas estrangeiros".• 
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Matos Fernandes visitou praia na Costa de Caparica 

Ida à praia sem 
multas mas com 
apelo ao bom senso 

Ministro Matos Fernandes recomenda que se 
consulte antes a lotação na aplicação Info Praia 
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ÉPOCA BALNEAR  O ministro 
do Ambiente apelou ao 
"bom senso" dos portugue-
ses durante a época balnear, 
que começa hoje nalgumas 
zonas do país, entre as quais 
Algarve, Cascais e Costa de 
Caparica, esclarecendo que 
o acesso será livre, mas a 
ocupação deve ser consulta-
da na aplicação Info Praia. 

"Quando esta bandeira es-
tiver vermelha, as pessoas 
não entrem na praia porque 
é sinal que vão entrar numa 
praia que já tem a capacida-
de que deve ter para que as 
pessoas aí possam estar", 
advertiu Matos Fernandes. 

O governante falava du-
rante uma visita à praia do 
Tarquínio-Paraíso, na Costa 
de Caparica, em Almada, 
onde garantiu que "o acesso 
às praias é livre e sempre 
será livre" e não haverá 
multas, mas reforçou que as 
regras "apelam ao bom sen-
so dos portugueses". 

"A lei não permite multa 
alguma. Aquilo que a lei pre-
vê, e espero que nunca ve-
nha a ser utilizado, é que, 
em caso de reiterado in-
cumprimento, se as autori-
dades de saúde acharem que 
está em causa a saúde públi-
ca, poderem fechar a praia. 
Vamos acreditar que não há 
necessidade de isso vir a 
acontecer", frisou. 

Na visão do ministro, para 
que todos tenham um "óti-
mo verão", numa altura em  

que precisam da praia "mais 
do que nunca", os banhistas 
apenas têm que cumprir as 
"regras muito simples" de 
distanciamento social e 
consultar a informação dis-
ponível sobre a lotação de 
cada praia "atempadamen-
te" (ler ao lado). 

UMA NOVA BANDEIRA 
Ontem ainda decorriam al-
guns trabalhos de monta-
gem de toldos na areia, mas 
já estava instalada toda a 
nova sinalética face à pan-
demia da covid-19. Há setas 
no chão com diferentes sen-
tidos de entrada e saída e 
uma nova bandeira triangu-
lar com o desenho de uma 
pessoa, logo à entrada da 
praia, que indica a ocupação 
do local (verde significa 
ocupação baixa). 

A informação vai estar dis-
ponível a partir de hoje na 
aplicação Info Praia para to-
dos os lugares que iniciem a 
época balnear. 

"Não temos dúvidas que 
ao longo dos próximos dias 
a aplicação vai ser melhora-
da, mas amanhã [sábado] a 
partir do meio da manhã, 
em todas as praias onde a 
época balnear abre, as pes-
soas já vão poder saber an-
tes de sair de casa se a praia 
tem pouca gente com esta 
bandeira verde, se já está 
medianamente ocupada ou 
se está muito ocupada", in-
formou. • 
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Lazer proibido 
para travar 
corridas e álcool 
ALGARVE A Câmara de 
Faro proibiu a realização 
de atividades recreativas 
e de lazer em espaços 
abertos e vias públicas até 
dia 14. Também os estabe-
lecimentos de restaura-
ção e bebidas viram o ho-
rário reduzido para as 23 
horas. No despacho cons-
ta que as medidas foram 
determinadas devido "ao 
combate à Covid-19". 
Mas o JN sabe que tam-
bém contribuíram os 
ajuntamentos de jovens, 
sobretudo na ilha de Faro, 
com consumo de bebidas 
alcoólicas. Outra preocu-
pação é o acesso à ilha. A 
EN125-10 tem sido palco 
de corridas de viaturas 
conduzidas por jovens 
que se deslocam a estas 
festas. Na terça-feira, dois 
universitários morreram 
num despiste. No carro 
estavam garrafas de bebi-
das alcoólicas". 
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SOBE E DESCE 

António Lacerda Sales 
Secretário de Estado da Saúde 

Autorizar a mobilidade tem-
porária de médicos e enfer-
meiros para o Algarve é uma 
boa medida para reforçar a 
prestação de cuidados de 
saúde nos postos de praia. 

Nuno Lacasta 
Presidente da APA 

A aplicação da Agência 
Portuguesa do Ambiente 
já mostra a lotação das 
praias. De quase todas. As 
da Madeira e Açores fica-
ram esquecidas. 

António Mexia 
Presidente da EDP 

Arguido no caso EDP, por 
suspeita de corrupção ati-
va, vê agora o MP pedir 
suspensão de funções e a 
proibição de entrar nos 
edifícios do grupo. 

Página 45



A46

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 58

  Cores: Cor

  Área: 25,30 x 27,14 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 86908445 06-06-2020

_.• 

2 
•  

ria 

.  „ 

''.,.`•??1,'•/:(.."--:.• • ; 
• J..0,  

- 
' 

• 

. , is 11+ die 
4,x -''' • 

• • 

Via.• 

i. 

, 

if 

D
R

E
A

M
S

T
IM

E 

HOTE1.1111 A 
RETOMA 
SÓ EM 2021 
Sónia Peres Pinto 
sonía.pinto@solpt 

Só este ano, o setor prevê perder en-
tre 3,2 e 3,6 mil milhões de euros. In-
vestidores colocaram um travão nos 
novos projetos e foram canceladas a 
abertura de 51 novas unidades. 

A
pós anos a atingir 
valores recorde, o 
setor da hotelaria 
já fala em «ano 
perdido» e remete 
para 20121 a reto-

ma do setor. O cenário não era 
animador face ã pandemia pro-
vocada pela covid-19 e os últimos 
dados divulgados pelo Instituto 
Nacional de Estatística aponta-
vam para uma atividade parada 
com o setor do alojamento turís-
tico a registar 68 mil hóspedes 
em abril e 193,8 mil dormidas, o 
que corresponde a variações ne-
gativas de 97,1% e 96,7%, respe-
tivamente. 

De acordo com os mesmos da-
dos, as dormidas de residentes 
terão diminuído 92,7% (-57,6% 
em março) e as de não residen-
tes terão caído quase 100%. Uma 
queda que reflete os resultados  

agora divulgados pela Associa-
ção da Hotelaria de Portugal 
(AHP) ao apontar para perdas de 
receita entre os 3,2 e os 3,6 mil 
milhões de euros este ano, bem 
como menos 24,8 a 46,4 milhões 
de dormidas. E apesar de haver 
uma expectativa positiva para o 
último trimestre do ano com 
mais de 50% das unidades hote-
leiras a estimarem já ter todos os 
seus serviços em funcionamen-
to nessa altura, estará sempre 
presente uma redução de capaci-
dade entre 50% e 80% . 

«Não significa, no entanto, 
que não haja reservas e que 
não haja movimento durante 
este verão, mas não nos iluda-
mos: não vamos ter ainda este 
verão nada que nos faça pen-
sar em retoma efetiva. Há uns 
balões de oxigénio», admitiu a 
presidente executiva da AHP,  

Cristina Siza Vieira, durante a 
apresentação da terceira fase do 
inquérito 'Impacto da covid-19 
na Hotelaria'. 

Este impacto no setor não cau-
sa surpresa e já levou os empre-
sários a adiarem novos investi-
mentos. Tal como o SOL já avan-
çou, a maioria dos projetos 
hoteleiros com abertura previs-
ta para este ano estão cancela-
dos. Em causa estava a abertura 
de 51 novas unidades, num total 
de cinco mil quartos. «Muitos 
dos hotéis que previsivelmen-
te iriam abrir este ano adia-
ram a sua abertura e só irão 
abrir quando esta situação es-
tiver resolvida»,  afirmou Raul 
Martins, presidente da AHP. 

A penalizar ainda mais as con-
tas do setor está o investimento 
mensal em medidas extra de hi-
giene e segurança é que ronda 
em média os 3.818 euros por ho-
tel e os 40 euros por quarto. Fei-
tas as contas, representa quase 
50 mil euros anuais de acrésci-
mo de despesas só com a imple-
mentação destas medidas. 

Mas ao contrário do que se po-
dia esperar, «não vai haver sal-
dos nem uma hecatombe nos  

preços», que serão, neste perío-
do, semelhantes ou inferiores no 
máximo até 20% face ao período 
pré-pandemia. E para a maior 
parte dos responsáveis do setor, 
as condicionantes ao tráfego aé-
reo são o principal constrangi-
mento à sua operação (28,36%), 
seguindo-se o medo de viajar 
(23,76%). «Vamos andar todos 
a batalhar por um lugar ao sol 
no caso do transporte aéreo, 
mas, de facto, não é a concor-
rência de outros países que 
nos aflige», admitiu Cristina Si-
za Vieira. 

Face a estas quebras não é de 
estranhar que mais de 90% das 
empresas de hotelaria tenha re-
corrido ao layoff simplificado e 
deste total, cerca de 95% suspen-
deram o contrato de trabalho a 
pelo menos metade dos seus tra-
balhadores. Já das 9,73% de em-
presas que não recorreram a 
este regime garantem que não  

despediram qualquer trabalha-
dor. Ainda assim, 25% destas 
empresas admitiu ter dispensa-
do até 5% dos seus trabalhado-
res que estavam em regime ex-
perimental e 36% das empresas 
não renovaram contratos a ter-
mo a até 5% dos seus trabalha-
dores. 

A maior parte das empresas 
que recorreu a esta medida do 

Apesar de 
ser visto como 
`um ano perdi-
do', não se 
vai assistir 
a 'saldos nem 
a hecatombe 
de preços' 
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gente que as medidas apresen-
tadas pela CTP sejam analisa-
das pelo Governo e que haja re-
cetividade sobre as mesmas. Es-
tamos a correr contra o tempo 
e é preciso que continuem a 
existir a abertura e a flexibili-
dade que têm existido para que, 
em conjunto, se prepare o futu-
ro próximo no que respeita à 
retoma da atividade turística». 

A CTP apresenta como medidas 
o prolongamento do layoffsimpli-
ficado, adaptando-o à evolução da 
retoma do turismo, até ao primei-
ro semestre de 2021, abrangendo 
a totalidade dos ramos turísticos; 
prolongamento das moratórias 
fiscais e de reembolsos de finan-
ciamento para o segundo semes-
tre de 2021: criação de mecanis-
mos e medidas de apoio à reestru-
turação financeira das empresas; 
isenção de pagamento por conta, 
pagamento especial por conta, 
IMI, AIMI e tributação autónoma 
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Governo de apoio à economia, 
requereu de imediato o período 
máximo de três meses (65%). 

De olhos postos 
no novo aeroporto 
Mesmo com esta quebra no turis-
mo, o setor não 'ba ixa os braços' 
em relação à necessidade de avan-
çar com o novo aeroporto para re-
forçar a capacidade de Lisboa. 
«Apesar da crise pandémica, os 
pressupostos que estavam na 
origem da decisão de avançar 
para o aeroporto complemen-
tar do Montijo mantêm-se. Esta 
infraestrutura não deixou de 
ser de irrefutável benefício 
para o país e para a economia, 
bem pelo contrário: este é o mo-
mento de avançar para a única 
solução que responde em ter-
mos de custos, eficácia e com-
petitividade a um problema 
que se arrasta desde há mais de 
50 anos e não o de recuperar  

s 

t 

, • 

outras opções de localização 
que já foram amplamente dis-
cutidas e abandonadas», afir-
mou Francisco Calheiros, presi-
dente da Confederação do Turis-
mo de Portugal (CTP). 

Ainda esta semana, a CTP ela-
borou um plano de retoma do tu-
rismo português e propõe um con-
junto de medidas globais e especí-
ficas para os vários ramos de 
atividade e sobre diversas maté-
rias, desde as questões sanitárias 
à mobilidade e acessibilidade, pro-
moção turística, apoio às empre-
sas e o teria laborai. No total, a 
CTP apresenta 99 medidas. 24 das 
quais transversais a toda a ativi-
dade turística e 75 divididas pelos 
diferentes ramos de atividade: alo-
jamento. imobiliária turística, gol-
fe, restauração, aviação, rent-a-cac 
distribuição, animação turística. 
eventos e congressos, espetáculos, 
jogo e promoção turística. 

Para Francisco Calheiros «é ur-

  

em sede de IRC até ao final do pri-
meiro semestre de 2021; criação de 
uma linha de apoio ao financia-
mento de investimento em aquisi-
ção de bens, serviços e produtos 
para segurança sanitária das ins-
talações, etc.; e implementação de 
um programa de pagamentos'do 
Estado às empresas e de a giliza-
ção célere de reembolsos. 

O que é certo é que a necessida-
de da nova infraestrutura não é 
posta de lado. Fonte oficial da 
ANA Aeroportos já garantiu ao 
SOL que «neste momento a prio-
ridade é combater a pandemia», 
mas lembrou que «concluído o 
estado de emergência, o proces-
so do aeroporto complementar 
do Montijo será retomado». 

Também o Ministério das In-
fraestruturas afirmou ao SOL que 
«o Governo mantém os pressu-
postos quanto à necessidade da 
construção do novo aeroporto 
no Montijo». E acrescentou que 
se trata de «uma infraestrutura 
aeroportuária cuja necessida-
de se mantém no médio e lon-
go prazo e com enorme impac-
to na atividade económica e de 
criação de postos de trabalho 
diretos e indiretos, como sem-
pre tem sido referido». O minis-
tério de Pedro Nuno Santos reafir-
mou que «o país não pode parar, 
pelo que o Governo continua a 
trabalhar na solução da cons-
trução do novo aeroporto do 
Montijo». 

Argumentos que não conven-
cem as organizações portuguesas 
de defesa do ambiente que já leva-
ram o Governo português a tribu-
nal, de modo a impedir o avanço 
do projeto de construção do aero-
porto do Montijo. No seu entender, 
«as autoridades portuguesas 
não ponderaram devidamente 
os impactos que o proposto ae-
roporto do Montijo teria no es-
tuário do Tejo, uma área natu-
ral protegida a nível nacional 
e internacional, e nas popula-
ções envolventes» e apontam 
também o facto de não ter sido rea-
lizada uma avaliação conjunta dos 
impactos em toda a região de Lis-
boa, relacionados com a extensão 
aeroportuária do Aeroporto Hum-
berto Delgado em conjunto com o 
aeroporto complementar cio Mon-
tijo, «desde logo por falta de ava-
liação ambiental estratégica», 
considerando ainda que projeto 
acaba por «colocar em causa o 
próprio desenvolvimento so-
cioeconómico sustentável da 
região». 
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CARTAS AO DIRECTOR

 

Turismo na pandemia 

Confesso que quei surpreendido, 

com o dirigente do PAN, André 

Silva, ao defender que deve ser 

exigido um comprovativo de teste 

de diagnóstico da covid-19, negativo, 

a quem entrar em Portugal de avião. 

Tendo considerado ainda que a 

medição da temperatura é uma 

medida insu ciente. Pergunto-me, 

e quem chegar ao nosso país sem 

ser de avião? Nem no próximo ano, 

e se calhar nem no seguinte, o nosso 

turismo voltará a atingir altas 

receitas. A nossa indústria hoteleira 

está de rastos, já começaram os 

despedimentos, e o Algarve, este 

ano, nem com portugueses cará 

completamente cheio. É muito fácil 

ser deputado e exigir normas sem 

perceber nada de turismo. 

Tomaz Albuquerque, Lisboa  
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Zero em 
economia 
André Silva, líder do PAN, defen-
deu que deve ser exigido aos turis-
tas que vêm a Portugal um certifi-
cado escrito em como não são por-
tadores de covid-19. Num momento 
em que os hotéis, os restaurantes e 
muitos estabelecimentos depen-
dentes cio turismo estào em agonia. 
ameaçando fechar as portas, mais 
valia André Silva dizer-lhes: «Fe-
chem defmitivamente!». Se já 
poucos turistas nos procuram, 
quantos cá viriam se lhes exigis-
sem à entrada um atestado médi-
co? O líder do PAN será especialis-
ta em animais mas percebe muito 
pouco do comportamento (e da eco-
nomia) dos humanos... 
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DIVULGADA HÁ DIAS PELA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

Lotação das praias algarvias não agrada a todos 
A época balnear começa ¡á neste sábado, 6 de ¡unho. 

A divulgação da lotação das praias do Algarve 

não satisfez toda a gente. Os municípios aplaudem, 

mas os concessionários contestam, garantem 

que terão prejuízos. Na lista, as praias de Monte 

Gordo e de Faro têm uma capacidade potencial 

de ocupação até 12600 utentes, enquanto a praia 

da Marinha, em lagoa, poderá acolher até 15 pessoas, 

segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

A APA publicou no final da 
passada semana as capacida-
des das praias das regiões do 
Algarve e Tejo/Oeste, "tendo 
em conta que o dia 6 de ju-
nho marca o início da época 
balnear", afirmando que as 
restantes serão publicadas 
em breve, "considerando as 
respetivas datas de abertura". 

"Estas capacidades são 
um importante auxiliar para a 
gestão e utilização segura das 
praias, pois é a partir destes 
valores que pode ser dada 
informação - ao cidadão e 
às autoridades - de modo a 
direcionar os devidos com-
portamentos, de uma forma 
responsável", adianta a APA, 
em comunicado. 

No âmbito da pandemia 
da COVID-19, o Governo de-
terminou que a época balnear 
só começa, este ano, em 6 
de junho, cabendo à APA o 
apuramento da capacidade 
das praias. 

No Sotavento algarvio, as 
duas praias com maior lota-
ção são a de Monte Gordo 
e a de Faro, com uma capa-
cidade de 12600 banhistas 
cada uma. 

No Barlavento, a praia da 
Rocha, em Portimão, tem 
uma capacidade potencial de 
ocupação de 8800 pessoas, a 
mais elevada da zona, segui-
da da Meia Praia Nascente,  

em Lagos, com 8700. 
Nas listagens divulgadas, 

a Agência Portuguesa do 
Ambiente indica "potenciais 
problemas de lotação" nas 
praias de Quarteira, de Faro, 
de Monte Gordo, de Armação 
de Pêra, de Armação de Pêra/ 
Pescadores e da Rocha. 

Em 63 praias, a APA assi-
nala que a capacidade poten-
cial de ocupação pode subir, 
"considerando a variação da 
maré". 

"Em contexto COVID-19 
importa garantir a distância 
de segurança, o que pode 
implicar a redução da capa-
cidade de ocupação do areal 
em determinadas praias. 
Contudo, em algumas praias, 
em particular nas de grande 
dimensão, os valores agora 
obtidos podem ser superio-
res à capacidade de carga 
definida nos" Planos de Or-
denamento da Orla Costeira/ 
Programas da Orla Costeira, 
tendo "em conta que, nas 
atuais condições, os utiliza-
dores estão mais disponíveis 
para ocuparem uma área 
de areal que ultrapassa os 
limites das áreas de confor-
to", consideradas naqueles 
documentos, explica a APA. 

No caso das "águas cos-
teiras e de transição", o cál-
culo da capacidade de cada 
praia foi apurado através de  

uma conjugação de critérios 
corno a "definição da área de 
areal utilizável para a prática 
balnear com a profundidade 
possível", "as características 
biofísicas e faixas de salva-
guarda ao risco costeiro", "o 
limite lateral das praias", a 
"influência da maré" e a "uti-
lização de uma área de 8,5 
m2/pessoa, considerando o 
distanciamento físico neces-
sário por razões sanitárias", 
entre outros. 

Quanto a "águas interio-
res", foi definida a área utili-
zável para a prática balnear 
"considerando a extensão da 
frente da zona balnear e uma 
faixa com a profundidade 
passível de utilização contada 
a partir do limite do plano de 
água", sendo considerados 
também "os espaços envol-
ventes disponíveis para o 
uso balnear", como parques 
de merendas, esplanadas,  

relvados, campos de jogos 
e piscinas com plataformas 
flutuantes. 

Durante a época balnear 
deste ano, os utentes das 
praias devem assegurar um 
distanciamento físico de 1,5 
metros entre diferentes gru-
pos e afastamento de três 
metros entre chapéus de sol, 
toldos ou colmos, segundo 
um decreto-lei aprovado pelo 
Governo. 

Além do "distanciamento 
físico de segurança entre 
utentes no acesso e na utili-
zação da praia e no banho no 
mar ou no rio", os cidadãos 
devem cumprir as medidas 
de etiqueta respiratória e 
proceder à limpeza frequente 
das mãos, bem como "evitar 
o acesso a zonas identifica-
das com ocupação elevada 
ou plena" 

Relativamente ao estado 
de ocupação das praias, vai 
existir "sinalética tipo semá-
foro", em que a cor verde 
indica ocupação baixa (1/3), 
amarelo é ocupação elevada 
(2/3) e vermelho quer dizer 
ocupação plena (3/3). 

Segundo o Governo, a 
informação sobre o esta-
do de ocupação das praias 
vai ser "atualizada de forma 
contínua, em tempo real", 
designadamente na aplicação 
InfoPraia e na página da inter-
net da APA. 

AMAL satisfeita 
com lotações 

Em reação, o presidente da 
Comunidade Intermunicipal 
do Algarve (AMAL) mostrou-
se satisfeito com os números 
indicativos para a lotação 
nas praias, considerando que  

vão permitir gerir os areais, 
tornando-os seguros. 

"Os números avançados 
pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) são apenas 
indicativos, embora exista 
uma praia ou outra, num ou 
outro município, em que pos-
sa haver um ajuste", disse o 
presidente da AMAL, António 
Pina, citado pela Lusa. 

Na opinião do presidente 
da associação que agrega os 
16 municípios do Algarve, os 
rácios que foram criados são 
um importante auxiliar para a 
gestão dos areais algarvios, 
"de modo a que se possa criar 
uma informação para quem  

tenha de decidir e escolher 
uma praia em segurança". 

"Para se perceber se a 
praia está mais ou menos 
cheia, temos de ter um nú-
mero indicativo, por isso o 
documento ajuda na gestão 
e no evitar do conflito. Vamos 
avaliando e, se tivermos de 
alterar alguma coisa, estamos 
sempre disponíveis, porque o 
importante é ir gerindo bem 
e com cautela, no sentido de 
criarmos uma praia segura", 
sublinhou. 

De acordo com o também 
presidente da Câmara de 
Olhão, o documento da APA 
"não está fechado, nem é 

•\+ 

'  
fk' 

- ,•• . 

* •••••s..'"' ' 

-*N•%4\xf 

4. .- 
'"i•  • • 

Praia de Monte Gordo 

• 

f. 

AS 

?Y*  

 

 
 

   

 
 

  

-J 

Praia da Marinha, Lagoa 

 
   

Página 50



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 17,48 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 86872780 04-06-2020

uma imposição e mantém-se 
em constante discussão, para 
que seja o mais consensual 
possível". 

"Acho que estamos no bom 
caminho, o de chegar a um 
entendimento quase perfeito, 
porque estamos todos dentro 
de um novo espírito, num novo 
normal, uma nova realidade", 
concluiu. 

No âmbito da pandemia 
da covid-19, o Governo deter-
minou que a época balnear 
só começa, este ano, em 06 
de junho, cabendo à APA o 
apuramento da capacidade 
das praias. 

Concessionários 
compreensivos 

mas insatisfeitos 
Por seu turno, os conces-

sionários das praias algar-
vias discordam da lotação 
definida pelas autoridades, 
considerando que será difícil  

cobrir custos e que este ano 
está "praticamente perdido", 
disse à Lusa o vice-presidente 
de uma associação do setor. 

"Compreendemos que a 
Agência Portuguesa do Am-
biente LAPA] e o Ministério 
do Ambiente se esforçaram 
e fizeram tudo, porque não é 
fácil, nesta situação de pande-
mia e com restrições, pôr as 
praias a funcionar. Não vamos 
dizer que concordamos, mas 
pelo menos aceitamos", afir-
mou Artur Simão. 

O vice-presidente da As-
sociação dos Industriais e 
Similares Concessionários 
das Praias da Orla Marítima 
do Algarve (AISCOMA) acredi-
ta que a fórmula encontrada 
para definir a lotação de cada 
praia pode ajudar os conces-
sionários a "cobrir algumas 
despesas". 

Contudo, apesar de re-
conhecer que, "na situação  

em que os empresários e 
concessionários estão", a 
solução encontrada "pode dar 
uma ajuda", aquele dirigente 
sublinhou que este "vai ser 
um ano muito diferente dos 
outros". 

"Vamos ver como as coisas 
vão correr, porque só durante 
a época balnear é que vamos 
ver as dificuldades que vamos 
ter, embora já saibamos que 
este ano está praticamente 
perdido", considerou, lem-
brando que se trata de uma 
realidade nova que ainda 
ninguém experienciou. 

Sobre a capacidade de 
ocupação definida para as 
praias do Algarve, Artur Simão 
respondeu que "há números 
com os quais não concorda", 
porque alguns areais "têm 
mais capacidade do que a 
definida". 

Além disso, acrescentou, 
é também necessário ter em 
conta que há "muitas praias 
que têm falésias" na região e, 
"entre falésias e as linhas de 
água", que sobem e descem 
consoante a maré, "é preciso 
ver com o tempo como vai 
ser". 

"A associação não está 
otimista, está pessimista e 
preocupada, agora, tendo em 
conta esta situação, vamos 
ver o que se vai passar, mas 
vai ser um ano em que, se 
conseguirmos cobrir as des-
pesas, será muito bom", disse 
ainda a mesma fonte. 

Isilda Gomes satisfeita 
e Rogério Bacalhau 
contrata nadadores 
A presidente da Cãmara 

de Portimão, concelho com a 
praia vigiada com maior capa-
cidade do barlavento algarvio, 
considerou que a lotação 
prevista para os areais do 
concelho permite ter "praias 
seguras", frisando que a ca-
pacidade pode ser alterada. 

Questionada pela agência 
Lusa sobre os eventuais pro-
blemas de lotação referidos 
no documento, Isilda Gomes 
afirmou que esse indicador 
apenas alerta para a possi-
bilidade de a capacidade da  

praia ser ultrapassada em 
determinados momentos, 
"dado tratar-se de uma praia 
urbana, onde é mais fácil que 
isso aconteça". 

"Não estou preocupada, 
porque se chegarmos a uma 
determinada altura em que 
verificamos que o espaço so-
brante é muito e que permite 
que tenhamos mais pessoas, 
a APA está disponível para 
alterar, desde que se de-
monstre que há capacidade 
para receber mais pessoas", 
apontou. 

O presidente da Câmara 
de Faro disse, por seu tur-
no, que vai contratar mais  

nadadores-salvadores para 
aumentar a área vigiada das 
quatro praias do concelho, 
de acordo com a capacidade 
indicativa de ocupação no 
contexto da pandemia de 
covid-19. 

"Estamos a contratar mais 
nadadores-salvadores, mas 
não vamos cobrira totalidade 
das praias. Vamos também 
comprar uma moto quatro 
para que esses nadadores-
salvadores possam fazer a 
vigilância fora dos circuitos 
normais", disse à Lusa Rogé-
rio Bacalhau (PSD), conside-
rando que a segurança "parte 
de cada um". 
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Aviões regressam 
dois meses depois 

Faro já recebeu 
os primeiros voos 
pós-pandemia 

Lotação 

das praias 

algarvias nüo 

agrada a todos 

URSA 

Aberto finalmente 

concurso público 
para nova 

esquadra da PSP 

Quatro projetos com "ok" 
dos partidos 

Parlamento 

recomenda 

construção do 

Hospital de Lagos 
P 16 

Portimão 

doa ventilador 

topo de gama 
ao Hospital 

V17 

Agora com TAC Rx  -  Ecografia  -  Mamogra fia 
RX Panorâmico Dentário 

orSE SAMS - CGD - PSP - CTT -  TELECOM -  ADMFA 
ADMG - MÚTUA PESCADORES - MEDIS 

• SAMS QUADROS - MULTICARE 

Ruo Aug. Carlos Palma n," 71 rfc e - Tel. 281 322 606 
em frente à farmàcia do Montepio (Tarira) 

Lojas 1.02 a 2.05 — 8700.137 Olhão - Tel. 289 722 535 
E.N. 125, Algarve Out./et, n' 100 
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AÇÕES VOLUNTÁRIAS DE SOLIDARIEDADE CRESCERAM A PIQUE 

Pandemia despertou 
entreajuda entre algarvios 
A pandemia de COVID-1 9 aterrorizou a população, mas ao mesmo tempo gerou uma onda de solidariedade e de voluntariado 

nunca antes vista. Famílias que antes conseguiam viver na sua normalidade, passaram a ter muitas dificuldades económicas 

e tiveram de recorrer a instituições, associações solidárias, apoios do Estado e das autarquias e até a novas ações de voluntariado 

e solidariedade que surgiram com o vírus 
P 10/11 

RETOMA DESTE VERÃO SERÁ LIDERADA PELOS PORTUGUESES 

Turistas preferem moradias 
Deverão ser os turistas nacionais 

a liderar a retoma turística 

que se avizinha, ainda a passos 

lentos e hesitantes. Mas com 

a retoma dos voos e a abertura 

de fronteiras os agentes 

e responsáveis do setor esperam 

que o Turismo algarvio retorne 

aos poucos à normalidade. Há 

quem diga que só na Páscoa 

de 2021. Para já, hotéis e setor 

imobiliário estão a receber as 

primeiras reservas. Neste período 

pandémico, as preferências 

do mercado vão para as moradias 

e, numa segunda linha, 

para os apartamentos 
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JORNAL do ALGARVE - em PDF para todos os leitores 
Dada a situação difícil e extraordinária que o País atravessa, as consequências para a vida de cada um de nós do Estado de Emergência 

em vigor e a de compaginar essas dificuldades com a impreterível necessidade de manter a população informada, o JORNAL DO 

ALGARVE informa que a edição semanal em PDF está gratuitamente disponível a todos os leitores no nosso cite jornaldoalgarve.pt. 

Apesar de o jornal continuar a ser semanalmente impresso, é possível que nas próximas semanas possam surgir algumas dificuldades 

de distribuição da edição em papel. Não sendo diretamente responsáveis por tais problemas, pedimos a maior compreensão aos 

nossos leitores que possam vir a ser afetados por eles. 

Podem continuar a contar connosco, nos melhores e piores momentos, tal como, estamos certos, podemos contar convosco. 

A Direção 
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PELO PAGAMENTO DE SALÁRIOS EM ATRASO 

Trabalhadores da JJW Hotels 

convocam greve 
Os trabalhadores do Gru-

po JJW Hotels decidiram, por 
unanimidade, avançar para 

um dia de greve no próximo 

dia 12 de Junho (sexta-feira 

da próxima semana), para 
exigirem o pagamento dos 

salários em atraso e o cum-
primento dos seus direitos, 

anunciou o Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria 

de Hotelaria do Algarve. 
O grupo hoteleiro, que 

detém dois hotéis de cinco 
estrelas no Algarve (na Peni-
na e Vale de Lobo), além de 
outros espalhados pelo mun-

do, é propriedade do sheik 
Mohamed Bin Issa AI Jaber. 

Os trabalhadores realiza-
ram ontem (segunda-feira) um 

plenário, decidindo-se pela 
greve, como forma de protesto 

contra os salários em atraso. 
Segundo o sindicato, neste 

momento há trabalhadores que  

não receberam ainda a totalida-

de do salário do mês de Março 

e outros ainda não receberam 

nada do mês de Abril, além de 

já estar também em atraso o 

salário do mês de Maio. 
"Mais uma vez, quando a di-

reção da empresa teve conheci-
mento de que ostraba lhadores 
se estavam a organizar para  

participar no plenário, os tra-

balhadores foram confrontados 

com uma nova promessa, que 
mais uma vez não foi cumprida 
na integra, e com telefonemas 

dos superiores hierárquicos 
para que os trabalhadores não 

participassem no plenário", 

afirma a estrutura sindical. 
O Sindicato da Hotelaria  

do Algarve apela aos traba-
lhadores para reforçarem a 

sua unidade e mobilização 
para a luta e exorta todos 
os trabalhadores a aderirem 

à greve do dia 12 de Junho. 
Entretanto, o sindicato in-

forma que irá enviar um pedi-

do de reunião à administração 

para tentar evitar a greve. 

. 
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DEVIDO ÀS MARÉS VERMELHAS DO ANO PASSADO 

Onze praias perdem galardão 

Qualidade de Ouro 
> Joào PRUDÊNCIO 

Um total de 76 praias al-
garvias receberam este ano o 
galardão Qualidade de Ouro, 
o que significa a perda de 
11 praias face ao ano pas-
sado, anunciou a associação 
ambientalista Quercus, que 
revelou a atribuição de 381 
prémios congéneres a nível 
nacional. 

Aqueles prémios são atri-
buídos a praias cujas águas 
e areias tenham tido uma 
qualidade de nível excelente, 
sendo mais exigente do que 
a legislação em vigor, nomea-
damente aquela em que se 
baseiam os critérios de entrega 
das Bandeiras Azuis. 

Ao JORNAL do ALGARVE, 
o dirigente da Quercus Pedro 
Santo disse que a perda de 
11 praias relativamente ao 
verão anterior se deve ao 
aparecimento de uma maré 
vermelha entre a Ilha do Farol,  

concelho de Faro, e a praia da 
Falésia, concelho de Albufeira, 
na semana de 17 a 23 de julho 
de 2019. 

"Um dos critérios para a 
atribuição do galardão é preci-
samente a praia em causa não 
ter estado interditada durante 
o ano em causa", esclareceu 
Pedro Santos, sublinhando 
que, só em Albufeira houve 
interdição nessa semana em 
cinco praias, a que se juntaram 
10 praias no concelho de Lou-
lé. A essas, juntaram-se a ilha 
do Farol, Deserta e praia de 
Faro, num total de quase duas 
dezenas de praias. 

O facto de esse número ser 
maior do que o da diferença 
entre as praias galardoadas o 
ano passado e este ano é expli-
cável, segundo Pedro Santos, 
pelo facto de outras praias, que 
antes não tinham "Qualidade 
Ouro", terem passado a ter. 

"Estamos a falar da diferen-
ça entre o número de praias  

Praia da Falésia 

premiadas em dois anos con-
secutivos, pelo que, se saíram 
quase vinte e mesmo assim 
essa diferença são 11, é por-
que entraram outras que não 
eram galardoadas", explicitou 
o dirigente da Quercus. • 

A mancha em causa foi pro-

  

vocada de um tipo específico 
de algas, os dinoflagelados, 
que pertencem ao plãncton 
marinho e que podem viver 
também em água doce. expli-
cou na altura a Agência Portu-
guesa do Ambiente, avisando 
que a mancha é "potencial-
mente perigosa para a saúde 
pública". 

Este ano, no total das 
praias algarvias que levam 
o prémio, Albufeira lidera o  

vro 

•;M7.04f, 

ranking, com 18 areais, se-
guida de Vila do Bispo (11), 
Aljezur (8) e Lagoa (8), Porti-
mão (7), Silves, Olhão e Tavira 
(4 cada), Lagos, Faro, Castro 
Marim e Vila Real de Santo 
António (3 cada). 

De acordo com o comunica-
do da associação ambientalis-
ta, das 381 praias galardoa-
das, 321 são praias costeiras, 
54 são praias interiores e 6 são 
de transição. Em comparação  

com o ano de 2019, apesar 
de existir um aumento global 
de 6 galardões, verificou-se 
uma diminuição no número de 
praias costeiras e de transição. 

Neste aspeto particular, a 
Quercus releva a diminuição 
de atribuições do galardão 
"Qualidade de Ouro" a praias 
costeiras pelo segundo ano 
consecutivo, num total de 
menos 20 galardões. Por ou-
tro lado, verifica-se uma forte 
subida de atribuições nas 
praias interiores, com mais 14 
distinções. 

Analisando por regiões, e 
de acordo com a tabela anexa 
ao gráfico, verifica-se que a 
Região Tejo e Oeste voltou a 
ser a que contabilizou mais 
praias com "Qualidade de 
Ouro (102), seguida do Região 
do Algarve (76) e da Região 
Norte (66). Em comparação 
com o ano de 2019, na Re-
gião Tejo e Oeste verificou-se 
uma subida de 12 atribuições 
deste galardão. Já as Regiões 
do Algarve e do Norte tiveram 
uma diminuição de 11 e 8 
Bandeiras Qualidade de Ouro, 
respetivamente. 
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AVIÕES REGRESSAM DOIS MESES DEPOIS 

Faro já recebeu os primeiros voos pós-pandemia 
A aviação comercial no ae-

roporto de Faro foi retomada 
na manhã da passada quin-
ta-feira (dia 28), quando um 
Airbus A-320 da companhia 
aérea suíça Edelweiss, com 
90 passageiros a bordo pro-
venientes de Zurique, aterrou 
na pista algarvia. 

Quebrava-se assim uma 
paragem praticamente a 
100%, que durava há mais de 
dois meses, quando os voos 
foram interrompidos devido à 
pandemia. 

À espera destes primeiros 
passageiros - muitos deles 
turistas mas também portu-
gueses a residir na Suíça e 
estudantes - estava um novo 
equipamento de monitoriza-
ção sanitária, nomeadamente 
ecrãs de visualização da tem-
peratura corporal. 

Mas o primeiro voo exclu-
sivamente turístico ocorreu 
dois dias depois, na manhã de 
domingo, quando 70 turistas 
luxemburgueses desembar-
caram no primeiro voo da  

companhia aérea Luxair a 
aterrar no Aeroporto de Faro 
desde o início do período de 
desconfinamento, para um 
período de férias nos hotéis 
NAU São Rafael Atlântico e 
NAU Salgados Dunas Suites, 

•em Albufeira. Este voo trouxe 
lotação completa, com 141 
passageiros a bordo. 

Para além das rígidas di-
retrizes e restrições impostas 
pelas autoridades locais para 
a hotelaria nacional, a Luxair-
Tours selecionou criteriosa-
mente os hotéis a considerar 
para receberem os primeiros 
turistas luxemburgueses a 
chegar a Portugal nesta pri-
meira vaga, estabelecendo pa-
drões exigentes para garantir 
a segurança dos seus clientes, 
os quais as unidades da NAU 
Hotels & Resorts demonstra-
ram cumprir. 

Mário Ferreira, CE0 do gru-
po NAU Hotels & Resorts, refe-
re que "é com grande satisfa-
ção" que recebe este primeiro 
grupo de turistas oriundos do  

Luxemburgo nas suas "unida-
des. "Preparamos os hotéis e 
as equipas previamente para 
recebermos os nossos hós-
pedes com toda a segurança 
sanitária, e proporcionar-lhes  

uma experiência inesquecível 
neste novo contexto de nor-
malidade. A relação da NAU 
Hotels & Resorts com a Luxair 
é já antiga, e sentimo-nos 
honrados pela escolha dos 

"No 

nossos hotéis para o reinício 
das operações da Luxair no 
Algarve", acrescenta. 

Os turistas hospedados 
nos hotéis NAU Salgados Du-
nas Suites e NAU São Rafael  

Atlântico ficam no Algarve por 
um período de 7 a 14 noites. 

Várias companhias já têm 
calendário definido para a re-
toma das operações. Aeropor-
to de Faro adota procedimen-
tos sanitários para prevenir a 
pandemia. 

Além da Edelweiss e da 
Luxair Tours, a Transavia, 
Lufthansa, Ryanair e Jet2 são 
algumas das companhias aé-
reas que vão retomar faseada-
mente as suas ligações a Faro. 

A Transavia Netherlands 
retoma a operação de Ames-
terdão para Faro nesta quin-
ta-feira, 4 de Junho, e uma 
das primeiras 20 rotas que 
a Lufthansa irá reiniciar, em 
meados de junho, terá Faro 
como destino. 

A Ryanair e a Jet2 anun-
ciaram que retomam as suas 
operações para Faro a 1 de 
Julho, mas continua mas aE-
asyjet chega mais cedo: a 
companhia anunciou a retoma 
da rota Belfast/Faro a 16 de 
junho. 
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dois meses depois 

Faro já recebeu 
os primeiros voos 
pós-pandemia 

Lotação 

das praias 

algarvias nüo 

agrada a todos 

URSA 

Aberto finalmente 

concurso público 
para nova 

esquadra da PSP 

Quatro projetos com "ok" 
dos partidos 

Parlamento 

recomenda 

construção do 

Hospital de Lagos 
P 16 

Portimão 

doa ventilador 

topo de gama 
ao Hospital 

V17 
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AÇÕES VOLUNTÁRIAS DE SOLIDARIEDADE CRESCERAM A PIQUE 

Pandemia despertou 
entreajuda entre algarvios 
A pandemia de COVID-1 9 aterrorizou a população, mas ao mesmo tempo gerou uma onda de solidariedade e de voluntariado 

nunca antes vista. Famílias que antes conseguiam viver na sua normalidade, passaram a ter muitas dificuldades económicas 

e tiveram de recorrer a instituições, associações solidárias, apoios do Estado e das autarquias e até a novas ações de voluntariado 

e solidariedade que surgiram com o vírus 
P 10/11 

RETOMA DESTE VERÃO SERÁ LIDERADA PELOS PORTUGUESES 

Turistas preferem moradias 
Deverão ser os turistas nacionais 

a liderar a retoma turística 

que se avizinha, ainda a passos 

lentos e hesitantes. Mas com 

a retoma dos voos e a abertura 

de fronteiras os agentes 

e responsáveis do setor esperam 

que o Turismo algarvio retorne 

aos poucos à normalidade. Há 

quem diga que só na Páscoa 

de 2021. Para já, hotéis e setor 

imobiliário estão a receber as 

primeiras reservas. Neste período 

pandémico, as preferências 

do mercado vão para as moradias 

e, numa segunda linha, 

para os apartamentos 
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JORNAL do ALGARVE - em PDF para todos os leitores 
Dada a situação difícil e extraordinária que o País atravessa, as consequências para a vida de cada um de nós do Estado de Emergência 

em vigor e a de compaginar essas dificuldades com a impreterível necessidade de manter a população informada, o JORNAL DO 

ALGARVE informa que a edição semanal em PDF está gratuitamente disponível a todos os leitores no nosso cite jornaldoalgarve.pt. 

Apesar de o jornal continuar a ser semanalmente impresso, é possível que nas próximas semanas possam surgir algumas dificuldades 

de distribuição da edição em papel. Não sendo diretamente responsáveis por tais problemas, pedimos a maior compreensão aos 

nossos leitores que possam vir a ser afetados por eles. 

Podem continuar a contar connosco, nos melhores e piores momentos, tal como, estamos certos, podemos contar convosco. 

A Direção 
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07-06-2020 08:05

Arranque da época balnear

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=31e4702d-d659-4f4f-a932-

16b8d2c9909b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Autoridade Marítima Nacional faz um balanço positivo do arranque da época balnear nas praias do
Algarve, Almada, Cascais e Nazaré.
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Férias em autocaravanas em tempo de pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f8bfa1eb-b0a5-412e-a3e1-

d56fda0d1225&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O aumento da procura pelo aluguer de autocaravanas para o Verão pode ter consequências ambientais
em zonas como a Costa Vicentina ou a Ria Formosa. Os dois parques naturais são os mais procurados
pelos adeptos do turismo de natureza.
Declarações de Castelão Rodrigues, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-06-08 06:44
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-06-07 20:57
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-06-07 00:40
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-08 06:45
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Caso Madeleine McCann

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a3e45a41-8a17-49d2-8fc3-

52d09b3b6c12&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A semana ficou marcada pelas novidades sobre o desaparecimento de Madeleine McCann. Um homem
alemão de 43 anos é apontado como principal suspeito do rapto da criança. A polícia alemã divulgou
fotografias do alegado autor deste rapto e das viaturas que utilizava quando morava no Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-07 20:22
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-07 01:18
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 00:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-08 06:02
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Turismo em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9d40f252-7e16-4194-a6e8-

724e4ece5c68&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com os feriados de Junho próximos e perante aquilo que também são os apelos do primeiro-ministro
para que os portugueses façam férias cá dentro, aumenta a expectativa para saber se na próxima
semana poderá ver um crescimento do comércio e do alojamento turístico.
A TVI foi foi perceber qual é que é o cenário no Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-07 13:14
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 15:35
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-08 06:57
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-08 08:53
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 19:19
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 22:38
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-08 06:57
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-08 08:53
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-08 10:35
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A61  
CM TV

 	Duração: 00:03:13

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 86914660

 
06-06-2020 20:41

1 1 1

Abertura da época balnear - António Costa na Praia da Rocha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1686cfab-ebaf-429e-b0b4-

9e1ebfdfdb8d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A época balnear está aberta nas praias do Algarve. Devido à pandemia de COVID-19, há novas
bandeiras para indicar se as praias têm muita ou pouca gente.
Comentários de António Costa, primeiro-ministro; João Matos Fernandes, ministro do Ambiente; Nazir
Sacoor, Longevity Health & Wellness Hotel.
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A62  
TVI

 	Duração: 00:03:10

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 86914248

 
06-06-2020 20:29

1 1 1

Hotéis reabrem com novas medidas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aa346bf3-fafa-424e-b83f-

ffcc5b9fafbc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o crescente desconfinamento, as unidades hoteleiras regressam à atividade e procuram cativar
os clientes portugueses. O turismo interno vai ser fundamental para garantir a viabilidade de muitos
negócios este verão.
Comentários de João Soares, Hotel Dom José; Gonçalo Narciso, Bela Vista Hotel and Spa.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-06 20:29
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-06 23:13
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-06 01:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 11:35
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 19:28
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-08 09:43
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-08 09:44
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A63  
TVI

 	Duração: 00:02:39

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 86914243

 
06-06-2020 20:23

1 1 1

Primeiro-ministro abriu oficialmente a época balnear

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7004d542-8039-4517-8df7-

6ea8940354f8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro abriu oficialmente a época balnear pedindo aos portugueses que respeitem as
regras de distanciamento e higienização. O local escolhido para este arranque simbólico foi a Praia da
Rocha, no Algarve, com o Governo a passar a mensagem de que a praia faz bem à saúde e a pedir
que façam férias.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro, João Matos Fernandes, Ministro do Ambiente.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-06-06 18:42
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-06 19:20
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-06 20:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-06 22:44
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 00:21
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-06 01:18
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-06 02:58
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 08:16
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 09:17
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 10:15
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 11:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-07 12:39
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A64  
CM TV

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 86921690

 
07-06-2020 13:22

1 1 1

Abertura da época balnear - António Costa na Praia da Rocha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b210296d-b563-4961-a744-

fe6a1fa51399&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
António Costa garante que as praias estão preparadas para receber os banhistas em tempo de
pandemia. O primeiro-ministro esteve ontem no Algarve na abertura da época balnear.
Comentários de António Costa, primeiro-ministro.
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A65  
RTP 1

 	Duração: 00:03:03

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86914412

 
06-06-2020 20:45

1 1 1

Investigação Maddie McCann

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=344963ba-f5ab-4b7c-b94e-

4e54feb42ea8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O novo suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann pode estar ligado ao desaparecimento de
duas outras crianças e ao homicídio de uma adolescente. As crianças desapareceram da Alemanha e
de Portugal e a adolescente foi encontrada morta na Bélgica.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-07 08:23
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-07 10:15
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-07 08:24
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-07 10:16
 RTP 3 - 360 , 2020-06-06 21:59
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-06-07 12:16
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A66  
SIC

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 86914245

 
06-06-2020 20:23

1 1 1

Caso Maddie McCann - Suspeito esteve preso 2 vezes em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=912ed7eb-6859-483e-bd9b-

cf43213aae61&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O alemão suspeito no caso Madeleine McCann, pode também estar envolvido no desaparecimento de
uma outra criança no Algarve há 24 anos. Hoje, soube-se ainda que o homem que está agora na mira
dos investigadores, já esteve por 2 vezes preso em Portugal.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-06-06 20:23
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-06-06 22:49
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-06 01:40
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-07 07:32
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-07 08:35
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-07 09:10
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-07 10:08
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-07 11:40
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-06-07 12:44
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A67  
TVI

 	Duração: 00:01:03

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 86911818

 
06-06-2020 13:36

1 1 1

Abertura da época balnear

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88290e89-6b76-4890-ba69-

14e6f7fdbfb3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Começou hoje a época balnear em Portugal mas com regras adaptadas à pandemia e apenas nas
regiões do Algarve e Lisboa.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-06 13:36
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-06 11:58
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-06 16:28
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A68  
SIC

 	Duração: 00:02:34

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 86904848

 
05-06-2020 20:22

1 1 1

Abertura da época balnear - Adiada em algumas regiões por atraso na avaliação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a22147b7-bf5a-4b34-b717-

74ab07216838&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A época balnear começa amanhã, mas só no Algarve e na região de Lisboa. As restantes praias vão
sendo abrangidas progressivamente até ao início de julho. O Governo pede que se escolhe a praia
antes de sair de casa através da aplicação de telemóvel "Info Praia".
Comentários de João Matos Fernandes, ministro do Ambiente.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-06-05 20:22
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-06-05 00:36
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-06 07:29
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-06 08:29
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-06 09:29
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-06-06 10:35
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-06 11:32
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-06-06 12:17
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A69#Associações: "A prioridade das prioridades vai para o mercado interno"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2543fd1

 
Continuando a acompanhar a situação do setor perante a pandemia da Covid-19, impõe-se agora
perceber como está a ser feito o desconfinamento de empresas. Ambitur.pt volta assim a falar com as
associações para conhecer a realidade dos seus setores.
 
Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), reconhece que esta abertura vem acompanhada de um sentimento de frustração, por um
lado, "face à incapacidade de enfrentar com sucesso uma situação que ninguém controla nem domina"
e, por outro lado, de "profunda desilusão, atendendo à quebra abrupta das expectativas bastante
positivas do setor empresarial para o ano turístico".
 
Na verdade, segundo dados da AHETA, mais de 75% dos hotéis e empreendimentos turísticos do
Algarve irão reabrir durante este mês de junho, principalmente na segunda quinzena, e depois na
primeira semana de julho, na sequência da retoma de alguns voos anunciados pelas principais
companhias aéreas que operam no Aeroporto de Faro, bem como das solicitações de muitos turistas
estrangeiros que pretendem passar férias nesta região já este verão. Também se espera que os
turistas portugueses procurem a região para as suas férias, até porque as viagens para o exterior
estão muito condicionadas e serão fortemente reduzidas, explica o dirigente associativo.
 
A nível de clientes, Elidérico Viegas não tem dúvidas de que "a prioridade das prioridades vai para o
mercado interno", até porque o Algarve já é o destino natural dos portugueses ao longo do ano,
sobretudo em época alta, altura em que "são maioritários, também em número de dormidas". A
associação indica que os clientes nacionais representam cerca de um terço das dormidas totais
registadas na oferta turística classificada oficialmente na região do Algarve.
 
Mas claro que medidas e apoios estatais, quer de ordem financeira para fazer face às necessidades de
tesouraria das empresas, como de natureza fiscal em matéria de isenção de alguns impostos, ou
através do diferimento de pagamentos e outras moratórias, incluindo a atribuição de subvenções a
fundo perdido, serão essenciais para "viabilizar as empresas em maiores dificuldades, confrontadas
com quebras históricas no volume de negócios, uma consequência direta e evidente resultante da
paragem total da atividade nos últimos dois/três meses", alerta Elidérico Viegas.
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Grupo hoteleiro de sheik milionário promete regularizar salários em atraso até sexta-
feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a0e5e36

 
O grupo hoteleiro JJW Hotels & Resorts, proprietário de várias unidades hoteleiras no Algarve,
prometeu regularizar os salários em atraso
 
O grupo hoteleiro JJW Hotels & Resorts, que detém várias unidades hoteleiras e campos de golfe no
Algarve, prometeu regularizar os salários em atraso até sexta-feira, 12.
 
"A comissão negociadora sindical mostrou-se satisfeita com essa perspetiva, mas deixou claro que, se
até ao dia 11 os salários em atraso não fossem pagos na íntegra, não haveria condições para se
desconvocar a greve e que iria ser discutido com os trabalhadores a continuação da luta", refere a
estrutura sindical, em comunicado.
 
Na sexta-feira, realizou-se em Faro uma reunião entre a comissão negociadora sindical, constituída
por dirigentes e delegados sindicais das várias empresas do grupo JJW, e a comissão negociadora
patronal, constituída por representantes da administração do grupo, para se tentar chegar a um
acordo que levasse à desconvocação da greve marcada para sexta-feira, 12.
 
Na reunião, a comissão negociadora patronal afirmou que os salários em atraso iriam ser pagos a
partir do início desta semana e que "até ao dia 12 tudo iria estar regularizado".
 
O Grupo JJW, que detém três hotéis e dois campos de golfe no Algarve, é detido por Mohammed Bin
Issa Al Jaber, sheik milionário que investe na região algarvia há cerca de três décadas.
 
Neste momento, reforçou o sindicato, "há trabalhadores que dizem não ter recebido ainda a totalidade
do salário do mês de março, outros ainda não receberam nada do mês de abril, outros receberam
apenas 480 euros referentes a abril e ainda ninguém recebeu o salário do mês de maio".
 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve apela aos trabalhadores para "reforçarem a sua unidade e
mobilização para a luta em defesa dos salários e dos direitos" e exorta todos os trabalhadores a
aderirem à greve marcada para sexta-feira, 12, se entretanto os salários em atraso não forem pagos
na íntegra até ao dia 11.
 
..diariOnline RS
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Covid-19. Hotelaria do Algarve conta com portugueses para "esbater" prejuízos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2020

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6fc854ea

 
Os hoteleiros do Algarve acreditam que o mercado nacional possa esbater os prejuízos dos últimos
três meses, período no qual as receitas turísticas ficaram reduzidas a zero, disse o presidente da
maior associação do setor na região.
 
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, indicou que a confiança no mercado interno "resulta de um
comportamento muito favorável", que já se traduz no número de reservas.
 
"As reservas de turistas nacionais estão a subir todos os dias nos hotéis e nos empreendimentos
algarvios que reabriram, o que nos dá alguma confiança para acreditarmos em alguma retoma este
ano", indicou.
 
O responsável realçou que a abertura das unidades de alojamento do Algarve, encerradas devido à
pandemia da covid-19, está a decorrer "a bom ritmo, mas por fases", prevendo-se que em meados do
mês estejam a funcionar cerca de 60% e as restantes na primeira semana de julho.
 
"Nas unidades que reabriram verifica-se um crescimento, no contexto atual, daí estarmos confiantes,
porque o turismo interno é, desde sempre, o mais numeroso, quer em número de pessoas, quer de
dormidas, no mês de agosto", sublinhou.
 
De acordo com Elidérico Viegas, a região mais a sul de Portugal "irá beneficiar pelo facto de muitos
portugueses decidirem não fazer férias no estrangeiro e, certamente, terão como destino natural o
Algarve".
 
"Por isso, estamos confiantes que relativamente ao turismo interno haverá um comportamento muito
favorável", destacou.
 
O presidente da AHETA disse ainda que, embora, o turismo interno seja estratégico e prioritário, o
setor conta também ter já este verão algum turismo dos mercados externos "à medida que forem
sendo retomados os voos na Europa".
 
"Temos muitas solicitações dos mercados externos que estão à espera do reinício dos voos, daí a
nossa confiança, alicerçada no facto de o Algarve ser considerada uma zona segura e pouco afetada
por infeções pela covid-19, quando comparada com outras regiões turísticas concorrentes, como a
Espanha, país afetado fortemente pela pandemia", frisou.
 
Apesar das expectativas para a retomada do turismo, os hoteleiros algarvios dizem que existe uma
consciência coletiva de que 2020 "não será igual ao ano passado, mas o pouco turismo servirá para
esbater os elevados prejuízos dos últimos três meses".
 
"Existe uma grande confiança, mas estamos também dependentes de alguns fatores que não
controlamos, designadamente fatores de incerteza que é o transporte aéreo e as restrições nos países
de origem", alertou.
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Elidérico Viegas acrescentou que as "fundadas expectativas existentes para o Algarve não existem
para o resto do país, sendo a região algarvia, turisticamente falando, a primeira a retomar e reiniciar a
recuperação, embora sempre com a consciência de que o ano será muito diferente dos anos
anteriores".
 
pub
 
Executive Digest
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Hostel em Portimão deixa de ter quartos partilhados devido ao novo coronavírus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: Sofia Robert

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=593b2b64

 
O alojamento no Algarve já reabriu, após ter estado temporariamente encerrado devido à pandemia
de Covid-19.
 
O hostel PTM DownTown, em Portimão, já reabriu após ter estado temporariamente encerrado devido
à pandemia do novo coronavírus. Porém, a reabertura fez-se com uma grande novidade.
 
Como forma de contenção da Covid-19, o hostel optou por reajustar todo o espaço e alterar os
quartos que eram partilhados para quartos privados, deixando assim de existirem dormitórios, pelo
menos por enquanto.
 
O PTM DownTown implementou ainda todas as medidas necessárias face à pandemia, como a
utilização de equipamentos de proteção individuais e o reforço na desinfeção. Para o mês de junho, os
preços começam nos 65EUR por noite para um quarto Twin com casa de banho privada, fora do
quarto, para três hóspedes.
 
Sofia Robert
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Conferência online "O Turismo no Algarve 2020 e as sombras enfermas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2020

Meio: Terra Ruiva Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ee2b9cb

 
O Centro Local de Aprendizagem (CLA) de Silves realiza no dia 12 de junho, às 15h, a conferência
online "O Turismo no Algarve 2020 e as sombras enfermas".
 
O evento que tem como orador convidado João Fernandes, presidente da Região de Turismo do
Algarve, "vai debater as Boas Práticas sobre a reabertura da Hotelaria na região do Algarve, partilhar
estratégias entre empresários do ramo, bem como abordar os possíveis apoios públicos nos diversos
contextos - materiais e promocionais.
 
Pretende, também, promover uma reflexão conjunta dos intervenientes sobre a necessidade e
importância de se reinventar a economia local e, sobretudo, a atividade turística neste período pós-
confinamento."
 
A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia através de formulário online até 11 de
junho.
 
Partilhe nas redes socias:
Facebook0Pinterest0TwitterLinkedin
 
Terra Ruiva
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Época balnear abriu mas no Algarve praias continuaram vazias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/06/2020

Meio: Expresso Online Autores: João Mira Godinho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ed75cb13

 
Concessionários estão preocupados e esperam que o cenário mude nas próximas semanas. Alguns
areais ainda sem sistema de sinalização de ocupação por cores.
 
A época balnear abriu este sábado, oficialmente, no Algarve, mas poucos foram os banhistas que
estiveram nos areais do sul do país. Os toldos, montados com a distância de seguraça, ficaram vazios.
E o mesmo com os restaurantes de praia."Não arrancou, ainda não arrancou", diz Pedro Pires,
presidente da Associação de Comerciantes da Praia de Monte Gordo e proprietário do restaurante de
praia 'Muxama'. "Estávamos à espera que este fim de semana fosse o arranque do verão, mas a
verdade é que se vê algumas pessoas, mas muito poucas". Numa zona onde os espanhóis
representam uma grande percentagem dos turistas, na época alta, o facto das fronteiras terrestres
continuarem fechadas não ajuda. E mesmo portugueses, não há muitos. "Vemos algumas pessoas de
Lisboa ou do Porto, mas maior parte têm cá casa", continua Pedro Pires, "este fim de semana, com os
feriados, era suposto estarmos ao nível de agosto, e não é isso que se passa".
 
João Mira Godinho
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Aplicação InfoPraias continua com informação desatualizada no segundo dia de época
balnear
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/06/2020

Meio: Observador Online Autores: Marta Leite Ferreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1d34f995

 
Às 12h30, algumas praias da aplicação da Agência Portuguesa do Ambiente ainda tinha informação
das 07h. Problema mantém-se desde sábado, o primeiro dia de época balnear.
 
Ainda há praias cujos níveis de ocupação apresentados às 12h30 na aplicação
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António Costa içou Bandeira Verde à época balnear 2020 em Portimão
 

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

Meio: Barlavento Online Autores: Bruno Filipe Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=31fa4bfb

 
António Costa falou esta manhã com com nadadores-salvadores e assistentes de praia que já estão a
sensibilizar os banhistas para os cuidados a ter no areal.
 
Passadeiras com indicações para entrar e para sair, um reforço nas ilhas ecológicas, apoios de praia
bem preparados, vigilantes e nadadores-salvadores motivados na manhã ensolarada de hoje, sábado,
6 de junho. Foi este o cenário que António Costa encontrou na Praia da Rocha, embora com menos
banhistas que o habitual.
 
A praia não tem nenhum fator extra de perigosidade. Aliás, no comum dos vírus, os ultravioletas do
sol, o calor e o sal são fatores para que não se propaguem. Infelizmente, ainda não conhecemos a
COVID-19 de forma suficientemente completa para podermos fazer essa afirmação. Estar na praia é
estar num espaço público e por isso não há nenhum risco maior. Os grupos têm de estar à distância
de um metro e meio uns dos outros. Nas concessões, os colmos e os guarda-sois têm de estar
afastados três metros. As regras estão definidas e implicam bom senso , começou por explicar aos
jornalistas João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, ainda antes
da comitiva descer para o areal, onde o primeiro-Ministro içou a bandeira verde que abriu,
oficialmente, a época balnear 2020.
 
Isilda
Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, deixou o coração
falar na sua intervenção.
 
Segundo a
anfitriã, que foi também a primeira autarca a ter de lidar com a
pandemia no Algarve, desta crise resultou toda uma  rede de
sinergias que fez com que Portugal saltasse para a ribalta e o
Algarve como a região turística mais segura para passar férias.
Devemos isso à sua determinação e ao seu governo que foram
imprescindíveis , disse, dirigindo-se a António Costa.
 
Os empresários, com a sua resiliência e capacidade de se reorganizarem, estão aqui hoje para lutar
pelo nosso turismo, por Portugal e pelo Algarve. Hoje é um dia extremamente feliz para todos nós.
Duvido que alguma vez tivéssemos festejado a abertura da época balnear com a força e com o
entusiasmo que estamos a fazer hoje. Isto representa uma nova etapa. Representa a abertura de uma
porta para o futuro. Representa uma nova vida, para os nossos empresários que estão a passar por
uma fase muito má, a quem o governo tem dado a mão para que não se afundem mais, porque de
facto esta é uma época que ninguém esperava , acrescentou.
 
Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão
 
A pandemia  é uma passagem da história que certamente todos nos lembraremos para o resto da
vida, mas que tudo faremos para fazer esquecer. Por isso que é importante a abertura das praias. Os
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cidadãos precisam de descansar e de momentos de lazer. Os cidadãos sofreram muito durante estes
três meses. Sofremos todos. Por isso merecemos hoje estar aqui, e que o senhores ministros do
Ambiente e da Defesa tenham trabalhado para construirem as regras, com o apoio da saúde, para que
todos possamos usufruir da praia em segurança , disse ainda Isilda Gomes.
 
A autarca
de Portimão admitiu que se mostrou cética no início de todo este
processo, quando as regras de utilização das praias começaram a
ser desenhadas.
 
Tive muitas dúvidas se seria possível colocá-las em prática. Chegámos a este entendimento e hoje
aquilo que eu achava que seria muito difícil de implementar está aqui bem visível para todos. Não sei
se vamos ter uma excelente época de turismo. Mas há uma coisa que garanto: os autarcas, os
empresários e os cidadãos portimonenses tudo farão para (acolher) quem optar pela nossa cidade,
pelo nosso município, para vir descansar e gozar as merecidas férias. Só precisamos é que olhem para
as regras e as cumpram. Não queremos que ninguém saia da praia doente , apontou.
 
Queremos
que as pessoas passem aqui momentos de verdadeira felicidade. Temos
de chegar a outubro melhor ainda do que estamos hoje. Acredito muito
seriamente, que estamos aqui a abrir uma porta para o futuro .
 
Em relação
ao presente,  temos neste momento cinco infetados, todos eles
assintomáticos, o que pode significar que o vírus talvez não está
com a mesma força , concluiu Isilda Gomes.
 
A esperada intervenção de António Costa foi breve e em tom familiar.  Muita gente se perguntou se
este ano podemos ir à praia? Sim, desde que o façamos em segurança. Aliás, foi sempre assim em
relação às praias. Sempre houve normas. Este ano temos uma regra nova. Também na praia, tal
como no trabalho, na escola, no transporte público, na rua, no espaço comercial ou em qualquer sítio,
temos que respeitar o afastamento, a higiene respiratória e a higienização. Se o fizermos, a praia vai
fazer tão bem à saúde como nos anos anteriores , disse o primeiro-Ministro.
 
António Costa.
 
A partir de hoje, é bom que se possa ir à praia, com uma condição: que isso se faça em segurança. Se
todos o fizermos, continuaremos a gozar da liberdade de ir à praia, e a corresponder àquilo que os
meus pais me ensinaram: a praia faz bem à saúde, e a nossa saúde também precisa de praia neste
verão de 2020 , concluiu.
 
Responsabilidade
pessoal e intransmissível
 
Por sua
vez, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, elogiou as
Capitanias de norte a sul que cobrem 2500 quilómetros de costa,
incluindo regiões autónomas que fizeram  um trabalho muito intenso
de preparação  desta época balnear.
 
Este ano houve uma particular atenção para que as praias não-vigiadas possam ter alguma
fiscalização, de forma a que possam também ser utilizadas em segurança. Estamos mais bem
preparados porque houve uma maior intensidade de trabalho conjunto com outras entidades e
também porque temos um reforço de pessoal, 169 militares da Marinha para apoiar a Autoridade
Marítima Nacional , contabilizou o ministro.
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Por
isso, acredito que há todas as condições e isso repercutiu-se
também nos índices de segurança de frequência de praias, que são
dos melhores do mundo, para que os turistas venham a Portugal, que é
um destino seguro .
 
Cravinho concluiu com um recado aos cidadãos:  cada um de nós tem um sentido de responsabilidade
pessoal e intransmissível que será a chave do sucesso desta época balnear .
 
Até 850
mil pessoas por dia nas 552 praias nacionais
 
Também optimista, João Pedro Matos Fernandes, considerou que abrir as praias  era um desafio muito
grande. Cumprimo-lo depressa e quero acreditar que o cumprimos bem. Os portugueses e
portuguesas assim o dirão ao longo dos próximos meses .
 
No
entanto, admitiu o governante,  era fundamental abrir as praias e
que toda a economia pudesse estar a funcionar, mas com segurança e
regras muito simples e básicas  para garantir o afastamento social.
 
Ao todo, as praias portuguesas poderão ter uma lotação diária na ordem das 850 mil pessoas,
segundo as contas do ministro do Ambiente e da Transição Energética.
 
Tememos
não vir a ter tantos turistas como era esperado, oxalá essas
previsões sejam enganosas. E que facto, as praias possam ter uma boa
fruição balnear e, em simultâneo, que a boa economia à volta da
praias possa também florescer e permitir a todos uma boa época
balnear. Foi esse o nosso objetivo. Não negamos que estamos ainda a
acabar de terminar estes processos , admitiu.
 
Matos
Fernandes referiu-se à aplicação  Info Praia  que dará  toda a
informação a quem ainda estando em casa, ou já a caminho da praia,
possa fazer a melhor escolha , à medida que as câmaras vão
entrando em funcionamento, assim como as fontes que a alimentam. O
ministro garante que em julho e agosto, a afinação estará
concluída.
 
Também
satisfeito, Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) apresentou a aplicação  Info Praia , cuja
principal função é informar sobre a lotação de cada uma das 552
praias portuguesas (o Algarve tem 113 praias marítimas e uma
interior), que será apresentada em três cores: vermelho, amarelo e
verde.
 
A
aplicação já existia desde o ano passado, mas só dava informações
sobre a qualidade da água balnear. Segundo Pimenta Machado, em 2019,
a APA fez mais de 6000 análises, de Caminha ao Algarve. Ainda assim,
a aplicação ocupava um lugar modesto entre as aplicações mais
utilizadas pelos portugueses, mas desde 15 de maio, que passou a
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estar no TOP das mais descarregadas.
 
A  Info Praia  é alimentada por várias fontes: concessionários, assistentes de praia, autarquias,
Autoridade Marítima Nacional, e algoritmos de processamento de imagem (sem registo) através de
câmaras, do chamado sistema SmartCrowd, em parceria com a Fundação Vodafone. A rede das mais
de 150 câmaras da rede MEO Beachcam também darão dados em tempo real.
 
A cerimónia de abertura da época balnear contou com a presença de vários autarcas de Portimão e de
membros do governo socialista, como os secretários de Estado José Apolinário, Jamila Madeira e Jorge
Botelho, e do presidente da AMAL António Miguel Pina.
 
[Additional Text]:
DSC_0937
Print Icon
 
Bruno Filipe Pires
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Praias do Algarve prontas para o arranque da época balnear
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Viagens Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d8fba63a

 
As praias do Algarve reabrem ao público a 6 de junho, estando prontas para receber turistas e
residentes, de acordo com os requisitos definidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (
 
A qualidade e segurança das praias algarvias está também atestada pelas 87 Bandeiras Azuis
atribuídas este ano pela Associação Bandeira Azul da Europa, com a Praia do Ancão, em Loulé, a ser a
primeira a nível nacional a hastear este símbolo, no dia 15 de junho.
 
João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, sublinha  a região está preparada para
receber, como sempre, os turistas e visitantes nas suas praias e será um dever de todos nós, desde os
agentes turísticos aos cidadãos, assumir como positivas as regras de acesso em vigor e as medidas de
proteção individual e distâncias de segurança .
 
O responsável destaca que  galardões como a Bandeira Azul são prova do sucesso da aposta do
destino num turismo de Sol e Mar cada vez mais seguro, ambientalmente sustentável e acessível a
todos. Estas distinções ganham ainda maior relevância nesta fase de desconfinamento em que os
portugueses podem já voltar a usufruir das praias como um lugar de lazer e, acima de tudo de bem-
estar para o corpo e mente .
 
De sublinhar ainda que as praias do Algarve estão em destaque nos World Travel Awards, os Óscares
do turismo mundial, com a nomeação para  Melhor Destino de Praia da Europa 2020 . As votações
para estes prémios decorrem a partir de 15 de junho e estão abertas tanto aos viajantes e público em
geral como a profissionais das viagens e turismo. O Algarve já venceu esta categoria em 2012, 2013,
2015, 2016, 2017 e 2019.
 
Recorde-se que as regras e dicas de acesso à praia nesta época balneares estão disponível no site da
APA, no manual de linhas orientadoras e na app InfoPraia.
 
Fonte: Visit Algarve
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
 
SAPO Viagens
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Trajeto que o Algarve fez é tranquilizador para os turistas
 

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

Meio: Sul Informação Online Autores: Pedro Lemos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6e7f68d7

 
António Costa considerou que Algarve é uma região  segura
 
O trajeto que o Algarve fez, de combate à Covid-19 ao longo dos últimos meses, é  tranquilizador
para quem  quiser passar as suas férias  na região. A opinião foi deixada este sábado, 6 de Junho,
pelo primeiro-ministro António Costa.
 
O governante esteve no Algarve esta manhã, para assinalar o início da época balnear, em plena Praia
da Rocha (Portimão).
 
Depois, António Costa participou na inauguração do Longevity Health & Wellness, um hotel dedicado à
saúde e bem-estar, localizado em Alvor, e que começará a funcionar a 7 de Julho.
 
De resto, a unidade já esteve aberta antes, mas com menos valências. A 7 de Julho abrirá com todos
os serviços já disponíveis.
 
Após ter visitado o hotel, sem a presença dos jornalistas, o primeiro-ministro falou da importância,
para o país, do turismo e de todas as atividades conexas, deixando uma mensagem aos portugueses.
 
Quando se avizinha uma semana marcada por dois feriados, muitos portugueses, depois de muitos
meses de confinamento, querem, seguramente, aproveitar esta semana, mas com uma nova palavra
de ordem que é: saiam em segurança , disse.
 
Sendo o Algarve o principal destino turístico do país, António Costa, que não prestou declarações, no
final, aos jornalistas, considerou que esta é uma região  segura , falando desse trajeto  muito
tranquilizador  feito ao longo da pandemia.
 
Os portugueses que costumam dizer que não vão a determinados sítios porque têm muita gente,
devem aproveitar este ano, porque, por muito que as coisas corram bem, haverá menos turistas
vindos de fora e mais espaço para nós. Não sabemos por quanto tempo, por isso convém aproveitar ,
acrescentou, entre risos.
 
António Costa falou da importância de  sair em segurança do nosso bairro, da nossa cidade e da nossa
região , visitando outros locais  onde o turismo é menos frequente ...  sem que se deixe de vir ao
Algarve .
 
Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, também falou do Algarve como uma  região segura
e que, com este novo hotel, mostra a sua  capacidade de oferecer serviços do mais elevado nível .
 
O Longevity Health & Wellness, que resulta de uma parceria entre o Grupo HPA e a Longevity Wellness
Worldwide,  certamente vai trazer aqui muita gente que, de outra forma, não viria a Portimão ,
considerou.
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João Bacalhau, presidente do Conselho de Administração do Grupo HPA, considerou que este é  um dia
muito importante .
 
O hotel, explicou,  completa a nossa visão holística da saúde, centrada na prevenção da doença e
promoção da saúde .
 
A unidade está, de resto, dotada da  mais alta tecnologia .  Concorremos com outras três unidades, de
excelência, na Europa. É um desafio que honrará toda a região do Algarve, Portimão e o nosso país ,
concluiu.
 
Fotos: Pedro Lemos | Sul Informação
 
Inauguração
 
A piscina
 
A piscina
 
A piscina
 
António Costa
 
António Costa
 
Rita Marques, secretária de Estado do Turismo
 
João Bacalhau
 
Isilda Gomes
 
Isilda Gomes
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Pedro Lemos
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